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Viharos botrány közepette, döntetlenül végződött 
a prágai magyar-csehszlovák mérkőzés

i mpniokatasztrófa a strandon
Amerikában, a zsúfolt CQnesHsiantiS strandon a islzlse zuhant egy 
mdroyián, oe Kdometores sehessáygei végigsöpört a ssarten ás 
öölerohapt a swözöei közé. - itt ember meditált, tizenegyein mey- 

seöesmten. - a nehéz gén neklrohant a part falának

Selian sltfiiiisk, a teaserbe fsisíiaH
Newyork, szeptember 8.

Megdöbbentő és példátlanul álló sú
lyos katasztrófa híre érkezeit vasárnap 
Newyorkból. Concy Island közelében 
kényszerleszállást hajtott végre egy vizi- 
repülőgép, a manőver azonban rosszul 
sikerült, a hullámok a partra sodorták 
a gépet, amely belerohant a strandolók 
közé, egész sereg embert magával sodort 
és a katasztrófának több halálos áldozata 
és sulyos sebesültje van.

A coney islandi strandfürdőt a szeren
csétlenség idején a fürdözők egész se
rege lepte el. Ezrével menekültek az em
berek a strandfürdőre a nagy hőség elöl. 
A déli órákban, amikor a legnagyobb a 
haség a tengerpart sekély vize valóság
gal hemzsegett a fürdőzőktöl. A strand
fürdő felelt néhány száz méternyi ma
gasságban manőverezett egy hidroplán. 
A fürdözők közül sokan gyönyörködtek 
a manőverező hidroplán látványosságá
ban. Egyszerre azonban meglepődve vet
ték észre, hogy a gép hirtelen zökkenő
vel, siklórepüléssel váratlanul kezd le 
ereszkedni.

Eleinte sokan arra gondoltak, hogy 
ez is a gyakorlatozáshoz tartozik, 

de pár pillanat múlva már észrevették, 
hogy a gép zuhanásának irama egyre 
erősbödik és mikor már csak száz lépés
nyire volt a tenger színétől, tisztán lehe
tett látni, hogy a pilóta elvesztette ural 
mát a gép felett, nem a saját jószántából 
igyekszik ilyen sebesen lefelé, hanem 

kényszerleszállást hajt végre.
Az ilyen természetű kényszerleszállások 
rendszerint komoly baj nélkül, simán 
szoktak lezajlani s a közönség ezért kis 
izgalommal ugyan, de nem túlságos 
nyugtalansággal nézte a gép leereszke
dését. Alig néhány másodpercig tartott a 
hidroplán leszállása. Rövidesen hangos 
csattanással le is ereszkedett a vízre. 
Szerencsétlenségre azonban ebben az 
időben meglehetősen erős szél fújt,

a tenger nyugtalan volt és a vizfelii 
letre csapódó gépet elkapták a hul

lámok.
A pilóta elvesztette uralmát a gép 

felett és a hidroplán a következő pilla
natban a hullámhegyek hálán láncolt 
Az erős hullámok, mint könnyű játék
szert kapták fel a nehéz hidroplánt és 
villámgyorsan a part irányába sodorták 
A békésen sütkérező strandolok tömege 
rémülten látta a hullámok hátán féke 
veszetten feléjük zúduló repülőgépet. 
Rémült rohanással igvel *ztek kijutni a 
partra, de már késő volt.

A sulyos többmázsás gép kiterjesz
tett szárnyfelületével a szó szoros 
értelmében bclezudult a strandolók 
tömegébe, egész sereg embert legá
zolt és valósággal utcát söpört ma
gának a rémülten menekülő embe

rek között, 
majd mikor már tiszta volt előtte az ut, 
neki rohant a rakodópartnak. A kilenc
ven kilométeres sebességgel száguldó gép 

beleütközött a rakodópart falába 
és a szó szoros értelmében pozdor- 

jává zúzódott.
A pilótának a csodával határos módon 
sikerült élve megmenekülni és csak 
könnyebb természetű sérüléseket szen
vedett. A szerencsétlenség pillanatában 
fejveszett pánik keletkezett a közönség 
között. Percek alatt kiürült a strand és 
az emberek rémülten rohantak a kabi

Apponyi Albert gróf vasárnap Zürichben nagyhatású 
előadást tartott a háborúk megakadályozásáról

Előadás után lelkesen ünnepelték és virágcsokrot adtak át neki
Zürich, szeptember 8.

Apponyi Albert gróf a zürichi Lesezlrkcl 
Unitingen meghívására ma délelőtt a zürichi 
egyetem aulájában nagyszabású előadást tartott, 
amelyben

részletesen méltatta a béke megszilárdítá
sára és a háború kiküszöbölésére Irányuló 

törekvéseket.
A nagyszámú előkelő közönség soraiban a többi 
közölt ott volt Wcttstcin dr.. a zürichi katonai 
kormány elnöke, dr Haebcrlin városi tanácsos, 
Wcgman zürichi magyar főkonzul és Laskay 
Dénes, a svájci magyar kereskedelmi kamara 
elnöke is.

Megállapította, hogy a népszövetségi alap 
okmány csupán az első lépés volt a háború ki
küszöböléséhez vezető utón. Az alapokmány 
nem ment (ii.iiira, hogy lclt<>.n ■ srlto 
volna a háborút, mint a jogok és érdekek érvé
nyesítésének eszközét, de mindenesetre szapo
rította és hozzáférhetőbbé tette a háború elke
rülésének módozatait és lehetőségeit. A tanács 
a maga szervezeténél és összetételénél fogva 
nem alkalmas bírói tevékenység végzésére. E 
mellett az alapokmány csupán a bírói ítéleteket 
ruházza fel kényszererővel, mig a tanács hatá 
rozntai jellegükre nézve nem egyebek, nvo 
matékos ajánlásoknál.

Ezek a rendelkezések tehát nem nyújtanak 
feltétlen biztosítékot a béke megóvására. Ezt 
csak akkor lehetne elérni, ha valamennyi or
szág csatlakoznék a hágai állandó nemzetközi 
bíróság statútumának fakultatív záradékához.

Apponyi Albert gróf örömmel említette meg, 
hogv mig idáig a nagyhatalmak közül csupán . 
Németország vállalt magára ilyenirányú kötél- 
zett’égct, a mostani közgyűlés során nz angol 
miniszterelnök, továbbá a francia miniszterel
nök, a kanadai delegátus és több más delegáció |

nok irányába. Mikor már a gép össze
tört és a rakodóparton szolgálatot tel
jesítő hajósok kimentették a pilótát, 
csak akkor ült el némiképen az izgalom. 
A strandfürdő személyzete és néhányan 
a közönség soraiból visszatérlek a ten
gerpartra. Addigra a sekély vizből las
san

egymás után vánszorogtak ki a se
besültek,

akiket a hullámok hátán száguldó re
pülőgép legázolt. Egymásután tizenegy 
emberi kellett első segítségben részesí
teni. Ezek valamennyien súlyosan meg
sebesültek. Pár pillanat múlva pedig 
borzalmas leletre akadtak a sebesültek 
után kutató mentők. A hullámok a part 
közelébe sodortak két holttestet.

Két fürdőruhás strandoló volt, aki
ket a gép legázolt és halálra sebe

bejelentése következtében hatalmas fordulat kö
vetkezett he.

Magyarország a maga részéről aláírta a fa
kultatív zóradékot. Apponyi Albert gróf külö
nös nyomulókkal emelte ki, hogy ez az aláírás 
minden fentartás nélkül történt.

Magyarország szomszédai közül — Auazlrlát 
kivéve — még egyik állam sem mulatott 
hajlandóságot a fakultatív záradék aláírá

sára.

A népszövetségi alapokmány tehát — foly
tatta Apponyi Albert gróf — nem valósította 
meg a háború teljes elintézését. A népszövetség 
megszervezése után azonban ujabh kísérletek 
történtek ennek a célnak a megvalósítására.

A Kellog-szerződés újból visszatért arra a gon 
dolalra, amelyet a genfi jegyzőkönyvben óhaj
tottak megvalósítani. Olyan formában juttatta 
ezt kifejezésre, hogy az a maga egyszerűségében 
szinte meglepően hat .4 bonyolult problémának 
e leegyszerűsített felfogása kényes helyzetbe 
hozta az államférfiakat; ha visszautasítják, ak
kor ezzel közvetett módon a háború lehetőségé 
nek fentartasa mellett foglalnak állást A való 
Ságban azonban a probléma megoldása n*m 
ilyen egyszerű; hiába mondják ki, hogv lemon
danak a háború eszközének igénybevételéről, 
bárminő természetű viszály merüljön is fel, ha 
a háború helyébe nem gondoskodnál, más meg
oldás lehetőségéről.

A megoldás útja és módja az, hogy a halai 
inak akór a népszövetségi alapokmány mó 
dosltá«ávnl, nkár a fakultatív záradék alá
írásával. akár pedig n múlt évben kidolgo
zott döntőbíráskodás! élinlános okmány el 
fogadásával k'itelcz.ell«éget vállalnak arra, 
hogy jogi kérdésekben 'ámadt vitáikat bírói 
döntés, más természeti! ellentéteiket pedig

st tett.
A két holttestet a partra vitték és leteri- 
tették. A tizenegy sebesültet a strandon 
szolgálatot teljesítő orvosok kötözték be< 
A fürdő egész személyzete az odaérkező 
rendőrökkel együtt csónakon kutatja 
végig a tengerpartot, mert

valószínűnek tartják, hogy még 
több halálos áldozata is van a ka

tasztrófának.
Néhány kabinban ugvanis ruhákat ta
láltak, amelyeknek nem akadt gazdájuk.

Valószínű, hogy a ruhák tulajdo
nosai a szerencsétlenség alkalmával 

a vizbe fulladtak, 
vagy pedig megsebesültek, nem tudtak 
a partra vergődni, mert a hullámok 
messzibbre sodorták őket s most ott 
várnak segítségre.

a lehetőségig tökéletesen megszervezett 
békéltető eljárás alá bocsátják.

Ha ez a kötelezettségvállalás elmarad, akkor 
kérdésessé válik a Kcllog szerződéshez való csat
lakozás komolysága és jóhiszeműsége.

Véget kell vetni annak az áramlatnak, amely 
az utóbbi időben aggasztó módon jelentkezett 
és amely arra irányul, hogv a nemzetközi bí
ráskodást visszaszorítsák, hatályosságának kö
rét megszakítsák, sőt még érinti) tétlenségét is 
kikezdik. Apponyi Albert gróf örömmel vette 
tudomásul az angol miniszterelnöknek azt a be
jelentését, amelyben minden fentartás nélkül 
állást foglalt a jogi viták kötelező bírói szabá
lyozása mellett.

Apponyi Albert gróf végül art fejtegette, hogy 
n béke megoldásának .szempontjából a legfon
tosabb a viszályok előzetes elhárítása és a vi
szályok lehetőségének kiküszöbölése. 4 háborús 
szellem még nem mtilt el annyim, hogy ennek a 
kérdésnek szemébe nézhessenek. Bizonyos azon
ban, hogy a békebirlosilásnak miivét csak ak
kor fejezik be. ha «z illetékes lén verőiben felül
kerekedik a lárgvilarosságnak és ar önuralom
nak a szelleme. Nagy feladat hárul azokra a né
pekre, amelvekct lakosságuk csekély lélekszáma 
következtében kis népeknek szoktak nevezni, 
de amelyek talán éppen amiab, mert érdekellen
téteik nem fakadnak birvágvból, elsősorban hi
vatallal, arra, hogy a dolgokat a népek á'talá- 
nos érdekének és az igazságosságnak eszményi 
mértéke szerint Ítéljék meg.

Az előadást n közönség rendkívül nagv tet
széssel fogadta.

, \z előadót hosszasan meglapsolták és megélje
nezték, sőt virágcsokrot is nyújtottak át neki. 
Az ovációk még akkor is tartottak, amikor

* Apponyi gróf outijába szállt.



2.
Baltazár vasárnap Zeleméren 

kormányzati programmot adott 
át Mayer Jánosnak,hogy terjessze 
azt Bethlen miniszterelnök elé

HÉTFŐI NAPLÓ
lakén e-héten fontos tanácskozások lesznek

Mayer János és Scitovsxky Béla szándékoznak felkeresni « 
miniszterelnököt - Állandó futárszolgálat Inke es Budapest 
™ között _  Bethlen október eilején jön haza

Debrecen. szeptember 8.
(Á Hétfői Naptó tudósítójának telefon- 

fe terűé se.) Baltazár Dezső református püs
pök vasárnap délben érkezett vissza Deb
recenbe Tiazasasról. ahol templomot szen
telt föl. A vasúti állomásról lakására hajta
tott, ahová pár perc múlva egy

■Hahóid taxin megérkezett Mayer Já
va füldmlveiéri miniszter Gaál Endre 

oraxággyülési képviselő társaságában.
Pár pere múlva a püspökkel együtt jöttek 
ki ■ palotából áa autón Zelemérre hajtat
tak, ahol Baltazár Dezsőnek gazdasága van. 
Ebéd után kőzet két órán át tartó mrn- 
beszélést folytattak Vázára József felsőhöz* 
tag jelenlétében. A tanácskozáson a kis- 
gardapolitika problémáit és a kormányzat 
Bak demokratikusabb Irányba való terelé
sének szükségességét vitatták meg. Baltazár 
Dezső püspök a tanácskozás után fogadta 
• Hétfőt Napló debreceni tudósítóját és a 
tanácskozás eredményéről a kővetkező ki-1

— Mayer miniszter ur elé terjesztettem

A stoppolt nadrágos, korgó-gyomni 
magyar orvost köszöntötte Vass mt 
niszter a pécsi orvoskongresszuson

Pée*. szeptember 8.
?A Hétfői Napló tudósítójától.) ünnepélyes 

kthőaéfck között, Vass József népjóléti ml- 
■tortar részvételével ma kezdődött meg ar Or- 
stágas Orvosszövetség K. éol kongresszusa a 
pécsi városi színházban. A résztvevőket Entz 
Béla egyetemi tanár fogadta. Megjelentek a 
kBBgreassason Dréhr Imre államtitkár, Huszár 
Károly, Se h olts Kornél, a felsőhál, az alsóház, 
valamint a magyar orvosi kar lapjai közöl igen 
sokan. A megnyitó bestédet Csllléry András, a 
szövetség elnöke mondta. Bestédében az orvost 
karban erőre kapott üzleti szellemmel foglal
kozott óa

Mylelenttrtte, hogy egyre szaporodnak a 
tedegaegélyaö- é» önsegélyző egyesületek.

’Ax orvos és a beteg viszonyát és az orvos mun
káját parsgmfusokkal körülhatárolni nem le
hel. Elő kell segíteni a fiatalabb onosgeacráció 
rfaxéro as elhelyezkedés lehetőségét, mert a 
helyset as, hogy az orvosi pályán lulprodukeió

Búd kereskedelmi miniszter, 
aki e héten ismerteti programját, sürgeti 

a vámtarifa revízióját
Búd János kontakedehni miniszter vasárnap 

balatonalmádiba utazott családjának megláto
gat ására. A k«r< skcdelmi miniszter hétfőn visz 
•Mtér Budapestre és — miül a kereskedelem
ügyi miniszter környezetétől értesülünk, — 
még ezen a héten magához kéreti a napilapok 
tudósítóit, hogg mrgösn.értéssé velük program
ját. A Hétfői Napló munkatársának teljesen be
avatott helyről szerzett értesülő* szerint Dud 
János kereskedelmi miniszter programjában 
több olyan Intézkedés saorepel, amit a keres
kedelmi és pénzügyi érdekeltségek már régóta 
•ürgéinek. így például

M nj kereskedelmi mlnlsater programjában 
szerepel a vámtarifa revíziója.

Búd limes kereskedelmi miniszter maga is sür- 
astt est a revíziót és éppen ezért be fogja jelen- 
Ipni, hogg a stakminisTtériumokban már meg is 
kezdték a vámtarifa rsvitiójáoal kapcsolatos elő- 
fanulmdngokat, ugy hogy ....... -megtisztítják a pesti vizet
Speciális szűrőanyaggal kipusztitják a lerakódott vas-bakté
riumokat — Egy bécsi iaboratóriumban folynak a kísérletek 

és rövidesen megkezdik a tisztogatást
Sok panasz hangzott el ar utóbbi időben 

M pesti vízről: zavaros, gusztustalan foszlá- 
■yok úszkálnak benn*. A fővárost, illetve a 
jármüveket élénken foglalkoztatta a pesti 
pia problémája. A bakteriológusok megálla
pították, hogy ártalmas bncillus, vagy bestfl- 
Hődét nincsen a vizünkben.

ős aavaroa salat, mint kiderüli, vaa-bak- 
térlumok okozzák.

Ea a baktérium egy hüvelyt termel ki ön
magából és a vízből kivont vas anyagot a 
hüvelyben „raktározza" el. A hüvelyek a viz 
•rőt mozgása következtében

felpattannak é* klboeaájtják magukból 
a vas-anyagot,

amely ezután okkersárga vagy barnás vála- 
düfl formájában sayaroesá teszi a máskü

«gy
szerves és az állami élet egész vonalára 

kiterjedő programtervezetet, 
amely felett beható eszmecserét folytattunk 
Gaál Endre és Vásárit József jelenlétében. 
Az eszmecsere után Mnvcr János miniszter 
ur vállalkozott arra, hogy e programterve
zetet Bethlen István gróf miniszterelnök elé 
terjeszti a legrövidebb időn belül. Itt tér- 
mészetesen

nincs arról sző, hogy Mayer miniszter 
ur és közöttem politikai megállapodás 

jött volna létre, 
mert hiszen a miniszter ur, mint Bethlen 
kabinetjének a tagja ilyen megállapodás 
létesítésére nem érezheti magát jogosultnak. 
Napok kérdése, hogy ennek a tárgyalásnak 
a merituma a nyilvánosság elé kerüljön. Ma 
még sem én, sem a földmlvelési miniszter 
ur nem nyilatkozhatunk az eszmecsere lé
nyegéről, a nyilvánosság informálása csak 
akkor történhetik meg. ha Bethlen minisz
terelnök ur tárgyalásunk egész anyagát 
megismerte.

állott elő. Csillfrg után Vass József üdvözölte 
az orvoskongresszus tagjait és hangsúlyozta, 
hogy nem szabad az egészségügyet az általános 
szociálpolitikából kizárni.

Korgó gyomorral, stoppolt nadrággal, ki
fényesedett könyökkel dolgozott a magyar 
orvos as elmúlt 16 esztendőben és ezt a 
lelket kívánom most támogatni, kinescbi- 

tenl és gazdagitanL
A népjóléti miniszter beszéde után Kovrig Béla 
dr., Gerlóczy Zsigmond dr., Heim Pál dr. egye
temi tanárok, Párásain József dr. főorvos, K. 
Császár Ferenc építészmérnök és még többen 
tartottak előadást lobbóra orvosi lakáskérdés 
röl. A tlsztujitás során Csllléry Andrást válasz
tották elnöknek, alelnökök pedig Alapi Henrik 
dr. és Szigetiig Gyula Sándor lettek. A jövő évi 
kongresszus helyét Miskolcban állapították 
meg. A kongresszus után 500 terítékes bankett 
volt, amelyen Huszár Károly beszélt az orvwo- 
társadalom feladatairól.

■ vámtarifa revízióin még ar ŐSa folyamán 
a legaktuálisabb problémák előterébe kerti!.

Magyarországon nagyon sok olyan Iparcikk van, 
amelynek ára a váin következtében 25 száza
lékkal drágább, mint bárhol másutt. Ha toliét 
özeket a vámtételeket revideálnák, egyrészt ol
csóbbá tennék a legfontosabb közszükségleti cik
keket, másrészt ar olcsóbbodás következtében 
nagymértékben emelkednék a fogyasztás. Áz 
összegyűjtött adatokból máris nyilvánvalóvá 
vall, hogy « sok tekintetben indokolatlanul 
magas vámok leszállítása lényegesen enyhítené 
azt a feszültséget, ami manapság a közgazda
sági életben tapasztalható. Á kincstári érdeke
ket sem érné sérelem a vámtételek leszállításé 
nál, mert nem kétséges, hogy a forgalom emel
kedése révén a különbözet megtérülne.

Kereskedelmi és közgazdasági körökben nagy 
érdeklődéssel várják az uj kereskedelmi minisz
ter programjának ar ismertetését.

lönben kitűnő pesti viz színét. A vízmüvek 
vezetősége minden áron segíteni akart ezen. 
Különféle uton-módon próbálták orvosolni a 
bajt, mig most végre

ráakadtak a megoldás nyitjára.
Egy osztrák vegyész, aki már régebben fog
lalkozik ilyen kérdésekkel

megfigyelte a pesti vizel
és nyomban ajánlott is módot a tisztításra. 
Az osztrák vegyész bécsi laboratóriumában 

megtalálta azf a speciális vegyészeti 
szürűanyagot. amely klpnsztitja a vas

baktériumokat
A kísérletezés már rlörehaladett stádiumban 
van és mint értesülünk, rövidesen, néhány 
héten belül már Budapesten fogják kipró
bálni a találmányt,

Kormánypárti körökben nagy várakozás 
sál tekintenek Bethlen István gróf minisz
terelnök hazaérkezése elé, mert sok kor
mányzati kérdésben felvilágosítást és meg
nyugtatást várnak tőle. Legutóbb híre járt, 
hogy a miniszterelnök szombaton, vagy va
sárnap néhány napi tartózkodásra Buda
pestre érkezik, mire a számottevő közéleti 
tényezők közül többen bejelentették a mi
niszterelnökségen, hogy feltétlenül a minisz
terelnök elé akarnak jutni meghallgattatásuk 
céljából.

Bethlen István gró! miniszterelnök 
azonban nem érkezeti meg 

és mint közvetlen környezetéből értesülünk, 
egyelőre nem is szándékozik Inkepusztai 
nyaralását félbeszakítani. Beavatott helyen 
ugy tudják, hogy

a miniszterelnök szeptember utolsó he
tében, vagy legkésőbb október elején 
tér vissza végleg Inkéről Budapestre.

Nyárt szabadságát azonban tulajdonképpen 
már befejezte, amennyiben

néhány nap óta futárok utján állandó 
érintkezést tart fenn Inke és Budapest 

között
Minden fontosabb kormányzati ügyben

Magyarországon kér esik a meg
szökött bácskai földbirtokost, 
aki megölte feleségét és kisfiát
agyonlőtte a teleségét és a fiát és rágyújtotta gyermekeire 

a házat, hogy a biztosítási dijai megkaphassa
Szenzációs érdekességü ügy nyomozásával 

kapcsolatban keresték meg vasárnap a jugo
szláv bűnügyi hatóságok a budapesti főkapi
tányságot. Schweissner Bálint gyilkossággal 
gyanisitott volt bácskai földbirtokost körözi 
a jugoszláv rendőrség a német hatóságok 
megkeresésére, mert alaposan gyanúsítható 
azzal, hogy

feleségét és egyik flát borzalmas módon 
meggyilkolta, hogy igy juthasson a nagy 

összegű biztosítási díjhoz.
Schweissner Bálintnak néhány esztendővel 

nelőtt hatalmas földbirtoka volt a Bácská
ban. A frankspekuláciő idején minden pén
zét francia valutába fektette és erre az üz
letre ráment az egész vagyona. A valamikor 
dúsgazdag bácskai földbirtokos kivándorolni 
kényszerült és

családjával: feleségével é« két kisfiával 
Münchenbe, majd egy bajorországi kis 

városkába, Ilimmeistadtba ment 
és ott röfósüzlctet nyitott.

Az üzlet eleinte szépen prosperált Is, 
Schweissnerék lassan a legtekintélyesebb 
polgárok közé emelkedtek, ugy hogy senki
nek sem tűnt fel, hogy

a rőföskereskedő feleségét és gyerme
keit jelentős összegre bebiztosítja.

Néhány hónappal később Schweissner Bá
lintnál holtan találták ágyában. Egy jólirány- 
zott revolvergolyó szivébe hatolt és azonnali 
halált okozott. Természetesen azonnal meg
indult a rendőri vizsgálat, amely megálla
pította, hogy

az asszony öngyilkosságot követett el. 
Schweissnernét eltemették. Pár héttel később 
Schweissner Bálinl háza

hirtelen kigyulladt és a bent alvó kát 
flu. majdnem odaveszett

A tüzeset után újból nyomozni kezdtek a 
rendőrség emberei, mert fölöttébb gyanús 
volt, hogy Schweissnet, a házigazda éppen 
ezen az éjszakán — nem aludt odahaza. 
Bármennyire is erélyesen folyt azonban a 
nyomozás, pozitív bizonyíték nem merült fel 
a rőföskereskedő bűnössége mellett.

Mikor azután a két esemény izgalmai 
kissé csillapodtak a városkában, ezelőtt két- 
három hónappal újabb tragédia történt a 
volt bácskai földbirtokos házában. Ugyan
olyan rejtélyes körülmények közölt, mint 
ahogy néhány hónappal előtte az édesanyja 
halt meg,

most az Idősebb fiút találták holtan.
A rendőrség közvetlenül a flu halála után, 
előzetes letartóztatásba helyette Sehweissner 
Bálintot.

