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> udapesten is gyilkoltak
a nagyrév! arzénes asszonyok
Hz a gyanú, hogy Ocskó Ferenc heíuen éves öreg gazdálkodói, aki 
betegen feküdt Budapesten, a nagyrévről küldött mérgezett befőttel 
megölték — most már nem csak Nagyréven, de másfelé is bontani 

kezdik a megmérgezett halottak sírjait
H fővárosban exhumálják az egyik áldozatot

Nagyrév, szeptember 15.
(A Hétői Napló kiküldött munkatársától.) 

A tiszazugi borzalmas sorozatos arzénmér
gezések ügye egyre dagad. Rohanó áradat
ként zúdulnak a névtelen levelek a tisza- 
kürti, nagyrévi és cibakházai csendőrör- 
-yx b sy ajss?zsyÁ8n iqouiozs ü Satu ‘oj^os 

dőlő levelek nyomán azonnal megindul a 
vizsgálat. Danielovics Zsigmond dr. csend
őrszázados, Császár nagyrévi és Zsoldos ti- 
szakürti tiszthelyettes vezetésével

éjjel-nappal folyik tovább a csendőrt 
nyomozás.

A tiszazugi sorozatos arzénmérgezések 
figyében szinte óráról-órára támadnak az 
újabb szenzációk. Vasárnap reggel

újabb nyolc gyanúsítottat vettek őri
zetbe a nagyrévi csendőrörsön, vala- 
iamennyi idősebb parasztasszony, akik 
ellen az a vád, hogy a közben öngyil
kossá lett Fazekas Gyuláné bábaas
szonytól szerzett méreggel eltették láb

aló! a férjüket,
hogy ilyen módon a vagyont megkaparint
ja — újból férjhez mehessenek.

Azonban nemcsak helybeli szenzációkat 
produkált a legutóbbi napok nyomozása. 
Szombat délutánra

olyan adat merült fel a nyomozást vég
zők munkájában, amely messze túlter
jed as eddigi kereteken. Megállapítást 
nyert ugyanis, hogy az egyik tiszakürli 
arzénes gyilkosság szálai egészen Bu

dapestig elnyúlnak.
Eddig kizárólag csak csendőrök végezték a 
nyomozást, dr. Kronberg János szolnoki ki
rályi ügyész irányítása nyomán, de most 
a legújabb adatok szerint a nyomozásba a 
rendőrség, még pedig

a budapesti főkapitányság is be fog kap
csolódni.

A Novák dr. szolnoki vizsgálóbíró veze
tésével Nagyrévre kiszállott exhumáló bi
zottság, amely a vizsgálóbírón kívül dr. Ká- 
nitz Imre szolnoki törvényszéki orvosból és 
Áét jegyzőből áll, ügyészi utasításra

pénteken exhumálta Ocskó Antal nagy
rév! gazdálkodó holttestét Is.

A gazdálkodó ezelőtt hat esztendővel halt 
meg hirtelen Nagyréven és a halottkémi je
lentés akkor gutaütést állapított meg a ha
lál okául. A most lefolytatott nyomozás so
rán gyanuokok merültek fel arra vonat
kozóan, hogy tiszazugi recept szerint

Ocskó Antalt Is légypaplrról leolvasz
tott arzénméreggel tették el láb alól. 

A törvényszéki orvos éppen ezért a holt
test belső részeit üvegedényekbe zárva még 
pénteken felküldte a budapesti törvényszéki 
vegyvizsgáló intézetbe, — véleményadás 
végett.

Alig végzett az exhumálóbizottság mun
kájával és tért szállására a vizsgálóbíró és 
az orvos és alig terjedt hire a faluban, hogy 
a csendőrkordonnal körülvett kis falusi te
metőben felnyitották Ocskó Antal sírját. — 
már ott volt az ujnbb névtelen levél n 
csendőrörsön. Ez a levél azt a szenzációs 
vádat tartalmazza, hogy

akik Ocskó Antalt mefmérgesték,

néhány héttel később megölték annak 
édesapját is: Ocskó Ferencet, 

aki egy régi, kiújult sebének gyógykezelte
tése végett Budapesten tartózkodott.

Az azonnal megindult nyomozás megál
lapította, hogy a pénteken exhumált Ocskó 
Antal édesapját: Ocskó Ferencet két hónap
pal fia halála előtt szerencsétlenség érte: 

leesett a kocsijáról és lábát törte.
Sebét egy ideig ott gyógyitgatta Nagyréven, 
de mivel gyors javulás nem állott be, a mó
dos gazdálkodó feljött a fővárosba, hogy 
budapesti orvosokkal gyógykezeltesse ma
gát. Egy budapesti rokonánál szállott meg, 
innen járt be az egyik sebészeti klinikára 
gyógykezeltetés végett. Néhány héttel a 
Nagyrévről való eltávozása után

értesítés érkezett a faluba, hogy Ocskó 
Ferenc Budapesten hirtelen meghalt.

Tekintve a hetvenkét éves gazdálkodó ma

500 diák vonult el a kormányzó előtt 
vasárnap délelőtt az uj Szent Imre 

gymnázium felavatási ünnepén 
Impozáns ünnepség keretében, többezer főnyi közönség jelenlétében 

szentelték fel a ciszterci-rend gymnáziumának uj épületet
Impozáns, nagysíaace ünnepség keretében 

szentelték fel vasárnap délelőtt a Ciszterci-rend 
uj gimnáziumát, a Szent Imre-fögimnáziumot. 
A házavató ünnepségen a magyar közélet szá
mos előkelősége vett részt, élén Horthy Miklós 
kormányzóval.

Mintegy 3000 főnyi közönség gyűlt egybe a 
Vlllányl-utl uj Iskolaépület előtt.

Már reggel nyolc órakor megkezdődött az 
ünnepség, amikor a régi Szent Imrc-gimnázium 
Váli-utcai épületének udvarán gyülekeztek az 
intézet mostani s volt tanítványai. Érdekes ké
pet adott ez a gyülekezés:

A volt tanítványok, zsaketes és feketébe 
öltözött ünneplő tömegében elvegyült a sok 

rövidnadrágoá kisdiák.
Nyolc óra után néhány percei megkezdődött a 
felvonulás. Elől mentek a volt tanítványok, 
utánuk pedig az intézet mostani növendékei. 
Félkilenckor az iskola fellobogózotl Villányi
úti uj épülete előtt többezer főnyi közönség 
jelenlétében sorakoztak fel a gimnázium növen
dékei. Kilenc óra előtt néhány perccel érkezett 
meg Klebelsberg Kunó gróf kultuszminiszter, 
majd néhány perc múlva Werner Adolf dr. 
zirci apát, az intézet kegyura is megjött. A kul
tuszminiszter Werner apáttal résztvett a szent
misén, amely után megáldották az épületet. Az 
első emeleten Werner apát, a második emeleten 
Mihályfíy Ákos dr., willersi apát, a harmadik 
emeleten pedig Bittér Illés clairvauxi apát vé
gezték a szertartást fényes külsőségek között.

Körülbelül fél óráig tartolt az épület meg- 
áldasa és amikor befejeződött a szertartás, 
pontban ii órakor

a kormányzó autója at épület elé gördült.
Az intézet kapujában Werner apát fogadta a 
kormányzót és felkalauzulla az intézet gyönyö
rűen feldíszített dísztermébe, ahol megkezdő
dött a megnyitó ünnepély. A Himnusz elének- 
lése utájx 

gas korát és betegségét, ez a hir Nagyréven 
nagyobb feltűnést nem keltett, szó nélkül 
tudomásul vették, mint ahogy azt is tudo
másul vették, hogy Ocskó Ferencet Buda
pesten eltemették.

A legutóbb névtelen levél adatai szerint, — 
és a névtelen levélírók igen kitünően van
nak a Tiszazugban informálva, hiszen a leg
több exhumálást, amely a névtelen levelek 
nyomán foganatosíttatott, a tettesek részé
ről beismerő vallomás követett —

Ocskó Ferencnek, ugyanaz, aki a fiát 
láb alól eltette, mérgezett befőttet kül

dött ajándékba Budapestre 
és ez ölte meg az idős és módos gazdálko
dót.

A nyomozást irányitó csendőrközegek 
hétfőn tesznek jelentést a legújabb esemé
nyekről a szolnoki királyi ügyészségnek, 
ahonnan nem kétséges, hogy ha a nyomozás

. Werner Adolf dr.
mondott rövid megnyitó beszédet.

Ezután
Klebelsberg Kunó gróf 

kultuszminiszter tartotta meg ünnepi beszédét, 
amelyen a többi között ezeket mondotta:

— Ez a mai ünnepség mindennél fényeseb
ben, kifejezőbben igazolja, hogy

Magyarországon elválaszthatatlan az állam 
az egyháztól.

Boldog vagyok, amikor itt látom ezt az épüle
tet, amely igazolást ad ennek a megállapításom
nak, igazolja, hogy az állam, a rend és a fővá
ros hármas áldozatkészségéből és együttműkö
déséből megszületett a magyar kultúrának ez a 
nagyszerű uj hajléka.

A kultuszminiszter beszéde után Wálder 
Gyula műegyetemi tanár, az uj épület tervezője 
átadta az épület kulcsait Bittér Illés apátnak, 
az intézet jelenlegi igazgatójának. Ezzel az ün
nepség a Szózat hangjai mellett véget is ért és 
Bittér Illés kalauzolásával a kormányzó a dísz
teremből az épület megtekintésére indult.

Tűzvész pusztított el egy 
petróleu m finomítót

A kár egymillió dollár
Ncwyork, szeptember 15.

A Standard Oil Company Newjerscy állam
ban Staten Island mellett lévő petróleum 
finomítója, valamint a közelében fekvő Suiani 
Finth finomító múlt éjszaka hatalmas arányú 

tényleg meggyőző bizonyitékokat produkál, 
ugy

haladékfalaniil Intézkednek a Buda
pesten elhalt és eltemetett Ocskó Fe

renc cxliumáltatása iránt, 
hogy a holttest belső részeinek megvizsgá
lása után megállapítható legyen, vájjon « 
gazdálkodó tényleg gyilkosságnak esett ál
dozatul.

Ha ez az exhumálás tényleg azt fogja 
megállapítani, hogy Ocskó Ferencet is ar
zénnal mérgezték meg, ugv most már nem 
csak a Nagyréven elhaltak betegsége és el* 
halálozási körülményei után fognak ku» 
látni, hanem nyomozás indul meg azirány- 
bán is. hogy vájjon kik voltak azok, a 
nagyrévi lakosok, akik nem otthon, hanem 
más helyiségekben haltak meg és azokat it 
exhumáltatni fogják, bárhol is legyenek el
temetve.

összesen 120 termet foglal magában a há
romemeletes gyönyörű barokk-stilü épület, 

amelyben körülbelül félezer diák tanul. Az 
épület megtekintése után a gimnázium udvarán 
az intézet jelenlegi növendékei diszmenetben ál
vonultak a kormányzó előtt.

828 diák katonás, feszes léptekkel haladt el 
a kormányzó és kísérete előtt.

Ezzel a délelőtti ünnepség véget ért. Délután 
két órakor a Gellért-szálló Duna-termében ün
nepi bankettre gyűlt össze körülbelül 100 főnyi 
meghívott közönség. Elsőnek Werner Adolf 
emelkedett szólásra, és a kormányzóra, a kul
tuszminiszterre és a fővárosra emelte poharát.

Utána Klebelsberg Kunó gróf kultuszminisz
ter a Ciszterci-rendet köszöntötte fel. majd 
Bárczy István volt polgármester Wernef 
Adolfra iiritette poharát. Balogh Jenő ny. igaz- 
ságügyminiszler nz intézet régi tanítványai ne
vében mondott megkapó felköszöntőt n banket
ten, amely még számos felszólalás után, délután 
negyed hatkor ért véget.

tűzvésznek eseti áldozatul. A kár körül 
belül egymillió dollár.

A tüzet egv közeli petróleum /állító hajó 
kigyulladása, illetve az erről clszúlló szikra

kéve idézte elő.
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Bethlen vasárnap Inkéről Lilla
füredre utazott vadászni

A miniszterelnök október elején tér vissza Budapestre - A kép
viselőház munkaprogramja karácsonyig: katonai büntetőtörvény

könyv, fővárosi reform
Bethlen István gróf miniszterelnök tegnap 

elutazott Inkéről Lillafüredre, ahol uz ál
lami erdőkben vadászni fog. Ma ugyanis le
járt a vadászati tilalom s a miniszter el
hagyta inkepuaztai magányát, hogy hódol
jon régi szenvedélyének. A Blikkben bőgnek 
a szarvasbikák s a moit kezdődő vadászati 
szezón ritka élvezetekkel kecsegteti a mi
niszterelnököt, aki még két heti szabadságol 
engedélyez magának, mielőtt végleg vissza
térne nyári szabadságáról Budapestre, hogy 
itt újra átvegye a kormányzati teendők irá
nyítását.