Kihallgatása során a kereskedő tagadta, 
hogy ő akái a feleségét, akár pedig a fiát 
megölte volna. Azt beismerte, hogy a felesé
gét, valamint a gyermekeit 100—100.000 
márkára bebiztosította.

A felesége után járó biztosítási dijat fel
Is vette.

Azi is tagadta, hogy a házat ő gyújtotta volna 
fd.

A rendőri nyomozás ezzel szemben meg
állapította, hogy Schweissner kisebbik fiát ar. 
idősebb gyermeke halála előtti napon el
küldte a háztól, ugyancsak szabadságolta az

futár visz jelentést Inkére és hoz onnan di
rektívákat a reszortminisztereknek. _> 
miniszterelnök Inkén állandóan dolgozik, 
— mondják a miniszterelnökségen — és igy 
kezében tartja az egész kormányzat irányi, 
tását.

A miniszterelnök környezetéből szereztük 
egyébként azt ar. értesülésünket is, hogy

a héten Inkén nagyfonloaságu tanács
kozások lesznek.

Mindenekelőtt Mayer János földmivelésügyt 
miniszter keresi fel a miniszterelnököt inke
pusztai magányában. Mayer János, aki < 
vasárnapot Balthazár Dezső püspöknek 
Debrecen melletti gazdaságában töltötte, 
kedden reggel tér vissza Budapestre, ahol 
meghallgatja a referenseket, majd szerdán 
inkére utazik, hogy beszámoljon a minisz
terelnöknek Balthazár Dezső püspökkel 
folytatott megbeszéléseiről. Kormánypárti 
körökben egyébként

Mayer János és Balthazár Dezső tanács
kozásának különösebb jelentőséget nem 

tulajdonítanak.
Felkeresi e héten Bethlen István gróf mi

niszterelnököt inkén Scitovszky Béla bel
ügyminiszter is, aki bemutatni szándékozik 
a fővárosi reform tervezetét

égési személyzetet is, ugy hogy ő egyedül 
maradt nagyobbik fiával. Hogy azután a la
kásban mi történt, senki nem tudja. Az apa 
azt állítja, hogy a flu valahogy hozzáférkő
zött a szekrényben lévő revolverhez, azzal 
játszani kezdett, a fegyver közben elsüli és 
a golyó megölte a gyermeket. A fegyverszak
értők a holttest helyzetéből viszont megálla
pították, hogy Schweissner vallomása nem 
igaz, mert

a gyermeket valaki közvetlen közelről — 
hátulról lőtte agyon.

Schweissner Bálint, amikor helyszíni szent* 
lére kisérték,

megszökött őrei közül 
és tnost a német halóságok körözik. A nyo
mok arra mutatnak, hogy Schweissner elöbn 
a Bácskába szökött, onnan pedig vagy Szett 
bia vagy Magyarország felé vette útját. A! 
budapesti rendőrség mindenesetre a megkül
dött személyleirás segítségével Magyarorszá* 
gon is keresi a családirtó földbirtokos-keres
kedőt.
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Zádor Imre, Arad város volt 
műszaki igazgatója Bukarest* 

ben főbelőtte magát
Elkeseredésében követte el öngyilkosságát, mert az utolsó 

pillasialban meghiúsult egy üzleti vállalkozása

PÁLYÁZAT
amelyen mindenki nyer

Arad, szeptember 8.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Tegnap 

'óta egyébről sein beszélnek Aradon, mint 
arról a megdöbbentő tragédiáról, amelynek 
egy volt városi főtisztviselő az áldozata.

Zádor Imre, Arad város volt gépiizemi 
igazgatója Bukarestben öngyilkosságot 

követett eí.
Az öngyilkosság híre órák alatt Aradra ér
kezett és az egész városban rendkívüli fel
tűnést és megdöbbenést keltett, mert min
denütt szerették és becsülték a volt városi 
főtiszviselöt. Zádor Imre öngyilkosságának 
előzményedről és részleteiről a következőket 
tudtuk meg:

Körülbelül két esztendővel ezelőtt a 48 
éves Zádor megvált a városi szolgálatától és 
egy bukaresti nagykereskedővel, Schulhof 
Andorral nagyszabású áruügynökséget alapí
tott. A vállalkozás azonban sehogysem vált 
be, úgy hogy Zádor rövidesen kivált a cég
ből, amelyben

félmillió leles veszteség érte őt.
A cégtől történt megválása után Zádor érint
kezésbe lépett egyik legnagyobb budapesti 
vegyészeti gyárral és csakhamar megszerezte 
a gyár romániai vezérképviseletét. Zádor 
érintkezésbe lépett a román államvasutak
kal, a CFR-rel, hogy különböző fertőtlenítő
szerekkel lássa el a román vasutakat. A tár
gyalások eredményeképpen a vasutigazgató- 
ság megrendelte az árut,

de közvetlenül a szállítás előtt vissza
vonta rendeletét, 

mert közben egy másik gyárral állapodott 
meg. A budapesti gyárvállalat utasítására 
Zádor még ezután is megkísérelte, hogy a 
maga számára szerezze meg a nagy szállí
tást.

Csütörtökön Zádor levelet kapott a buda

Autű fis villamos karambollá 
a Bethien-utcaban

Kelten súlyosan
Vasárnap délután a Bethlen-utca és Dem- 

binszky-utca sarkán egy magánautó össze
ütközött a villamossal, amelynek következ
tében két sulyos sebesülés történt. A Dem- 
bimszky-utca felöl gyors iramban szágul
dott a Bp. 27—552. számú automobil, ame
lyet Herger Antal huszonhétéves soffőr ve
zetett.

Ugyanakkor a Bethlen-utcán egy 4ö-os 
jelzésű villamos haladt. A soffőr a keresz
tezésnél nem lassította az iramot és mi
után fékezni már nem volt ideje,

nekiszaladt teljes erővel a villamosnak.
Az autó az összeütközés következtében 
összetört,

Különös módon eltűnt egy 
dúsgazdag lipótvárosi urileány
A fiatal zenetanárnő állítólag Bécsbe utazott a vőlegé
nyével, akihez vallási különbség miatt nem akarták fele

ségül adni-a szülei
Érdekes és nagy feltűnést keltő ügyben 

folytat nyomozást két nap óta a rendőrség. 
Szombaton éjszaka megjelent a főkapitány
ság központi ügyeletén egy ismert dúsgazdag 
lipótvárosi nagykereskedő és rendkívül izga
tottan jelentette be, hogy huszonöt éves 
leánya eltűnt. Kérte a rendőrséget, hogy a 
leány tartózkodási helyét nyomozzák ki. A 
nagykereskedő elmondotta, hogy szombaton 
reggel leánya azzal távozott cl hazulról, hogy 
Csömörre megy barátnőjéhez, estére hazatér. 
A csömöri kiránduláshoz

magával vilié neszesíerél, amelyben, 
mint később kiderült, legértékesebb ék

szereit és ruhadarabjait pakkolla be.
Miután este hiába várták haza, édesanyja 
autóján Csömörre ment, ott felkereste leánya 
barátnőjét, aki meglepetve hallotta, hogy a 
nagykereskedő leánya hozzákészült. Mit sem 
tudott arról, hogy nála járt volna.

A nagykereskedő most már Csömörről 
egyenesen a főkapitányságra sietett és itt be
jelentette leánya eltűnését. A központi ügye
letet vezető Risztics Lázár dr. rendörtaná- 
csos részletesen kihallgatta az eltűnésről a 
nagykereskedőt és ekkor kiderült, hogy

nem egy egyszerű eltűnésről, hanem ro
mantikus szerelmi históriáról van szó.

A nagykereskedő leánya, aki gimnáziumi 
'érettségit tett, majd a Nemzeti Zenedében 

pesti gyártól és ebben felszólították, hogy 
miután már az egész árukészlet szállításra 
készen áll, rendezze az ügyeket, biztosítsa az 
üzletet, különben megvonják tőle a vezér
képviseletet és beszüntetik fizetését is. A 
nagy üzlet n\eghíusulása és a budapesti gyár 
levele

rendkívül elkeserítették Zádor Imrét.
Csütörtökön elhatározta, hogy mégegyszer 
Bukarestbe utazik és megkísérli az üzlet 
nyélbeütését. Családjának az utazással kap
csolatban csak annyit mondott, hogy másnap 
már visszatér, bizalmas barátai előtt azon
ban ezeket mondotta:

— Most mégegyszer megpróbálom perfek
tuálni az üzletet. Ha most sem sikerül, ak
kor nagy baj lesz!...

A barátok nem tulajdonítottak különösebb 
jelentőséget Zádor kijelentésének, és igy ért
hető megdöbbenést keltett az öngyilkosság 
hire. Zádor Bukarestben mégegyszer meg
kísérelte az üzletet perfektuálni és miután 
véglegesen elutasították,

egyenesen a Majcstic-szállóban lévő la
kására ment, ahol halántékon lő‘’b 

magát.
Az öngyilkosságot egyik alkalmazottja fe
dezte fel. Azonnal értesilették a mentőket, 
azonban már nem tudlak segíteni Zádoron. 
Mire megérkeztek, a szerencsétlen ember 
már halott volt. Hozzátartozóinak

három búcsúlevelet hagyott hátra
és abban megírta, hogy nem bírja elviselni 
az újabb kudarcot és idegei felmondták a 
szolgálatot ezért válik meg art élettől.

Az öngyilkos Zádor Imre testvére Zá
dor Istvánnak, a kitűnő magyar Sssíő- 

mü vésznek,
aki a szolnoki müvésztelep vezetője. A ín 
gikus véget ért Zádor Imre feleségén kivül 
három fiúgyermeket hagyott hátra.

megsebesültei!
a soffőr pedig hatalmas ívben zuhant 

ki az úttestre, 
ahol eszméletlenül terült el. A villamoson 
szerencsére kevés utas volt.

A kocsi hátsó perronján tartózkodott 
azonban Tolnai Mária nevű huszonötéves 
leány, aki az összeütközés következtében 

hátrazuhant
és sulyos belső sérüléseket szenvedett. Az 
előhívott mentők az életveszélyesen meg
sérült soffört és a leányt a Rókus-kórházba 
szállították.

A rendőrség az összeütközés körülmé
nyeinek tisztázása céljából a vizsgálatot 
megindította.

tanári oklevelet szerzett, körülbclü légy fél 
évvel ezelőtt megismerkedett G. L. gépész
mérnökkel, aki egyik legnagyobb budapesti 
gépgyár osztályvezető mérnöke. A leány 
szülei azonban nem egyeztek bele a házas
ságba, mert a mérnök nem azt a vallást kö
vette, amely a leány és szülei vallása volt. 
Hiába volt minden kísérletezés.

a szülők hallani sem akartak a házas
ságról.

A fiatalok, akik azonban ragaskodtak egy- 
máshpz, elhatározták, hogy szülői beleegye
zés nélkül kötnek házasságot és ezért

valószínűleg megszöktek.
A főkapitányság azonnal megindította a 

nyomozást és megállapította, hogy a mérnök 
most vette ki nyári szabadságát és egy fiatal 
hölgy kíséretében, szombaton

átlépte az osztrák határt és Bécs felé 
utazott.

Azt is megállapította a rendőrség, hogy a 
mérnök még as elutazás előtt megszerezte a 
szükséges iratokat ahhoz, hogy külföldön Is 
megcsküdhcssenek.

Tekintve, hogy a leány nagykorú, a rend
őrség n házasságkötés ügyében eljárást nem 
indíthat, legfeljebb felkutathatja a hazulról 
megszökött fiatal leányt. Evégből

értesítették már a bécsi rendőrigazgató- 
•ágot la,

A következő hetekben e helyen a Melster 
Szappangyár illusztrált közleményei fognak 
megjelenni. Az egyik rajzban a rajzoló 
könnyen felfedezhető rajzhibát helyezett el. 
Tessék tehát a jelzett közleményeket ugye 
emmel kfsérni

Hogy a hiba felismerését megkönnyft ük, 
izon közlemény alól, amelyben a hiba el 
van rejtve, a hirdetési szöveg hiányozni 
fog.

Aki nz illusztrációhoz a hiányzó szöveg 
helyébe a legtökéletesebb (legfeljebb 4—6 
sorig terjedő) prózai, vagy verses szöveget 
írja, az 60 kg. valódi Mcistcr-szappant kap 
íjándékba ingyen és bérmentve. Ezenkívül 
nég két ötletes szöveget jutalmaz a Melster 
Szappangyár 30—30 kg. valódi Melster- 
szappannal.

A szöveg szabadon választható, csak tá- 
ékoztatásul közöljük a szükséges tudni
valókat: a Melster Szappangyár készítmé- 
ayei:

Melster háziszappan P/2 kg-os) piros 
lobozban.

Melster „mozsár" színszappan (Vt kg-os) 
’ila dobozban.

Nagy tűzvész pusztított 
vasárnap Tapolcán

Játszadozó gyermekek okozták a pusztító tüzet
Nagykanizsa, szeptember 8.

(Ji Hétfői Napló tudósítójától.) Vasárnap 
vcsEtdeiöc® tűzvész pusztított Tapolcán. A 
-ítobánc-utcában, Mojzer Bálint bádogos 
búzának udvarán kigyulladt egy szénabog- 
'.ya. A felcsapó lángoktól tüzet fogtak a 
gazdasági épületek és a lüz rövidesen át
terjedt a lakóházra is. Szerencsétlenségre 
éppen nagy szél volt és a szél a lángokat 
áthajtotta a szomszédos épületekre is.

Egymásután gyulladtak ki Mojzer 
szomszédságában a házak és rövid idő 

alatt ötház állt lángokban.
A Csobánci-utca hosszú darabon át való
ságos lángtengerbcn úszott. Az istállóba 
zárt állatok kitörtek és a hőségtől meg

A budapesti királyi honvédtörvényszék ma, 
hétfőn reggel kilenc órakor kezdi meg an
nak az érdekes kémkedési biinpernek a tár
gyalását, amelynek

vádlottja Pecha Vince cseh vasúti pénz
táras.

Mint ismeretes, julius első felében a hidas
németi határrendőrség letartóztatta Pecha 
Vince cseh vasutast, aki a hidasnémeti álló 
máson teljesitett szolgálatot. A letartóztatás 
azért történt, mert Pechát kémkedésen ér
ték tetten. Pecha letartóztatása miatt a cse
hek megszüntették Magyarországgal a vasúti 
forgalmat és csak diplomáciai jegyzékváltás 
után indult meg újból a forgalom a hidas

A kémkedéssel vádolt Pecha Vince ügyét 
ma tárgyalja j_h(mvédtörvényszék 
Egy föídmiívessel együtt kerül a hírül elé Pecha

Melster terpentines hóziszanpan (*/• kg-os) 
zöld dobozban.

Melster terpentines színszappan (*Zi kg-os) 
kék dobozban

Melster kézmosószappan f1/*® kg-os) pi
ros dobozban

A legfinomabb és legalkalmasabb nyers 
anyagok gondos megválogatásával készül
nek. dúsan habzók és akár a legkénye
sebb selyemből, akár a legerősebb szeny- 
nyezödésnek kitett ruhaneműből Egyaránt 
tökéletesen oldják ki a szennyeződést, a 
kezek és a ruhanemű anyagának legtelje
sebb kímélése mellett

Aki a hibát megtalálja, s erről értesíti 
a Melster Szappangyárat (Budapest. IX„ 
Soroksári út 47—49.). akár a hibás rajz 
kivágásával, akár egyszerűen néhány sor
ban. amennyiben a hibát helyesen állapí
totta meg. a Meister Szappangyártól 1 da
rab valódi Melster kézmosószappant kap 
ajándékba ingyen és bérmentve.

A pályázatot a hibás rajz megjelenését 
követő második hét végén lezárjuk.

rémültén, bőgve rohantak az utcára és 
letaposták az eléjük kerülő embereket.

A tapolcai tűzoltók hozzáfogtak az oltás
hoz és csakhamar a környékbeli községek 
tűzoltói is megérkeztek.

Kétszáz ember dolgozott az oltáson, 
amely órákon át tartott. Sikerült is mek- 
akadályozni, hogy tovább terjedjen a tűz, 
amely pusztulással fenyegette az egész 
utcát,

az öt ház azonban porrá égett.
Nyomban megindították a vizsgálatot és 
megállapították, hogy a tűzvészt játszadozó 
gyermekek okozták, akik játék közben fel
gyújtották Mojzer Bálint udvarán a széna
boglyát.

németi határon.
Pecha ellen a katonai ügyészség kémkedés 

büntette miatt adott ki vádiratot,
időközben az ügyben még egy letartózta
tás történt: egy magyar földművest tar

tóztatlak le,
aki azzal van vádolva, hogy segítségére volt 
a kémkedésen tettenért Pechának.

A mai tárgyalás minden valószínűség sze
rint a nyilvánosság kizárásával kezdődik 
meg és folyik le, mert értesülésünk szerint a 
vádat képviselő honvédügyész, államérdekre 
való tekintettel

zárt tárgyalást indítványoz,
amit a bíróság ilyen esetekben el is rendel.

ErtiemBsziiö 
BeteHllntoriBntilBkKel

Kivonat a szenzációs tartalomból: 
Edgár Wa 11 ace: Art Lomer társulata 
Móricz Zsigmond: Mulatságos tragédia 
Híres kalandoiuk 
Eorró Pál: A kokain karmaiban 
Tábori Kornél: U| női bűnök 
Akasztófahumor 
800 pengős pályázat 
Detektivrejtvény stb., stb. 
Azonkívül számos érdekíeszitő kép 

Rozsnyat Károm
Ara 1 pengő

Mindenütt kapható!
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Eov előkelő matrőna 
összeroncsolt holttestőre akadtak 

a szabadkai vasút menten

nlkoholmérflezés
tünetei jelentkeztek rajta. Kihallgatni nem 
lehetett, mert közben kábult álomba me
rült. A rendőrség megállapította, hogy Nagy 
Lajosnak hívják, harminchatéves Iparos. 
Botrányokozás címén megindítják ellene az 
eljárást.

Szabadka, szeptember 8.
(A llét/ői Napló tudósítójától.) Az egész 

városban rendkívüli feltűnési és megdöbbe
nést keltett egy köztiszteletben álló szabad 
kai matróna rejtélyes halála, özvegy Mamii 
tich Renedekné, volt polgáriiskolni tanárnő, 
a szabadkai gimnázium igazgatójának öz 
vegye halt meg titokzatos körülmények kö
zött. A hetven éves uriasszony szombaton a 
bajai szőlőkben járt és a délutáni órákban 
■ seAllők mellett, n vasul vonalán

ÖsHtednrnbnlt holttestére akadtak.
Mnrnns/é/mé báláik ügyében a hatóságok 

megtuditatták n vizsgálatot. eddig azonban

nem állapították meg, hogy bűntény vagy 
baleset áldozata lelt e nz idős hölgy, vagy 
pedig öngyilkosságot követett-e eh Mamii- 
sichné lakásán semmiféle búcsúlevelet, vagy

olyan írást, amely tingyllkosságra en
gedne következtetni, bem találtak,

viszont olyan adatokat sem produkált a nyo
mozás, amelyből bűntényt lehetné feltételezni. 
Mamusich Mihály dr. budapesti ügyvéd, az 
ismert sportember, édesanyját gyászolja öz
vegy Mamusich Bcnedeknében és ma a 
gyászhir vétele után azonnal Szabadkára 
lila zott.

Hamis kártyás, hamis csekk, 
éjféli strand

Nizzai csendélet

Az elemi iskolákban 
ma még szünet van, de kedden már 

megkezdődik a rendes tanítás
Berczei alpolgármester kijelenti, hogy vizsgálatot indít, mert a 
legtöbb elemi iskolában szembehelyezkedtek a sziineti rendelet

tel — Zavarok a tőváros közoktatási adminisztrációjában
Pénteken délben értesítette Klebelsberg 

Kunó gróf kultuszminiszter Bérezel Jenő 
alpolgármesteri, hogy teljesíti a főváros ké- 
Hsét és n kánikulai Időjárásra való tekin
tettel megengedi, hogy a főváros a maga 
iskoláiban szünetet adhasson. Délután fél- 
kettőkor közölte a kultuszminiszter ezt az 
elhatározását az alpolgármesterrel, aki 
azonnal utasította n közoktatási ügyosztályt, 
hogy n döntést közölje az iskolaigazgatók 
kai.

Valahol azonban hiba történt: szómba- 
fon délelőtt majdnem valamennyi ele
mi iskolában rendes Inni!ás folyt s n 
polgárt iskolákból sérn küldték haza 

11 órakor a tanulókat.
Az iskola igazgatók úgy látszik — nem vit
ték figyelembe a lapok tudósításait az isko
lai szünet elrendeléséről

a főváros közoktatási ügyosztálya pe
dig elfelejtette továbbítani az alpolgár- 

mostarl rendeletét,
mert azt mégsem tételezhetjük föl az. isko 
laignzgatókról, hogv nyíltan szembehelyez
kedtek volna a miniszter ileg jóváhagyott 
alpolgármesteri utasítással. Annyi bizonyos, 
hogy

a főváros közoktatási ndmlnlsztrácló- 
jában zavarok vannak.

Mn, hétfőn délelőtt is Innilanak a legtöbb 
elemi iskolában annak el önére, hogy Her
eiéi alpolgármesternek n napilapokban kö

zölt nyilatkozata szerint mindaddig nem 
szabad tanítani az elemi iskolákban amíg 
ellenkező döntés nem történik.

Hereiéi alpolgármester,
akit ebben az 8g«b^n megkérdeztünk, a 
következőket monnotm a Hétfőt Napló 
munkatársának:

— Csodálkozással bánom, ácgy egy’*' 
elemi iskolákban volt tanítás Én kiadtam 
az utasítást, hogy az elemi iskolákat zárják 
be s mindaddig ne legyen tttttiíái (t
kánikulát időjárás megszűnését Magám meg. 
nem állapilom és ujabb utasítást nem adok 
ki a tanítás megkezdésére. Tudomásul ve 
szem, hogv egyes Iskolákban megszegi?! 
utasításom végrehajtását és éppen ezért

n hétfői nap folyamán vizsgálatot indí
tok a tényállás tisztázására.

Ami a tanítás megkezdésének a kér 
dését Illeti, erről is hétfőn .b’lelőtl döntök 
A kánikulai időjá'ás megszűnt, azt hiszem 
tehát, hogy

kedden délelőtt már megkezdődhetik 
nz egész vonalon a rendes tanítás.

Bérezel Jenő alpolgármester nyilatkozata 
szerint tehát ma. hétfőn még nincs tanítás 
az elemi isko'ákban holnap azonban Már 
megnyílnak az elemi iskolák kapui Is. A* 
más kérdés azután hogv az iskolaigazga
tók ma megtartatják-e nz .skolai szünetre 
vonatkozó utesitái- vagy «em ...

Deauvllle, szeptember 8.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Eugéne Co- 

rouche, n legendáshírű „Ílmonádé-Napoleon", a 
tulajdonképpeni ostendei, a cánnéil játékbank 
és párizsi Marlm-bár alapítójának halála óla 
bármennyire is Igyekeznek Nizza, Deaüville és 
Ostende kariéiba tömörült szálló- és szórakozó, 
hely tulajdonosai és tesznek meg minden elkép
zelhető! —

a francia vllágfürdők nem a régiek többé, 
nem tudnak visszavergődni nrra a nivóta, 
amelyre a limonádé-Napóleon emelte őket. 
Hiába zsúfoltak látszólag a fürdők, a játék
kaszinó asztalainál hiába iilnek történelmi ne
veket viselő arisztokraták, és hiába ragyognak 
a slrand homokján a leghíresebb kokotlok, a 
mérleg állandóan csökkenő tendenciát mulat és 

A fllrdfirészvények állandóan esnek.
És ez nemcsak a szórakozni vágyó publikum 
szempontjából fonlos. Elsősorban a francia 
pénzügyi pölitikáhnk emhlend .érdeke, hogy a 
francia világfürdők továbbra is nagy jövedel
met hozzanak. Hiszeh ennek a néhány fürdő
helynek

horribilis fényűzés! adójából rengeteg kór
házat. tuberkulózis és vérbaj ellen küzdő 

szanatóriumot tartanak fenn.
Amióta azonban a castellamarei játékkaszinó 
megnyílt, a cannest játékbarlang Sokkal keve
sebb jövedelmet hajt.

Kártya és Giieite
Nizza hanyatlik. És ez rengeteg apró jelenség

ben dokumentálódik, inért bármennyire is igye
keznek elsimítani, eltitkolni a fürdőigazgatók 
mindent, ami a hírnévnek Art, a világ megtud 
mindent. És bár az újságok egyetlen sorban sem 
foglalkoztak annak idején ezzel a ténnyel, a 
francia mondain.vilfigfíirdők homokján az idei 
szezónban nem beszéllek másról, mint arról az 
előkelő nevű hamiskártyásról, akit Valzi rendőr
felügyelő csak hosszabb megfigyelés ulán tudott 
leleplezni. A Itamlsjálékoh A krupiékkal össze
játszva,

meghamisította a kártyacsomagoknt és Gl- 
lette-pcngével előre megjelölt lapokkal, 

sorra fosztotta ki áldozatait.
Kétszázezer frankot harácsolt össze, mikor négy 
'.rupié társával együtt letartóztatták.