A miniszterelnök ezen a héten Lillafüre
den, a Bükk-hegységben fog vadászni, majd 
a hét végén Radványba utazik, ahol Károlyi 
László grófnak lesz a vendége. Ide is a 
szarvasbőgés csábítja Belliién István grófot, 
aki most már esztendők óta minden szep
temberben Károlyi László gróf vendégeként 
szokott vadászni a radványi erdőben.

A miniszterelnökségen úgy tudják, hogy

Ma befejeződik a sakkverseny, 
melynek Capablanca a győztese

Hétfőn lesz az utolsó forduló
Vasárnap délután a Vigadó kistermében 

a budapesti nemzetközi sakktorna, utolsó
előtti, 12. fordulója folyt le. A késő esti 
órákig a hét játszma közül hármat fejeztek 
be a tornán résztvevő mesterek, Przepiorka 
vezérgyalog megnyitással, 24 lépés után 
győzött Prokesch ellen. Rubinstein úgyne
vezett Réti-féle játszmában, 28 lépés után 
nyert Monti cetli ellen.

A Thomas—Capablanca játszma 25 lé
pés után rcmles-vel végződött.

Vajda és Canal a 32. lépés után remiben 
egyezett meg. Ugyancsak eldöntetlenül vég
ződött Tartakoiver és Colié mesterek küz
delme is az 51. lépés ulán. Steiner 46. lé
pés után győzött Havasival szemben. Van 
den Bosch és Brinckmann mérkőzése a né

Vasárnap délután hazaérkeztek 
Svájcból a magyar képviselők
Szabó Sándor és Gál Jenő a sváfei kirándulás eredményéről
Vasárnap délután négy órakor hazaérkeztek I 

svájci kirándulásukról a mngyar képviselők. 
Délután négy órakor futott be a bécsi gyorsvo- I 
nnt a keleti pályaudvarra. Puky Endre, Rubtnck I 
István, Temesváry Imre, Szabó Sándor, Szabói 
Iván, Neubauer Ferenc, Czcttler Jenő, Gál Jenő, I 
Csizmadia András, Darányi Kálmán, örffy Imre, I 
Erödi Harrach Tihamér, Takács Géza, Buday I

* lEGYfí/ *

HA NINCS/AKKOR VÉNYEN!

Bethlen István gróf miniszterelnök 
előreláthatóan október első hetében tér 

vissza Budapestre
és első teendője lesz a képviselőház munka
rendjének a megállapítása. A képviselőhúz 
október 15-én tartja első, formális ülését, a 
következő ülésnapokon kisebb törvény
javaslatokat tárgyal a Ház, majd két na
gyobb törvényjavaslat következik:

az egyik a katonai biintetőlörvénykönyv 
reformja, a másik a fővárosi reform.

Ez a két nagy törvényjavaslat kitölti a mun
kaidőt egészen karácsonyig, közben termé-j 
szetcsen napirendre kerülnek a sürgősebb, 
de kisebb jelentőségű törvényjavaslatok.

A miniszterelnök hazaérkezése elé egyéb
kén! nem csak politikai körökben tekinte
nek nagy érdeklődéssel, hanem bizonyos 
pénzügyi érdekeltségek körében is, mint
hogy a miniszterelnök hazaérkezése után 
történik döntés a balatoni játékkaszinó kon
cessziójának az odaígéréséről.

met mesterre kedvezőbb állásban függőben 
maradt.

A mesterek a tizenkettedik forduló után 
a következőképpen állanak: Capablanca 9 
és fél, Rubinstein 8 és fél, Tartakoiver 8, 
Thomas és Vajda 7 és fél, Przepiorka és 
Steiner 6, Colle, Havasi és Monticelli 5 és 
fél, Canal 5, Van den Bosch 4 (1), Prokesch 
2 és fél, Brinckmann 2 (1).

Hétfőn sor kerül a torna 13. befejező for
dulójára, amelyben a mesterek a következő 
csoportosításban állanak szemben egymás
sal: Brinckmann—Przepiorka, Van den 
Bosch—Canal, Vajda—Capablanca, Colle— 
Thomas, Tartakoiver—Havasi, Monticelli— 
Steiner, Prokesch—Rubinstein. Hétfőn fe
jezik be a torna egyetlen függő játszmáját 
Brinckmann és Van den Bosch között.

Dezső, Platthy György, Usctly Béla országgyű
lési képviselők. Ilellcbronth Károly, gróf Beth
len Pál és Malulinszky Ferenc felsőházi tagok, 
valamint Bar/a-Szabó József, az Országos Társa
dalombiztosító Intézet igazgatóföorvosa vettek 
részt a svájci kirándulásban és mindannyian 
kitűnő egészségnek örvendve szálltak ki vasár
nap délután a gyorsvonatból a keleti pálya- 

udyaron, ahol az alkalomból fogadásukra csak 
családtagjaik jelentek meg.
’ Valamennyi képviselő és felsőházi tag nagy 
megelégedéssel beszél a svájci kirándulás tapasz
talatairól és azokról az értékes eredményekről, 
amelyeket elérníök sikerült.

SZABÓ SÁNDOR,
a kormánypárt alelnöke például a következőket 
mondotta a Hétfői Napló munkatársának:

— Rendkívül érdekes és értékes tapasztalato
kat szereztünk. Láttunk egy kiegyensúlyozott 
országot, ahol a gazdasági élet összes erőténye
zői összhangban állanak egymással. A tőke, a 
munka, a vám, a hitel és általában valamennyi 
közgazdasági problémn teljes rendezettséget 
mulat.

Láttunk egy országot, ahol sem a felekezeti, 
sem a nemzetiségi különbség nem állítja 

egymással szembe a nemzeti erőket.
— Az évszázadokon keresztül folytatott nyu

godt és békés munka, amit soha háború nem 
zavart meg, olyan gyümölcsöket érlelt meg, 
amelyek valóban boldoggá teszik ezt az álla
mot. De nemcsak tnpasztalotokal szereztünk, 
hanem sikerült eredményeket is elérni. így 
például

azt az impressziót szereztük, hogy Svájc 
szívesen foglalkozik a magyar közgazda
sági életbe való bekapesolódáwak a prob

lémájával
és én bizonyosra veszem, hogy a közeli jövőben 
ez a kapcsolat, amely jelenleg évi 20 millió pen
gőt kitevő forgalomban jelentkezik, fejlődni fog.

GÁL JENŐ,
aki az egyedüli ellenzéki képviselő a kirándulá
son résztvettek között, szintén kitűnő impresz- 
sziókról számol be a Hétfői Naplónak adott kö
vetkező nyilatkozatában:

Nagyértékil szőnyeget csalt ki és megszökött 
egy szélhámos török nagykereskedő

A budapesti főkapitányságra szombaton 
és vasárnap tömegeden érkeztek panaszok 
egy török szőnyegkereskedő és szőnyeg- 
miijavitó ellen.

Rsduni H. Szerkisz ez év elején telepedett 
le a fővárosban és üzletet nyitott amely ki
tünően prosperált.

Igen sokan bizták gondjaira a drágánál 
drágább perzsa- és szmirna-szőnyegeket. 

Annál nagyobb megdöbbenéssel értesültek a 
héten üzletfelei arról, hogy a török sző
nyegkereskedő nyomtalanul eltűnt a fővá
rosból.

Rsduni bezárta üzletét és megszökött Bu
dapestről. Megbízói erre

feljelentést adtak be ellene a főkapi
tányságon.

A feljelentők között szerepel Milos György, 
a Pesti Hazai Takarékpénztár ügyvezető
igazgatója, aki két darab igen értékes per
zsaszőnyeget adott át neki javításra, de sző
tt yegcit nem kapta tőle vissza. Ugyancsak

Csalók az automata büffében
Román leiekkel siedték ki az eledelt az automatákból

Vasárnap délben a Rákóczi-uti Imperial 
AutomatabüfTében két fiatalembert fogtak el 
a detektívek.

A huszflliéres egységekre berendezett auto
mata tulajdonosának néhány nap óta fel
tűnt, hogy reggel, délben és este a huszfil- 
léresek között egyre több magyar pénzben 
alig értékelhető

román leles pénzdarab akad.
Nyilvánvaló volt, hogy valaki rendszeresen 
folytatja ezeket az üzelmeket.

Vasárnap délben detektívek figyelték az 
automata közönségét és csakhamar felfedez

vállalt egy
Egy vakmerő szélhámos ellen adott ki el

fogatóparancsot a miskolci és a budapesti 
büntetőtörvényszék vizsgálóbírója. Wladi 
mit László 24 esztendős foglalkozásnélküli 
fiatalembert körözik, aki

tanítói oklevelet.hamisított magának és 
ezzel állást is vállalt egy vidéki Iskola

széknél.
Wladimir néhány héttel ezelőtt Sárospata
kon készítette el hamis tanítóképzői okle
velét, amellyel jelentkezett az abódi görög
katolikus lelkésznél, aki az ottani Iskolaszék 
elnöke. A hamisítvány alapján Wladlmirnak 
sikerült az iskolaszéknél tanítói állást kap
nia, miután azonban felvette összes illeté
keit.

anélkül, hogy egy napig Is tanított volna, 
megszökött.

Abdáról Budapestre jöt fel Wladimir és 
Itt Hollósi László álnéven ugyancsak több 
hamisított okmánnyal különböző szélhá
mosságokat követett el és amikor keresték. 

Innen Is megszökött.

Hamisított oklevéllel tanítói állást

Roller cslllírgytr
■udapsst. vuu DOMzl-uica 1B.
Minden vdékről Budapesten saMzkodA calllár- 

kereskedtt okvetlen keresse lel cégemet 1 
OH - „Duco* marasi -10 uinarmiiti

ALGIERTUNIS 
északafrikai, szaharai 
luxusuta z ások

Az őszi társasutazás útiránya:
Marseille,—Algier—Bllda—Aumale— 

Bou— Saada— B iskra - Tlmgad- 
Lambése—Constantine—Tunis 

Karthágó—Marseille
Indulás: október 16.

Felvilágosítással szolgál ■

FREAÍIi-LIVE
hajóstársabág Irodája:

Budapest, Vili.,Baross-tér 8, Tel.* J. 878-n

— Rendkívül barátságos hangulat fejlődött 
ki közöttünk és a svájci képviselők közölt. 
Egész sereg gazdasági és kulturális természeti 
megbeszélés folyt közöttünk, úgyhogy számíta
nunk lehet a magyar-svájci kapcsolatok meg
erősödésére. Én bizonyosra veszem, hogy Ma
gyarország gazdasági és kereskedelmi mérlege e 
látogatás után feltétlenül javulni fog. Export- és 
importkérdéseket szakszerűen tárgyaltunk meg 
és különösen élénk vita fejlődőit ki a mező
gazdasági problémákról.

i

feljelentette a török kereskedőt dr. Sztlaszng 
Ottó ügyvéd felesége, aki egy darab, körül
belül ezer pengő értékű szőnyeget bízott rá, 
továbbá feljelentést tett ellene Goőr Lajosné, 
a Jardin de Paris tulajdonosnője, akitől két 
rendkívül értékes keleti szőnyeget vett át, 
anélkül, hogy visszaadta volna.

A főkapitányság a feljelentések alapján) 
megindította, a nyomozást és megállapította, 
hogy

Rsduni, mielőtt még eltűnt Budapest
ről, több szőnyeget elzálogositoti.

A nyomozásnak azt még nem sikerült fisz* 
táznia, hogy mi volt az oka a kereskedő 
eltűnésének és hogy hová szökött. A rendőri 
nyomozás megállapításai alapján a buda
pesti bűntetötörvényszék vizsgálóbirája

ma elfogató parancsot adott ki Rsduni 
H. Szerkisz ellen,

és most wörözik a megszökött török sző- 
szőnyegkereskedöt.

tek két fiatalembert, akik 20 filléresek ti* 
lyett külföldi rézpénzdarabokat dobáltak az 
automatákba és igy még az olcsónál is ol
csóbban jutottak a szendvicsekhez. A tehén
ért csalókat előállitották a főkapitányságra. 
Egyikük Lázár Kálmán 22 éves autószerelő, 
a másik Kalamász Antal 21 éves vasúti mun
kás, akik beismerték, hogy napok óta romáit 
lei pénzdarabokkal szedegették ki az autó- 
matagépezetekből az ennivalókat. A főkapi
tányságon

csalás büntette elmén őrizetbe vették
a két fiatalembert.

szélhámos
Több feljelentés alapján elfogatóparancsot 
adtak ki ellene Budapesten és Miskolcon, 
Wladimir-Hollósi Lászlót most országszerte 
körözik, eddig azonban nem akadtak nyo* 
mára.