Hamis csekk
A francia világfürdő hanyatlási tendenciáját 

regisztrálja nz a kis pársoros törvényszéki hi- 
recSke Iá, amely Alig néhány nappal érélőtt Iá. 
lőtt napvilágot a párizsi sajtó tötvényskékt ro
vatában. Eszerint a francia főváros törvény

széke száz frank pénzbírságra Ítélte Allce Bou- 
chaild kisasszonyt, mert

15.000 frankos fedezetlen csekket állított ki.
Ez a nem túlságosan érdekes hír szenzációs je- 
lentő.-égü lesz akkor, ha tudjuk, hogy az Alice 
BoUchaud név tulajdonképpen Polaire kisas
szonyt, a kitün; párizsi reviitáncosnöl takarja 
ŐS

a bizonyos fedezetlen ?kk a nizzai ka
szinó számára óitilódott ki.

Márpedig tudni kell azt, hogy a játékkaszinó 
alkalmazottainak nem szabad megengedni, hogy 
a játékosok csekkekkel, vagy értékpapírokkal 
fizessenek. Csak készpénz — eddig et volt a jel
szó és ime a nizzai kaszinó már csekkeket tt 
elfogad.

Éjféli strand
Nizza mindent elkövet, hogy régi, nagy publi

kumát visszaszerezze. Ezen a nyáron például a 
főszezónban az éjféli strandot és fürdőzéseket 
vezették be, mikoris

fáklyafény és jazzband mellett tizenkettőkor 
indulnak a strandra az előkelő hotélek 

lakói.
Az első megnyitó éjféli fürdőzésen Dolly Rózsi, 
a híres egyiptomi milliárdos Aga khán, Borit 
nagyherceg és Pourtalés gróf is jelen voltak, 
hogy csak a nagyobbakat említsük. Mindezek 
ellenére

ez a szezón már sokkal kevésbé volt ra
gyogó, mint az eddigiek.

Kanapé nem lehet
Deauvllle is megpróbálkozott al éjféli fürdő

zésekkel, de nem sok eredménnyel. Most, hogy 
mégis hírré tudjon szert tenni, ugylátszik az 
„erényes Deauvllle" jelzőt akarja felvonni. A 
deauvillei polgármester ugyanis rendeletet adott 
ki, hogy

a strand kabinjai legfeljebb két méter mé
lyek tehetnek és azok bútorzatai között ka

napé nem lehet.
Ugyanekkor megtiltották a kabinok folyóvízzel 
Való felszerelését is. A polgármester intézkedé
sére közvetlenül

a kablnsoruk mögé tizenegy reflektort sze
reltek fel, uinclyck éjszakánként igen gyak
ran véglgsöprik fényükkel az égési stran

dot.
Deauville, ugylátszik, ezzel a furcsa módszerrel 
akar erényes amerikai milliárdos famíliákat Iá* 
togálónak megszerezni, de eddig nem sok ered
ménnyel.

Vasárnap letartóztatták a Brachield 
cég tolvaját

A budapesti főkapitányság vasárnap dél
előtt letartóztatta Hoffer Lajos 33 éves ke- 
re.skedősegédet, aki a Brachfeld uridivnl Cég 
szolgálatában állott. A cég tulajdonosának 
feltűnt, hogy nz árudivntkoszlclct hosszabb 
Idő óta lopkodják, de legszorgosabb házi 
vizsgálat sem tudta megállapítani a tolvaj 
stemélyéf. Végül Is a Brachfcld-cég detektí
vet kért a főkapitányságról, aki szombaton

tetten Is érte Hoffer Lajost,

amint néhány értékesebb divatárucikkel ka
bátja alatt akart eltávozni az üzlethelyiség
hői.

Hoffer Lajost azonnal előállították a főka
pitányságon, ahol beváltotta, hogy hosszabb 
idő óta ő dézsmálja meg a cég árukészletét. 
Beismerő vallomása után kihirdették elölte 

ar előzetes letartóztatásról 
szóló végzést és a holnapi nap folyamán át- 
klsérik az ügyészség á/crA'ó-utcai fogházába.

Megjelent a belügyminiszter rendelete az 
érdekképviseleti törvényhatósági bizottsági 

tagok választásáról
1118 érdekképviseleti tagja lesz az uj törvényhatóságnak

Izgalmas utcai botrányt 
rendezett egy meztelenre 

vetkőzött férfi
öt rendőr kellett a megtékez.éséhez — Azt hitték, hogy 

őrült, de kiderült, hogy részeg
Vasárnap délután négy óra tájban n Haj- 

tsár-uton hagy botrányt rendezett egy bar 
inincöt év körüli iparos külsejű féril. Ék
felen ordítozásbn kezdett, majd felugrott 
égv kőrakás tetejére,

ledobálta magáról ruhadarabjait, 
Lábátjál, ingét és a kőrakásról hatalmas 
kövekkel hajigálta a járókelőket. Közben 
folyton kiabálta.

Igazán olcsó csillárt
CMk A Meteor ri.-nál tátáro hat 
P*h»»»lrrtT «'<» 11/11. T(t4t-k*nrt terek

Nézte ■ « á r a tnk a t 
Ffv Antn mft’taiv hronroelllár
UkA*l>en felezere've . 10.— r

Ugyennz Angn . ta.- fi 
t gyan t őtlangu................ 4.- !•

Ftok- VAmtiAz-kőrút 11.
I.iHi .CtttUk1 uj trVmkr

— Megölnek. megölnek, de nem hagyom 
magam!

A járókelők dühöngő őrültnek nézték a 
botrányosan viselkedő férfit, értesítették a 
közelben Uvő rendőrőrszc-üiet, aki, miután 
láttn, hogy egyedül nem képén megfékezni 
a hadon^zó embert, a« őr.QobAröl ségltsé- 
get hivolt és

nég.v-Ö| rendőr formális raj vonalba fej
lődve, közelítette meg a dilhöngőt.

Sikerüli is inogragndniok. lefogták, autó- 
tatiba ültették és a főkapitányságra hozták. 
Útközben, amerre az autó elhaladt, nagy 
feltűnést kellett a félig meztelén, ordítozó 
ember. A főkapitányságon n« ínspelttiós 
rendörorvos megvizsgálta. Megállapította, 
hogy az Ordítozó ember nem elmebajos, 
hanem nagy mennyiségű alkoholt fogyasz 
tóit és I

A közigazgatás rendezéséről szóló 1920. 
évi XXX. te. rendelkezéseinek és végrehaj
tási utasításának adminisztratív részét úgy 
a vármegyei, mint a városi közigazgatási 
apparátus elvégezte. Néhány napod bélül

a közigazgatási bíróság is meghozza 
döntését

a névjegyzékek összeáilitása élleh hozzája 
benyújtott panaszok ügyében. Most már 
időszerű a választás időpontjának a még 
állapítása. Ezt első Ízben most a belügy
miniszter tűzi ki. De hogv mikorra, az még 
jelenleg teljesen bizonytalan. A beavatottak 
szerint

■ vármegyékben októberben, a váro
sokban novemberben választanak.

Emellett a feltevés mellett Szól a belügy
miniszternek az érdekképviseleti törvény
hatósági bizottsági tagok választásának sza
bályozása tárgyában kiadott rendeleté is, 
amely a hivatalos táp legutolsó számában 
jelént még

Csonkamagyarország vármegyei és városi 
nnrtaméhtjéiBén ai flgj/bt-dí kamaráknak 
66, a közjegyzőt kamaráknak 98, a mér
nöki kamarának 54, nt orvosszővetsfg fiók
jainak 84, d kereskedelmi és ipát kamarák
nak 249. o mezőgatdnságf bitöttiágoknak 
438, a vitézeknek 40, uz Országos Társada
lombiztosítónak 108 és a vármegyei jemitő 
egyesületeknek 62 főnyi képviselete lesz, 
összesen

1118 tagot fog számlálni au érdekkép
viseleti delegállak tábora 

nz újjáalakítandó vármegyei és várok! tör
vényhatóságokban, amelyekben a törvény 
értelmében 179 rámái Ktlföliku*. 8 görög
katolikus 64 református. 22 evangélikus, 3 
görögkeleti, 13 Izraelita lelkész is helvei 
kapi vagyis az egyházak, illetve

az egyes vallásfelekezeteknek 289 főnyi 
képviseletük lesz

az 1929. évi XXX. te. alapján újjáalakított 
vármegyei és városi parlamentekben. A 
vallásfelekezetek képviselete minden vá
lasztási formalitás nélkül bevonul a tör
vényhatósági éleibe, mig az érdekképvisé^ 
leti tagok delegálásáról és választásáról 
intézkedik a belügyminiszternek most 
megjelent 3217/1929. évi rendelete, amelyet 
előreláthatólag most már rövidesen követni 
fog hz a rendelet is, tnely megszabja a tör
vényhatóság újjáalakításának időpontját.

LKU8ZEBB Alnplttatott IBM

LkUJÜBR

PA Pa, gTp°”
Kfirpltosőru, vas* 
és rézbutorgyöro

Szőnyeg, pokróc, függöny, ágy- és aá» 
talterltők minden kivitelben kaphatók 

GI(IHEH JÁXOS 
■adatta*!, midii*! itlrH 10
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Kirabolta 
mostohaanya lakását 

üz ellopott pénzt és értékeket három táncosnűuel 
mulatta el. mindannpiukat letartóztatták

r 'A budapesti hatóságokat is napokon ke
lresztül foglalkoztatta az a szokatlan és kü
lönös betörés, amelynek tettese bűntársai
val együtt Szegedről Budapestre szökött.

Néhány nappal ezelőtt megjelent a sze
gedi rendőrkapitányságon egy ismert sze
gedi uriasszony: dr. Apáthy Jenőné, aki a 
Lengyel-utca 11. számú házban lakik. 
Apáthyné elmondotta, hogy most érkezett 
haza külföldi nyaralásából és miután laká
sának ajtajait felnyitotta, megdöbbenve 

Uapitolta meg, hogy
többezer pengő értékű ékszerei, kész
pénz és takarékkönyvei eltűntek a szek

rényből.
’A lakásban található minden értékes holmit 
elraboltak és kérte a szegedi rendőrséget, 
hogy azonnal a legerélyesebb nyomozást 
indítsa meg.

A betörés tetteseit hiába kereste a rend
őrség mindaddig, amig egyik este egy száza
dos sápadt arcú, ijedt fiatalembert hozott 
be a szegedi rendőrkapitányságra és át
adta az ügyeletes rendőrtisztviselönek azzal 
hogy a fiatalember Apáthy Jenőné mostoha
fia, Botka István és

ő követte el az összes betöréseket.
'.4 fiatalember rövidesen mindent bevallott. 
Elmondotta, hogy barátjával még a nyáron 
elhatározta, hogy Törökországba vándorol 
ki. Ott valami vállalkozásba kezdenek. A 
kivándorláshoz és a vállakózáshoz szüksé
ges pénzt úgy akarták megszerezni, hogy 
Botka mostohaanyjának lakását fosztották I 
ki. Botka egyik délután felment a lakásba, I

3 évi fegyházra Ítéltek Kassán 
egy budapesti fiatalembert 

Bűne: beszélni mert egy cseh katonával
A kassai kerületi bíróság most ítélkezett 

'Szilágyi Tibor 21 éves budapesti fiatalember 
ügyében, akit kémkedéssel vádoltak. Szilágyi 
néhány hónappal ezelőtt útlevél nélkül lépte 
át a határt. Kassán elfogták és

tiltott határátlépés
miatt 10 napi fogházra Ítélték. A fogházban 
megmotozták és egy Kassán lakó katona cí
mét találták meg nála. Ebből a jelentéktelen 
Ügyből, kémkedési vádat konstruáltak.

Szilágyi Tibor előadta, hogy

Csizmás Oktáviánt vasárnap 
az ügyészség fogházába vitték
Védője a nyomozás kiterjesztését kérte a vizsgálóbírótól 
— Ellenőrző vegyi szakértőkkel próbálják megdönteni 

a nyomozás terhelő adatait
Csizmás Oktávián segédhivatali igazgató

nak napokon át tartó kihallgatását szomba
ton délelőtt befejezte a rendőrség. Csizmás a 
kihallgatások alatt teljesen higgadtan, csak
nem közömbösen viselkedett és állandóan

nyugodt hangon ismételte, hogy ártat
lan

és ártatlansága ki fog majd derülni.
Vasárnap reggelre Lefejezték a tanúkihall

gatásokat is és nyomban intézkedtek, hogy 
Csizmást szállítsák át az ügyészségre. Indo
kolt esetekben a rendőrség megengedi, hogy 
egyes foglyokat nem a rendes rabszállitó 
autón, hanem a saját költségükre magán
autón kísérjék az ügyészségre, természete
sen rendőri fedezettel. Csizmás Oktávián 
azonban

nem kért kedvezményt és délben két 
órakor a többi foglyokkal együtt csukott

Vasárnap leleplezték Ady- 
emléktábláját

Kegyeletes ünnep az Andrássy-uti Palermo kávéházban
Az Andrássy-uti Pa/ermo-kávéház egyik el- 

ketébe öltözött urak gyülekeztek. Csendben, fel
dugott hátsó szcparéjánál vasárnap délelőtt fe- 
tünés nélkül folyt a gyülekezés a kávéházi 
páholy körül, amelynek pnmlagán fehér csipke- 
teritö díszelgett, az asztal helyére pedig sző
nyeggel letakart dobogói helyeztek. A páholy 
falán egy fehér lepel mögött emléktábla dom
borodott.

Körülbelül két évtizeddel ezelőtt ebben a 
kávéházi páholyban

éjszakázott, dolgozott, vitatkozott, nevetett 
és szomorkodofl Ady Endre.

Itt talál',..k rá, akik társaságát keresték és itt
mutemt luokaak. akikkej 4 k«re>H M 

magához vette anyja ékszeresdobozát, amely 
többezer pengő értékű ékszert 

tartalmazott, ellopta anyja takarékkönyveit 
is, még aznap felvette a takarékkönyvre el
helyezett ugyancsak

többezer pengő betétet.
Miután a lakás kifosztása sikerült, Botka 
barátjával elindult Szegedről, de a török
országi ut Budapesten csakhamar véget is 
ért. Megismerkedtek három volt táncosnő
vel, Vajda Ilonával, Kis Eszterrel és Mán- 
decker Terézzel, akikkel Botka és barátja 
egyik legelőkelőbb budapesti szállodában 
lakást bérelt.

a legdrágább mulatóhelyeken pezsgő
zött éjszakánként, táncosnőknek egyik 

ruhát a másik után csináltatta,
úgy hogy a pénze elfogyott. Miután Botká
nak inár egy fillérje sem maradt, visszauta
zott Szegedre, ott bujkált, mikor a százados 
az utcán ráakadt. A századosnak elmondotta 
a történteket, mire a rendőrségre kisérte.

Amikor Botka anyjával, özvegy Apáthy 
néval tudatták, hogy fia követte el a betöré
seket, továbbra is fentartotta a feljelentést, 
mire

Bolkát a három táncosnővel együtt le
tartóztatták,

barátját azonban, kinek nevét sem Botka, 
sem a leányok eddig nem árulták el. keresi 
a rendőrség. A letartóztatás Szegeden rend
kívül nagy feltűnést és megdöbbenést kel
tett. Botka István igen előkelő, régi szegedi 
családból származik.

álláskeresés céljából jött megszállt te
rületre.

Kassán megismerkedett egy katonával, aki
vel az ottani munkaviszonyokról beszélge
tett, de eszeágában sem volt kémkedni. Véde
kezését azonban nem fogadták el és Móricz 
dr. kerületi biró tanácsa

kémkedés miatt 3 évi fegyházra Ítélte.
Ez az újabb Ítélet méltón sorakozik az 

utóbbi, hasonló természetű „kémkedési" 
ügyekben hozott ítéletekhez.

rabszállitó autón vitték a Markó-utcába.
A rendőri nyomozás ezzel be is fejeződött. 

Most már a vizsgálóbíró elé kerül az ügy. 
Védője Telléry Géza dr., beadványt intézett 
a vizsgálóbíróhoz és védence nevében 

olyan újabb adatok tisztázását kérte, 
amelyeket a rendőrség eddig még nem nyo
mozott ki.

A rendőrség, mint ismeretes, konkrét bizo
nyítékot nem produkált Csizmás bűnössége 
mellett. Részint logikai feltevések, részint pe
dig a vegyészeti szakértők véleménye alap 
ján történt a letartóztatás. Hozzátartozói 
azért most

ellenőrző vegyi szakértőket hívnak meg, 
hogy a bírói vizsgálat során véleményt ter
jesszenek a vizsgálóbíró elé, aki előrelát
hatóan cgy-két nap alatt dönt majd Csizmás 
Oktávián további sorsáról.

érintkezést. A Palermo eldugott szeparéja össze
forrott Ady Endre pesti hétköznapjaival és 
ezen keresztül emelkedett kullurhistóriai ku
riózummá — két évtized után.

A kávéház tulajdonosa Bokros Dezső szob
rászművésszel emléktáblát készitletett a páholy 
fölé és vasárnap délelőttre meghívta Ady tisz
telőit, barátait a leleplezés ünnepségére. A tisz
telők és barátok közül azonban csak -

nagyon kevesen jöttek el.
Huszonöt főnyi közönségnél nem volt több a 
páholy körül. A Magyar Újságíró Egyesület és 
nz Otthon-Kör képviseletében Pakots József, 
Roóz Rezső és Wallkovszky Károly jelentek ’ 
meg a Pebreceaból BudepéCte otuóft „

népségre Ady Lajos, tankerületi főigazgató, 
Ady Endre testvéröccse.

Délben 12 órakor kezdődött meg az ünnep
ség. Az ünneplő közönség a páholy köré állott. 
A páholyban elhelyezett dobogóra lépett Fehér 
Arthur és Adynak „Aki a helyemen ált majd" 
cimü versét szavalta el. Utána Révész Béla 
mondott rövid, hatásos ünnepi beszédet:

— Kényes tájék a kávéház ,— mondotta Ré
vész Béla. — Falaira csak olyan cégért füg
geszt, amelyek érdeklik az elevenkedő emberek 
gusztusát, ínyét. Itt hirdetik a tdkajit, amely
nek cseppjeiben feltüzel a magyar vulkán, hir
detik a Moet et Chandon-t, amely váltja a tün
dért fátylakat a fakó spekuláció körül és hir
deti a kávéház Ady Endrét, mert ir és tűr az 
emberek kedvére.

— Itt a vallomások emelvényén szót kell 
éppen most nagy Ady-viharzás van az

ejteni arról, hogy
országban.

Éppen most... Ez annyit jelent, hogy Ady 
Endre előljár eseményeinkben, dolgainkat nél
küle nem tudjuk elgondolni .nagy álmainkat, 
feltörő indulatainkat az ö géniusza körül éljük.

— A felmagaszlalt szeparé megzajlik Ady 
körül, aki szerette az ilyen szeparé sátort. Rá
mutatunk a fülkére, ahová Ady, íme, vissza
került. A kávés ur, aki hódolt a páholy előtt, a 
Pilvax tradíciót ápolja és megérdemli az iroda
lom köszönetéi.

Révész Béla beszéde után lehullott a lepel az 
emléktábláról, amely Ady fejét művészi bronz
öntésben ábrázolja. Az emléktábla alján pedig 
ezek a jól ismert Ady-sorok állanak:

ös napkelet olyannak álmodta,
amilyen én vagyok.
Hősnek, borúsnak, büszke szertelennek, 
Kegyetlennek, ki elvérzik egy gondolaton.
Egy órakor vége volt az ünnepségnek: a 

huszonöt főnyi közönség elsietett a Palermo 
szeparéja elől ...

Izgalmas hajtóvadászat 
után elfogtak a Bakony

ban egy megszökött, 
veszedelmes betörőt

Győr, szeptember 8.
Izgalmas üldözés után került tegnap a 

csendőrség kezére egy régóta hajszolt vesze
delmes betörő.-

Néhány héttel ezelőtt sorozatos betörések 
történtek Győrött. A rendőrség meginditotla 
a nyomozást és megállapította, hogy a soro
zatos betöréseket háromtagú banda követte 
el. Az egyik betörés alkalmával lettenérték 
őket, mire jjctörőszerszámaikat eldobálva fu
tásnak eredtek.

Kettőt sikerült közülük elfogni, a har
madik azonban megszökött.

Az elfogollak vallomásaiból kiderült, hogy 
megszökött társuknak Horváth Lajos a neve. 
Horváth ismert alakja a bűnügyi króniká
nak, egész sereg bűncselekményt követett 
el. Tavaly egy ízben letartóztatták, de ha
mis iratok segítségével

sikerült megszüknie a győri fogházból.
Később Budapesten elfogták és Győrbe vit
ték. Az utcán kísérték a fogház felé, de hir
telen kiszakította magát kísérői kezéből és 

megint elmenekült.
Sokáig nem hallatott magáról semmit, mig

LEGYfJV **

HA NINttAKKOR VEGYEN!

...

végre most újra szerepelt a győri betörések
nél. Az újabb „működése" azonban csak rö
vid ideig tartott. A győri fogház egyik fog
házőre, aki annakidején Győrben őrizte őt, 
a napokban kirándult a Bakonyba. Az egyik 
község halárában szembetalálkozott egy em
berrel, akiben legnagyobb meglepetésére 

felismerte a szökevény Horváth Lajost.
Horváth is megismerte a fogházőrt, úgy, 
hogy mielőtt az elfoghatta volna, futva el-M11 (

menekült A fegyőr nyomban a legközelebbi 
csendőrőrsre sietett. Fellármázlák a kör
nyékbeli csendőröket, akik azután

liajtóvadászatot rendeztek Horváth után.
Hatalmas területen cscndőrgyürü fogta kö
rül a bakonyi erdőt és tegnap Veszprém- 
varsány községnél

sikerült Horváthot elfogni.
/\ többszörösen szökevény, veszedelmes be
törőt bilincsbe verve hozták Győrbe és az 
ügyészség fogházában helyezték el.
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Vajda legyőzte Tartakowert a 

vasárnapi sakkversenyen
A Vigadó feldíszített kistermében vasárnap 

délután folytatták n nemzetköri sakktorna 
Játszmáit. A szokottnál is nagyobb közönség 
gyűlt össze, hogy a snkkinatadorok egymás kö- 
sötti küzdelmét végignézze. Halotti csöndben 
•Borongtak egymás mellett kis gimnazisták és 
fehérhaju öregurak, hogy láthassák a kötél
kordon mögött hogyan húzza az abszolút fa
vorit Capablanea döntő lépéseit A mni nap 
■agy meglepetéseket nem hozott.

továbbra is C.npablanea maradi az élen.
Ma Monticellivel játszott a „nagy mester'* — a 
parti eldöntetlenül végződött. Ugyancsak a 
Canof—-ProÁrsc/i-játszma is. Thomai spanyol 
nyitással 82 lépés után nyert Prsepiorka ellen. 
Steiner ugyancsak .32 lépéssel Pociit gyözto le. 
A mai nap egyetlen eseménye

a magyar Vajda Árpád dr. győzelme, aki 
,31 lépéMel Tartakowcrtől csikarta ki a 

pálmát.
Függőben maradt két játszma, a Brinkman— 
Rubimteln és a Colle- Havat! küzdelem.

A mai, hetedik forduló után különben a ver
seny állásn a következő: Capablanea 6, Rubin
iéin 4’/t, Canal, Tartakotvcr, Thomai, Vajda 4, 
Monticelli 3’A, Havait .3, Prokesch, Prscpiorka, 
Steiner 2‘/i. Beteli 2, Brinkman l*/j, Colle 1.

— Jobban van a bécal-magyar követség 
•ajtóaltaséjí. Bécsből jelentik: Zieglcr Vil
mos dr., a bécsi-magyar követség sajtó- 
attaséja, aki ellen szombaton merényletet 
követtek el, a Javlás utján van, állnpota 
továbbra is kie’égiiő. A golyót egyelőre nem 
veszik még ki testéből. Budai Kálmánt, Zieg- 
ler snjtóattasé merénylőjét holnap szállítják 
az országos törvényszék fogházába. Szem
bajára és általában leromlott testi állapotára 
való tekintettel egyelőre a rabkórházba szál
lítják.

— Két bombamerénylet egy napon I<em- 
hergben. l^embergből jelentik: Tegnap este 
10 óra felé ismeretien tettes bombát dobott 
a keleti vásár igazgatósági pauillonjába. A 
bomba felrobbant. Az igazgatósági épület 
berendezése teljesen elpusztult. Két tisztvi
selő súlyosan megsebesült. Annnk ellenére, 
hogy a robbanás után azonnal mozgósítot
ták a rendőrséget, a merénylőnek sikerült 
elmenekülni. Néhány órával a bomba- 
merónvlet elölt a rendőrség Lemberg egyik 
utcájában igazolásra szólította fel Teresz- 
eztik Mihály diákot. Tercszczuk erre egy 
bombát dobott, amely felrobbant, azonban 
nem sobesitett meg senkit. A nyomozás 
teljes erővel folyik.