ATaptttntott 1S*<

LBOJOBBD4D LEQOLCSOPHAPu. pAPu)(

Kárpitosam. vas
ős rézbutorgyara

OICHNEH JÁXOS
Budapest. ErzsMtet-Mrut 10. _
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Gyilkossággal vádolja a fele
ségét egy budapesti iparos

vasárnap a rendőrség letartóztatta az asszonyt, aki 
teába tűzött beiéndekkei akarta megölni és tébolydába 

luttatia az urátluttatia
Vasárnap délben a főkapitányságon sulyos 

váddal terhelten tartóztatták le Farkas Gyula 
pestszentlőrinci iparos feleségét, aki ellen azt 

a vádat emelte férje, 
hogy az asszony hosszú időn keresztül 

mérges beiéndekkei akarta őt elpusz
títani

és méregkotyvasztásával sikerült is férje 
egészségi állapotát annyira lerontani, hogy 
egy ideig

a llpötmezei elmegyógyintézetben kellett 
ápolni a beiéndekes italok által megmér- 

gezclt iparosmesfert.
Körülbelül három nappal ezelőtt érkezett 

a főkapitányságra a különös, első percekben 
szinte hihetetlen panasz. A feljelentést maga 
Farkas Gyula tette, aki epy idő óta már kü
lönváltál! élt a feleséfjétől. Az iparosinester 
előadta a főkapitányságon, hogy komoly 
gyanuoka van arra, hogy a felesége hosszú 
időn át próbálkozott azzal, hogy

őt eltegye láb alól.
Amult esztendő folyamán és még kora ta

vasszal is, többször előfordult, hogy az esti 
teázás után őt hirtelen rosszul lét fogta el, 
amit semmiképen sem tudott megmagya
rázni. A rosszullét mindig a teafogyasztás 
után állott be és idegbénító és gyakran

önkívületi állapota néha napokig is el
tartott.

Az orvosok nem tudták mire magyarázni a 
különös esetet, aminek a vége május havá
ban az lett, hogy Farkas Gyulát a lipótmezei 
elmegyógyintézetbe utalták be, mert ekkor 
már idegbetegsége olyan sulyos jelleget öl
tött, hogy

időnként valóságos őrjöngési rohamok 
fogták el.

Az elmegyógyintézetben hamarosan hely
reállt az iparosmetter egészsége és alig ne
gyedévi kezelés után gygógyultan bocsátották 
el a zárt intézetből.

Időközben szakítás állott be a házaspár 
között és ennek megtörténte után tudta meg 
a pestszentlőrinci iparosmester, hogy fele
ségét

többen látták a réteken és mezőkön be-

léndekel gyűjteni
és hogy felesége több ismerősétől bizalmasan 
kérdezgette:

— Hogyan lehet valakit eltenni az útból 
anélkül, hogy erre rájönnének. Szükségem 
volna ilyen szerre.

A férj a különös hírek hallatára még job
ban utánajárt a dolognak és még jobban 
megerősödött sulyos gyanúja. Kétségtelennek 
tartotta, hogy felesége a réteken szedett be- 
léndekből

mérgezett főzetet készített
és ezt keverte bele huzamos időn keresztül 
férje teájába

A főkapitányságon a meglepő feljelentés 
alapján erélyes nyomozás indult. Kihallgat
ták a pestszentlőrinci tanukat, akik vala
mennyien

sulyosan terhelő vallomást tettek
Farkasné ellen. Felvonultak az asszonyok, 
akik látták Farkasnét a mezőkön, amint ,,bo- 
londitó füvet" szedett és jelentkeztek azok 
a tanuk is, akiknél az iparosmester felesége 
a pusztitószerek Iránt érdeklődött.

Amikor a tanúkihallgatások a rendőrség 
előtt is ilyen sulyos fordulatot adtak az ügy
nek, megkezdődött Farkas Gyuláné gyanúsí
tottként való kihallgatása. A 41 éves asszony 
tihakQzott a gyanúsítások ellen, azt azonban 

kényleien volt beismerni,
hogy valóban gyakran szedett beléndeket az 
elmúlt esztendő folyamán, annak főzetét 
azonban — védekezése szerint —

saját maga használta, 
hogy egy betegségből kígyógyitsa magát. Or
vosszakértők véleménye saerint azonban 
semmiféle olyan betegség nincsen, ami ellen 
a beléndek főzetét orvosságul lehetne hasz
nálni. Az orvosi szakvéleménnyel szemben i 
fentartotta védekezését Farkas Gyuláné, aki 
a rendőrség a sulyos tanúvallomások és a. 
alapos gyanuokok alapján

szándékom emberölés kísérlete elmén 
előzetes letartóztatásba helyezett.

A férjgyilkosság kísérletével gyanúsított és 
emiatt letartóztatott asszonyt vasárnap dél
után át is vitték az ügyészség fogházába.

hogy ruhája az Albustól lesz igazán tiszta. 

A gondos családanya a jól bevált és máig fe
lülmúlhatatlan hatású Albus háziszap
pannal és Harang szinszappannal 
mosatja szeretteinek féltve őrzött fehér
neműjét, jól tudván, hogy ez megbizhatóbb, 
mint az agyondicsért csodaszerek. 

Tisztaság - Egészség! Ha ezt szivén 
viseli, akkor sem a csecsemő, sem a 
serdülő gyermekek, de a felnőttek fehér
neműjét sem mosatja mással, mint a 
fertőtlenitő hatású

ALBUS SZAPPANOKKAL
"i... i IHóawáá

Az állami luxuskiadásokat
kifogásolták a bírák és ügyészek

Kardpárbaj a Dayka Margitról 
Írott cikk miatt

Wolff Károly elnök a bírósági személyzet szaporítását követelte

Kovács Károly és egy szegedi újságíró afférja
Szeged, szeptember 15.

1 (A Hétfői Napló tudósítójától.) Tegnap kard
párbaj folyt le Szegeden egy újságíró és Kovács 
Károly a Vígszínház újonnan szerződtetett tagja 
között. ..

Körülbelül egy hónappal ezelőtt egyik szegedi 
színházi hetilapban Uhr György újságíró cikket 
irt Dayka Margitról abból az alkalomból, hogy 
a művésznőt a budapesti Vígszínház szerződ
tette. A cikkíró megállapította cikkében, hogy 
senki sem pótolhatatlan egy szinház számára, 
még Dayka Margit sem. Kovács Károly, Dayka 
Margit férje, aki időközben ugyancsak a Víg
színház tagja lett, a cikk miatt felelősségre vonta

Borzalmas repülőkatasztrófák
Tizennégyen pusztultak el

Newyork, szeptember 15.

Tegnap az Egyesült Államokban négy sulyos repUlőgépszercncsétlenség tör- 
Unt, amelyeknek tliennífjy halottjuk van. Xerrllonban (Ontario) egy ntasrepülőRép 
zuhant le, melynek valamennyi ulaaa, míg nem tudni 6 vagy 7 azemíly, óletét vezetette. 
Chicágó taiatt 2 repülőgép teljes sebességgel haladva összeütközött, a katasztrófának négy 
emberélet esett áldozatul. Berkeleynél (Kalifornia) egy további szerencsétlenségnek 3 
halottja volt. Wlhltlaban (Consas) egy ejtőernyős pilóta halálra zúzta magát.

Letartóztattak egv bestiális 
üreg gazdálkodót

megfontolta a Mtzaog magvopmeken
Veszprém, szept. lö.

M Hétfői Napló tudósító jótól.] Vasárnap 
délelőtt három csendőr erősen megvasalva 
kísérte a ocsrprémí ügyészségre Mczőkonul- 
rom községből Frang Bálint hatvan éves 
gazdálkodót. Az idős gazdálkodó ellen az a 
yád, hogy

bestiális módon megrontotta a falunak 
úgyszólván valamennyi kisleányát.^ 

Nezőkomárom községbe tiz esztendővel 
ezelőtt őrkezelt haza Amerikából Frang Bá
lint, akiről csakhamur különös dolgokat 
kezdtek suttogni. Azt mesélték mindenütt, 
hogy

•z amerikás paraszt cukor’'I, pénzzel 

az egyik szegedi kávéházban Uhr Györgyöt. Rö
vid szóváltás után Kovács inzultálta az újság
írót, mire

formális verekedés támadt köztUk.
A verekedést lovagias eljárás követte s en

nek során most a vívóterem planche-án is meg
verekedtek egymással a felek:

tegnap kardpárbajt vívott Kovács Károly 
Uhr Györggyel.

A felek ötször csaptak össze s mindketten több 
könnyebb sérülést szenvedtek. A párbaj kölcsö
nös harcképtelenség után ért véget. A felek a 
párbaj után nerti békiillek ki.

becsalogatta magához a négy-nyolc 
esztendős kislányokat és megrontotta 

őket.
Végül is névtelen feljelentés érkezett a 
csendőrségre, amely a nyomozás megindí
tása után megáliapitotta, hogy a vádak 
tényleg igazak. A szembesítés során a meg
rontott kisleányok zokogva mesélték el drá
mai jelenetek közben a csendőrségen Frang 
Bálint szörnyű tetteit. A csendőri nyomozás 
azt is megáliapitotta, hogy

a gazdálkodót Amerikában hasonló 
bűncselekmények miatt több évi bör

tönre Ítélték
és ezt a büntetést ott ki is töltötte. Letar
tóztatták,

Miskolc, szeptember 15.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Vasárnap délelőtt a miskolci ze
neiskola hangversenytermében tartotta meg 
ez évi közgyűlését az Országos Bírói és 
ügyészi Egyesület Wolff Károly elnöklésé- 
vel. A közgyűlésen 22 alosztály 59 kikül
döttel vett részt.

A közgyűlést

WOLFF KÁROLY
nyitotta meg, aki megnyitó beszédében a 
többi között ezeket mondotta:

— A jogrendnek sohasem a törvény ri
deg betűi alkották a biztosilé. kát, hanem 
az a szellem, amely a biró és ügyész lelké
ben érvényesül.. Ez adja az igazi jogrend 
alapját.

Ezután a bírói és ügyészi kar etikai és 
erkölcsi felfogásáról beszélt, majd 

a bírák és ügyészek sulyos helyzetével 
foglalkozott és megáliapitotta, hogy nem 
csak a bírói, de a fogalmazói és leírói kar 
mielőbbi szaporítására is szükség van. Ila 
nem szaporítják a leírói személyzetet, meg
nehezítik a telekkönyvi munkák elvégzéséi 
és ezzel a földbirtokreform lebonyolítása 
is késedelmet szenvedhet.

Az elnök indítványára ezután üdvözlő tá
viratot menesztettek a kormányzóhoz és 
Zsitvay Tibor igazságügyminiszterhez.. Az 
elnöki megnyitó után Hodobay Sándor, Mis
kolc város polgármestere és Bónis Aladár. 
Borsod megye alispánja üdvözölték a köz
gyűlést. Az üdvözlések utón Mernics Lajos 
az optánspörökröl tartott előadást.

KÖVES EMIL

székesfővárosi törvényszéki elnök W >lff 
Károly beszédéhez szólott hozzá és ezeket 
mondotta:

— Nem titok az n szégyenteljes állapot, 
hogy sok bíróságnál

a leíró személyzetet az ügyvédi kar és 
a pénzintézetek tartják fenn,

hogy a jogszolgáltatás körforgása meg no 
álljon. A bíróság ügyrendjét sokszor meg 
lehetne menteni egy Rí) pengős dünok félfo
gadásával. Nem tudjuk megérteni, milyen 
egészséges takarékossági elv az, amely kraj
cárom zsugoriságért áldoz fel fontos anyagi 
és erkölcsi érdekeket, ugyanekkor pedig

az államháztartás egyéb ágazataiban 
sokszor fényűzést és luxust tapasztal

hatunk,
aminek a hátrányait azután a jogszolgálta 
tás viseli.

Többek felszólalása utált megválasz
tották a tisztikart. Elnök Wolff Károly

lett, a többi funkcionáriusok is az eddi
giek maradlak. Délben bankett volt a Ko
rona-szálló éttermében, délután pedig Mis
kolc környékére rándtillak ki a közgyűlés 
tagjai, akik az. esti órákban tértek vissza 
lakóhelyeikre.

0
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111 KEK
— Eső*. méraékelfen meleg idő várhuló. 

A szombati melegei vasárnap délelőttre fel
hős, mérsékelten meleg hőmérséklet váltotta 
fel és délutánra megnyíltak az ég csatornái, 
bő záporban ömlött alá a szeptemberi eső. A 
Meteorológiai Intézet mai prognózisa sze
rint továbbra is esős, felhős, mérsékelten 
meleg idő várható.

— A .32-ea honvédgyalogezred ünnepségei. 
Vasárnap délelőtt kegyclctes ünnepséget 
rendezett hősi halottal emlékére a 32-es 
dési honvédgyalogezrcd. Heggel kilenc óra
kor a belvárosi plébániatemplomban re- 
quiem volt, amelyen mintegy kétszáz ezred- 
béli volt é.s tényleges tiszt jelent meg. Az 
ünnepi közönség a gyászistentisztelet végez
tével a tisztikaszinóba vonult át, ahol baj
társi gyűlést tartottak. Sahlender Béla altá
bornagy elnöki megnyitója után vitéz fíyur- 
csik-Jászay Mihály ezredes, Görgey Lajos 
ezredes és vitéz Csics Pál alezredes az ez
red történetéből olvaslak fel részleteket. Ez
után Papp Dezső alezredes indítványára tíz
tagú permanens bizottságot választoltak az 
ezrédtörténet megírására, valamint az ezred
del kapcsolatos események rellquiájának 
gyűjtésére. E célból külön ezredalapot is 
létesítettek. A bajtársi gyűlés végeztével a 
jelenlévők autóra szálltak és a hosszú ko
csisor kivonult az Ismeretlen katona sírjá
hoz, amelyet az ezred nevében megkoszorúz
tak A felemelő és impozáns sorozatos ün
nepség után kélszázterilékes bankett volt a 
Gundcl-étleremben, amelynek során számos 
pohárköszöntő hangzott el.

— Györki debreceni beszámolója. Györki 
Imre Debrecen város szociáldemokrata kép 
viselője vasárnap tartotta beszámolóját. Fö- 
v? IIozouphHoj |ü>|^oauozs|a |U.»j<Mqop u |u?q 
kijelentette, hogy megérti azt a mozgalmai, 
amely arra törekszik, hogy Debrecen polgárai 
is munkásai közös fronton vegyék fel a har
col, azzal a többséggel szemben, amely 8000 
választót foszlott meg szavazati jogától. Bal
tazár Dezső akciójáról szólva kijelentette, hogy 
Baltazár püspök kétségkívül jóhiszeműen jár 
el, de téved, mert olyan embereknél kopogtat, 
akik mindenre alkalmasak, csak arra nem, 
hogy demokráciát csináljanak. Demokráciát 
csak Bethlen akarata ellenére lehet csinálni. 
Demokrntikus berendezkedésekkel küzdjünk n 
revízióért.

— Felhasltntta volt felesége arcát. Vasárnap 
este nyolc óru tájbap hangos scgélykiáltások 
közepette, véres fejjel rohant ki n Király-utca 
Wl. szám alatti lakásából Paulai Etel 27 éves 
ssövőnő. Arca több sel>ből vérzett és csakhamar 
eszméletlenül esett össze. A szomszédok érte
sítették n mentőkéi, akik a nőt súlyos sérü
lésekkel a Kun-utcai kórházba szállították. Az 
időközben a helyszínre érkező rendőr a lakás
ból előállította Ábel Sebestyén 34 éves aszta
lost és csakhamar kiderült, hogy Paulai Etel 
elvált felesége Ábelnek. Az asztalos ma este 
megjelent volt felesége lakásán és rá akarta 
bírni arra, hogy térjen vissza hozzá. Paulai 
Etel erre nem volt hajlandó, mire szóvótás 
keletkezeit köztük és a vita hevében Ábel zseb
kését előkapva, összeszurkálta volt feleségét. 
A szurkáló asztalos ellen a rendőrség megin
dította az eljárást.

— Egy slkctnéma házaspárt elgázolt a vo
nni. Debrecenből jelentik: A debreceni po- 
zsonyi-uti sorompónál vasárnap hajnalban 
halálos clgázolás történi. Amikor a hajdú
böszörményi személyvonat a sorompóhoz 
érkezeti, akkor haladt át a vágányokon 
Farkas Sándor sikelnéma napszámos ugyan
csak siketnéma feleségével. A házaspár a 
vonat kerekei alá került Farkast a mozdony 
halálra gázolta, l'arkasné azonban csak 
könnyebb sérüléseket szenvedett. A nyomo
zás megállapította, hogy a Farkas házaspár 
ittas állapotban volt s az elgázolást saját vi
gyázatlanságuk okozta.

— Eltűnt magántisztviselő. A főkapitányság 
eltűnési osztályán bejelentették, hogy Blau Pál 
20 éves magántisztviselő, aki szüleinek Szondy- 
utca 40. szám nlatti lakásán lakott, szombaton 
rejtélyes körülmények közöli eltűnt.

— Gyilkos merénylet egy pofon miatt. 
Szegedről jelentik: Vasárnap hajnalban Alsó
város halárában Császár Ferenc napszámost 
megtámadták. Támadója kést rántott elő és 
többször Császárba szúrt, akit életveszélyes 
állapotban szállítottak a szegedi kórházba. A 
csendőrség megállapította, hogy a támadó 
Néme* Ferenc napszámos volt. Német beval
lotta, hogy meg akarta ölni Császárt, mert 
néhány évvel ezelőtt egyik rokonát pofon
ütötte. Németet a csendőrség letartóztatta.

— As autóbusz cglázolta n rendőrt. Vasár
nap este 10 órakor n fíp. 11—501. számú 
autóbusz a Városligetben elgázolta az Őrsze
mei Ramónái József fit) éves rendörőrmcs- 
terl. A szerencsétlenül járt rendőrt, aki tö
réseket és súlyos belső sérüléseket szervedett, 
a mentők igen uiyos állapotban szállították 
a Mosonyi-\üca\ rendőrkórházba. A gázoló 
autóbusz sofTőrje, Konta Károly ellen meg 
indult nz eljárás.

D4llra»ultn| airmben, Buda lcgticbb helyén, az 
Enyedi-, Alkoiát- és Grcguu utcák sarkén, három 
ulcára néed bérpalotában,, villamos megállónál és a S as autobusi végállomásánál
i. 2. 3 szom hallos 
uccai as qapzoniaMüsoK 
a l.amodein bb klvitelb n. lelje* komforttal, kór 
ponti mclrcvirtíré. állin-tA m-lcgvifsso’grthn Assnl, 
navemlerre kladA. Bővebbét a helyszínen és 
Ambrus és llajnaly épitéstmérnókók Irodájában, V , 
Mária Valérla-ulea 19, 1. cm. Telefon: Atit Ea-39.

Meghalt dr. Cserna Endre 
ezredes, az amerikai Sza

badság főszerkesztője
Vasárnap éjs; ta kábersürgöny érkezett 

Budapestre Tai zy Árpádhoz, az Ameri
kai Magyarok Országos Szövetségének buda
pesti igazgatójához. A rövid, szűkszavú ká
belsürgöny csak annyit jelent, hogy Cserna 
Endre dr. ezredes a Clevelandban megjelenő 
Szabadság cimü magyarnyelvű napilap fő
szerkesztője és tulajdonosa hirtelen meghall

Cserna Endre dr., aki ügyvéd volt, 17 esz
tendővel ezelőtt vándorolt ki Amerikába. 
Tipikus self mademan volt, igazi amerikai 
karriert futott be. Kivándorlása után alig 
három esztendővel kiadótulajdonosa és fő
szerkesztője lett a Szabadság cimü napilap
nak, a legelterjedtebb magyarnyelvű újság
nak. óriási vagyon ura volt, vagyonát hoz

Két hindu hercegnővel
Budapestre érkezett az 

indorei maharadzsa
A 21 éves maharadzsa paprikáscsirkét vacsorázott és Rolls 

Royce-kocsiján kirándult Mezőkövesdre és Párádra
Tegnap este hatalmas Rolls Royce túra

kocsi állt meg a Dunapalota bejáratánál. 
Három hölgy és két ur szállt ki a kocsiból. 
Az egyik ur: barnaarcu, szürke utiruhás 
karcsú fialalember köré csoportosult a tár
saság. Az olajbarnaarcu ur igy irta be nevét 
a vendégkönyvbe:

Hl* Hignlu Maharajah Jeshevand Ras 
Holkar, Maharadja of Indore.

Az ifjú indorci maharadzsa érkezett Buda
pestre két húgával, akik közül az egyik 15, 
a másik 20 éves. Maga a maharadzsa is csak 
21 esztendős. Kíséretében van a szárnyse
géde, egy angol ezredes és ennek felesége, 
aki a hercegnőket gardírozza. Az első eme
leten nyitottak számukra ötszobás fejedelmi 
lakosztályt. A társaság este a szálló nyilvá
nos éttermében vacsorázott. A vacsoránál a 
maharadzsa és a két hercegnő is estélyi ru
hában jelent meg.

A hölgyek szabályos estélyi toalettet 
viseltek, fátyol nem volt rajtuk.

Elegánsan, de egyszerűen voltak öltözve és 
hiányzottak róluk a mesebeli indiai feje-

— Turisták hősi emlékkőavatása. Vasárnap 
délelőtt kegyclctes ünnepséget rendezett a 
Csúcshegyen a Budapesti Turista Egyesillet a 
dr. Győző Dczső-mcnedékhúznál. Felavatták 
ugyanis az emlékház falában elhelyezett és hősi 
halott turisták emlékét megörökítő emlékkövet. 
Az ünnepségen a különböző hivatalos testülete
ken kivül az összes társegyesületek is képvi
seltették magukat. Elsőnek dr Győző Dezső 
elnök, majd Jetiinek János főtitkár mondtak 
cm lékbeszédet, utána pedig a hadügyminiszté
rium képviseletében megjelent Epcrjessy Vik
tor ezredes, majd a fővárost képviselő dr. Goss- 
leth főjegyző koszoruzlák meg az emlékművet.

HELLER d obozem mén thai!

— A zsákmány megkerült, ■ betörök meg
szöktek. Szombaton éjszaka betörők jártak 
Nagy Mihály iskolai altiszt Jfiszberényi-ut 34. 
szám alatt lévő kis házában, feltörték a kam
rát és onnan elvittek néhány kilogram füstölt 
szalonnál, nagyobb mennyiségű mosószappant, 
Azonkívül tojást, zsírt, ruhaneműt és egy eleven 
kacsát. A betörők szerencsésen el is menekül
tek zsákmányukkal és amikor Nngy Mihályék 
észrevették a betörést, már hüli nyomuk volt- 
A betörőket azonban utólértc végzetük. Három 
órára járt az idő, amikor a Jászberényl-uti be
törés után a Harmat-utcában haladtak zsákmá
nyukkal. A sarkon posztoló Bátkai Ferenc 
rendőrnek feltűnt az éjszakai órákban n csoma
gokat cipelő két gyanús ember és azonnal felé
jük vette útját. Ebben a pillanatban a betörők 
eldobálták a csomagokat és futásnak eredtek, 
a rendőr nem tudóit nyomukba érni. Az eldo
bált holmit a rendőr bevitte a kőbányai kerü
leti kapitányságra és a rendőrszohn asztalára 
egymás után rakták ki a füstöltszalonna ruda
kat, a mosószappnnoknt., a z«irt, a ruhanemüe- 
ket és n körben levágott kacsát, a jászberényi
ül! altiszt kamrájából ellopott összes élelmisze
reket. A rendőrség most erélyes nyomozást in
dított a két elmenekült betörő felkutatására.

— Bctűrőjárás u Bulaton körül. Nagykani
zsáról jelentik: Az utóbbi napokban ismeretlen 
tettesek a betörések egész sorozatát követték cl 
a Balaton zalai paliján. Tegnap Fülőp Lajos 
földbirtokos balntonarácsi villáját fosztották ki. 
A füredi országúton a csendőrök elfogtak egy 
fiatalkorú suhancot, akinél a balntonarácsi be
törésből származó holmikat találtak. A gyerek 
nem tudott elfogadható magyarázatot adni, 
hogyan kerüllek hozzá a holmik. Mivel az a 
gyanú, hogy a betörőbandához tartozik, letar
tóztatták. A környékbeli csendőrség nagy app.i- 

| rá tussal folytatja tovább a nyomozást, annál Is 
1 inkább, mert ma Tapolcáról I? érkezett jelen

tés, hogy ott szintén betörők garázdálkodtak.

závetőleg egymillió dollárra becsülik.
Lelkes harcosa volt a magyaf érdekek

nek. Legutóbb, mikor Magyarországon járt, 
zarándokúira hozta az amerikai magyaro
kat. Résztvelt a Budaiéban nemrég ülésező 
magyar nemzetgyűlésen, amely kormányzó
tanácsának tagjává választotta. Az Egyesült 
Államok kormánya is elismerte nagyértékii 
munkásságát és az ezredesi ranggal tün
tették ki.

Cserna Endrét fiatalon, élete derekán 
Toppantotta össze a hirtelen bekövetkezett 
halál: negyvenhat esztendős volt. Felesége 
és három gyermeke gyászolja. Halálának 
körülményeiről vasárnap éjszakáig közelebbi 
részletek nem érkeztek.

delmek csodálatos ékszerei. Jeshevand Ras 
Holkar maharadzsa azt a kívánságát fe
jezte ki, hogy valami speciális magyar ételt 
szeretne, miro az egész társaságnak

paprlkásesirkét szervíroztak, amit jó
ízűen el is fogyasztottak.