— A német természettudósok és orvostörléné- 
szék kongresszusának negyedik napja. A német 
tcrmésBOttudósok és orvostörténészek budapesti 
kongresszusának résztvevői vasárnap délelőtt 
megtekintették a Szépművészeti Múzeumot, a 
Mezőgazdasági Múzeumot, délután pedig kirán
dultak a Jánoshegyire és a Svábhegyre. A kon
gresszus tanácskozásait hétfőn reggel félkilcnc 
órakor folytatják az Orvos Szövetség Semmel- 
wels-terrnében, ahol kiváló tudósok tartanak 
előadásokat.

— Hérzcy István dr. temetése. Vasárnap 
délután öt órakor helyezték örök nyugalomra 
n kercpcsli-ull temetőben dr. Héczey Istvánt, 
Kolozs vármegye volt főszolgabíróját. A gyász.; 
Szertartást dr Csűrös József református espe
res végezte Kolozs vármegye tiszlikarának 
nevében vitéz dr. Balogh Géza volt főügyész 
hucsuzlatla az elhunytat, kiemelve Héczcy 
Istvánunk a román megszállás alatt tanúsított 
hazafias magatartását és hervadhatatlan érde
meit. Utána nagyszámú gyászoló közönség 
részvétele mellett clföldelték a koporsót.

HELLER dobozommenthall

— Vasutasgylllés Debrecenben. Debrecenből 
jelentik: A Magyar Vasutalok Gazdasági Egye 
sülete vasárnap tartotta ezévi vándorgyűlését a 
debreceni Arany Bika-szálló nagytermében A 
gyűlésen Budapestről Róbert Emii pénztári fő 
tanácsos is rószl veit. A vasutasok nagygyűlése 
számos felszólalás után határozati Javaslatot 
fogadott cl, amelyben kérik, hogv a vasúti Ipa 
rosságnak szavazzanak meg lakbérpótlékot és 
állítsanak fel számukra nyugdíjintézetet.

- Leesett a lóról cgy ezredes. Sulyos sze 
rcncséllonség történt vasárnap délelőtt n 
rákosi katonai gyakorlótéren. Lipcscy Már 
ion 47 éves nyugalmazott ezredes lova lovag
lás közben megbokrosodott, levetette hátáról 
az ezredesi, aki teszmélctlcnül szállítottak a 
katonai mentők a fiyd/í-uli kórházba. Lip
cseit Márton sulyos belső sérüléseket szenve
dett

ludósjárás u Dunántúlon. A külföldi és 
magyar archeológusok, akik a zalai lelőhelyek 
uívgivkiíilíiére Indultak, Nagykanizsára érkez
tek. ahol a város vezetősége ünnepélyesen fo
gadta ökot Innen Keszthelyre mentek és meg
tekintenék a balatoni múzeumot. Később a do
bogói népvándorláskori lelőhelyeket, majd a 
sümegi Dfirnny-mnzeumot nézték meg. A tudó
sok Sümegről Veszprémbe, majd Székesfehér
várra utazlak.

Véres szerelmi dráma 
Pesterzsébeten

Vasárnap este tiz óra után Pesterzsébeten 
a VörŐsmarty-utca 46. számú házban véres 
szerelmi dráma játszódott le. Evek óta a 
Vörösmarly-utcu 46. számú házban lakik 
Friedmann Alajos bádogos, akihez a múlt 
héten beköltözött Herskovits Lajosné, akivel 
régebb idő óta barátságot tartott fenn.

Tegnap este megjelent Friedmann lakásán 
az asszony férje. Herskovits Lajos és felszó
lította feleségét, hogy

térjen viasza hozzá

Az asszony ridegen visszautasította a férj 
könyörgését. Heves vita keletkezett kettőjük, 
között, amelybe később beleszólt Friedmann 
is. Az egyre jobban elfajuló vitatkozás most 
már csak a két férfi között folyt le, amely-1

— Beomlott a gyárépület, hét munkásnő 
meghalt. Nápolybái jelentik: Egy Itteni pi- 
zsainagyárhan beomlott két munkaterem pa
dozata és az oll dolgozó munkásnők a mély
ségbe zuhantak. A szerencsétlenségnél hat 
munkásnő életét vesztette, 18-an pedig meg
sebesüllek.

— Lakbért kérnek a postáméi terek. A Posta
mesterek is Postai Alkalmazottak Országos 
Egyesülete vasárnap tartotta meg Balatonfürc- 
den országos nagygyűléséi, amelyen a keres
kedelmi minisztérium képviseletében dr. Sós 
Gyula főigazgató jelent meg A nagygyűlésen, 
amelyen Wagner Richárd főpostamester elnö
költ, körülbelül háromszáz postamester cs pos
tai alkalmazott vett részt A nagygyűlés foglal
kozott a postamesterek su’yos anyagi helyzeté
vel és követelte, hogy n Jövőben a postameste
rek lakbérpóllékban részesüljenek.

— Tkenölévl fegyházva ítéltek egy férjgyll- 
kos asszonyt. Nagykanizsáról jelentik. Tegnap 
Ítélkezett a nagykanizsai törvényszék Kelemen- 
Innácsa cgy térjgyilkos asszony fölött. Bog
dán Ferenc caömcndi lakós, akit kocsmázó. 
dologkerülő embernek ismernek, még június
ban összeveszett a feleségével. A veszekedés 
hevében az asszony felkapott cgy baltát és 
hatszor fejbe sújtotta az urát. Bogdán Ferenc 
meghalt, feleségét pedig letartóztatták. A tár
gyaláson Bogdánná előadta, hogy tizenhét éve 
élt együtt az urával, aki állandóan ütötte verte, 
de nemcsak őt, hanem gyermekeiket is bántal
mazta. Rendkívül érdekességet'adott a tárgya
lásnak az, hogy kikérdezte a bíróság Bogdánne 
két kisgyerme cél is, akik védték az édes
anyjukat. A b.róság hosszas tanácskozás után 
tizenölóvi fogj házra ítélte Bogdán Ferencnél. 
Az ügyész és a védő fellebbeztek.

Garázda legények leszúrtak egy csendőrt, 
aki védelmére kelt a vándorszínészeknek. 
Nagykanizsáról jelentik: Lakócsa községben 
tegnap vándorszínészek járlak és előadást 
tartollak. Véhány garázda legény megza
varta a: c őadásl és fclkiabáll a színpadra. 
Mikor a színészek tiltakoztak, a durvaság 
ellen, a legények megtámadták őket. Suha 
József cnendörőrmestcr odasietett, hogy 
megvédje a színészeket. A legények most 
már a csendőr ellen fordultak cs Verlka 
Ferenc huszonegy éves kovácslegény zseb
késsel hasbaszurta. A csendőrt a szigetvári 
kórbázbí. vitték, támadóját pedig letartóz
tatták.

Felrobbant a padlólakk, — kél ember meg
sebesült. Pápáról jelentik: Pápai Pétcrnó, a 
pápai vasúti vendéglő tulajdonosának a fele
sége vasárnap takarítóit a lakásán. A takarí
tásban segédkezett neki Auer Erzsébet cseléd
leány. Padlóinkkal akarták bafesteni a padlót. 
Munka közben ismeretlen módon a benzines 
folyadék felrobbant és a felcsapó lángok Pá
painét és cselédjét súlyosan összeégetlék. Mind
kettőjükéi az Irgalmasok kórházába vitték.

— Letartóztattak egy tolvaj mngúnliszl- 
slselőt. A budapesti főkapitányság vasárnap 
délben letartóztatta Luha László 23 éves ma
gántisztviselőt , aki a Ganz-gyár hivatalnoka 
volt és oll Oravetz főmérnök zsebéből kilopta 
annak 650 pengőt tartalmazó pénztárcáját. A 
inegtévedt magántisztviselőt tettenérték, be 
vitték a rendőrségre, ahol csakhamar ki
derült, hogy magánokirathamisitásokat is kö
vetett el és a cég pénztáránál hamis utalvá
nyokra nagyobb összegekéi felvett.

— Gyllltse n M, E, 1. S, T, E. R hetükéit
Minden Mclstcr-szappnndobozban betűvel el
látott szelvény van. Szappanvásárlásainál ki
fejezetten Meister-szappant kérjen és ha össze
gyűjtőit betűiből n Meister szó együtt van, azt 
borítékba léve elmével együtt küldje be a 
Meister srnppnngyérnak (Budapest. IX., Sorok- 
sári-ul 47/40.1 Á beküldöli szelvényekért a 
szelvényen felsorolt szappanokból szabad vá
lasztás szerint 1, 2, illetve 3 darabot küld a 
gyár ingyen és bérmentve! «

— Kirakatrendező ■ kongresszus Bécsben. 
Bécsből jelentik: Holnap kezdődik az osztrák 
fővárosban a nemzetközi kirakatrendező
kongresszus. Erre az alkalomra a főutcákul 
zászlókkal és fényreklámokkal díszítették fel. 
A kongresszus résztvevői vasárnap Sebőn- 
brunnbnn dr. Schilrff miniszter, délután pedig 
a városházán dr. Seitz polgármester vendégei 
voltak. 

nek során Friedmann felszólította Herskp- 
vitsol, hogy ne zaklassa tovább az asszonyt, 
majd pedig

kiutasította lakáaábói
Herskovits erre hirtelen 

kést rántott elő
és Friedmann Alajost mellbeszurta. A bádo
gos véresen terült el a földön, az asszony 
pedig sikoltozva rohant ki az udvarra, hogy 
segítséget hívjon. Az előhívott mentők Fried
mann Alajost sulyos sebével a Szent Istyán- 
kórházba szállították. Herskovitsot előállítot
ták a pesterzsébeti rendőrségro, ahol őrizetbe 
vették. A holnapi nap folyamán kihallgatják 
a dráma részleteiről s az eljárást megindít
ják ellene.

— Remarc<fue és a Nobel-dlj. Stockholm
ból jelentik: A svéd sajtó éles vitát folytat 
az idei irodalmi Nobel-dlj jelöléseivel kap
csolatban. Általában kétségbe vonják, hogy 
a dijat n legvalószínűbb jelöltnek: Re- 
marcquenak ítéljék oda. A svéd lapok egye
temesen kifogásolják a német tiszteknek azt 
nz eljárását, hogy tiltakoztak a Nobel- 
bizottságnál Remarcque jelölése ellen. A til
takozás a svéd sajtó szerint annak a bizo
nyítéka, hogy a német militaristák semmit 
sem tanultak, mindent elfelejtettek és most 
hajlandók volnának a békedijat Luden- 
dorffnak kérni.

— Súlyos szerencsétlenség az ajkai szén
bányában. Tegnap délután az ajkai szén
bányában sulyos szerencsétlenség történt. Az 
egyik tárnában beomlott az oldalfal és kö
rülbelül ötmázsa súlyú széntömeg lezuhant. 
A tárnában két munkás dolgozott Menyhárt 
József és Patai Antal bányászok, akiket a 
szén eltemetett. A szomszédos tárnákból 
odasiető munkások szabadították ki a két 
szerencsétlenül Járt embert, akiket sulyos 
állapotban vittek a veszprémi kórházba.

— Megölte a traktor. Békésgyuláról jelentik: 
Takács János helybeli földbérlő földjén vasár
nap délután traktorral dolgoztak a munkások. 
A gépésznek valami dolga akadt és a traktor 
kezelését Hrunczián Sámuel földmivesre bízta, 
nki nem érlett a traktor vezetéséhez. A gép 
beleszaladt a Körösbe, felborult és oly szeren
csétlenül temette maga alá a munkást, hogy 
nyomban megfulladt. A szerencsétlenség ügyé
ben a vizsgálatot megindították.

— Egy öngyilkos leány muzsikaszót kért a 
temetésére. Nagyszénásról jelentik: Wallach 
Mária 22 éves cselédlány, aki egy helybeli 
kereskedőnél állott alkalmazásban, vasárnap 
délután a konyhában felakasztotta magát. Mel
lére egy cédula volt tűzve a következő szöveg
gel: Isten velük, édes szüleim. Ünneplőbe öl
töztessenek és muzsikaszóval temessenek el. 
Egyszer csalódtam életemben, de ezt nem bí
rom elviselni. — A nyomozás megállapította, 
hogy szerelmes volt egy falubeli legénybe, aki 
elhagyta és a leány efeletli bánatában öngyil
kos lett.

— Borzalmas petrólcumrobbanás Romá
niában. Bukarestből jelentik: Campina kör
nyékén kigyulladt egy petróleumkut. A tü
zet robbanás okozta, amely négy munkást 
megölt, ötöt súlyosan, nyolcat könnyebben 
megsebesített.

— Országos derby cbkiállltás Budapesten. A 
Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesülete és 
nz Országos Magyar Foxterrier és Tacskó
tenyésztők Egyesülete f. é. szeptember hó 22-én, 
vasárnap együtt rendezik a Tatlersalban az 
országos dcrhy-ebkiállltAst. A vezetőség értékes 
I isztelcldi jakról gondoskodott. A kiállítandó 
ebeket legkésőbb szept. 16-ig kell bejelenteni a 
központi irodában Hóival Lajos Károly m. kir. 
gazd tanácsosnál VIÍI., Conti-utca 21. sz. alatt. 
Telefon: 384—04.

— Slrkőavatás. Vasárnap délelőtt az óbudai 
izraelita uj temetőben mély részvét melleti 
avatták fel néhai Fuchs Lipót síremlékét. A 
sirkőavatáson az elhunyt családja nagyszám
mal jelent meg.

— Baleset a futballpdlyán. Szakácsi József 17 
éves asztalostanonc vasárnap délelőtt Pesterzsé
beten nz Erzsébel-ulcai fulballpályán játszott. 
A fiatalembert jálékközbcn bal bokáján meg
rágták. A mentők Szakácsi Józsefei a Szent 
István-kőrházba szállították.

— Állón rúgtak egy futballistát. Vasárnap 
délután a soroksári futballpályán az egyik já
tékost; Mankó József 26 éves újpesti műszerészt, 
ugv állón rúgták, hogy csonttörést és agyrázkó
dást szenvedett. A pesterzsébeti mentők a Sient 
István-kórházba szállitották.

— Újabb Meinl-szenzdció. A pesti háziasszo
nyok kedvenc cége, a Meinl Gyula Rt. ezen a hé
ten szenzációkkal szolgál fogasztóközőnségének. 
Különös jóságu, elsőrendű teakeverékekei hoz 
forgalombn. amelyeknek árát ugy szabta meg, 
hogy azok széles rétegben élvezhetők legyenek. 
A legdrágább teakeveréknek 4 pengő 80 az ára, 
mig a „Thrce Stars" készítményt 3 pengőért, az 
IndiaSpaclal- pedig 2 pengő 60 fillérért áru
sítják

a legnagyobb 
pesti siker!
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— Elmeklinikára vitték Orska Máriát. 

Bécsből jelentik: Orrára Máriát, aki három 
nap óte itt tartózkodik és akin sulyos be
tegségi tünetek mutatkoztak, ma saját bele
egyezésével az elmeklinikára vitték elme
állapotának megvizsgálása végett.

— Lezuhant egy cseh repülőgép: két ha
lott. Moldautheinből jelentik: Az AB 119 
jelzésű katonai repülőgép nem sokkal a 
start után lezuhant és elégett. A repülőgép 
vezetője, egy káplár és a gép másik utasa, 
egy szakaszvezető, életét vesztette.

— Harc a kinai-orosz határon. Vladivosz- 
tokból jelentik, hogy a kínai csapatok teg
nap ágyú- és puskatüzzel támadták meg 
Nikolszk-Usszurijszk vidékén az orosz ha- 
tárőrkülönitményeket.

— A budai Ingatlantulajdonosok gyűlése. A 
Budai Ingatlantulajdonosok Egyesülete vasár
nap délelőtt Budagyöngye vendéglőben gyűlést 
tartott, amely foglalkozott az ingatlantulajdo
nosok sérelmeikkel és kívánságaikkal. A gyű
lés során a villamosvasúti hálózat kibővítése, 
a telekértékadó rendezése került szóba, vaia- 
mint követelték a második budai víztermelő 
telep felépítését és a beígért, de elmaradt út
építések megkezdését. A gyűlésen elhatározták, 
hogy az ingatlantulajdonosok sérelmeit az ille
tékes minisztériumokhoz és hatóságokhoz jut
tatják el.

—- Orvosi hír. Dr. Görög Adolf fogorvos, 
nyári szabadságáról visszaérkezett és rendelé
seit (VII., Erzsébet-körut 9—11.) újból meg
kezdte.

Halálos szerencsétlenséget okozott az elsült 
sörétes puska. Nagykanizsáról Írják: Bódis 
Imre alsósegesdi mezőőr vasárnap körútját vé
gezte a határban.- Útközben összetalálkozott 
Fészek- Mihály és Fészek Vendelné községből: 
lakosokkal, akikkel beszélgetni kezdett. Beszél
getés közben eddig még ismeretlen módon el
sült a mezőőr sörétes puskája. A sőrétek há
láira sebezték Fészek Vendelnél, Fészek Mihály 
pedig súlyosan megsebesült. A halálos végű 
szerencsétlenség ügyében a cscndörség meg
indította a nyomozást.

— A Kőrösbe fulladt a gyulai szanatórium 
egyik betege. Békéscsabáról jelentik: Káldy 
Lajos 28 éves kereskedelmi alkalmazott, aki 
a gyulai József-szanalóriumban állott kezeiéi 
alatt, vasárnap délután több társával engedély 
nélkül távozott a szanatóriumból és a Fekete 
Kőröshöz mentek fürödni. A szerencsétlen fia
talember nem tudott úszni, belekerült a folyó 
sodrába és fuldokolni kezdett és mire segítség 
érkezett volna, a folyóba fulladt.

— őrizetbe veitek egy Idegenvezetőt. A 
főkapitányságon vasárnap őrizetbe vették 
Salamon Leó 30 éves foglalkozásnélküli 
fiatalembert, aki ellen a Budapestre érkezett 
külföldiek tettek egymásután feljelentést. 
Salamon — a feljelentések szerint — az elő
kelő pesti hotelek halijában idegenvezetőként 
ajánlkozott a külföldieknek, akiktől azután 
kisebb összegeket csalt ki. Salamont őrizetbe 
vétele után a toloncházba szállítják át.

— Egy kis gyermek balesete játék közben. 
Pesterzsébeten, a csepeli vasúti áljáró közelé
ben vasárnap délután játék közben Zsiga Kata
lin 8 éves kisleány a meredek tölléscn lecsúszott 
és sulyos sérüléseket szenvedett. A mentők a 
Fehórkereszt-kórházba vitték.

-r- A Társadalombiztosító orvosainak lak
címe. Az Országos Társadalombiztosító Intézet 
a főváros tanácsának rendeleté és a E /.tulaj
donosok Szövetségével történt megállapodás 
alapján a fővárosban minden egyes lakóház
ban a lakók névjegyzéke mellett egy „Tájékoz
tatói" függeszt ki, amely arra nézve nyújt út
mutatást. ohgy az illető házban lakó Intézeti 
tagoknak melyik orvoshoz kell fordulniok s az 
orvos igénybevételénél miként kell eljárniok. 
Ezúton is felkéri az Intézet a t. háztulajdono
sokat arra, hogy a tájékoztatók kifüggesztésé
ről és megőrzéséről gondoskodni és ezzel ar 
intézetnek ezt a közérdekű intézkedését a ma
gúk részéről is előmozdítani sziveske ^pnek.

— Kérdőjeles magazin. Az egyre szaporodó 
,,tnagazin‘‘-ok között az elmúlt napokban érde
kes és meglepő folyóirat jelent meg, olyan, 
amelynek már a címlapja is megállítja az em
beri, A fekete alaptónusu címlapon, művészi 
megoldásban, nagy vörös kérdőjel dominói és 
két rémült sárga kéz emelkedik föl a rászege- 
zŐdŐ revolver előtt, ami mintegy szimbolizálja 
is a folyóirat programját: izgalmas kalandokat 
él magasabb színvonalú detektivlörténetekel «d 
a legjelesebb idegen és magyar Írók tollából. A 
lap egyik főmunkntársa a páratlan népszerű- 
ségü Edgár Waltace, nki jellegzetes novellával 
szerepel az első szám élén. A külföldi írók 
közül még E. W. Burgholder, a magyar írók 
kÖBÜl Móricz Zsigmond, Tábori Kornél, Forró 
Pál, Kellér Dezső, Szathmáry Róbert detektív- 
felügyelő, Harsányt Zsolt, Pán Imre és Gellért 
Ede detektivfőfclflgyelő irt a kérdőjeles ma
gazinba, amelyet számtalan mélynyomást: kép 
és fotográfia, rajz, riport, vicc, rejtvény és pá
lyásat egészít ki. A gazdag és vaskos folyóirat 
Rozsnyal kiadásában Jelent meg. Brenner, 
Forral é« För«tn«r feztőmüvészek UlusstráJtálu

tóim siker a Rovat Mita
Kyrjet» tol H órakor _______________________________ Telefon: J. <21-68.
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uasarnap összes utasával 

elsüllyedt az Északi-tengeren 
egy dán hajó

Pilau, szeptember 8.
Vasárnap a Hessen nevű nőmet sorhajó 

borzalmas tengeri katasztrófáról küldött 
rádiójelentést. A jelentés szerint a Hessen 
legénysége az északi szélesség 54. foka és a 
keleti hosszúság 19. foka alatt egy tengeren 
hánykolódó kis csónakot vett észre. Mentő
csónakokat bocsátottak a vízre és feléje 
eveztek.

A csónakban egy ájult emberre akadtak.
A fedélzetre vették és eszméletre téritették. 
Mikor magához tért, elmondotta, hogy a 
Dán nevű dán gőzös legénységéhez tartozó 
matróz. Az izgalomtól remegő hangon me
sélte el. hogy

a hajó és személyzete borzalmas katasz
trófában elpusztult.

A szombatról vasárnapra virradó éjszaka 
Brüsterorltól mintegy 40 tengeri mérföldre, 
úgy látszik léket kapott a hajó és süllyedni 
kezdett

Nappal meleg, éjszaka hideg
A Meteorológiai Intézet jóslata

A múlt hét végén hirtelen vége szakadt a 
tűrhetetlen hőségnek és a szokatlan meleget 
az esti órákban erősen hűvös idő váltotta 
fel. Megkönnyebbülten sóhajtott fel min
denki: Végre! Előkerüllek a könnyű felöl
tök és az éjszakai járókelők borzongva húz
ták össze magukon a kabátokat. Szombaton 

hideg északi szél támadt, 
amely oly erősen lehütötte a levegőt, hogy 
a kávéházak terraszán sehol egy vendéget 
sem lehetett látni. A terraszra vezető ajtókat 
mindenütt be is csukták és a csillogó, ezer
fényű tükörablakok mögött megkezdődött a 
kávéházak téli élete. Amilyen hirtelen jött a

Anya és leánya 40.000 pengőt 
követel egy földbirtokostól, 

aki 25 évvel ezelőtt elcsábította a leány anyját
Rendkívül érdekes ügyben hozott Ítéletet a 

budapesti ítélőtábla. A per szereplői egy elvált 
Wriasszony, a leánya és egy földbirtokos.

Aa anya és leánya huszonöt év előtti sze
relem anyagi követelései miatt állították a 

bíróság elé a földbirtokost,
Jf. Sz. ezelőtt 25 évvel elvesztette édesapját,

A pusztulás olyan gyors volt, hogy 
mindössze két mentőcsónakot tudtak 

lebocsátanl.
Az egyikben, amelyikben a megmentett inat 
róz ült, öten tartózkodtak, de a viharos 
tengeren

a hu I lám csapás négyet lesodort közülük, 
úgy hogy’ csak ő egyedül menekült meg. A 
másik csónakon a hajó kormányosa és még 
két ember indult útnak. A megmentett mat
róz egy darabig még látta, amint a hulló 
mokkái kilökődnek, később azonban elvesz 
tek a szeme elöl. Ez a csónak is minden bi
zonnyal elsüllyedt. A Dán fedélzetén a 21 
főnyi személyzeten kivül még a kormányos 
felesége tartózkodott. A Hessen által meg 
mentett matrózon kivül tehát

huszonegyen vesztek a tengerbe.

A parti hatóságok most az elsüllyedt hajó 
roncsai után kutatnak.

szokatlan forróság. olyan hirtelen szakadt 
vége a nyárnak. Komoly őszi idő van. El
múltak a meleg napok és ebben a szezónban 
aligha lesz szerencsénk ilyen meleghez.

A Meeorológiai Intézet
vasárnap a következő jelentést adta ki:

Hazánkban a kánikulai hőséget szokatta 
nul szeles, hűvös idő váltotta fel. Északról 
csapadékmentes, hideg depresszió érkezett 
amely a tegnap éjszakai lehűlésben kulmi
nált.

Jóslat: Túlnyomóan száraz, derült idő, 
nappali felmelegedéssel, az éjszakai órák
ban erősen hűvös. 

aki honvédszázados volt. A leányt atyjának 
barátja vette házához. Az atyai barát, B. H. 
földbirtokos és a feltűnően szép fiatal leány 
barátságából szerelem lett, amelynek következ
ményei lettek. A fiatal leányasszony Budapest
ről vidékre menekült a szégyen elöl, gyerme
két pedig nővérének adta nevelésbe. M. Sz. idő

közben férjhez ment, de amikor a férje meg
tudta múltját, elvált tőle. A hányatott életű, 
szerencsétlen sorsú anya most 25 esztendő után 
került Ismét össze leányával.