Este korán lefeküdtek és reggel idegenveze
tők kalauzolásával megtekintették a várost. 
Délelőtt 11 órakor autójukon kirándultak

Mezőkövesdre,

azzal, hogy visszafelé Parád-fürdőre is ellá
togatnak. A maharadzsa, aki európai kőrút
ján érkezett Budapestre, néhány napig ma
rad nálunk.

A maharadzsa és kísérete vasárnap este 
tizenegy órakor érkezett vissza Budapestre. 
Mezőkövesden

a maharadzsa egy matyó menyecskével, 
a hercegnők pedig matyólegényekkel 

csárdást táncoltak
és derűs jókedvvel, kitűnő impressziókkal 
tértek vissza a kirándulásról.

— Bányarobbanás. Saarbrückenböl jelen
ük: Ma reggel 4 órakor Kleinrosselnben a 
De Wendel Lolhringi Bányatársaság Char- 
les-bányájának II. számú tárnájában robba 
níis történt. A tárnában 400 munkás volt, 
akiket azonban egy mellékaknán át teljes 
fegypelnn zc’tséggel í?:szinre lehetett íránvi 
tani. A robbanás négy bányamunkás életébe 
kerüli; négy sulyos sebesültet kórházbi szál
lítottak. Az anyagi kár jelentékeny

— A mentőautó elé került egy vigyázatlan 
ember. Vasárnap reggel fél 9 óra tájban Tóth 
Ferenc 22 éves üzleti szolga a Teréz-körut 44. 
számú ház közelében a maga vigyázatlansága 
folytán az arra haladó mentőautó elé került, 
amely elgázolta. A mentőautó soffőrjénok már 
nem volt ideje az autót lefékezni. Tóth Ferenc 
könnyebb sérülést szenvedett és a mentők a 
helyszínen részesítették első segítségben.

— Hazahozzák ■ csendőrgyilkos Nagypill 
Antalt. Nagykanizsáról jelentik: Nagyp.il 
Antal rovottmultu ebtöröt, aki a nyáron meg
gyilkolta Réti Flórián csendőrtiszthelyettesi, 
mint emlékezetes, Zentán elfogták és letar
tóztatták. Az igazságügymlnisztériumbó) 
most utasítás érkezett a kaposvári törvény
székre, amelypben a minisztérium elrendeli, 
hogy Nagypál Antal születési és illetőségi 
bizonyítványát sürgősen küldjék Budapest
re. A kiadatási eljárás ugyanis megindult és 
most ezekkel az iratokkal kell igazolni Nagy
pál Antal magyar állampolgárságát, hogy 
ennek alapján kiadják őt a magyar hatósá
goknak. A törvényszék az iratokat már be
szerezte, az igazságügyi hatóságok érintke
zésbe lépnek ebben az irányban a szerb ha
tóságokkal, a kiadatási eljárást rövidesen le
bonyolítják és előreláthatóan semmi aka
dálya sem lesz Nagypál Antal kiadatásának.

— Az uj Budapesti Hírlap. Vasárnap je
lent meg először Herczeg Ferenc nevével az 
élén, kitűnő szerkesztésben, nagyszerű tarta
lommal a Budapesti Hirlap. Az illusztris iró 
mától kezdve mint főmunkatárs jegyzi a la
pot, amelynek ez az újítás uj fényt is köl
csönöz a regi mellé.

— Az Országos Siketnéma Othon, amely dr. 
Hegtdüs Leránt elnöklete alatt a felnőtt, isko
lából kikerült siketnémák kulturális és szociális 
gyámolitását 2S éve teljesiti, a belügymlnhzter 
e’ngedélyével szeptember 18-án utcai gyűjtést 
rendez

— Esti Kereskedelmi Szaktanfolyam: A Ba
ross Szövetségnek a kultuszminisztérium fel
ügyelete alatt álló esti kereskedelmi szaktnnfo- 
Ivamára n beiratkozások szeptember 16—25-ig 
tartatnak meg este 6 és 7 őrá között a VH., Do
hány-utca 32. sz. alatti polgári iskolában.

— Salsonnyltás a New-Yorkban. A nyár 
végét, az ősz elkövetkezését és a valóságos 
szezon beköszöntését a pestiek nem a kaién, 
dárium szerint állapítják meg. Az igazi pesti 
Őszi évad elindulását tegnap konstatálták 
először a fővárosban, mert megnyílt a Neu>- 
York téli étterme. Autók hosszú sora szállt: 
tóttá az elegáns publikumot, a pesti társa, 
ságok szine-javát a New-York elé és mikor 
megszólalt a jazz, az újonnan feldiszitett és 
restaurált étterem zsúfolásig telve volt. A 
termekben hullámzó előkelő és diszes kö
zönség dokumentálta mindennél ékesebben, 
hogy itt az ősz, nemsokára elkezdődnek a 
bálok, hiszen megnyílt a télt New-York. Az 
étteremben a New-York régi és kitűnő sza* 
lonzenekara hangversenyezik most is min
dennap, mig az ugyancsak tegnap megnyílt 
bar számára kitűnő zenei csemegéről gon- 
doskodott Tarján igazgató. Ide ugyanis < 
Mirt-triót szerződtette és ez a három mu- 
zsikus olyan élvezetes játékot produkált, 
hogy percek alatt a legnépszerűbb mulatta
tok lettek Budapesten.

— Megnyílt az Ernszt-muzeam 105. esoport- 
kiállítása. Vasárnap délelőtt megnyílt ac 
Ernszt-muzeumban a 105. csoportkiáliilás. A 
kiállításon 6 fiatal művész szerepelt. A kiállt, 
tást Kertész K. Róbert h. államtitkár nyitotta 
meg a kultuszminiszter képviseletében. A val« 
lás- és közoktatásügyi miniszter képviselőjét 
a múzeumban Ernszt Lajos és Lázár Béla dr. 
igazgatók fogadták a kiállító művészek élén. A 
megnyitó ünnepségen nagyszámú és előkelő kö
zönség vett részt, amelynek soraiban megjelent 
Czakó Elemér h. államitikár, Petrovics Elek 
a Szépművészeti Muzeum főigazgatója, báré 
Herczog Lipót, báró Kohner Adolf műgyűjtők. 
Majovszky Pál min. tanácsos és mások.

— A debreceni egyetemi beiratkozások 
végeredménye. Debrecenből jelentik: Ma zár
ták le véglegesen a beiratkozásokat. Végső 
eredmény a következő: a hittudományi karra 
felvettek 65 hallgatót, a felvehetők létszáma 
70-ben volt megállapítva, de csak 65 en je* 
lentkeztek. A jogi karon 284-en jelentkeztekt 
a létszám csak 200. A tanács felterjesztést 
Intéz a kultuszminiszterhez, hogy a létszámot 
250-re emelje fel. Az orvosi karon 125 jelent* 
kezo közül 70-et vettek fel, itt a tanács lét
számemelést ne mkér. A bölcsészeti karott 
117-en jelentkeztek, a létszám 100, de az 
egyetemi tanács 103 hallgatót vett fel és ja
vaslatot tesz, hogy a kultuszminiszter a bök 
csészeti fakultásra felvehetők számát 110-rá 
emelje. A debreceni egyetemen összesen 163 
iclcntkezőt utasitottak vissza.

— Eljegyzés. Oraviczai és göresönyi Mihdlo* 
vlts Mellittát,, Mihálovits Zoltán tábornok ég 
neje nemes Traun Amália leányát eljegyezte 
Kóródy-Katona János volt nemzetgyűlési kép- 
viselő, Szatmár vármegye tb. főszolgabirájg| 
Társadalombiztosító Intézet-i titkár.

— Az orvostudomány és a gyermekcipők, 
A Turul Cipőgyár Rt gyermekcipő-osztályán ki* 
váló szakemberek a higiéné minden követek 
ményeinek megfelelően olyan formában és ki
vitelben gyártják a vállalat gyermekcipőig 
amelyek legfinomabb anyaguk mellett, speciá
lis formájuknál fogva a fejlődő gyermek libái 
erősítik és elejét veszik minden rendellenesség* 
nek.

— Olvasóink figyelmét’ felhívjuk a FreneM 
Line által luxusgőzösein rendezendő bámul** 
tosan olcsó vizi társas utazásokra, amelyek 
érintik a fenséges Bislajai öbölt és a legszebb 
helyekre viszik előkelő utasaikat.

—- A szövetdivatban beállott fejlődés meg
lepő ténye nyilvánul meg László és Fekete cég 
őszi és téli kirakatsorozatában és hatalmas 
raktárán. Mint értesülünk, a cég egyik főnöke 
párisi útjáról visszaérkezett, ahol személyesen 
volt alkalma a haule couturok modelljei alap
ján a legdivatosabb és legizléseaebb kabát, 
kosztüm, ruha, valamint sportszöveteket be
szerezni. Mint eddig is, a cég minden érdeklő
dőnek a legnagyobb készséggel mutatja be 
Impozáns áruraktárát.

— Szépség és tuodmány. Amikor a gyáripar 
még gyermekcipőben járt, bizonyos nemes ru
haanyagok viselése csak a gazdag osztályok 
kiváltsága volt. Ma már nem kell gazdag di
vathölgynek lennie a nőnek, hogy szépségért 
opedő szomjúságát kielégíthesse. A mai kémia 
a textiliparral karöltve megteremtett egy olyan 
csodát, mint a Sevilla müselyem. Müselyem^ 
de meg van benne a selyem minden jótulajdon
sága. Sőt, hogy mosható és tökéletesen síin- 
tartó, arra is alkalmas, hogy otthoni, vagy 
munkaruhánk is ebből a tökéletes ruhaanyag
ból készüljön. A Fillex Rt egyedüli birtokosa 
annak a nyomási szabadalomnak és gyártás* 
módnak, amelynek felhasználásával éri el a 
Fillex Rt azokat a csodálatosan szép mintákat, 
amelyek készítményeit ulólérhetetlenné teszik.

Nagyp.il
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KStl Imre kánviseiű izgalmas jele
netek közben mentett ki vasárnap a 
Balatonból egy eggptomi herceget
Ibrahim ben TariK. herceg es bűt hissrujcnek csúnak- 

szerencsetiensege Balatonforeden
Balatonfüred, szeptember 15.

(A Hétfői Napló tudósítójától.) Izgalmas 
és nem mindennapi életmentésnek voltak 
szemtanúi mindazok, akik vasárnap dél
előtt Balatonfüreden voltak. A balatonfüredi 
szállók üdülő betegei és a község vasárna
pos sétálói százakra menő tömegekbe ve
rődve figyelték a Balaton közepén leját
szódó izgalmas eseményeket.

Az események előzményeihez tartozik az, 
hogy

Buc 'pestről vasárnap reggel Balaton- 
füredre érkezett Ben Tarlb cgyptomi 
herceg, aki két titkárának kíséretében 

európai körúton vau.
Az egzotikus viseletben lévő, bő kaftánba és 
hófehér turbánba öltözött messze Keletről 
érkezett vendégek természetesen nagy fel
tűnést keltettek Balatonfüreden. Az egyp- 
tomi herceg Balatonfüredre érkezése után 
előbb motorcsónakkirándulást tett, majd 
annak a kívánságának adott kifejezést, hogy 

evezőscsónakba száll és saját maga 
evez néhány órát az abszolút csöndes 

tó vizén.
így is történt. A herceg kíséretével együtt 
csónakot bérelt a balatonfüredi mólónál és 
uz evezőspadra telepedve, ki is ment a 
vízre.

Alig távolodott el azonban a csónak né
hány száz méternyire a partról, mikor a 
Balaton, — ahol különben is szokásosak a 
hirtelen keletkezett viharok, —.hirtelen há- 
borogni kezdett, fekete felhők gyűltek ösz- 
sze az égen és néhány perc múlva már 

tombolt is a vad felhőszakadás,

a csónakázáshoz nem szokott, gyakorlatlan 
evezősök csakhamar elvesztették uralmukat 
a labilis alkotmány fölött és a parton össze
gyűlt emberek csakhamar a legnagyobb 
megdöbbenéssel állapították meg, hogy a 
nagy viharban a kis csónak összes evezős
lapátjait elvitte a vihar árja. A herceg és 
két titkára néhány percig még igyekezték 
megtartani az egyensúlyt, de a herceg

cgy hevesebb hulláincsapás után a vízbe 
zuhant.

Két titkára a következő másodpercben gon
dolkozás nélkül utánaugrott és most már 
hárman fuldokoltak a vízben.

A három férfi szemmelláthatóan nem 
volt valami nagyon jó úszó és bő, keleti 
öltözetükben nehezen tudták magukat fenn
tartani a vizen. A parton álló közönség so
raiból ekkor hirtelen kivált

Héjj Imre országgyűlési képviselő, aki 
azonnal motorcsónakba ugrott és a ful

doklók segítségére sietett.
Amint a motoros a szerencsétlenül jártak 
közelébe érkezett,

a képviselő maga ugrott a vízbe és tur
bánjánál fogva emelte a csónakba a 

már teljesen daléit herceget.