Az anya és leánya elhatároztak, hogy 
együttesen pert indítanak B. H. földbirto

kos ellen.
Az anya jogtalan meggazdagodás elmén, a 
leány pedig kihdzasi fásáért perelte be a föld
birtokost és összesen 40.000 pengőt kértek tőle.

A törvényszék úgy ítélkezett a perben, hogy 
elutasitolta az anyát és leányát keresetükkel, 
a Tábla azonban elrendelte a bizonyítási eljá
rást. A földbirtokos ugyanis tagadta, hogy a 
leány föle származik, mire a leány ügyvédje 
olyan bizonyítást ajánlott fel, amely kétségte
lenné tette, hogy B. H. valóban a saját leányá
val pörösködik. Az ügyvéd: Borsody Miklós dr 

megszerezte a leány gyermekkori fény
kepeit, 

amelyek olyan feltűnően hasonlítanak a föld
birtokoshoz, hogy amikor a tárgyaláson'a bíró
ság tagjai ránéztek a fényképre és a földbirto
kosra, azonnal megállapították a hasonlatossá
got, a földbirtokos pedig beismerte, hogy a 
leánynak valóban ö az édesapja. Az Ítélőtábla 
bizonyítást rendelt arra is, hogy M. Sz, leánya 
házasság előtt áll. Ezt M Sz.-ék úgy bizonyi-

A Földhitelbank ügyében pótnyomo
zást rendelt el az ügyészség

A Földhitelbank összeomlásával kapcsolat
ban, mint ismeretes, több bűnvádi feljelentés 
érkezeit a főkapitányságra, összesen nyolc 
károsult fordult panasszal a rendőrséghez, 
ahol lefolytatták a nyomozást és több kihall 
gatást foganatosítottak, majd

a rendőrség áttette az iratokat a királyi 
ügyészségre.

Az ügyészségen az iratok áttanulmányo

A bécsi magyar emigránsok 
a külső és belső revízióért

Róbert Oszkár és társa vasárnapi gyűlésen sürgették az 
emigráció likvidálását

Bécs, szeptember 8.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Vasárnap délelőtt népes gyűlést 
tartottak Bécsben jobboldali magyar emig
ránsok Bábért Oszkár és Göndör Ferenc 
elnöklete mellett. A gyűlés helytelenítette 
Peyer Károly genfi akcióját és mint ahogy 

.azt Bobért Oszkár előadásában kifejtetté, 
mód nyílna arra, hogy úgy Garami. Bit- 
a revíziós politika jobban való forszírozd- 
sót sürgette. Véleményük szerint

sokkal hamarább kerülhet sor belső 
revízióra, ha a Magyarországi Szociál

F iskoláéinak
kizárólag színbőrből

CacrkOazctpök,30-35 .... . E 10.-
fekete 28-30 31-85 86-39
tUlős li.SSO ÍS.BÖ 18.00
barna 26-30 31—35 36-39
tűzön 13.SO 10.80 10.80

k Tural cioögyáp n .
vb, Rákoczi-ut 14.

Efófi^vi. Király u.ao. ii,T(iroku.2.dHn

Ottók, hogy közjegyzői okiratot 
amelybon

produkáltak

egy Ismert bárócsalád elszegényedett sarja 
kötelezi magút arra, hogy fclcségttl veszi 

M. Sz. leányát.
Ilyen mozgalmas események és különös bizo

nyítási eljárás után Ítélkezett a bíróság: 
a leány számúra 2000 pengőt Ítélt meg 

kiházasilási ígéret nem teljesítése elmén, az 
anyát azonban keresetével elutasította

zása után úgy döntöttek, hogy a Földhitel
bank ügyével kapcsolatos összes iratokat 
visszaküldik a rendőrségre, mivel egyes kér
dések tisztázása céljából további rendőri 
nyomozásra van szükség.

Az iratok már vissza is kerültek n fő
kapitányságra,

ahol hozzákezdtek most már az ügyészség 
állal elrendelt pólnyomozás lefolytatásához

demokrata Párt teljes fronttal a külső 
revízió szolgálatába szegedik.

Véleményük szerint ez az állásfoglalás az 
emigráció teljes likvidálását jelentené és 
chinger, mint a tiz év óta hontalan „köz
ember" emigránsok hazakerülhessenek. A 
jobboldali emigránsok gyűlése végül is ha
tározatként mondotta ki, hogy

kívánságait memorandumba foglalja

és azt haladéktalanul eljuttatja a Magyar
országi Szociáldemokrata Párt vezetőségé
hez.

CORVIN ÁRUHÁZ
Csak ami a legjobb, 
felel meg gyermekének!

F\z olcsó árnál is fontosabb, hogy minden, amit gyerme
kének vásárol, szép szabású és tartós anyagból legyen. 

/Azonban még a legolcsóbb árak mellett is csak szépet 
és jót vásárol nálunk most is, mint rendesen.

Leánykaruhák (I. emelet) 

Leánykakabátok <i. ».> 

Leánykakalapok fl.
Leánykasapkák ti. emelet) 

Leányka-fehérnemüek (1. emelet) 

Leányka-cipők (II. emelet) 

Leányka-harisnyák (földet.) 

Leányka-pulloverek (földei.) 

Leányka-keszíyük (föld**.)

Fiu-öltönyök (I. emelet) 

Tíroli joppe és nadrág (1 emelel f 

Fiu-kabátok (I. emeletj 

Fiu-kalapok és sapkák (I. emeli*t) 

Fiu-fehérnemüek (földsz.)j 

Fiu-cipők (II. emelet) I

Flu-harisnyák (földsz) 

Fiu-pulloverek (földez. 

Fiu-kesztyük (fő dir i

Iskolatáskák
fiuk és leányok részére <i emelőt)

Zsebkendők
fiuk és leányok részére ooidszj

Gyapjúszövetek
iskolaöltönyökhöz (földsz.)

Iskolakötények 
leányok részére (t em.iot)

CORVIN ÁRUHÁZ



8 HÉTFŐI NAPLÓ BudapCTt, 1020 areptanbtr »,

Premier Után ...
Ritkán, csak kivételei tikereknél 

"HU botrányos bukásoknál dől el a 
premieren a színdarab torta. A pre
mier után a kritika megjegyzései ét 
a közönség véleménye tokai javíthat 
a darabon, igy gyakran a harmadik 
negyedik előadót közönsége egészen 
matt kap, mint amilyent a premie
ren szervíroztak. A Hétfői Napló 
éppen' ezért a ,premier utáni máso
dik, harmadik' színházi étiről ir, 
amikor valóban meg lehet állapítani 
a sikert vagy a balszerencsét.

A PESTI CSALÁD — negyedik előadása a 
Király Színházban igazolta a kritikát. Alapos, 
jó és ügyes munka. Az előadásból bomba- 
szerűen robbant ki Somogyi Nu»i jókedve és 
pompás figurája. Bársony Rózsi a legszimpati
kusabb családtag, viszont Sziklai valóban meg 
érdemli, ha feleségül megy hozzá, - persze a 
színpadon. Lábait Jucinak (aki nádszállá fo
gyott) meg kellett volna magyarázni, hogy egy 
nevelőnő nem vesz fel kisesté.lylt délután az 
Angolparkban. Grandtonletlek nélkül is lehet 
valaki primadonna. Kun Magda, az uj szubrett 
kitűnő akvizíció. Miért „riszál"? Vidéki? Majd 
leszokik erről is a harmincadik előadásig 
Radó József két biztos slágert szállított a pesti 
utcára. Stella—Szilágyinak gratulációt

SZÉPASSZONY KOCSISA Miért adják elő 
operettnek ezt a kitűnő színmüvet. Kár érte! 
Nem hiszem, hogy Móricz Zsigmond úgy irta 
volna meg darabját, hogy abban a Nagy
asszonynak francia sanzónnal kell terelgetni a 
báránykákat. Azután a Nagyasszony (Fedák 
Sári) sem vetkőzik csak úgy uk-muk-fuk kom 
binésra a tornácán csak azért, hogy egy var 
ratlan szövetből feltüzött szoknyaviccet (óriási 
derültség kíséretében) elsüssön. A vicc jó, de 
hagyják ki a negyedik előadásból. Fedák Sári 
ragyogó művészete sem szorul erre a hatásra. 
Tud ő mást isi Hegedűs legjobb szerepét 
játssza, Földényi pedig szikrázóan férfi. Ba
lassa viszont ne hajlongjon úgy az ispán sze
repében, mint egy pincér a borravaló után 
Simonyi Mária fölényes. Jobban is játszott ő 
már Ilyen szerepet. A harmadik előadás viszont 
megpecsételte a darab sikerét.

A TERÉZKÖRUTI SZÍNPAD uj műsora el
més kabarériport. Nóti, Vndnni, Lőrinc, Har
mati) és Lányi Viktor frappánsan dolgozlak 
A közönség, amely folyton kacag, a legtöbbet 
Salamonnak, Rajna Aliznak és Gárdonyi La
josnak tnpsol. A harmadik előadásra Ilarmath 
Imre Nagy Endre-konferánszot irt Berky Jó
zsefnek, nki megszólalásig hű maszkban, dü
börgő sikert aratott.

MÁSODIK ESTE A VÍGSZÍNHÁZBAN, - 
premierhangulat. A frakkok, szmokingok és 
estélyi ruhák ámultán merevednek. Török 
Rezső és Ernőd Tamás „Két lány az utcán" 
cimü színmüve bombasiker. Poézis, romanticiz- 
mus és naturalizmus kitűnő betonja. Az en- 
semblc, a rendezés, a díszletek, a tudás és te
hetség produktumai. Hegedűs Tibor a rende
zők élére ugrott. Minden figura külön tanul
mány, példátlan bőkezűség a kis szerepek ki
osztásánál (Peti négy mondatáért például esti 
40 pengőt áldoztak). Dayka Margit, u kis vi
déki színésznő, nagy pesti színésznő lelt, Tit
kos viszont játszva nz első. Góth és Gólhné 
hibátlanul kitűnők, Törzs Jenő maga az élet. 
Taps és taps. (S. Z.)

MA
HÉTFŐN PREMIER!

1.

Hasznaié
Színmű 8 felvonásban 
FŐSZEREPLŐ: JAMES HALL 
a Hótól Importál hadnagya

A VÉN GAZEMBER
Két vonat mulatságos párbaja

8 fejezetben
Főszereplé' OEORQE BAHCROFT

3.

A mai iwmzís
Előadások kezdető 5, '*8, 1 ',!<) 

Leszállított helyárak

R0VÍIL
amio,

NZi V H IZ - JIO/J 
Január 1-én kivonul a főváros 

a Városi Színházból
Sebestyén Géza a teljhatalmú bérlő — A Városi Színház 

szerződésének kulisszatitkai
Jelentették a lapok, hogy a belügyminiszté

rium is jóváhagyta azt a szerződést, amelyet 
Sebestyén Géza a fővárossal kötött. Azt azon
ban senkisom kutatja, hogy ml Is ez az uj szer
ződési A Városi Színház uj bérleti szerződése 
pedig nem kevesebbet jeleni annál, hogy január 
1-én a főváros mint a színház felettes fokú 
Igazgatósága kivonul a Városi Színházból és

nemcsak a művészi, hanem a teljes admi
nisztratív vezetést is teljes joggal Sebestyén 

Gézának juttatja.
Hosszú éveken át bírja a fővárostól bérlet

ben a Városi Színházat Sebestyén. Ez a bérlet 
azonban inkább albérletnek bizonyult, mert a 
szerződés értelmében a főváros közegei ültek a 
kasszában és cstéről-cstére csak azt összeget 
adták át Sebcstyénéknek, amely a bruttó bevé
tel 18 százaléka után fenmaradt. Ennek ellené
ben a város fizette a Városi Színház egész ad
minisztrációját, műszaki személyzetét és a 
jegyszedőket, a főváros fedezte a villany-, a 
plakát-költségeket és egyéb nyomdai kiadáso
kat. A város alkalmazottja volt a diszletmester 
és a világilómester is. ilyen módon azután elö- 
'llt az a helyzet, hogy

állandóan két gazda parancsolt a Városi 
Színházban,

amely azután nemcsak nézeteltérésekre, hanem 
súlyos konfliktusokra is vezetett. Gyakran elő
fordult, hogy a műszaki személyzet nem telje
sítette teljes mértékben a rendező utasításait 
azzal, hogy a színházban székelő gazdasági 
igazgatóságiól nem kapott erre parancsot. Vi
szont előfordult az a helyzet is, hogy kevés be
vétel esetén a város, amely ilyen módon vál
lalkozója is maradt a színháznak,

tényleg ráfizetett a Városi Színházi elő- 
clőadásokra,

mert a pénztárnál lefogott tizennyolc százalék 
nem fedezte azt a kiadást, amelyet a főváros 
ezzel szemben magára vállalt.

Bánóczy László fővárosi bizottsági tag indít
ványára ezért a szezon kezdetekor uj bérleti 
tárgyalások indultak meg Sebestyén Gézáék és 
a főváros között. A bérleti tárgyalásokat egész 
más alapon kezdték, mint eddig és igy a vég
leges szerződést egész más alapon kötötték

! Móricz - Fedák - Hegedűs 
Sztyrasszony Kocsisa 

MAGYAR SZIKRÁZ
Jannings idei első nagy iilmje Pesten

Emil Jannings, ti világhírű német flltnui- 
íész elkészítette legújabb nagy filmjét, a „Bű

nök utcáját". Egy különös élet szimfóniája 
zendül a filmen keresztül a nézők retkébm. 
Egy csavargóról van szó, akit a szerefc/M meg
tisztít és becsületes emberré tesz. Jannings ezt 
a metamorfózist oly csodálatos művészettel tii 
végig a vásznon, hogy a

Bűnök utcája
a nagy művész legnagyszerűbb .alakitásának

Ml AZ A „SINGING FOOL“?
Egy világcsoda a „talkic", a beszélőfilm diadalmas 
hírnöke, amely lázba hozta Amerikát és most sorra 
hóditja Európa országait Jön — látják és hallják, 
csodálják és magasztalják, mert ez az a film, amely 
uj dicsőséges korszakát nyitotta meg a filmművészetnek. 
Magyar cime:

AZ ÉNEKLŐ BOLONM

biztosit vávan a városi
25% kedvezménnyel: 
GIGI.I (szeptember) 

SAI.JAl’IN (december) 
GALI.l CURCI (február) 

FAI BÉR RICIIARD (március) 
LAUR1 VOLPI (május)

Első bérleti előadások: szeptember 20—30 között, Maria Gugliclmctti. a világhírű olasz éne
kesnő felléptével.

A bérleti árak 30%-kai olcsóbbak. A bérleti árak 10 részletben fizethetők. Bérletek vált
halók szeptember 12-ig a színház gazdasági hivatalában (telefon: J. 328—94, J. 430—32.)

Izgalmas 
mint egy 
(tctckllv- 
regCny

Ma és minden este 8 órakor

A PÓK
FŐVÁROSI OPERETTSZÍNIIÁZ

meg. Az uj szerződés alapján
Sebestyén Géza a fővárosnak a színház 

bérletéért egyetlen fillért sem fizet.
Ellenben lemond egyik legfőbb jövedelmi for
rásáról, a ruhatárról, amely a főváros kezelé
sében marad. A főváros a ruhatár hasznából 
köteles a színházon a tataroztatásokat végez
tetni, de minden egyéb kiadástól mentesül. Ez
után úgy a műszaki alkalmazottak, mint az 
adminisztrációs szervek is Sebestyén Géza 
hatáskörébe tartoznak, ő fizeti őket, tehát most 
már ő is rendelkezik velük. A főváros meg
szabadul attól, hogy kockázata legyen a szín
ház vezetésében, viszont jó üzletet is csinált. 
Tudniillik mintegy

százhatvanezer pengő volt a ruhatár ta
valyi bevétele. .

Ennyi összeg tehát bőségesen elegendő arra, 
hogy a színházon végzendő tataroztatásokat a 
főváros elvégeztesse.

Sebestyén Géza sem csinált emellett rossz 
üzletet az uj szerződéssel. A tavalyi 80.000 pen
gős szubvenció helyett az idén már

százötvenezer pengő szubvenciót kap
azon a vimen, hogy a nyolcvan operaelőadás 
helyett százhúsz operaestéi fog tartani. Ameny- 
nyiben a vállalt operaestéket nem teljesiti, 
minden egyes elmaradt operaestért ezerkétszáz
ötven pengőt vonnak le szubvenciójából. Sebes- 
tyénék azonban más módon. is igyekezni fog
nak a szerződés előnyeit kihasználni.

Nagyszabású leépítésbe kezdenek.
Megszüntetik azokat az állásokat, amelyet a 
főváros bürokráciája teremtett a Városi Szín
házban. Másfelől pedig a túlságosan nagy rend
őri, tűzoltói készültségek leredukálását, a vil
lany, gáz és egyéb közszolgáltatási árak mér
séklését is kiszorgalmazzák. Sebestyén Géza 
tehát január 1-től teljes jogú ura lesz a Városi 
Színháznak és most már semmiféle adminisz
trációs nehézség, vagy hivatali copf nem köti 
a kezét akkor, amikor a Városi Színházban 
rendelkezni akar. A főváros szinügyi bizottsága 
csak mint felülbíráló szerv marad meg, de el
veszti azt a nagy befolyását, amellyel bizony 
gyakran megnehezítette a Városi Színház mű
ködését.

számítódik. A Bűnök utcáját, amelyet c héten 
n Fórum és a Rádius filmszínházak tűznek mű
sorukra, még egy másik világatlrakció kiséri, 
ez

Márki ITEon.
A moszkízu fcetanő híres történetét Lyanc 
Haide, a legszebb német filniszinészjiő játssza 
meg. A Rádíus és a Fórum filmszínházak va
lóban reprezentációs miisora vezeti be a 
most kezdődő főszezont.

Czlnháv olcsó opera bérletében
a kővetkező előadásokra

Rendes bérleti árban, 50 fillértől
4 ?éngö 50 fillérig

ALPÁR1 GITTA 
SCHWARZ VERA 

)ON KOZÁK KÓRUS* 
FLESCH ELLA

Kacagtató 
mint egy 
nagyszerű 

bohózat

SZÍNHÁZI napló
Áfa este tartják a nyilvános főpróbáját 

***• Lengyel Menyhért és Karinthy Frigyes 
együttesen irt színmüvének, a „Földnélkúlg 
Jánosnak”. Az inlim, előkelő színház elő
kelő irodalmi nevek ajánlásával nyitja ki 
kapuit. Ezért jelent sokkal többet a Bel- 
városi Színház kapunyitása a szokásos 
évadkezdéseknél, mert a Belvárosi Színház 
iróigazgatói ezzel a darabbal egy olyan 
program teljesítését vállalták, amelynek 
megtartása a legnagyobb nyeresége lesz a 
magyar színpadi irodalomnak és a magyar 
színjátszás művészetének. A „Földnélkúlg 
János”, a két kitűnő iró együttes darabja, 
mélyen szántó, nagyszerű szatíra. Szatíra 
pedig nagyon kell a mi színházi világunk
ban, ahol kissé tágabb értelemben veszik 
az irodalmi morált és a színházi etikát.
p ádiószerelem elmen beszélfllm szcenáriumot 

in Harmalh Imre. A berlini Ufa ezt meg- 
vette. A film főszerepét Tauber Richárddal, a 
híres operaénekessel fogják játszatni. A Rádió- 
szerelem zenéjét Ábrahám Pál és Brodszky 
Miklós szerzik.

Az igazi avant-gardista törekvések első 
komoly harcosa az Uj Színház, amely 

tavaly is fiatal színészekkel ismeretlen, (la- 
tál irók munkáit merte előadni a mai sztár
tól fényes világban. Az Uj Színház az idén 
is folytatja nagyszerű programját, remélni 
lehet, hogy a múltban is elért fényes ered
ménnyel.' A szezón első bemutatója Benamy 
Sándor „Kajüt” cimü drámája lesz. Be
namy Sándor huszonhatéves, kolozsvári új
ságíró, akinek első darabjában egy egész 
sereg fiatal viszi a szót. Első helyen kell 
említeni Sorlap Imrét (akire már két évvel 
ezelőtt a Hétfői Napló hívta fel a színházi 
illetékesek és illetéktelenek figyelmét), majd 
Kálmán Sárit és Váradi Lajost, a Kajüt 
főszereplőit. Ez a dráma egy óceánjáró ka- 
jűtjében játszódik le. Itt utazik egy fiatal 
francia hölgy, aki szimultán viszonyt foly
tat egy elegáns úrral és a hajó kajütmeste- 
rével. A férfiak találkoznak és ebből a ta
lálkozásból adódik az izgalmas és mélyen 
szántó dráma. Azt kell még megemlíteni, 
hogy ezzel a darabbal tért vissza a nagy 
színpadhoz Bánóczy Dezső dr., a Renais- 
sance Színház egykori főrendezője.

Szolnoki színház mai megnyitója elé 
váratlan akadályok gördültek. A deb

receni színtársulat egy hónapos állomása 
ugyanis Szolnok. A debreceni társulat pri
madonnája, Szécsi Böske próbát is tartott 
a „Mit susog a fehér akác” premierjére. A 
primadonna azonban a próbán oly szeren
csétlenül Porolt, hogy lába kificamodott. A 
suhios baleset után a primadonnát lako
sára szállitották és csak hosszú keresgélés 
ulán találtak helyette másik színésznőt, 
akivel bemutathatták a Mit susog a fehér 
akác című operettet. 

Vígszínház

Ernőd Tamás és Tőrök Rezső 
vígjátéka

Főszereplők:
Titkos Ilona, 

Góthné Kertész Ella, 
Dayka Margit, 
Törzs Jenő, 

Góth Sándor, 
Rajnai Gábor

rdekcs választott bírósági tárgyalás 
■E* tette az utolsó pontot azután a harc 
után, amely az Uj Színház bérletéért dúlt 
Upor József és Lukács Miklós bankfőrevi- 
zor között. A választóit bíróság véglegesen 
megállapította, hogy Uporéknak van teljes 
joguk az Uj Színházhoz, egyben pedig Ki
lencezer pengő követelés és ötezer PeJ^ 
perköltség megfizetésére kötelezte Lukóc

JJfirül adták már, hogy Faludi Jenő, a Magyar 
AJL Színház volt igazgatója színházat építtet. 
A Koháry-utcában művészi célú kamaraszinna- 
zat akar létesíteni. Málnay Béla tervezi a *«« 
Intim színházat, amelyhez a pénzt — megotz- 
ható információnk szerint — egy fónevü videtu 
földbirtokos adná.
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A„ Vitéz-utcából"-a Lipót-körutra
Hát sok koplalás volt — mond/a Dayka Margit a Vígszínház u/ 

csillaga — Modern romantikus regény a valóságban
1.

A Vígszínház szombat esli premierjén 
srfnte jelenetről-jclenetre felzugolt a nyill- 
síinl taps. A közönség hangos elismerése 
lülönösen két szinésínőnek szólott, Titkos 
Ilmának és egy egészen ismeretlen fiatal 
hölgyrtck: Dayka Margitnak. Mindketten a 
karrier útját játszották a Vígszínház szín
padán és csodálatosképen mindketten Er- 
déiyországból kerültek egy-egy különösen 
érdekes karrier kapcsán á Vígszínház szín
padára. Titkos Ilona az egykori kesZtyü- 
készilő leány karrierjét mindenki ismeri és 
mindenki szívesen tapsol ennek az originális 
tehetségű nagy színésznőnek ,aki művésze
tének vakítóan tiszta csillogásával ejtette 
bámulatba a „Kct lány ai utcán" premier
jének közöhség. I. Dayka Margitnak törté
netét azonban alig-alig ismerik és kevesen 
tudják, hogy ez fiz Őszinte hangú, öntudatos, 
fiatal színésznő mennyire a legmélyebbről 
kerüli a színészi pálya 
polcára, a Vígszínházba.

2.
— Nem tudom, hogy 

felém ez a Biller-fejü, 
színésznő, amikor kétszobás albérleti laká
sában felkerestem a Sziget-utcában. — Nem 
tudom, hogy tudja-e, hogy hol van Váradon 
a Vitéz-utca. Hogy is mondjam csak — gon
dolkozik — hát ezt az utcát igen gyakran 
keresték fel a helyőrség katonái, éppen 
ezért nevezték el Vitéz-utcának.

— Szörnyű lebujok sorakoztak itt egy
más mellett, az egyik undorítóbb volt a má
siknál. Düledező, rozzant házak, viskók és 
nyomortanyák is meghúzódtak ebben a szo
morú környezetben. A jómódból (anám 
táncmester volt és eltáncolt az anyámtól)

az egyik nyomortanyára kerültem ide a 
Vitéz-utcába,

közelségébe a vitézi szórakozásoknak. Nyolc 
éves voltam akkor és a butorotntlan odú 
szalmazsákjain a spanyol náthától lázasan 
feküdt anyám és két testvérem. Egyedül vol
tam csak egészséges (ez fiz egészség hozott 
ide isi) és nekimentem az utcának, hogy 
megkeressem a család kenyerét. Sikerült! 
Voltam rikkancsleány, virágárusteány, dol
goztam éjjel-nappal, futkostam mezitlá^ a 
kávéházak körül, de csodáltosképen minden 
ttömyü szenvedések közepette is valami 
jobbat reméltem.

S.
Elolvassa a színházi lapokat, betanulja 

ttokat a arerepekét, amelyek megtetszenek 
a kislánynak és

bátran és szcmtek-nül jelentkezik 
Erdélyi Miklós színigazgatónál. Az ujságo-

egyik legmagasabb

tudja-e, — fordult 
okos szemű, fiatal

Belvárosi szinusz
lg tgatól: 

ffeltal úenfi ók Lengyel Menyhért

az újonnan átalakított színházat 
folyó no 10-en, 

kedden este 8 Órakor 
nyitják meg 

Karinthy Frigyes és
Lengyel Menyhért

FDldnéikfliv 
János 

cimü négy képből Álló vígjátékival. 
Játsszák:

somlai Arfflur Mily Gerö 
Rufift maria Sugár Lajos
Kováit Terűt Lengyel Vilmos
z. molnár LtszM Keleti László 

Hajnal aysrgy
Rendező: Brödy Pál, a díszleteket 

tervezte: VIncze Márton.

kát, amelyeket a hóna alatt cipelt, kinn 
hagyja a kapuban és a színigazgató kézen
fogva levezeti őt a színpadra. Szerződtetik 
gyerekszerepékre. (Most is haragszik fi kel
lékes fia, akitől elvették a szerepet.) Először 
a „Sztambul rózsáiá“-ban lépett fel, de már 
ekkor felütötte fejét a — ruhagond,

— Eddig mezítláb szaladgáltam, de a 
színpadra cipő kellett. Nyolc éves korom
ban beállítottam előlegért a színigazgatóhoz 
cs

bárom havi fizetésemből megvettem egy 
pár cipőt.

Hogyan Vigyáztam rá ...
Az előadás után hazamegy. Beteg anyja 

lázban fetrengve, szivszorongva várja. Haj
nali öt óráig beszélgetnek az első szerepről 
és a majdani jólétről, amikor óriási dübör
géssel beomlik a nyomortanya.

Ha alszanak, mindkettőjüket agyonzuzzák 
a leomló kövek.

fiatal színésznő. —- Igen, én kérem Sohasem 
játszottam. Azat mégis! Tizenhat éves ko
romban primadonnája voltam Hetehyi vári- 
dorstintársulalának. Jletven kiló vallom ak
kor, mert a váradi közönség teletömött cu
korral és attól meghíztam, de mire vissza
értem, csak néyybénnyolt* ktlő tettem. Hogy 
közben mi történt?

Mát Mk kbplaláfi tölt,

Há néha felkeresett hhyám valamelyik fa
luban és otthonsütött kenyeret és szalámit 
hozott,,hetekig eléltem belőle, azután pedig 
újból jöttek a kenyérmarádékok, melegvíz
ben felárlalvá és a szalámicsutkák.

— Higyje el, olyáh tnihdegy, hogy mit 
eszik áz ember.

III műsor

Kezdete 9 órakor Telefórt 263 34

4.
Nyomor, nyomor és újra nyomor. Így tel

ük el Dayka Margit korai fiatalsága.
— Nyugodtan magamra vehetem Szép 

Ernő versét — folytatja a visszaemlékezéstől 
fátyolozott hangon és könnyes szemékkel a

ö.
A karrier pedig folyton Ivei felfélé. Ép

pen úgy, mint a szerepbeli multeroslányból, 
belőle is dáma lett! Kolozsvár, Miskolc, Sze
ged, ahöl már ismert színésznő.

— Találkoztam — mondja — egy kél pri
madonnával, akik sehogyse tudták elfelej
teni nekem, hogy a sleppjükct hordtam va
laha. „Hja, a Dayka“, — mondták — és 
fitymálóan húzták fel az orrukat.

— Hát igen itt vagyok, néln lellik 
ugyan még negyvenpengös kalapra (épp 
most küldtem viskza a mashmódot velük) 
nem élek még mondain életét, de szédülten 
és szinte tómolyogVa mentem ki tegnap este 
a függönyök elé. Higyje el kérem, tapsol
tak nekem.

Stób Zoltán

Megtartottuk, amit ígértünk: 
jót adtunk olcsón! 
Most még fokozzuk az iramot: 

Csütörtöktől a

„Kiisse Ilire Hanti Madame
filmet játsszuk. (Harry Llerttke, Huszár Puli, Marlene Dletrlch)

ll

líiIIAfiA. CORVIN, ORION

Érdekes tárgyalások a kisebb magyar beszélőfilmek készí
tése érdekében — E hónapban megkezdődnek a felvételek

A német beszélöfiim ipar, amely egyre 
jobban terjeszkedik és politikájával egész 
Európát szeretné piacának megnyerni, na
gyon helyesen Magyarország felé is orien
tálódik. A berlini Ü/a például már gyári 
Magyarországon hangos filmet is, de ezt a 
példát akarják követni a többi nagy német 
filmérdekeltségek is. Ezeknek megbízásá
ból dr. Ackcrmanv berlini film vezér tár
gyalást kezdett egy magyar filmvállalkozó- 
val és több magyar művészemberrel. A tár
gyalások már igen előrehaladott stádium
ban vannak és nagvon valószínű, hogy

szeptember vége felé megkezdik Pcs-

tén is a magyar szüzséjii rÖvldebb 
hangos filmek gyártását.

A tárgyalások szerint a magyar beszélő* 
film-akció művészi vezetője Márkus 
László lesz, aki több mayyat írót és színészt 
von be a beszélőfiiin gyártásába. Már meg 
is kezdődtek n tárgyalások Lengyel Meny
hérttel, Nagy Endrével és néháhy íróval, 
akik hajlandók lertnéhék héhány száz
méteres éneklő, beszélő, hangos filmek szü- 
zséiét megírni és annak művészi kidolgo
zását vállalni. Természetesen a magyar 
hangos filmek gyártása csak akkor lesz 
rentábilis, ha ennek piaca lesz külföldön.

abos Gyula színházat csinál. A kitűnő 
** művész az Operaszalon tulajdonosaiból 
tárgyal, hogy ennek régi helyén egy „grand 
guignoi" színházat létesítsenek. A gránit 
guignoi szinház előadásai éjfélkor kezdőd
nének és ennek műsorán egy-egy grand 
guignoi és egy-egy bohózat szerepelne. Erié 
Vogel, a kitűnő dekoratőr-művész már el 
is készítette a szihház építésért übrtatkbzó 
terveket és nagyon valószínű, hogy ezek 
alapján ősz végére már meg is nyílik Bűdet* 
pest legújabb színháza: a százszemélyes 
„Százak színháza".
fJTáront szinház is folytat szerződtetést 

tárgyalásokat abból a célból, hogy a 
„Friderika" cimü Lehár-opefettvt teljes bé
csi ensarnble-al együtt importálja. Még meg 
sem kezdődött a szezon, máris idegen ven
dégszereplésekről tárgyalnak az igazgatói 
irodákban. Mit hagynak későbbre?

Gaál Béla magyar filmet csinál. A film két 
főszerepének eljátszására eddig leszetzűd- 

tette Jávor Pált és Pethes Sándort. Nőt szerep
lők szerződtetéséről most tárgyalnak.

Ahogy előre jeleztük, beállt a béke d hang
versenyrendezők frontján Október ?T-dn 

kezdődő zenei hétnek és az ezzel kapcsol os 
nemzetközi hangverseny-kongresszusnak im
már személyi kérdés nem állja útját. A hang
versenyrendezők részéről Kun Imre és Bárczy 
dr. hétfőn a kultuszminisztériumban Jesszenszky 
miniszteri tanácsos fs zenei referenssel együtte
sen megállapítják a zenei hét programját. A 
zenei hétből azonban csak három nap lest, 
amikor az Opera díszelőadással, a fUharmóht- 
kusok pedig koncerlekekl fogják külföldi zene
kapacitásoknak bemutatni a műgyar muzsikát. 
Ezzel kapcsolatban Sopronban 18-tól 22-ig is ki- 
zárólgos magyar számokból zenei ünnepiégét 
rendeznek.

Győr az idén is szinház nélkül marad. 
Deák Színigazgató ugyan papíron meg

kapta a győri szinkerülelet, de társulatával 
nem játszhat ebben a nagy városban, amely 
pedig az egyik legjobb szinháti városnak 
biíobyult. Győr városa ugyanis tűzveszé
lyesnek minősítette a valóban rossz álla
potban lévő színházat. A tanács lebontási 
ítéletét azonban a valóságban még nem haj
tották végre. A színház építés dolga már 
második éve húzódik ebben a nagy iwf- 
rosban. A terhek szerint a fíisingér-sétá- 
nyon akarják felépíteni az uj színházat, 
azonban a terveknél többet nem kapóit még 
Győr város közönsége. Meddig akarja Győr 
város tanácsa színház nélkül hagyni vi kö
zönséget?

Szemetel MATKOV1CH ny. tendőrfelüRyeló

eitkeiű discrH nvomozöiroOdía
IV.. Királyi RU-atea 4. Automata: KB0-8I

Az UJ Szinliáz jelenti:
E héten csütörtökig a múlt évad két nagysikerű darabját a TÜ«ck nz éjszakában 

és a Vakablak-ot fölváltva játsza.
Pétiteken főpróba Bfinam# Sándor erdélyi magyar iró K A JÜT cimü 3 felvonásos drámájából

Szombaton, Mr A *VWTFWl . .szeptember 14-én Bw/Wa™ BJ B. premierje.

Szökik az asszony
100-ik előadása pénteken, szeptember ift-án

VAKON I NKlAlíÁX
Hátkay Márton
Ilélly Férencz

Ma és minden este fél 8.
Honthy Hanna 
Ziliihy Irén

D ontosan négy vállalkozó, köztük a Vd- 
tosi Szinház és az Operaház in hirdeti 

Láűri Volpit. A lét szinház és két hnngver- 
senyrendező Lauri Volpi nevének igéréséátl 
szerez bérleti publikumot. Jó tenne most el
dönteni már a kérdést, hogy vájjon hol is 
fog fellépni ez a nálunk nagyon kapóssá vált 
ólasz tenorista.

Pogány Ferenc dr., aki az Operaháznak jö- 
nevü baritonistája volt, a tavasszal azért 

nem újította meg Radnay Miklóssal szerződését, 
mert a Földhitelbank ügyészévé nevezték ki. A 
polgári pályán elhelyezkedett művészt azonban 
a Földhitelbank sorsa elüldözte erről a pályá
ról. Most kapunk liirt, hogy Pogány dr. kiván
dorolt Argentínába, ahol a buenos aircsi zsar- 
gonszinház tagja lelt.
TS ét ur beszélget:

— Tudod-e, hogy Fábián Béla uj regé
nyét „X" színház 'igazgatóságáról és annak 
nézőtériétől irtat

— t ?
— Hat ló és negyven ember!

tíwík/ dőlt
^iMr <V ( « n

i. . ___  X/UvdeM I
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H ÉTFÖI SPORTNAPLÓ
• 0

Összeállították már a válogatott csapatot,
amely

parázs botrány közepette 1:1 arányban végzett Prágában
A második félidőben keletkezett tettlegessé^ folyományaként Turayt kiál
lították, mire a magyar csapat levonult a pályáról — A játékot csak hat
perces tanácskozás után folytatták és a magyar csapat ezután kiegyenlí

tette a csehek gólelőnyét
Döntetlent verekedett ki tehát a magyar 

válogatott csapat Prágában! Ez olyan Sikere 
futbailsportunknak, melyhez foghatót csak 
labdnrugótörlénelmünk aranykorában tud
tunk felmutatni. A Belvcdere fensikján meg
mutatta a mindenre elszánt magyar tizenegy 
a magyar sport erejét s minden várakozást 
felülmúlva, emberfeletti teljesitményl produ
kált.

Prágában még sohasem tudtunk győzni!

A jelenlegi döntetlen tehát győzelemnek szá
mit. Győzelemnek különösen azért, inért 
a legnagyobb jelentőségű futballlrófcáért: az 
Európai-Kupáért folyt a mérkőzés, mely

Magyarország—Csehszlovákia 1:1 (0:1)

színeinket nz első helyre juttatta. A tegnapi 
mérkőzés után az Európai ” 
állása a következő:

1. Magyarország 9
2. Olaszország 9
3. Ausztria 8
4. Csehszlovákia 8
5. Svájc 0

Hátralévő mérkőzések :
Olaszország, Csehszlovákia- Svájc, Ausztria 

-Svájc.
Tehát ha Olaszországot októberben Buda

pesten legyőzzük, mi nyerjük meg elsőizben 
a nagyjelentőségű vándordíját!

Kupa-mérkőzések

pont (20:18)
„ (16:15)

(14:9)
„ (12:10) 

(10:20)

Magyarország -

(A Hétfői Napló tudósítójának telcfonjelen- 
tése.) Közvetlenül n meccs kezdete előtt szüle
tett meg a magyar és a cseh csapat.

A magyar sporlközvélemény soha nem bo- 
csájtotfn útra nagyobb bizonytalanság és titok
zatosabb kétség közepette n válogatottakat, 
mint ezúttal. A rendkívül nagyjelentőségű 
XI. magyar—csehszlovák mérkőzés előtt csak 
cgy 15 Ingből álló keret került a nyilvános
ságra. Földessy János dr szövetségi kapitány 
ezúttal nagy újítást alkalmazott, amennyiben 
mindaddig, aniig a cseh csapat összeállítását 
nem ismerte, nem állította össze n magyar szí
neket reprezentáló együttest. Földessy dr. tak
tikája helyesnek bizonyult. A cseh szövetségi 
kapitány csapalösszeállitási manőverezését, a 
prágai hangulatot és a cseh játékosok ismert 
technikai és taktikai lehetőségeihez mérten 
csak közvetlen a mérkőzés előtt hozta nyilvá
nosságra Földessy dr. a csapatát, mely a kö-! 
vetkezőképpen állt fel a csehekkel szemben:

Aknai, Mánál, Fogoly III-, Borsányl, Kalmár, 
Korányi, Markos, Takács, Túrái, Toldi, Hirea.

A cseh csapat pedig a következő formációban 
lépett porondra:

Planlcka, Hoyer, Burger, Hajny, Kada, 
Clpera, Podrazil, Swoboda, Meduna. Sllny, 

Puc.

Ötperces cseh roham vezető 
góllal

Hallatlan izgalmak közepette lép pályám 
magyar csapul. Gyenge, udvarias taps. Majd

n
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csehek libnsorban jönnek ki, s a 26.000 főnyi 
közönség cgctrcngelő tapsviharral köszönti 
őket. A szokásos ceremónia elmaradt. Csak a 
fényképészek invitálásának tesznek eleget a 
csapatok A svájci fíuojf biró sípjelére pont 
bán félöt órakor állunk fel a csapniuk. A gyö
nyörű gyeppázsitos Sparta-pályát körülfonja a 
nnp nrnnysugarnival, amikor

a magyar center elindítja a labdát.
Erősen tűző nap ellen kezd a magyar csapat. 
Markos lefutását könnyen szerelik, s a csehek 
lendülnek támadásba. Puc kitör Borsányl mel
lett. de Mándy taccsra szereli. Az ujnbb cseh 
támadás kornert eredményez, melyet Puc pom
pásan ível, ám Podrazil fejese kapu fölé jul. 
Túrái— Toldi— Hires formás támadás követke
zik. sa Borsányihoz került labda a kitűnő fe
dezettől 40 méteres, hatalmas lövéssel száll a 
cseh kapu fölé, melyet Planlcka remek stílus
ban húz le. Markos vonalon túl fut a labdával, 
s a cseh tankok erőteljes támadását Kalmár 
fnulttnl akasztja meg. Szabadrúgás ellenünk. 
A biró újra rugalja a szabadrúgást, mert aA biró újra rugalja a szabadrúgást, mert 
magyar játékosok közel állottak a labdához.

A megítélt szabadrúgást az 6. percbén 
Svoboda hatalmas lövéssel Juttatja a ma

gynr háló jobbsarkába. (0:1)
A közönség percekig ünnepli csapatát. A miein
ket látbAlóIng meglepte n váratlan gól, s a cseh 
roham tovább tart. Puc 'éles lövése Fogoly 
III.-ról kornerra pattan. Majd formás magynr 
támadások következnek. Hirzer lövése alig 
kerüli el a cseh kaput. Mnjd a tulízgalotl Kai 
már ismét faulttal állít meg egy cseh támadást. 
A szabadrúgást Kada lúgja. Meleg helyzet tá
mad a magynr kapu előtt, de Svoboda közeli 
lövését Aknnv önfeláldozóan kaparintja meg. 
A magynr csapat percről percre jobban játszik, 
s a formás támadások és veszélyes szituációk 
egész sorát teremti. Markos villámgyorsan le
fut. átjátssza magát a cseh védelmen. Planickn 
kifut eléír. Markos ügyesen átemeli rajta a

labdát. Már-már gólnak* látszik a helyzet, ami
kor az utolsó pillanatban hajszálnyira n kapu
vonaltól n befutó Hojer hatalmas felszabadító 
rúgással tisztázza a helyzetet. A 14. percbem 
hasonló nehéz helyzetet Fogoly III. ment. Majd 
Aknnv bravúros védése ragadja tapsra a kö
zönséget. A 17. percben Puc égbekiáltó ofT- 
szájdról startol, s a labdát be is lövi a magynr 
kapuba, azonban BuofT már előbb észrevette 
és a gólt természetesen nem Ítéli meg. Újabb 
cseh támadás, újabb Kalmár fault. A szabad
rúgás jól van irányítva, de Aknay résen van. A 
huszadik percben ismét vehemens cseh táma
dás, s Svoboda éles labdája újból Aknayt fog
lalkoztatja.

Markosra látszik a csapat — 
offenzivában vagyunk!

A magyar lielsö trió nagyon szépen játszik, 
de túl sokat tologatják a labdát. Fedezeteink 
ezt észreveszik s állandóan a kél szélsőre, de 
különösen a rendkívül vészéi vés és gyors Mar
kosra játszanak. A taktika ' kitűnőnek bizo
nyul, mert a szebbnél szebb magyar támadá
sok egész sora bontakozik ki. Markost csak 
az utolsó pillanatban, közvetlenül a cseh kapu 
elölt nyomják cl. Újabb magyar támadás off- 
szájdon fenekük meg. A magyar csatársor 
most remekel. A támadások villámgyorsak s 
lábról lábra, hajszálponlossággal vándorol a 
labda. A 30. peircben Fogoly III. faultja miatt 
szabadrúgás, óm) Borsányí helyén van! Majd 
Hirzer knp labdát, de gyönyörű lövését Pla
nickn macska ügyességgel fogjn. Újabb magyar 
támadás Markos révén. A debreceni center 
remek beadását ti belsők nem tudják értéke
síteni. A 32. percben Isinél Mnrkos rohamoz, 
Túrái lő, de Planickn ismét remekel. A bősz- 
szántó Kalmár-fault ezúttal sem marad el. A 
44. percben Markos teljesen átjátssza magát 
ti cseh védelmen. Kitűnő alkalom nyílna a ki
egyenlítésre, de Takács Ciperával össze
ütközve, Markos beadását nem éri el. Az 
utolsó másodpercekben Túrni lövésével korúért 
érünk cl, de ez is eredménytelen.

Gyilkos a tempó a szünet után
Változatos mezőnyjátékkal kezdődik a máso

dik félidő. A magyar ás a cseh támadások gyor
san váltakoznak. Már az első percben Planickn 
kornert vét, de n biró elnézi és nem ítéli meg. 
Az 6. percben Aknay fényes stílusban húz le 
cgy labdát. Ujnbb cseh rohamok közepette a 8. 
percben ismét veszélyben a magyar kapu. Ismét 
a nagyszerű Markos fut le szélsebesen. Igen 
meleg helyzetet teremt,

az ötös vonal sarkán lőni késiül, amikor a 
bíró sípja megszólal.

A protestáló magyar játékosoknak mutogatva 
magyarázza a biró, hogy Mnrkos kézzel stop
polta a labdát.Újabb magyar támadások bon
takoznak ki. Kalmár és Hirzer nkciói jelentenek 
veszélyt. Majd Takács kicselezi a cseh fedezet
sort, Toldihoz passzol, nki azonban kapu mellé 
lő. Erős magynr támadások követik egymást.

Kitör a botrány
A magyar csapat ellenállhatatlan erővel 

rohamozza n cseh kaput. A 64. percben 
tör ki n botrány. Kalmártól indul ki a 
Inbdn és gyönyörű háromszögben jut Ta
kácson és Turayn keresztül. A játék hevé
ben Kada összeütközik a magyar támadók- 
kal és elesik. Senki sem tulajdonított na-

gyobb jelentőséget a cseh játékos sérülései
nek, a labda már messze jár az összeütkö
zés színhelyétől, amikor a közönség és a 
biró észreveszi, hogy Kada elterülve ma
radt a földön. A biró azonnal megállítja a 
játékot és a sérülthöz szalad, akit a ma
gyar és a cseh játékosok körülvesznek és 
igyekeznek talpraállítani. Kada azonban 
mozdulatlanul fekszik a földön. A jnéhtők 
hordággyal futnak a pálya közepe felé, Ka
dét felfektetik és viszik ki a pályáról. A 
cseh közönség látva egyik kedvencének sé
rüléseit, eszeveszetten pfujolja a magyat 
csapatot. A szidalmak özöne száll a ma
gyar csapat felé és a közönség füttykon
certje nem akar véget érni. Ebben a zűr
zavarban a magynr és a cseh játékosok 
összeszólalkoznak és a tribünről csak any- 
ovit látni, hogy

a csehek lökd ősik és boxoljdk Turayt, 
mert neki tulajdonítják Kada sérülését.

L)e Turay nem szívbajos! A biró csak azt 
látja, hogy

a magyar játékos tettlegcsségre ragad
tatja el magát és a verekedők közé 
rohan, szétválasztja őket és a magyar 

középcsatárt kiküldi a pályáról.

Levonul a magyar csapat
Turay vonakodik lemenni a pályáról. A 

magyar csapat többi tagja körülveszi a bí
rót és protestál az egyoldalú igazságtalan 
ítélet ellen, mert ha Turayt kiállította, ak
kor két-három cseh játékost is ki kellett 
volna állítania, akik résztvettek az inzul
tusban. A cseh közönség gúnyolódása, 
szidalmazása és füttykoncertje, tovább tart.

A magyar játékosok Igazságuk tudatá
ban erre levonulnak a pályáról.

A közönség őrült extázisa oda fajul, hogy 
a csapat tagjait leköpdösik és a botok és 
esernyők ezrei fenyegetik a magyar fut
ballistákat. Mindössze nfgyen maradnak a 
magyar csapat lagjai közül a pályán, szem-

HnngAría-úti pálya
v«árnnp, 1920, szeptember 15-én d. ti. 'él 5 órako •

Hungária - Pécs-Baranya
Előlié fel 3 órakor

Budai 33-as-Bftstya
Mérkőzések az I. liga bamoktágáert

POLGÁRI OTTHON**

Lakberendezési és háztartási vásár
Városligeti Iparcsarnok
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lé Áru vasúti Imolvkny a Menetjegy|ro<Ukhaa vagy a VíattiroJéban

ben a cseh együttessel, amely karbatetl ke
zekkel telepszik le a pálya szélén. Közben 
a magyar és a cseh vezetők is lejöttek a 
tribünről. A cseh szövetség vezérei a kö
zönségei igyekeznek csillapítani. Földessy 
dr. kapitány, Zsarnóczay elBÖk és a többi 
magyar vezető pedig az Öltözőbe vonuló 
magyar játékosokat kaptidtálja; hogy tér
jenek vissza a pályára. A magyar csapat 
egyike-másika elkeseredésében sírni kezd. 
A miy?yar vezetők lassanként megnyugtatták 
a játékosokat, akik azután

sorban vonultak vissza a pályára.
Hat perc telik el, de a közönség egy része 
még mindig zajong és csak akkor csillapul 
le, amikor a . botrányt kirobbantó Kada 
futólépésben visszatér a pályára. Egetren
gető tapsorkán fogadja a szimuláló Kadát 
és a játékot rövidesen folytatni, lehet.

30 méteres Kalmár-bomba 
s megvan az egyenlítés!

Az ellenállhatatlan magyarok szinte a kapu
jukhoz szegzik a cseh csapatot, melynek min
den gondja a védekezés. Egymásután kerül 
tacsra a labda. Egy vehemens előretörésnél Kal
már hatodik csatárnak húzódik előre és 30 mé
terrel n kapu elölt stoppolja a labdát, Kadát 
kicselezi s óriási bombát küld a cíeh kapura.