A csónak kormányosa addig a két titkári 
mentette meg nagy üggyel-bajjal. A moto
ros ezután természetesen azonnal a partra 
tartott, ahol nyomban orvosi ápolás alá vet
ték a herceget két kísérőjével együtt.

Az életmentő országgyűlési képviselőt a 
parton összegyülekezett óriási tömeg lelkes 
ünneplésben részesitetle.
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pályázatunkra a pályamunkák oly tömege 
érkezett, hogy ezeknek feldolgozásával 
idejekorán elkészülni nem tudunk. A pályá
zatot, melynek részletes feltételei a szep

tember l-i napilapokban találhatók.

1929 szefitemb er hó 30-ig meghosszabbítjuk. 

Az eredményt az 1929 október hő 15-iki 
napilapokban fogjuk közölni és ugyanaznap 

fizetjük ki a dijakat főpénztárunknál.
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Perújítást kér Ledererné

c«&li akkor valédá, ka 
minden atnéíev szélén a

Geldber^eroBemberg 
JMctsooeláne Jkanoaeref í e

•savak elvaskafék.

GOLDBERGER SÁM F ÉS FIAI R-T
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Kodelka Ferenc gyilkosa térítőkét kimez Márianosztrán 

és összegyűjti bizonyítékait ártatlansága mellett
Szomorú emlékű szenzáció elevenedik meg 

most egy Mária Nosztráról érkező levélben. 
Esztendők óta ül már Mária Nosztrán a fegy- 
házban Lederer Gusztávné, a hírhedt Ko- 
delka-féle gyilkosság egyik szereplője, aki 
férjével együtt meggyilkolta és feldarabolta 
Kodelka Ferenc hentesmestert. Lederert fel
akasztották, feleségét pedig életfogytiglani 
/egyházra Ítélték.

A viharos múltú Schivartz Mici, aki az 
egész pör során mindvégig ártatlanságát akar
ta bizonyítani és igyekezett „szépitgetni" a 
szerepét, most a fegyház lakója. Mióta bevo
nult a fegyházba. példásan viselte magát. A 
többi fegyencekkel együtt szorgalmasan dol
gozik:

asztalterítőket hímez.
Eddig semmi gondot sem adott a fegyház

Vasárnap a Dunába ugrott 
egy 17 éves diákleány

Vasárnap este hét óra tájban nagy riadal
mát keltett a Lánchídon, hogy a budai híd
fő közelében

egy elegánsan öltözött fiatal leány fel
kapaszkodott a híd karfájára 

és még mielőtt a járókelők megakadályozhat
ták volna, átvetette magát a korláton. A kö
vetkező pillanatban hangos csattanással rá
csapódott a teste a vízfelületre. A hid lábá
nál állomásozó motoros mentőőrség legény
sége az Adrema motoroson utána indult. Pár 
percig tartó izgalmas küzködés után 

csónakba emelték és a partra vitték,

Szeretek jól élni, ez a bűnöm
— vallotta Preisach Vilma, a letartóztatott 

vakmerő kalandornő
Vasárnap délben a főkapitányság előtt egy 

őszes hajú, feltűnően elegáns, urias külsejű 
asszony szállott be meggörnyedt háttal, de 
nagyon nyugodtan a nagy rabszálliló 
autóba: Preisach Vilma okleveles nyelvta
nárnő, a leghíresebb nemzetközi szélhámos
nők és tolvajnők egyike, akit a rendőrség 
szerencsés véletlen folytán kerített kézre.

Kemény Nándor festőművész ismerte fel 
•z utcán a szélhámosnőt, aki valamikor a 
festőművész gyermekeinek volt francia 
nyelvtanárnője és azután a festőművész Iá
sását kifosztva, megszökött.

A főkapitányságon történt előállítás óla 
hatalmas bünlajstromol állított össze a 
rendőrség az utóbbi idők egyik legügyesebb 
uálhámosnőjéről, Preisach yilma egyébként 

vezetőségének. Most azonban meglepő kérés
sel állt elő.
Engedélyt kért arra, hogy naplót írhasson.

Igen érde’-.es szándék vezeti Lederer Gusz
távnál a naplóiráshan. Feljegyzéseket akar 
készíteni és összegyűjteni emlékeit a pörrel 
kapcsolatban.

Perújítást akar kérni, mert ártatlannak 
tartja magát.

A fegyház igazgatósága még nem döntött a 
kérésről. Különben is nagyon valószínűtlen, 
hogy Ledererné komoly és olyan elfogadható 
bizonyítékokat tudna produkálni, amelyek 
alkalmasak volnának a perújításra.

De Ledererné reménykedik és védőjével 
szeretne összeköttetésbe lépni, hogy tárgyal
jon vele a perújításról, amelytől szabadulá
sát várja.

ahol már várakoztak az időközben értcsitett 
mentők. A fiatal leánynál talált iratokból 
megállapították, hogy Zumfl Anna a neve, 

tlzcnhétéves felsőkereskedelmi Iskolai 
tanuló.

A mentők sulyos állapotban szállitották a 
Rókus-kórházba. A fiatal leány még a késő 
esti órákban is eszméletlen állapotban feküdi 
a kórházban.

A rendőrség nem tudta kihallgatni 
és igy nem lehetett megállapítani, miért 
akart meghalni.

a főkapitányságon nem akarta a legkevésbé 
sem szépíteni vagy letagadni hibáit és bű
neit. A legnyiltnbbnn vallotta, hogy Mária- 
nosztráról való kiszabadulása óta legalább 
száz gyanútlan,

csupa előkelő családot károsított meg 
oly módon, hogy elszegődött hozzájuk gyer
meknevelőnőnek, nyelvlanárnönek és ami
kor már fölényével és intelligenciájával tel
jesen megnyerte a családok bizalmát, ki
fosztotta őket.

Jóformán nincs olyan vidéki város, ahol 
ne játszotta volna cl szerepéi a különös 

asszony, 
aki öt nyelvet beszél tökéletesen, akinek 
jiyelvlanárnői diplomája van és aki Mária- 

nosztrán már négy évi fegyháznt töltött ki, 
de azért újra és újra, lopni és szélhámos
le odni akar, mert mint bevallotta

ez az életmód a vérében van.
A rendkívül érdekes rabnö a főkapitány

ságon valósággal novcliaszerüen beszélte el 
élményeit. Elmondotta többek között, hogy 
Pécsett kitűnő állása volt. Mielőtt még elő
készítette volna a kenyéradó család kifosz
tását, egy márianosztrai rabtársnője, aki 
időközben szintén kiszabadult,

felismerte és zsarolni kezdte.
Kénytelen volt a betörést és lopási sürgősen 
elkövetni és

az egész zsákmányt odaadta egykori 
rabtársnőjének, hogy szabaduljon tőle.
Végül felsorolta Preisach Vilma, hogy

Újabb három klub bezárását 
határozta el a beiuggmlniszter

TObb Klubban megtiltja a Hazárdjátékot
Almássy Endre tragikus halála után is 

újabb áldozatokat követelt az egyre jobban 
elharapódzó hazárdjáték. A kártya legújabb 
öngyilkosa Sámuel László dr. pesti ügyvéd, 
aki

mielőtt főbelőtte magát, egyik budapesti 
kártyaklubban igen nagy összegeket 

vesztett el
és öngyilkosságának, oka nagy kártyavesz- 
teségeivel van kapcsolatban.

A belügyminisztériumot hetek óta fog
lalkoztatja a kártyaklubbok újabb meg- 
rendszabályozásának kérdése. A rendőrség 
már megkapta az utasítást, bog-

újból lásson hozzá az adatgyűjtéshez, 
amely a pesti kártyazsungclbc világit bele. 
A rendőri adatgyűjtés eredményét már el
jutatták a belügyminisztériumba. A rendőr
ség megállapításai szerint nz utóbbi hóna
pokban újult erővel kapott lábra Pesten a 
hazárdjáték és egymásután nyílnak meg az 
uj kártyaklubbok, a régi bezárt kártyabar
langok helyei. De megáliapitotta a rendőr 
ség azt is, hogy a kártyaklubbok bérlői lég 
újabban ha egy-egy uj vállalkozáshoz kez
denek, valósággal

bebiztosítják magukat a bclilí'vminlsz- 
ter betiltó rendeleté ellen.

A pinkabérlők ugyanis a legújabban egy
szerre két-három klubkeretet vásárolnak és 
igy ha a miniszteri rendelet az egyik klub
bot betiltja, a betiltást kővető napokban 
már megnyílik a másik.

A rendőrségi adatgyűjtés eredményekép
pen, — értesülésünk szerint — a belügy
minisztérium a közel jövőben minden va
lószínűség szerint még e héten újabb három 

hány arisztokrata és magas hivatalnoki csa
ládban követte el egyforma recept szerint a 
fosztogatásait és vasárnap délelőtt vallomá
sát azzal zárta le:

— Az öt évi fegyházon kívül tiz évi hi
vatalvesztésre is szól a büntetésem. Tanár
női kinevezést tehát aligha kapok belátható 
időn belül. Kénytelen vagyok ugy gondos
kodni magamról, ahogy lehet. Minthogy pe
dig

nagyon jól szeretek élni, nagyon jól kell 
magamról gondoskodnom, 

ez az én bűnöm ...
A rendőrségen nem tudták megváltoztatni 

Preisach Vilma életfelfogását, újból kihir
dették előtte a letartóztatásról szóló végzést 
és a vasárnapi rabokkal együtt átküldték 
őt is az ügyészség fogházába.

klub bezárásáról fog intézkedni.
A betiltásra kerülő klubbok listáján egy 
körúti, cgy Andrássy-utI és a körüt 
egyik mellékutcájában működő kaszinó 

szerepel.
Ezenkívül több klubban megtiltják a kár
tyajátékot, a klub azonban tovább működ
het. A pesti kárlyadzsungelben érthető ér
deklődéssel várják a legújabb miniszteri 
rendszabályokat, amelyekre talán soha nem 
volt olyan szükség, mint éppen most.

Titokzatos női holttest 
a békéscsabai 

gyakorlótér kút jóban 
Békéscsabáról jelenti tudósítónk: Rékéscsaba 

tanyavilágának a lakosságát egy különös eset 
tartja izgalomban. A békéscsabai legelőn, amely 
egyúttal katonai gyakorlótér is, tegnap reggel 
női ruhát találtak a katonák. Keresni kezdték 
a ruhához tartozó nőt és csakhamar meg is 
találták a legelő kutjában, ahonnan holtan húz
ták ki. Megállapították a személyazonosságát is.

A szerencsétlen leány Rrhllk Margit 18 éves 
jómódú gazdalány.

Megindították a vizsgálatot és megállapították, 
hogy a viruló szépségű gazdaleány

minden valószínűség szerint kéjgyllkosság 
áldozata.

Már néhány nappal ezelőtt eltűnt a tanyáról és 
feltalálását megelőző este együtt látták egy ide. 
gén, városias öltözetű fiatalemberrel. A rendőr
ség most keresi, hogy ki volt ez a titokzatos fia- 
talcmbcr.
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Beöthy Lászlö lemondása 
elfogadta a Színigazgatók 

Egyesülete
Faludi Sándor Cs Lízár Ödön kultusz
minisztert meghlzSsbOl ellenőrzik a 

magánszlnészlskoiakai

S Z I \ HÁ Z
Molnár Ferenc afférja 

Karinthy Frigyessel
Vasáinap délelőtt tartotta első idei ülését 

a Budapesti Színigazgatók Egyesülete. Az 
ülés elsősorban a Belvárosi Színház volt igaz
gatójának, Beöthy Lászlónak a egyesületben 
viselt elnöki lisztéről való lemondásával fog
lalkozott. A megjelentek egyhangúan

elfogadták volt elnökük lemondását 

és jegyzőkönyvi köszönetét mondtak eddigi 
működéséért.

A kultuszminiszter álirt már régebben a 
Színigazgatók Egyesületéhez, hogy nevezze
nek meg két pesti színigazgatót, akik a kul
tuszminiszter állal alakítóit bizottságban el
lenőriznék a magánszinii.'kolák működését. 
A színigazgatók megbízásából a kényes fel
adatot ,

Faludi Sándor az Operettszinház é,s Lá
zár Ödön a Király Színház Igazgatói 

vállalták.
ők fogják a jövőben a kultuszminiszter 

megbízásából ellenőrizni a magánszinészis- 
kolák működését.