A helyezett lövés védhetetlenUI száll a báló 
Jobbsarkába. Megvan a kiegyenlítés! (Isi) 

A közönség halotti csendben fogadja a magynr 
sikert, mig a maroknyi magyar közönség viha
ros Huj, hu/ hajrával lelkesíti a magyar fiukat. 
Mindössze három perc van még hátra. A cseh 
közönség tombolva hajszolja a cseh csatárokat 
ujnbb és újabb rohamra, de Aknayval élén az 
egész védelmünk helyén van. Az utolsó másod
percekben még kornert erőszakolnak ki a cse
hek, de védelmünk ezt is elhárítja. A bíró a 
mérkőzés végét jelzi.

♦
A magyar csapat minden tagja ember

felettit produkált.
Ebből n teamből nem lehet senkit kiemelni! 
Hl nem volt jó s nem volt rossz Játékos! Min

denki tudta a kötelességét s képességeinek 
megfelelően valamennyi játékos kihozta ön- 
magából teljesítőképességének maximumát 
Tényleg a legjobb 11 állt ki a porondra s Fölí 
dessy kapitánytól sem szabad megtagadni ez- 
úttal az elismerési Amint a biró a játék vé
gét jelezte, megható tolt a parányi magvar 
tábor öröme. Egymást csókolva, vállán vitte 
a diadalittas fiukat az Öltözőbe! A játékosok 
és a vezetők egyhangú véleménye szerint, ha 
a csehek nem provokálták volna ki a botrányt 
s Turayt nem állítja ki a biró, ugy a magyar 
csapat győztesen hagyta volna el a küzdelem 
szinterét. De Prágában — 10 emberrel — ez 
a döntetlen is győzelemnek számit! Emlékez- 
zeles gyönyörű sikere marad ez a magyar 
együttesnek I

Érkezés reggé! 9 órakor 
a Nyugati pályaudvarra. Mindenki legyen 
ott!

A Sabaria és a Vasas 
jól startolt a második 

ligában
Mozgalmas bajnoki napja volt tegnap a má

sodik ligának, amelynek bajnokságában 
vasárnap startolt a második ligába került 
Sabária és a Vasas, mind a kettő győzelem

mel.
A vasárnapi meccsekről az alábbi tudósítá

saink szólnak:
, Zala-Kanlzsa—Vác FC 1:1 (0:0)

Nagykanizsa, szept. 8
(A Hétfői Napló tudósítójának tele jenjeién- 

tése.) Hatalmas érdeklődés előzte ineg a nagy
kanizsai csapat tegnapi mérkőzését. Annál ii 
inkább, mert mindkét csapatot egy-egy kiváló 
fővárosi játékos: amott az újpesti Bdcíflj, 
émilt pedig a Nemzetiektől szerződtetett -Singer 
erősítette meg. A fővárosi vendégcsapat várat
lanul nagyszerű és kemény ellenfélnek bizo
nyult, ellenére annak, hogy a Hungáriától meg- 
szerzett Haarl betegsége miatt nélkülöznie 
kellett. A nagy lelkesedést csakhamar a bősz- 
szuság és a csalódás kellemetlen érzése vál
totta fel. A budapesti csapat fedezet sora ki
tűnő labdákkal tömte csatársorát .úgyhogy » 
pestiek rövidesen fölénybe kerültek. Mintegy 
tizenöt percig szorongatta a védelemre kény
szerűit Kanizsái. Az objektív közönség most 
már a pesti csapatot fogadta kegyeibe és szim
pátiával kísérte akcióit.

Gól nélkül végződött félidő után a pesti csa
patba beállt az első félidőben megsérült Engel 
és szinte pillanatokra visszaesett vendégcsapat 
ezután uj életre kelt. A harmadik percben Sin
ger labdához jul, beadását Engel a kapuba to
vábbítja. A közönség tüntetni kezd kedvenc 
csapata ellen, amelye megzavar a vendégcsa
pat sikere. A 36. percben Klopfer hendszet vét 
és a biró határbirálnak megkérdezése után 
11-est ítélt, amelyet Orsolyák továbbit a há
lóba

A budapesti vendégcsapat nagyszerű játé
kot produkált, amiért minden dicséretet meg
érdemel. A helyi csapatnak nagyon rossz napj* 
volt.

Sabária—Turul 1:0 (1:0). 
Szombathely, szept. 8.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen
tése.) A szövetkezetből klubbá alakult Snbária 
bajnoki premierjét nagyszámú közönség nézte 
végig. Erős és elkeseredett küzdelem után « 
Sabáriának sikerült az első félidőben BorbW 
révén szerzett egyetlen gólelönyét megmenteni 
és ezzel a győzelmet biztosítani.

Vasait—Merkúr 3:2 (2:0).
A Humgária-uti pályán lejátszott mérkőzésen 

a Vasas volt föl nyben Győzelme mindenkép
pen megérdemelt volt. Góljait Brunecker, Tőin 
és Stanczl szerezték meg, mig a Merkúr göl- 
lövői Schwicker és Fteger (11-esből) voltak.

Józsefváros—Bak FC 2:1 (0:0).
A Józsefváros tegnapi mérkőzését nem fogj* 

a legkönnyebbek közé sorozni, a győzelem 
azonban reális volt.

X A Boeskay közgyűlése. Debrecenből F 
lentik: A Boeskay vasárnap délelőtt tartott* 
ezévi közgyül sét, amelyen a kővetkező ttazti* 
kart választották meg: Elnök: Versenyi Tibor* 
ügyvezető elnök: Dr. Nagy Géza. Főtitkár* 
Túri Levente. Klitbkapitány: Káldy Zsigmond 
Választottak ezenkívül 50 választmányi ta8°‘

Előírásos — monogrammos

tornatrikók és
tornacipők

Holfmann sportttzletben
Erzsébet-körut 48. ROHl *POlMMl !«***
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Kehriing legyőzte Lee-t

A Menzel Rohrer-kettős nyerte Magyarország vegyes-páros 
bajnokságát

szenzáció, 
során

a magyar teniszbaj- 
tayei. A tegnapi küz-

Kehrilng legyőzte Lee-t, 
miután utóbbi Arteiu fölött győzedelmeskedett. 
Döntés történt tegnap a vegyes páros bajnoki 
versenyén.

A bajnok! elmet a Menzel—Rohrer-pár 
ragadta magához.

Wr/leppes: Kehriing—Lee 9:7, 6:4, 1:6, 7:9, 
8:6, előbb Lee—Artens 6:1, 6:8-ra győzött.
Frecti—Worm 6:1, 3:6, 6:3. Menzel—Bánó 6:4, 
•:7.

Női egyes: Fröhlich—Bottkáné 6:2, 6:1, 
Hoffmann—Baumgarten 6:2, 6:3, Hoffmann— 
Fröhlich 6:0, 6:2, Krawinkel—Schréderné 6:4, 
6:1, Krawinkel—Coliéi 6:4, 6:2

Férfi páros: Heine, Frentz—Malecek, Sad a 
4:6, 9:7, 3:6, 6,3, 6:1. Menzel, Rohrer-Ftecher, 
Worm 7:5, 6:2 6:4.

A fért! páros döntőjében Menzel, Hóhér

Az NSC uszósportjának szomorú históriája
Fereoczffy, Barfha Károly és Hollósi, az NSC vizipclócsapatánali 
erősségei a vasárnapi meccs elölt cserbenhagyták az első osztály

ból kiesett csapatukat, amely 0:12-re kapott ki az FTC-től
A MOVE úszó versenyének vége. Az ezflst- 

Mrlegek, cigareltatrácák és egyéb dísztárgyak 
alatt roskadozó zsüriasztal körül még ott álla
nak félmeztelenül a didergő úszók és hallgat
ják a hőslelkü tábori lelkész, vitéz Mándoky 
tisztelendő ur lelkes ödvözlöbeszédét. A ku
tyát aein érdekli a vízben dúló bajnoki vizl- 
pólómérkőrés. De kit is érdekelne a sereghajtó 
NSC éa FTC bajnoki csatája tudatában an
nak, hogy már féltucatnál több gól terheli az 
NSC hálóját.

Azaz mégis .. Valaki mégis feszültön figyeli 
• vízben történteket Ott ül a vízparton Boros 
Ödön, az elsőnsztályból kiesett Nemzeti-csapat 
lelkes vezére. Szomorú tekintete ott révedezik 
a felzaklatott csobbanó zöld vízben és figyeli 
a kilátástalan harcot

Eközben bizonyára a saját kilátástalan har
caira gondol. Harcokra, amelyek meddőek ma
radtak, drága időre, amelyek kárbnvesrtek.

De — kérdezhetnék joggal — hát hol van
nak tulajdonképpen az NSC nagy ágyúi? 
Mert ezek közül egyet sem látunk a vízben.

Hol vannak?
Fermczffy. a fiatal, de méri* figyes karra- 
védő. Bariba Károlv, ax NSC egykori hát- 
uwó-hireasége és Hollósi Frigye*, a póló- 

' eaapat harmadik taflia n meccs előtt cser
benhagyták klubjukat

Ferenczffy volt a legbátrabb: a meccs előtt 
hertelés nélkül bejelentette, hogy kilép a klub
bői, hogy megrövidítse az átigazolási időt. 
Hollósi Frigyes épp a bajnoki mérkőzéa dél
utánján kapott kedvet az evezéshez, Barikat 
Mindenki azt beszéli, hogy már nem tartja 
magát NSC-istáknak. ö azonban kíméletes. 
Beteget jelentett.

Mint az oldott bére . . .
Mentőnk hát tovább. Még nincs is oly távol 

tsz Ideje annak, hogy Gáborfl Antal, az NSC sn- > 
{ét nevelósü büszkesége, elhagyta nevelő klubját.
ízzel

csonkává vált az NSC híres Hollősl-Bnrtha- 
Gáborfl összetételű rekorder vegyes ataifé- 
tája, melynek rekordját a mai napig sem 

döntötték meg.
Most, mint nz oldott kéve hull szét a staféta. 

Elmegy a staféta másik két tagja is: Hollósi és 
Barta. És velük együtt megy a diáksorból az 
imént kikerült tehetséges vizipoló-kapus: Fe
renczffy. Az NSC pompás hajója süllyedőben. 
Menekülnek ...

•
A meccsel gyorsan végezhetünk: 7:0-ra végző

dött félidő után

A MOVE bajnoki uszóversenyén nagyjában kialakult az 
osztrákokkal szembeállítandó válogatott uszócsapat

A MOVE-hajnokságban természetesen a teljes 
Beámban megjelent egriek arattak. Mert a sáros- 
Eataki és esztergomi úszók csak a staffázst al. 

ották. A MOVE-versen vek azelőtt népesebbek 
voltak és Igy egy kis szervezőmunka nem ártana. 
E téren bizonyára az egriekre, de főként a Bá
rány-család vállaira szakadnak uj kötelezett
ségek.

Válogató-versenyek.
10Ö. m. mellúszás. 1. Hild László (UTE) 1 p- 

22.2 mp. 2. Szentkirályt László (DEAC) 1 p. 24 
Bip. 3. Gáborfl Antal (TjSzKKRT) 1 p. 25.2 mp.

100 m. hátuszás. 1. Rllskcy Aladár (LASE) 1 
p. 17.2 mp. 2. Mártonffy (MESE) 1 p. 17.6 mp.
8. Nagy Károly (Orosháza) 1 p. 18.2 mp. 4 
Schailer (BSzKRT) i p. iü.4 mp.

Műugrás. 1. Farkas (DEAC) 136 96 pont. 2. 
pmhardt (MAC) 135.56 pont. 3. Rltter (UTE) 
128.84 pont

A MOVE bajnoki számai.
100 m. mellúszás. Bajnok: Mezey István (Eger) 

„A műugrásban és a vegyes s'alétában máris verve vagyunk “ 
— mondja Kurier Sándor szövetségi kapitány, aki már válogatott 

az osztrákok ellen
A vasárnapi useóverseny után felkerestük Kug-I kérőkét mondotta munkatársunknak:
- • .... B]tj i — A most lezajlóit verseny után nagyjában•er Sándor szövclségi uszókapilányt, aki az

osztrákokkal szembeállítandó magyar válogatott | most már tiszta kép áll előttünk. Rödtger teg- 
nsiócsapat összeállításéra vonatkozóan a követ, napi 14.4 másodperc teljesítménye után most
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győzött Heine—Frents ellen 7:5, 6rt, 6t4-re 
és nyerte Magyarország 1926. éri férfi pá

ros bajnokságát

Vegyes párot: Menzel, Gönczné—Krepuska, 
Csontné 6:1, 6:3, Menzel, Gönczné—Heien. 
Hoffmann 6:4, 6:2. Kehriing, Schréderné— 
Rohrer, Rohrerné 6:1, 6:2 Kehriing, Schré
derné— Dörner, Zizovits 6:1, 6:0. — NŐI páros: 
Ilquham, Coyler—Csontné, Pleplár 6:4, 6:2, 
Rohrerné, Deutschné—Lales, Bozsikné 3:6, 6:3, 
6:4. Rohremé, Deutschné—Fröhlich. Gönczné 
6:3, 3:6, 6:8. Ilquham, Colyer—Rohrerné, 
Deutschné 6:3, 6:4, Schréderné, Paksyné— 
Baumgarten, Wienerné 6:3, 6:4, Schréderné. 
Paksyné—Brandenburgné, Halászná 6:2, 6:0, 
Hoffmann, Krawinkel—Schr derné, Paksyné 
6:2, 6:4.

A női egyes döntőt ma játsszák Hoffmann s 
Krawinkel. A női páros döntő ugyancsak ma 
Hoffmann, Krawinkel és Ilquham, Colyer kö
zött dől el.

"12:9-ra győzött a Ferencváros csapata, 
még pedig nagyon jó játékkal. Állapítsuk meg, 
hogy az NSC inferioris ellenfél volt, de nem 
hallgathatjuk el azt sem, hogy

az NSC fiataljait nem tudták lesújtani a 
meccs előtt történt események és önfelál
dozó lelkesedéssel harcoltak az utolsó 

percig.
A nagy gólarány hü kifejezője az FTC fölényé 

nek. A gólok közöl Svéd hatot, Házi hármat 
Hullmann kettőt, Wenczell egyet dobolt.

Biró Keserű Ferenc volt.

A III kerületiek vizipólócsapata 
most már csak a becsület ked

véért győzőit Szegeden
III. kér. TVE—SzUE 3:1 (2:1(

Szeged, szept. 8.
A pólócsapat a MAC ellen lejátszott szom 

báli mérkőzésen leszámolt a bajnoki rémé 
nyekkel és igy csak becsületből ment győző 
lemre a szegedi ellenfél ellen.

A rókusi pocsolyában tartották meg a 
bajnoki vizipóló mérkőzést nagy érdeklődé*, 
mellett A mérkőzés alatt mindvégig ar 
óbudaiak voltak fölényben, azonban a sze
gedi úszók annak ellenére, hogy tartalékosán 
vették fel a küzdelmet, igen szépen tartót 
tók magukat és megakadályozták az exbsj 
nokcsapat nagy gólarányu győzelmét. Át 
első gólt az óbudaiak érték el Róbert révén 
aki nemsokára a második gólt is bedobta 
Gál kapujába. A szegediek Wannie 11. rá 
vén szépítettek az eredményen. A második 
félidőben Róbert állította be a 3:1-es vég 
eredményt

Biró: Simkó (MAC).
A vizlpólóhajnokság állítsa

a vasárnapi mérkőzések után igy alakul:
1. MAC
2. (JTE
3. MTK
4. MESE
5. III. kerület
0. SzUE
7. FTC
8 BSzKRT
9. NSC 

13 pont (29— 7)
13 „ (53—13)
11 „ (35—13)
11 „ (23—15)
10 „ (24—10)
6 „ (14—36)
4 „ (20—29)
2 „ (11—43)
0 „ ( 3—47)

t p. 29.2 mp. 2. Bolyky István (Eger) 1 p. 29.8 
mp. 3. Oknicsky Antal (Sárospatak) 1 p. 30.2 
mp. 100 m. gyorsuszás. Bajnok: Bárány István 
dr. (Eger) 1 p. 01 mp. 2. Bárány Gyula (Eger) 
1 n. 07.6 mp. 3. Patnky László (Eger). Mészöly 
Tibor (BBTE) versenyen kivül 1 p. 03.8 mp-cet 
úszott. 100 m. hölgy mellúszás Bajnok: Bárány 
Magda (Eger) 1 p. 42.4 mp. 2. Wassel Manci 
(Esztergom) 1 p. 45.6 mp. 3. Miltek Annus (Sá. 
rospatuk). 100 m. hátuszás. Bajnok: Mártonffy 
(Eger) 1 p. 17.6 mp. 2 Bolyky Béla (Eger) t p. 
29.6 mp. 400 m. fjyorsaszás. Bajnok: Baranyay 
Károly (Eger) 5 p. 28.6 mp. 2 Tarródi Géza 
(Eger) 5 p. 47.4 mp. 3. Dankó (Eger). 100 m 
ktlgy-hátuszás. Bajnok: Nemes Ilus (Esztergom) ' 
1 p. 87.2 mp 2 Bárány Éva (Eger) 1 p. 58.4 mp 
3X/00 m. gyorsstaféta. Bajnok a MESE a) csa 
pata (Bárány I.—Baranyay—Bárány II.) 3 p. 
24.4 mp. 2 a MESE b) csapata 3 p. 51 mp. 100 
m. hőlgy-ggorsuszás. Bajnok: Bárány Magda 
(Eger) 1 p. 31.2 mp. 2. Wassel Manci (Eszter
gom) 1 p. 47.2 mp.

mór kénytelen vagyok Bltskeg mellett Bárányt 
Indítani a hátuszásbun. A 100 méteres mell
úszásban marad a régi kombináció: Heller éa 
Hild. 400 on Halasy Olivér mellett az egri Baro- 
nyagt Indítom. A 4X200 méteres stafétában — 
sajnos, — Bárányt nélkülöznöm kell. Egyelőre 
csak Tarródy, Wánnie 11. és Halasig helye biz
tos. Miután Wannie L.röl Jó híreket hallok, va
lószínűleg ő lesz a negyedik ember, ha nem, 
akkor Baranyayt indítom.

A műugrásban máris verve vagyunk.
Részünkről csak a becsület kedvéért indul a mai 
próbaverseny két első helyezettje: a debreceni 
Farkas és Lenhardt. A 100 méteres gyorsuszás 
magyar mezőnye Wannie Andrásból és Mészöly 
Tibqrból fog állani. Ha az osztrákok esetleg nem 
teszik a 100 métert taktikai szempontból első 
számnak, úgy Mészöly partnere Bárány István 
lesz. A 3X100 méteres vegyesstafétában a Hild, 
Bitskey, Bárány-együttes fog indulni. A mell
úszásban szintén megyerinek érezhetjük magun
kat. Kikaphatunk esetleg még a hátuszásban és 
n vegyesstafétában.

Az a nézetem, hogy
a mérkőzést a vegyes staféta és a hátuszás 
eredménye. Illetve mikénti kialakulása fogja 

Jobbra vagy balra eldönteni.

KÜLFÖLDI
Magyar csapatok a csehszlovákiai 

turaironton
Két elsöllgabell csapatunk töltötte a tegnapi 

szabad vasárnapját Csehszlovák iában. A Nem
zeti Pozsonyban kénytelen volt ugyan egy dön
tetlennel beérni, de az Attila Kassán már pom
pás győselmct aratott a KSC fölött.

Nemzeti—Bratlslava 0:0.
Pozsony. Birő: F. Fritz. A Nemzeti ujabb 

játékosaival, egyébként teljes csapatával a po
zsonyi együttes Polacsek nélkül állott fel. Igon 
heves tempójú mérkőzésben mindkét csapat 
elsőrangút nyújtott, különösen a védelmek ál

Szerb: Harmadik lett Becsben 
Nurmi: Revánsot vett PefkíewHzen
A MAFC: Kikapott a lengyelektől

Bécs, szeptember 8.
(A Hétfőt Naplő tudósítójának telefonjelen

tése.) Igen nagy érdeklődés mellett tartották 
meg a Rathaus-Ring—Kai—Ring-Rathaus vona
lon 5000 méteres távon a Bécs körüli futóver
senyt, melyen 76-an álltak starthoz. A verseny 
győztese a brünni Kostyák (Moravska Slavia) 
lett, Ideje 17 perc. 19 mp. Mngyar részről Szerb 
Elek (MAC) vett részt a versenyen, aki har
madiknak ért célba 17 perc 36 mp.-es idővel.

Varsó, szeptember 8-
(A Hétfői Napló tudósítójának tclefonjelen- 

tfse.) Az itteni nagy nemzetközi atlétikai mi
iing keretében Nurmi is indult. Startjának kü
lönösen az adott érdekességet, hogy a lengye
lek kiváló távfulója, Petklewitz szombaton le
győzte a finn csodafutót. Nurmi ezúttal komo
lyabban vette a versenyt és

Mkeríllt Is neki revánsot venni Petklewltzcn,

Elsőosztályu meccsek bajnoki izgalmak 
nélkül

A válogatott mérkőzés által előállott szabad
napot elsőosztályu csapataink arra használták 
fel, hogy barátrágos mérkőzésekkel készülje
nek az elkövetkezendő nagy bajnoki csatákra. 
A Ilungária-uti mérkőzéseken kivül Szegeden 
és Pécsett volt barátságos mérkőzés, mindkét 
helyen a helyi csapat győzelmével s a szép győ
zelmek feletti örömét csak az nem telte tel
jessé, hogy a meccs — barátságos volt. Ilyen 
volt egyébként a játék színvonala is mindenütt, 
kivétel csupán a Harihárom mérkőzése. Ami 
érthető is, hiszen a csatársort a Gyuri dirigálta...

Szegeden megverték 
a III. kerületet 

Bástya—111. kér. FC 3:1 (1:0)
Szeged, szeptember 8.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen
tése.) A vasárnapi szabadnapot a Bástya arra 
használta fel, hogy az óbudaiak elleni barátsá
gos mérkő/éssel készüljön az elkövetkezendő 
bajnoki mérkőzésekre. A szegedi együttes ezút
tal nélkülözni volt kénytelen a válogatott Ko
rányi mellett a beteg Emödil is, játszott viszont 
a Szegeden tartóz.kodó Kitti, akinek friss játéka 
igen jó benyomást keltett.

A mérkőzésen végig az otthoni csapat volt 
fölényben s bár a kerületiek is jó játékot mu
lattak, biztos győzelmet aratlak. A gólokat Pos
sák (2) és Kitti illetve Fenyvesi lőtték.

Orthl... Orthf... Orthl... 
Újpest (tartalék)—Budai Hari

három 4:3 (2:1)
— Orth Ismét játszik! — terjedt el a hét 

végén a hír szerte a városban és erre • birro 
— bár csak barátságos mérkőzésről volt szó 
-- mintegy 6000 főnyi közönaég kereste fel a 
Hungária-uti pályát, hogy tanúja legyen a leg
nagyobb magyar futballmüvész bemutatkozá
sának.

És Orth — mintha csak megérezte volna 
hogy minden szem őrajta függ, az ő mozdu
latát figyeli — olyan pompás, akciódus játékot 
mutatott, hogy a mai csatárok állal ilyenek
ről elszoktnletl közönség ajkáról szinte per
cenként hangzott fel a kiáltás:

Orth! , , , Orth! , t . * egy-egy utolérhe

"MEINL
TEAKEVERÉKEI"

QUEEN’S BLEND
*/« angol font ára......... ............... P 4.80

TH3EE STARS
100 gr. ára .......................................... P 3.60

INDIA SPECIAL
100 gr. ára ...........................  P 2.60

lottak feladtuk magaslatán. A Bratislava jobb 
csatárjátékát, a Nemzeti biztos védőjótékn kellő
kép ellensúlyozta.

Attila—Kassal SC 5:0 (0:0)
Kassa. Biró: Csízek (Ungvári, 1500 néző. Az 

Attila ma isinél jó játékot produkált, ennek el
lenére az eredmény nern fejezi ki az erőviszo
nyokat, meri a mezőnyben mindkét csapat egy
forma erősnek bizonyult, csupán a kapu előtt 
mutatkozott a kassai együttes még ily erős el
lenféllel szemben elhatározatlannak. .

akit négy angol mértföldön 19 perc 35 mp. idő
vel győzött le. A lengyel futó ideje 19 p. 41 mp.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 
tése.) A MAFC atlétái az AZS atlétáival szem
ben a kétnapos mitingen 5,3 :46 arányban ve
reséget szenvedtek. A vasárnapi eredmények a 
következők: 110 m gátfutás: I Trojnnovszky 
(lengyel) 15.5 mp 2. Kostrzewski (lengyel) és 
Ferenczy (magyar) 16 mp Dénes negyedik lett. 
Disikoszvetés: 1. Raran (lengyel) 42.84 ni A 
magvar Regős és Tóth 40 99 nr, illetve 39.36 m. 
eredménnyel második és harmadik helyen vég
zett. Rúdugrás: 1. Adamcnk (lengyel) 350 cm. 
2. Király 340 cm. 3. Friedrich. 400 m. síkfutás: 
1. Kestrrewsky (lengyel) 51.8 mp 2. Magdics 
(magyar) 51.8 mp, mclbzélességgcl. Szent
györgyi negyedik lett 4X400 m. staféta: 1. Mü- 

| egyetem, 3 p. 29 mp. 2. a lengyel AZS 3 p. 
29.4 mp.

tetlen húzása után önfeledten tapsoltak az 
emberek s a régi, nagy meccsek légköre került 
ismét nz MTK pályára, midőn Orth akciói 
után kórusban csengett föl az oly régen nél
külözött felkiáltás.