Hangos jelenet a Belvárosi Színház megnyitó 
darabjának főpróbáján

Vigszinház
r

ffllWIIM
Ernőd Tamás és Törlik Rezső 

vigjátéka
, főszereplők:

Titkos Ilona, 
Góthné Kertész Ella, 

llayka Margit, 
Törzs Jenő, 

Góth Sándor, 
Rajnai Gábor

Soha talán olyan várakozás nem előzte 
meg egy színház megnyitását, mint a Belvá
rosi Színházét. A Földnélküly János főpró
bájának közönségéből valósággal seregszem
lét lehetett tartani a magyar irodalmi, szín
házi és művészeti életünk reprezentánsai 
fölött. A különösen exkluzív főpróba-kö
zönség az egyik baloldali páholyban Makay 
Margit színésznő társaságában felfedezett 
egy fehérhaju, monoklis úriembert is, Mol
nár Ferencet, aki pedig az utóbbi tiz évben 
nem igen járt el a pesti főpróbákra. A fő
próba közönsége közölt Molnárral szemben 
lévő páholyban ott izgult a darab egyik 
szerzője, Karinthy Frigyes is, aki az előa
dás alat» nem egyszer nézett át Molnár Fe
renc páholyába, hogy a magyar szinmüirás 
világhírű reprezentánsának arcáról 
le darabja hatását.

Nem csoda tehát, hogy Karinthy 
éppen úgy, amint társszerzője 
Menyhért és a színház igazgatója, 
Jenő, nagy érdeklődéssel várta azt, hogy 
Molnár Ferenc a Földnélküly Jánosról nyi
latkozzék. A legnagyobb magyar színműíró 
azonban az első szünetben kisétált a szín
házból és Marton Miksa társaságában a Ko
ronaherceg-utcában fel és alá sétálva töl
tötte a szünetet. Hiába várták az igazgató
sági irodában Heltaiék,

Molnár Ferenc egyelőre nem jelentke
zett.

A második szünetben Molnár Ferenc a szín
ház társalgóját kereste fel. Nem egyedül 
jött, hanem két amerikai úrral folytatott 
élénk eszmecserét. Karinthy Frigyes azon
ban nem tudta tovább lürlőztetni kíváncsi
ságát és odament Molnárhoz:

— Kérlek, Feriként, nyilatkozzál, mit 
szólsz a dologhoz?

Frigyes 
Lengyel 

Ileltai

Molnár Ferenc talán kissé idegesebben fe
lelt:

— A végén majd elmondom a véleménye
met, mojt azonban, amint látod, két kül
földi úrral beszélgetek.

Karinthy, bár nagyon felháborodott Mol
nár Ferenc válaszán, a kínos 
cesen akarta elütni:

— Amint látom, Ferikém, 
kedved van, tehát rossz

Molnár Ferenc azonban egész máskép 
értette Karinthy visszavágását és éktelen 
haragra gerjedt. Arcát elöntötte a vér és 
hangos, talán tulhangos szavakkal kérte ki 
magának azt, hogy az ő kedvét a Földnél
küly János befolyásolná.

Molnár Ferenc egyre hangosabb lett, 
úgyhogy a főpróba közönsége már kíván
csisággal fordult a társalgó egyik sarkában 
vitatkozó két érdekes, nagy iró felé. Ka 
rinthy, amikor látta, hogy egy félreértett, 
vagy félremagyarázott megjegyzéséből ilyen 
kínos botrány támadt, szó nélkül sarkon 
fordult és otthagyta a hevesen gesztikuláló 
Molnárt. »

Aznap este Heltai Jenőhöz volt hivatalos 
vacsorára Molnár Ferenc és a darab szer 
zői: Karinthy Frigyes és Lengyel Menyhért

Karinthy Frigyes nem ment el a vacso
rára,

amelyen viszont Molnár Ferenc szerette 
volna Karinthyvel szemben expiálni túlzott 
idegességéből eredő kijelentéseit. A legna
gyobb elismeréssel nyilatkozott Karinthy 
és Lengyel Menyhért közös darabjáról. En
nek ellenére azonban a felek nem békül- 
lek ki.

Molnár Ferenc különben ma Berlinbe 
utazott.

tottam szerződésemet és újból a régi feltételek 
alapján leszerződtetnek. Miután a Fővárosi 
Operettszinház is megkínált szerződéssel, lehet 
hogy ilyen módon össze tudom egyeztetni < 
dolgokat és miután megszűntek azok az okok 
amiért valósággal menekülnöm kellett Pestről] 

.újra leszerződöm. Nem is hiszi el, hogy a lég. 
'nagyobb sikereimben, (hiszen valósággal dédel. 
gélnek itt) mennyire szerettem volna inkább 
küzdeni. De a leckét megérdemeltem a sorstól. 
Mert egy oktalan színházi vállalkozásba kezd
tem, öreg koromra most külföldön vagyok 
kénytelen tartózkodni. Tele vagyok reménnyel, 
hogy minden jóra fordul és miként egy jó ame
rikai filmben, nálam is bekövetkezik a heppy. 
cnd. Különben kedden délben egy órakor érke
zem.

helyzetet vic-

nagyon jó 
a darab!

Stób Zoltán.

a zeniére! MATK0V1CH ny. rcndórlolügyclOelőkelő fliscrei nyomozóirodája
IV., Királyi I’ál-utca 4. Automata: 880—81

Premier után ...
FÖLDNÉLKÜLY JÁNOS. A kritika kissé 

dadogott, amikor a két iró színházában, a 
Belvárosi Színházban két kitűnő iró egész 
különleges szatíráját kelleti méltatni}. Hál 
igaz, h ogy nein a sablont kaptuk és Len
gyel Karinthy színpadi müvében van egy
két olyan rész, amely inkább a Terézköruti 
Színpadra való, de tény az, hogy ennyi iro
dalom, ennyi robbanó hatású helyzet és eny- 
nyi groteszk utalás a mai színházi viszo
nyokra nem igen volt összezsúfolva az utóbbi 
idők színpadi termékeiben. A darab határo
zottan nyugtalanítja a közönségei, amely az 
első este ulán immár hatodszor tölti meg a 
szépen álalnkitott színház nézőterét: a kö
zönség ugyanis túlságosan hozzászokott n 
happy-endes limonádékhoz. Ebből a szem
pontból talán kár, hogy Karinthyék nem fo
gadták meg saját darabjuk tanítását és nem 
applikálták magukra azt az igazságot, hogy 
a közönségnek mindig a megszokott dolog 
kell. Az előadás egy jól összedolgozó együt
tes képét mutatta A kettős szerepekben Som- 
layt. Lengyelt, Sugárt, de különösen Z. Mol
nárt kell megdicsérni. Radó Mária, hol 
honthvhannásan gurgulázik. hol bajorgizlsen 
cérnázlk. Mály Gerő elragadó. Kelety László 
a jó szerepel kitünően teljesítette.

Kedd, szerda, csütörtök, péntek
a Theater dér Komiker vendégszereplése 

a Fővárosi Opereuszlnházban 
Rótt Sándor, Ármin Berg, Ármin Springer

Rendes helyárak.

Lehet, hogy Pesten maradok
— mondotta a kis Rótt telefonon a Hétfői Naplónak 
„Most már megszűntek azok az okok, amiért való

sággal menekülnöm kellett Pestről"

't

RAMÓNARAMÓNA

— R. 265—2fi, Wien.
— Roll Sándor?
— En vagyok. Boldog vagyok, hogy felhívlak. 

Éppen csomagolok, alig várom, hogy már Pes
ten legyek.

— Mit,csinált nyáron?
Néhány napja jöttünk meg Brünnből és 

Prágából. Szerénytelenség nélkül mondom, — 
mondja örömteljes hangon, — óriási sikerem 
volt.

Egy brlinnl lap táréit hozott rólam és amit 
fájlalok, a legnagyobb osztrák karakterszí

nésznek nevezeti.
Helyreigazítást is küldtem ennek a lapnak, hogy 
magyar vagyok!

— Nem is tudja — folytatta, — hogy való
sággal ugrótok az örömtől, hogy ismét Pesten 
játszhatoin. Hiába Bécs, hiába Reinhardt

különben egy szerepre Reinhardhoz a Jo- 
aefstüdter Theaterba már leszerződtem, 

mégis Pest az igazi. Valósággal könnyeztem az 
őrömtől, amikor lekötöttük a Fővárosi Operett-

csütörtökön

Corvin

színházzal n vendégjátékot és ott léphetek fel, 
ahol életemben először nagy színpadon, az Ábris 
rózsájában játszottam. Lehet, hogy Pesten is 
maradok.

— ? ? ?
— Az Andrássy-uti Színház felhívott tclcfo-

non, kijelentették, hogy elfelejtik azt, amikor 
| én kényszerítő körülmények parancsára felbon-

Belvárosi színház 
Lengyel Menyhért és Karinthy Frigyes vigjátéku 
FÖLDNÉLKÜLY JÁNOS.
„Valami más, mint amit megszoktunk . . . 

A humornak, ötletnek, fantáziának, esprit- 
nek tűzijátéka." Pesti Napló

„Ez a vígjáték uj. merész, mulatságos és 
sokszor mélyre gondol." Újság

„A nagyszerű figurák, a groteszk és regé
nyes alakok nevettetőcn viccesek ..."

Esti Kurír
„Ez a siker egész másfajta írásművet koro

názott, mint amilyeneket ebben a színházban 
eddig játszottak." Nemzeti IJjság

„Karinthy szatirizáló elméjének toledói 
szikrázásai, Lengyel drámairól talentumának 
hatvágásai felvillanyoznak." Pesti Hírlap

„Mély és megdöbbentő szimbolikája van 
ennek a játéknak " Magyar Hírlap

„Ein grosser, ehrllcher Erfolg. Dér Erfolg."
Pester Lloyd

SZÍNHÁZI napló
Tsmét szegényebbek leszünk egy príma* 

donnával. — Szokolyay Olly kivándo
rol. Köztudomású ugyanis, hogy a legszőkébb 
szubrettprimadonna nem tudott megegyezni 
a Fővárosi Operett Színházzal, ezért erre az 
évre nem szerződött ide. Tavaly öt, részint 
bécsi, részint berlini szerződési ajánlata 
volt, amelyek közül most elfogadta a bécsi 
Kammerspiele ajánlatát. Eszerint Szoko- 
lay Olly az Andrássy-uti Színház jelenlegi 
műsorának befejezésével Bécsbe utazik és 
Kari Farkas revüoperettjében játsza a nőt 
főszerepet.

jailler Irén ugylátszik divatba jött. Tegnap 
szerződött le a Magyar Színházhoz, ahol 

a Lakatos—Drégely darabban „Valaminek 
történnie kell' cimü vígjátékban prózai sze
repet játszik, ma pedig meghívást kapott a 
Johann Strauss Theatertől, ahová Hanti 
Niese szerepeire hívják. A Johann Strauss 
Theater három hónapig fizetné Biller Irént 
csak azért", hogy teljesen megtanuljon Bécs
ben németül. Biller Irén most a legnagyobb 
dilemmában van, mert a Városi Színházhoz 
is szerződés köti és ezzel a hirtelen rásza
kadt „keresletben" nem tudja, hogy mit 
csináljon.

r\arvas Lili játsza el Berlinben Fodor 
László „Töltőtoll" cimü vigjátékának 

főszerepét. Az uj Fodor-darabot a berlini 
bemutató után a Vigszinház tűzi műsorára. 
Tegnap mutatták be Bécsben Biró Lajos és 
Jean Gilbert operettjét, a „Hotel Stadt- 
Lembcrg"-et, amelyet a Hotel Imperialból 
irtok át. Az operettet a Király Színház kö
tötte le Budapest számára.

Még csak 3 napig

Llane Hald
Bűnök utcája

RAMUS

nagy alkotása

A moszkvai kém 
FÓRUM

A legnagyobb FEDIK siker

SZEPASSZONY KOCSISA
MAGYAR SZÍNHÁZBAN

D
Ma hétfőn

premier!

TEMPÓ 
KAROLD!

Royal-Apollo
llg
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Elmaradt a Fővárosi Operett- 
szinház vasárnap esti előadása

A tűzoltóság tiltotta be, mert a vízturbina elromlott
Vasárnap este a Fővárosi Operettszinház

ban a szokásos tűzrendészed bejárás várat
lan kellemetlenséget okozott a szinház igaz
gatóságának. Mint minden este, ma is az 
előadás előtt megvizsgálták a szinház víz
csapjait és tűzbiztonsági berendezéseit. A 
tűzoltóparancsnok észrevette, hogy a vízcsa
pokból folyó viz csak szivárog és ennek

nincsen olyan nyomása,

hogy az esetleges tüzet oltani lehetne. Ezért 
bejelentette a szinház igazgatóságának, hogy

a vasárnap esti előadást addig nem en
gedélyezi,

ameddig a szinház rendbe nem hozatja be
rendezését. Az történt ugyanis, hogy a szin
ház gépházában elromlott az a turbina, 
amely a vizet a kellő 6 és fél atmoszféra

A PRIMADONNA ZSÁBÁJA
avagy

hogy kontreminálta meg Honthy Hanna 
Sebestyén Gézát

Múlt hét keddjén váratlan meglepetés 
érte a Városi Színházat, ahol egyre javuló 
tendenciával játsszák a Szökik az asszony 
cimü operettet. Honthy Hanna, c, nagysikerű 
operett kitűnő primadonnája ugyanis be
telefonált a színházba.