Heves újpesti támadásokkal indult a mérkő
zés s néhány sil’.ertckn ostrom után a II perc
ben Egri megszerezte a lila fehérek első gól
ját (liO). Utána a kél régi harcos, Fcgl 11 es 
Orth vívott közelharcot a labdáért, amelyből 
Orlh került ki győztesen, de zugó bombáját 
az ujposli kapus ártalmatlanná lelte. A kezdet 
után, nagy Újpest fölény ulán a Harihárom 
került nagy fölénybe, de hiába osztogatta 
Orth a legnagyszerűbb labdákul, a lövéseW 
rendre elkerülték az újpesti kaput. Végre az
után a 39. percben Orth és Ember mesteri 
összjálékáhól Stclnerhez került a labda, akt 
éles lövéssel kiegyenlített (1:1). N<m sokáig 
tartott azonban az öröm, mert alig kél pere



HÉTFŐI NAPLÓ Bndapert, 1929 wptembtr í,

múlva Darvas Ismét az Ufpest részére szerezte 
m«g a vezetést (2:1).

Szünet után folytatódik a budai fölény, en
nek ellenére Darvas—Egri összjátékáből Egri 
a harmvdik gólt lövi (3:1). Utána Ember a 
fél pályáról Indul a labdával s harmincméteres 
bombája a Harihárom második gólját eredmé- 
nyeri (3:2) Ortli mesteri dirigálása mellett 
nagy tudni fölény alakul ki, amelynek sorún 
nem egy Orth-hombát ven alkalma megeső 
Hálni a közönségnek. A túlsó oldalon viszont 
Spltz vívja ki nz. elismerést egy lépésről kapu 
fölé emelt labdájáért. Végre a 16. percben 
Orth egyik mesteri passiónak megvan nz ered
ménye: Lg ka kiegyenlít (3:3). Újpest most 
kélséglieescttrn támad s két perc múlva Dar
vasnak sikerűi Is megszerezni a győztes gólt 
(é:3). Nngy Harihárom fölény közben ér véget 
• mérkőzés.

A Nemzetiek pécsi 
veresége 

Pécs-Baranya—Nemzeti 4:2 (4:0
Pécs, szept. 8.

(A Hétfői Napló tudósítójának lelcfonjelen 
'tété.) Barátságos mérkőzés keretében látta 
vendégül a Pécs-Bnrnnya a Nemzetit s fölényes 
győzelmet aratott fővárosi ellenfelén. A Nem
zeti több tartalékkal állt fel.

Ar első félidő mindent elsöprő fölényében 
Szabó, Kovács, Kautzky és ölvedy révén 4:0 ra 
vezetett a helyi csapni, mig a Nemzeti néhány 
veszélyes lefutáson kivül egyebet nem produ
kált.

A MAC és az MIK egyformán 13 
ponttal áll a Szücs-vándordíjas atlétikai 

verseny első napján
Közepes eredmények az egész vonalon — Zsuffka legyőzte 

Kovácsot a magasugrásban — Mélykúti 1325-öt ugrott hármasba:.
A versenyek a várakozásnak megfelelően 

folytak le, csupán az MTK-nak a sulydobó 
esapalvcrsenvbcn aratott győzelme keltett meg
lepetést a legjobbját nélkülöző és igen gyen
gén dobó MAC ifik felett.

A magasugrás eseménye az ifjú rúdugró- 
rekordernek. Zsuffkának a győzelme a bajnok 
és válogatott Kovács felelt. Kovács sulyos de
rékrándulással csupán a csapat miatt indult s 
érthető bágyadtan, a 150-től kezdve 
magasságot javítva ugrott.

A verseny két egyéni száma közül a

minden

n ..... ................ ,............  hármas
ugrás nagyon jó eredményt hozott. Külörnő- 
gen Mélykúti eredménye értékes, de a többi is 
tehetséges ugró. A 3000 méteres, gyaloglás vi-

az
Mont a sport megcsúfolása volt. Ebből 
számból szinte csak egy verseny van — s 
ja bajnokság.

A SzOcs-vándordij számait
fóXáOO m. staféta. 1. MAC (Palotás, Andor, 

Bznbolrs, Mészáros, Koslyál, Főzési, Temes
vári. Petrik, Duha, Nádujfa'vy), 9 p. 19.8 mp.
9. FTC (Kovácsy, Knlovits, Kiss, Nádas, Krip- 
ping’T, Steiner, PálfTy, Vozáry Breuer Kovács) 
• p. 33 mp. 3. BBTE (Rády, Szabó, Tölgyes, 
Bu.wh, Sümegi. Zscbők, Budai, Tömösi Gyulay. 
Mányoki), 9 p 41.6 mp. — A MAC végig végig 
vezetve biztosan, 80 méterrel győzött.

3000 m. tizet csapat 1. MTK (Balogh 2, Ge
lencsér 3, Szalontai 4, Tury 6. Nagy 6, Lend- 
vai 12. Slangéi 13, Urbach 28, Pásztori 30, So
mogyi 32), 135 ponl 2. Vasas 147 pont. 3. 
MTE 186 pont — Egyénileg 1. Krizsán József 
(Vasas), 9 p 49.6 mp 2. Balogh (MTK), 9 p. 
51 mp. 3. Gelencsér (MTK). 9 p 52 mp.

Magasugrás 5-ős csapat Budapest Székesfő
város bajnokságáért: 1 MAC (ZsufTka 172 cm, 
Jász 165. Janik 160. Gergelvfl 160. Szabolcs 
160), 163.4 cm átlag. 2. MTK (Magyar 165,
Bovó 160, Mélykúti 155. Király 155, Mezei 
155), 157 cm állag 3 BBTE (Kovács 168, Kér- 
kortes 160, Gyulai 155, Szabó 155, Madarász 
150), 156.6 cm átlag.

Sulydobás h-ős csapatverseny Budapest Szé
kesfőváros balnokságáért: 1. MTK (Virág ö. 
1066. Virág Z. 1065. Mélvkuti 1043, Tabérl 
1020. Kőszegi 1020), 1042.8 cm átlng. 2. MAC 
(Szász 1090. Füzesi 1060, László 987. Balatoni 
•73, ZsufTka 970). 1016 cm átlag 3. FTC (Der- 
dák 1051. Breuer 1026. Balázs 976, Kovácsy 
•47, Szemmel 015), 983 cm átlag.

A Srflcs-vándordl| állása ni ehő nap után:
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meg róbálta, sajnálja, hogy 
már nem
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Szünet után azonban egészen megváltozott a 
helyzet. A magára falóit Nemzeti nagy fölénybe 
került, s egyre-másra vezette a támadásokat, 
de Flóra két góljával csak enyhíteni tudta a 
vereség nagyságát.

A Hungária Kispesten 
barátkozott

Hungária—Kispest 5:1 (1:1)
A barátságos mérkőzésen mindkét csapat uj 

szerzeményeit és tartalék játékosait juttatta szó
hoz. A Játék mindkét részről elég lanyha volt, 
Inkább IIüngária-föiénnyeL

Hungária támadással Indul a játék s a 4-ik 
percben kornerrel veszélyeztet, de eredmény
telenül. A 10. percben Skvarek kapósból lőtt 
góljával megszerzi a vezetést (1 : 0). Rövid kis
pesti fölény után ismét a Hungária kerül front 
ha, de nz igen jól játszó Wébcr kapufáján kí
vül nem ér el pozitív eredményt. Sőt a 40-ik 
percben Németh kapuja előtt kavarodás tómad 
s ebből Fürstner a kifutó Németh mellett szép 
fejes góllal kiegyenlít (1:1).

A II. félidőben már az első percben gólt ér 
el a Hungária Barátky révén (2:1), majd a 
18-ik percben ismét Barátky a gólszerző. Ez
után a Hungária döntő fölénybe kerül, mig a 
Kispest megadja magát sorsának. Nekadome 
nngy kapufája után a 26-ik percben Jeckl fa
képnél hagyja a védelmet és megszerzi a ne
gyedik gólt A 33-lk percben ismét Barátky a 
góllövő, nki 11-esből beállítja a végeredményt 
(5:1).

1. MAC és MTK 13—13 pont. 3. FTC 4 pont. 4 
Vasas 3 pont.

Egyéni számok
3000 m. gyaloglás Magyarország 1929. évi 

bajnokságáért. Bajnok: Gyuha Nándor (Vasas) 
17 p. 08.0 mp. 2. Régner László (MÁV) 17 p 
38.4 mp. — A harmadiknak beérkező Németh 
(Vasas) diszkvalifikálva.

Hármasugrás. 1. Mélvkuti Béla (MTK) 1325 
cm. 2. Magyar (MTK) 1299 cm 3. Somló (FTC) 
1295 cm. — Mélykúti negyedik ugrásra érte cl 
fonti kiváló eredményét. Ezen kívül még egy 
ugrása volt 13 méteren felül.

A kerékpáros-sport vasárnapja
Kerékpárosaink tudását vasárnap két verseny 

telte próbára. Egyik a Postások 100 km-es or
szágúti versenye, a másik pedig a KAC pálya
versenye a Millenárison.

Kezdjük talán a Postások versenyével, hol 
nem kevesebb, mint 180 induló vett részt a ver
senyben. Vidónak ugyancsak meg kellett dol
goznia a győzelemért. Előbb Szenes és Nemes 
támadásait kellett visszavernie, maid Csepregi, 
Toperezer és Istenes II. igyekezett elhórilani az 
elsőséget. De Vida derekasan állta az ostromol 
s elkeseredett küzdelem után bár, de elsőnek 
ért a célba. Ideje 3 óra 17 p. 36 mp. 2. Szénás 
Károly (MTK) rajta. 3. Csepreghy Gyula (PSE> 
rajta. 4. Nemes István (PSE) rajta. 5. Toper- 
czer András (Világosság) 3 óra 17 p. 37 mp.

A haladók csoportjában Pelvásy (MTK) győ
zött 3 óra 24 p. 56 mp-es idővel; a kezdőknél 
Bodnár (BSE), mig a szeniorok 50 km-es verse 
nyében Kozdony (UTE) diadalmaskodott.

A Millenáris pályán a KAC rendezte meg ver
senyét, amelynek kiemelkedő száma a Bol d ór 
díjas versenye volt. A versenyt óriási küzdelem 
utón Mazák (MTK) nyerte meg 1 óra 11 p. 04 
mp-es idejével Nagy (FTC) dőlt s igy a vándor
díjai végleg megnyerte.

A verseny többi számai közül a kezdők ver
senyét Gonda (MTK), a szenior távelőnyver- 
senyt Tábp (Világosság), a Kispest nagydijas 
versenyt GyőrfTv (FTC), a kezdők vadászversc- 
nyél Oferl (Diadal), a motorvezetéscs 20 körös 
versenyt pedig Baumler (KAC) nyerte.

Vasárnapi sporthírek
X Négy vármegye kerékpárosai vetlek részt 

n DVSC versenyén. Debrecanből jelentik: 
Óriási siker jegyében zajlott le a DVSC mai 
kerékpáros versenye amely két részben, or 
száguton és pályán volt. A legtöbb sikert a 
szolnoki MÁV versenyzői aratták, akik úgy 
szólván minden versenyt megnyertek. Ered
mények: Országúti versengek: 100 km. 1. Szűcs 
Lajos (Karcagi MOVE). — Haladók 80 km. 
versenye. 1. Bajusz Imre (Törökszentmiklósi 
MOVE). — Kezdők 40 km. 1. Bállá József 
(DVSC). — Szenior 20 km. 1. Tímár Gyula 
(Sz. MÁV). — Ifjusági 20 km. 1. Kucsera Ist
ván (Sz. MÁV). — Pálgaversenyek főverseny 
(800 m). 1. Molnár János (Sz. MÁV). — Hala
dók versenye. 1. Bajusz József (T. M.). — Kéz 
dók versenye. 1. Tímár Gyvla (Sz. MÁV). — 
Selejtező verseny. 1. Molnár János (Sz. MÁV).

X Gluaeppe Spaila Budapesten. Az olaszok 
világhírű nehézsúlyú boxolóbajnokát, Giuseppe 
Spallát rövidesen alkalma lesz látnia a magyar 
közönségnek, még pedig a Sporlarénában.

4- A Ferencváros külflnvonatot Indít Mis
kolcra, ha nem sikerül Pestre hoznia az Atil
lát. A Ferencváros mindenképen lehetővé kí
vánja tenni közönségének, hogy első bajnoki 
mérkőzésének szemtanúja lehessen. Egyelőre 
a pályaválasztó jog felcseréléséről folynak a 
tárgyalások. Amennyiben ezek nem vezetnének 
eredményre és a Ferencvárosnak mégis Mis
kolcra kellene utaznia, föltétlenül különvona- 
tot indít a publikum kényelmére.

Hibátlan rendezés, semmi baleset — A hegyi verseny 
győztese Síénássy Alán

A KMAC minden évben megismétlődő tura- 
útja úgy az autósok, mint az érdeklődők részé
ről várva.várt jelentőségteljes esemény. Ezldén 
szeptember 7-én és 8-án került lefutásra a iura- 
ut, amely az összes túrák között talán legjobban 
teszi próbára a gépet és a vezetőt. Miutón az át
lagok és a verseny egyes részleteinek kiszámí
tása még folyamatban van, végleges eredményt 
nem adhatunk. A szombati nap 460 kilométeres 
túrájára reggel 6 órakor indullak el a résztvevők 
a Vilmos-laklanyából. A Hidegkuti-uton előbb a 
gyorsulási versenyt, majd a fékpróbát és utána 
a rugózási próbál kelleti Zsámhékig az indulók
nak abszolválni. A turaut orkánszerü szélben 
kezdődött és végigkísérte a versenyzőket egész 
Keszthelyig, az ebédállomásig, ahonnan egyórás 
ebédszünet után indultak vissza Budapestre.

Vasárnap reggel 6 órakor startollak 
Delmár Walter indítása mellett a vasárnapi tú
rára.

Kellemetlen és határozottan hűvös időben In
dult el vasárnap reggel a még versenyben levő 

huszonnégy túrakocsi és tizenkét motor
kerékpár.

Nyolc órakor kezdődött 
a gyorsasági verseny 

startja a parádi 7-es kilométerkőnél.
A hegyiversenyon a, túrakocsik között a leg

jobb időt Szint János 20-as startszámu ADR-ko- 
esi ja érte el, a második, a 4-es startszámu Grün- 
maid István Studebacker-kocsija. A harmadik 
Csille József Buickja, mig a negyedik Balázs 
László (Magoslx) lelt. A motorkerékpárosok kő
iül a 2-es startszámu Medgyesy Zoltán (DKV) 
lett az első. Második a 11-es startszámu Bauer 
József (Ariéi) gépével., A kilenc beérkezett mo
torkerékpár után általános érdeklődés és izga
lom közepette indították a starterek a verseny
kocsikat. Ezek közül mindössze

négy áll starthoz, 
azok, akiknek erre a hegyiverseny abszolválá
sára az 1929. évi bajnokság elnyerésénél szük
ségük van. Elsőnek indult Wolfner András báró, 
>ki elég jó időben érkezett fel. Másodiknak 
Wolfner László, míg harmadik Hetés Sándor, 
aki két személlyel jött fel. Utolsónak indult, de 
legelső lett Szénásy Alán, aki megdöntötte a 
-nultévi rekordot és

6.17.11 mp-vel a nap legjobb idejét futotta le.
Ez annál inkább dicséretreméltó eredmény ré-
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A Rádió mai műsora:
9.15: A m. kir. 1. honvédgyalogezred zene

karának hangversenye. Vezényel: Fricsay Ri- 
chárd zeneügyi igazgató. 9.30: Hirek. 9.45: A 
hangverseny folytatása. 11.10: Nemzetközi viz- 
jelzőszolgálat. Vízállásjelentés magyarul és 
németül. 12: Déli harangszó az Egyetemi temp
lomból, időjőrásjelentés. 12: Hangverseny. 
Közreműködnek: Stettnerné Falvy Margit
(ének) és Molnár Alice (hegedű). Zongorán 
kisér: Polgár Tibor. 12.25: Hirek. 12.35: A 
hangverseny folytatása. 13: Pontos időjelzés, 
időjárás- és vízállásjelentés. 14.30: Hírek, 
élelmiszerárak. 15.45: Fullon-rcndszerfl kép
átvitel 16.20: Asszonyok tanácsadója (Arányi 
Mária előadása). 16.45: Pontos időjelzés,’ idő- 
lárás-, vízállásjelentés és hirek. 17.10: Bura 
Sándor és eigányzenekarának hangversenye. 
18.30: Német nyelvoktatás (Szentgyörgyi Ede 
dr.). 10.15: Ifj. Hegedűs Sándor novellái.
20: Orosz hangverseny. Közreműködnek: Ste
fánia! Imre kamnramüvész, a Zeneművészeti 
Főiskola tanára és a m. kir. Operaház tagjai
ból alakult zenekar. Vezényel: Zsolt Nándor

KÜLFÖLD.
Berlin. 7.20: Operaismertetés. 74M: Lortzlpg: 

Dér Wildschütz cimü operájának közvetítése.
Bor ősz ló. 8.30: Vidám dalok, utána Anton 

Rruckner szimfónikus müveinek közvetítése.
Frankfurt. 8-00: Kálmán Imre Marica grófnő 

cimü operettjének közvetítése. 11.00: Szórakoz
tató zene.

Genova. 8.45: Schubert—Berté Három a kis
lány cimü operettjének közvetítése.

Hamburg. 8.00: A házizenekar hangversenye. 
9.80: Kétzöngorós hangverseny.

' Kattowltz. 9.30: Esti hangverseny.
Köln. 8.00: Esti hangverseny. 8.55: Ludwlg 

Thomas-est. Utána hirek, sporteredmények és 
tánczene

Königsberg. 8.80: Népszerű zenekari hang
verseny. Utána tánczene

München. 8.00: Caruso-gramofonlemezek.
Verdi, Meyerbeer, Mascagni, Leonvacaiio ope
ráiból.

Nápoly. 9.02: Rossini: A szevillai borbély c. 
operájának közvetítése.

Róma. 0.00: Szórakoztató hangverseny.
Stuttgart. 8.00: Kálmán Imre Marica grófnő 

cimü operettjének közvetítése Frankfurtból.
Wien. 8.00: Hangverseny.

= Németh Mária, Pataky, Piceaver egy 
este. Nem mindennapi zenei élvezetben lesz 
részük azoknak, akik a bécsi rádió műsorát 
..venni" tudják. Bécs ugyanis csütörtökön 
este a Parasztbecsület és n Bafazzák előadá
sát közvetíti, nem kisebb szereplők, mint 
Németh Mária. Piccavcr Alfréd és Pc.*aky 
Kálmán közreműködésével.

síéről, mert inrándulása következtében balkar< 
jál még verseny elölt is felkötve hordta. Ha te
hát fitt kondícióban indulhatott volna. Szénásy 
még sokkal jobb időt is érhetett volna el.

Általában a rendezés, indítás nehéz munkáját 
a beosztottak kivétel nélkül gondosan és kifo
gástalanul végezték. Ennek tulajdonítható, hogy 
a túra mindkét napját minden baleset nélkül 
abszolválták a versenyzők. A parádi hegyiver
seny minden évben több ezer főnyi közönség 
nézi végig, az idén egész helyesen a közönség 
legnagyobb része a szerpentinek kanyarulatai
ban helyezkedett el, ahonnét a versenyt kényel
mesen megfigyelhették, mert a hegyipólya 65 
utkanyarulata bőségesen adott erre alkalmat. A 
részletes eredmények a következők:

Fékpróba és gyorsulási versenyben:
1. Lgka István (Bugatti), 2. Rákosi Lajos 

(Tátra). 3. Grünwald István (Studebacker). 4. 
Verebély László (Lancia Landa).

Rugózási próba:
1. Sulyok István (Buick). 2. Színi János (ADR). 

3. Balázs László (Magosjx). 4. Verebély László 
(Lancia Landa).

Parádi hegyiverseny:
Túrakocsik: 1. Szint János (ADR) 7.51.44 mp.

2. Grünwald István (Studebacker) 7.52.41 mp.
3. Zsillé József (Buick) 8.02.24 mp. 4. Balázs 
László (Magosix) 8.30.27 mp.

'Versenykocsik: 1. Szénásy Alán (Bugatti) 
6.17.11 mp. 2. Wolfner András báró (Steyer) 
6.29.01 mp. 3. Wolfner László (Steyer) 6.29.02 
mp. 4. Hetés Sándor (Bugatti) 6.47.72 mp.

Motorkerékpárok: 1. Medgyery Zoltán (BMV) 
7.26.40 mp. 2. Bauer József (Ariéi) 7.35.38 mp.

)( Motorkerékpár világrekord. Arpajonban, 
Párizs mellett augusztus 25-én tartották meg 
az ezévi motorkerékpár rekordkísérletet. H. Le 
Vack 996 cm’-es Brough Superior gépén 
SHELL benzin és SHELL Super Heavy oil 
használnia mellett, mérföld és kilométer távol
ságra uj világrekordot állított fel. Mérföld tá
volságra az átlagos sebesség 128.3 mérföld, ki
lométerre pedig 129.07 mérföld óránként, 
amely teljesiünénnnyel Baldwm-nak eddig tar
tott rekordját 4 mérföld óránkénti sebességgel 
szárnyalta túl. Ez a elgnagyobb sebesség, me
lyet motorkerékpár valaha is elért.

érdekes magyar számot 
amikor csütörtökön este 

Zoltán gordonka-zongora

= Kodály muzsika Stockholmban. A svéd 
főváros stúdiója 
illeszt műsorába, 
előadja Kodály 
szonátáját.
= Magyar számok a külföldi rádió mű

során. Két érdekes magyar számot r-J ezen a 
héten a külföldi rádióműsor. Londonban 
kedden este Kresz Géza magyar hegedűmű
vész játszik, vasárnap pedig Königsbergben 
Ferenczy Ilonka énekesnő hangversenyezik.

LÓSPORT
Budapesti lóversenyek 

Nordwind nyerte az őszi-dijat 
Gyöngyhalász és Nuni ellen
A vasárnapi versenyek főszámát, az Őszi 

dijat, amint előrelátható volt, a nagyon meg
javult osztrák hároméves Nordurtnd nyerte 
Gyöngyhalász és Nuni előtt. A nap többi ver
senyeit is az erősen fogadott lovak nyerték. 
Somali, Nordwind, Pannónia, Bon soir és 
Tambo, mint nagy favoritok győztek. Dlscus, a 
hatodik nyerő is másodsorban fogadott ló volt.

A vasárnapi versenyek részletes eredménye a 
következő:

L FUTAM. 1. Somait (1%) Schejbal. 2. Pity- 
kés (10) Gutái. 3. Fürt (l«/«) Csapiár. Futottak 
még: Solo, Tam diu. 1 hosszal nyerve, 2 hosz- 
szal harmadik. Tót: 10:31; helyre: 18, 48. — 
II. FUTAM. 1. Dlscus (3) Szabó L. II. 2. Darius
(2) Schejbal. 3. Marathon II. (3) Esch II. Fu
tottak még: Impossible, Szerencs, Heves, Rab 
Ráby, Simon, Marya II. Nyakhosszal nyerve, 
•4 hosszal harmadik. Tót: 10:45;19, 19, 17. — 
m. FUTAM. 1 Nordwind (’/ts reá) Esch II.
2. Gyöngyhalász (4) Schejbal 3. Nuni (4) Tuss. 
Futottak még: Da capo, Ambre Gris, Rajna, 
Histrio, Facista. Ötnegyed hosszal nyerve, ‘/t 
hosszal harmadik. Tót : 10 :20; 12, 14, 13. — 
TV. FUTAM. 1. Pannont* (3) Balog. 2 Mnztirka
(3) Csapiár 3. Szélhámos (5) Csuta. Futottak 
még: Felhő Rózsi, Árendás, In Time, Rege, 
Ellda, Babl, Bankámé, Hederich. 1% hosszal 
nyerve, 1 hosszal 3-ik. Tol. 10:41; 15, 21, 22. 
V. FUTAM. 1. Bon soir (1%) Tuss 2. Lavender 
scent (20) Csuta. 3. Girouette (1%) Gutái. Fu
tottak még: Kedvenc, Komilfo, Bernina, Hapag, 
Szoknya, Istvánka, Obsitos, Tápió, No csak. 
4 hosszal nyerve, 1 hosszal harmadik. — 
VT. FUTAM. 1. Tambo (pari) Csuta. 2. öreg 
Signora (3) Lynch. 3. Varázsló (10) Dósai. 
Futottak még: O. M., Rád bizom, Pasita, Hévíz, 
Komintern, Elöljáró.

A sserkesstésért és kiadásért felel' 
Dr. ELEK HUGÓ 

Kiadja
a Hétfői Lapok' U Ináé vállalat
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