— Kedves Géza direktor,
gondoskodjon helyettesemről, mert ret

tenetes zsába tört ki rajtam 
és képtelen vagyok már ma este fellépni.

A színháznak nem okozott nagy gondoí 
Honthy Hanna helyettesítése, hiszen a pri
madonna már előbb is néhány napig beteg 
volt és ez alkalommal Síró Anna kitűnő 
eredménnyel pótolta Honthy Hannát. A 
szinház tehát Síró Annáért küldött, aki 
most már próba nélkül eljátszotta a Szökik 
az asszony női főszerepét. Másnap azonban 
szintén nem játszott Honthy Hanna, sőt 
harmad és negyednap sem és elérkezett a 
jubileumi előadás és ez is Honthy Hanna 
nélkül folyt le.

A szinház, mely kissé különösnek találta 
a nagyszerű primadonna zsábáját, Honthy 
Hannánál érdeklődött, hogy mikor számít
hatnak fellépésére.

Honthy Hanna azonban kitérő választ 
adott

Honthy Hanna zsáhájának, 
házi körökben beszélik, — 
előzményei vannak.

Ez a zsába akaratlanul 
Géza, a Városi Szinház

— ahogy szín- 
nagyon érdekes 

is Sebestyén 
igazgatójának

T upino, a legnagyobb angol burleszk- 
kémikus, aki egyúttal szerző-tenderé 

és színigazgató is, és akit az angol színházak 
Chaplinjének tartanak, irta „Ez hát a sze
relem" cimü bohózatot, amelyet a Fővárosi 
Operett Szinház mutat be szombaton. Lu- 
pino éppen ugy dolgozik színpadon, mint 
Chaplin a filmen. Darabjának általános 
témájához társszerzőket vesz és egy-egy je
lenetét a legkitűnőbb Írókkal és színházi 
emberekkel dolgoztatja át. Nem csoda tehát, 
ha minden jelenetnek robbanó hatása van. 
Szabolcs Ernő, a darab pesti rendezője ép
pen azért hü akart maradni a naiv angol 
humorhoz és vigyázott arra, hogy a bur- 
leszk-szellem rovására ne kerüljön előtérbe, 
— az operett. Nem pestiesitették el tehát 
Luptno legmulatságosabb bohózatát, hanem 
meghagyták ugy, ahogy az eredetiben Ang
liában olyan nagy sikert aratott. A múlt hé
ten azonban kis baj volt Tóth Erzsivel, az 
operett uj primadonnájával. Az operától hó- 
ditótták ugyanis el ezt a széphangu, fiatal 
énekesnőt, aki még egy kissé gyengén áll a 
színjátszás tudományával. Éppen ugy, mint 
valaha Kosáry Emmy, őt is mondattól 
mondatra két rendező is (Szabolcs társul 
vette magához Vágó Bélát) gyúrja át az 
operett számára. Tóth Erzsi azonban jó ta
nítványnak bizonyult.
A vidékiek elözönlik Pestet, viszont né- 

hány pesti színész külföldre kénytelen 
kivándorolni, igy Gallay Nándor is, aki ii- 
tenhatéves pesti szinészkedése után meg
unva a pesti színházak körüli tülekedést, 
artista pályára lépett. Berlinben már van 
szerződése. Dénes György, a Magyar Szin
ház volt szerelmes színésze pedig a Deut
sches Volksbünéhcz szerződött.

nyomásra erősiti.
Vasárnap este lévén, a szinház nem tudóit 

gyorsan intézkedni a turbinák megjavítása 
iránt, ezért kénytelen-kelletlen lemondott a 
Pók ma esti előadásáról.. Ezt az érdekes 
bűnügyi drámát ma játszották volna utol
jára n Fővárosi Operettszinházban és éppen 
ezért a szinház összes jegyeit már előre el
adták. Természetesen a szinház intézkedett, 
hogy

az eladott jegyek árát a pénztár vissza
fizesse,

vagy azt kívánságra másnapra érvényes je
gyekre becserélje. A pénz visszafizetése a 
legnagyobb rendben történt, mert a közön
ség belátta, hogy a színházat tőle távol álló 
okok kényszeritették az előadás meg nem 
tartására.

tervét akarja keresztülhúzni.
Honthy Hannának ugyanis ugy szól a szer 
zödése, hogy október 1-ig köteles játszani a 
Szökik az asszony főszerepét, de azután is 
a Városi Színházban kell szerepelnie, ha a 
szinház hetenkint legalább négyszer mű
sorára tűzi Kardos Géza és Brodszky ope
rettjét.

Tekintve, hogy a Szakik az asszony cimü 
, ODerett iránt a közönség érdeklődése nem 
csappant olyan mértékben, hogy a darabot 
le kellene A»íni műsorról, viszont Sebes
tyén Géíáyjak .kötelező bérleti operaelőadá
sai vannak, tt színigazgató ugy határozott, 
hogy szombat és vasárnap délután, valamint 
szombat és vasárnap estére kitűzi az ope
rettet továbbra is, mig a hét többi napjain 
a lekötött vendégszereplőkkel teljesiti a 
szinház vállalt kötelezettségeit.

A primadonnának azonban nem tetszett, 
hogy csak két napon ■— igaz, hogy négyszer. 
— játszón, különösen azért nem, mert ez 
keresztülhúzná azt a másik szerződést, ame
lyet a Fővárosi Opereltszinházzal kötött a 
Csúnya lány cimü operettre vonatkozólag. 
A primadonna tehát elhatározta, hogy va
lami módon kiforszirozza Sebestyén Gézá
tól azt, hogy vagy tovább rendes mértékben 
műsoron tartsa a „Szökik az asszony“-t, 
vagy 

kiengedi őt a darabból.
A beállott izületi fájdalmai mindenesetre jó 
apropót szolgáltattak arra, hogy a színésznő 
engedékenységre bírja a színházat.

rpomjny és társa a elme a Király Szinház 
legközelebbi újdonságának, amelynek 

szerzői: Szilágyi László, Andai Ernő és Ta
mássy Pál, aki utóbbi a Csókvásár címen 
irt évekkel ezelőtt operettet. Tommy Gaál 
Franciska lesz, aki egy cipőtisztitógyereket 
fog játszani (nadrágszerepbenl), a társa pe
dig Vaály Ilona, aki egy utcai képeslevelcző- 
lapárusitó leányt elevenít meg. Nagyon ér
dekes, hogy Rákosi Szidi is fellép ebben az 
operettben, cgy hetvenötéves, fehérhaju an
gol dáma szerepében.
TTáratlanul fellendült a Magyar Szinház- 
“ bán a „Szép asszony kocsisának" sorsa. 

A Hétfői Napló tanácsai alapján is kihagy
ták a kitűnő Móricz darabból azokat a fe- 
dákiádákat, amelyek nem odavalók és most 
már a közönség maradéktalan örömére és 
szórakozására játszók esténként a Szép
asszony kocsisát. Emiatt azután el is ha
lasztották a Lakatos-Drégely darab terve
zett premierjét, amelynek bemutatója egye
lőre teljesen bizonytalan.
"Vidéken igen rosszul megy a színházak

nak és talán ezzel lehet magyarázni 
azt, hogy a legjobb vidéki színészek való
sággal elözönlik Pestet. A legkilálástalanabb 
körülmények között jöttek Pestre Szirmai 
Vilmos, Tamás Benő, Kertész Manci, az 
aradi szinház szubrettje, Tolnai Andor, 
László Andor bonvivánok, Rajz Ferenc, Bi
hari Nándor, Galetta Ferenc. Harmath Hil
da. Ezek közül Tolnay Andor a Városi Szín
házhoz, Rajz Ferenc és Bihari Nándor a Ki
rály Színházhoz szerződtek. A többiek Is 
valamennyire elhelyezkedtek, egytke-másika 
orfeumhoz, vagy az újpesti színházhoz vagy 
gramofon vállalathoz, Galetta és Harmath 
Hilda azonban most tárgyal.

és a világvárosi varieté mllsor

EZ AHIR PETÉI
nem mond újat axohnak a hölgyeknek, akik a SEVILLA mű
selyemmel csak egyetlen egy próbát is tettek. Ok már ismerik a 
SEVILLÁT és mert ismerik, örökké hűek is maradnak hoxxá. 
Ók már tudjak, hogy a SEVILLA nemcsak a legjobb és leg

értékesebb Kűttner-Zellvag fonalból késxül, hanem a legnemesebb 
ízlésű színekben és mintákban kínál dús válasxtékot. Arról is 
meggyoxődhettek, hogy a SEVILLA sxíneinek valódisága és a 
sxíntartás tekintetében minden eddigi ruhaanyaggal sxemben 
eredménnyel vesxi fel a versenyt. A SEVILLÁBÓL készült ruha 

még gyakori mosás és vasalás után sem lesx lakó és nem látsxik 
viseltesnek.

MINDENKIT ÉRDEKEL
mégis ex a hirdetés, mert ennek ax a célja és feladata, hogy fel
hívja a nők figyelmét axokra ax újításokra, amelyeket időnként 
— éppen ax ó érdekükben — fáradhatatlan munkával kidolgo- 
Xunk és forgalomba hozunk. Kérjük tehát a hölgyeket, hogy 

saját érdekükben figyeljék közleményeink

Legújabb különlegességünk, ax 

ARANY SZEŐÉLY- 
NYOMÁSSAL elUtott 

CREPE DE LUXÉ MAR 
a piacon van

»FILTEX RT*

ax elsőrangú minőségű Küttner-Zcllvag fonalból készült tökéletes 
anyag. Minden vásárlásnál meg kell győződni arról, hogy az 
áru valádi-e. Valódiságát ex a pecsét bizonyítja:

A Rádió mai műsora
BUDAPEST.

9.15: Gramofonhangverseny. — 9.30: Hírek.
— 9.45: A hangverseny folytatása. — 11.10:
Nemzetközi vizjelzőszolgálat. — 12: Déli ha
rangszó. — 12.05: Opcrellrészletck — 12.25: 
Hírek. — 12.35: A hangverseny folytatása. — 
1: Pontos időjelzés. — 2.30: Hírek. — 3.45: 
Fulton-rendszerü képátvitel. — 4.20: Asszo
nyok tanácsadója. — 4.45: Pontos időjelzés. — 
5.10: Előadás. — 5.45: A Mandils-szalonzcne- 
kar hangversenye. — 7.15: Német nyelvoktatás.
— 7.50: Felolvasás. — 8.30: A középeurópai
müsorcseresorozathan a budapesti Stúdió csc- 
remiisorának közvetítése. A Dudapesti Filhar
móniai Társaság hangversenye. Vezényel: dr. 
Dohnányi Ernő elnök-karnagy. 1. Bartók: I. 
suite. 2. Dohnányi: d-moll szimfónia. Utána: 
Magyari Imre és cigányzenekarénak hangver
senye. — 11: Pontos időjelzés, időjárásjelentés, 
hírek és a nemzetközi sakkverseny eredményei.

KÜLFÖLD.
Berlin. 17: Komor Géza zenekarának hang

versenye. — 19.30: Vonósnégyes. — 20.30:
Nemzetközi hangverseny közvetítése Budapest
ről. A szimfónikus zenekar hangversenye után 
Magyari Imre és cigányzenekara magyar nótá
kat játszik.

Breslnu. 20.30: Walter Niemann óra, hang
verseny.

Rrnn. 20.30: Nemzetközi hangversenyközve- 
lités Budapestről.

Frankfurt a/M. 21: Kamarazene. — 
Kávéházi szórakoztató zene.

Kattnwic. 20: Hangversenyközvelités 
szawából, Posnanból.

Leipzig. 20: Amerikai dalok. — 20.50: Két 
egzotikus játéknak a közvetítése.

München. 20: Egyházi zene. — 20.40: Ka
tonazene.

Praha. 20 30: Nemzetközi hangversenyközve 
tités Budapestről.

Wien. 20.05: Hedvig Francillo-Kaufmann 
ária- és daiestje. -- 20.30: A budapesti filhar- 
mónikus társaság hangversenyének kőzvetilése 
Budapestről.

= Monstre dalárdakűzvetilés. Igen érde
kes előadást ad szombaton este a lipcsei rá
dióadó. Drezdában ugyanis monstre dalos- 
versenyt rendeznek és ennek során három

Teleiont J. 4*1—SS. TUNGSRAM
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ezer dalos versenyezik a városháza előtt. 
Ezt a szenzációsnak Ígérkező mostre dalos
versenyt a lipcsei rádióműsor közvetíti.

= Magyar zene és magyar próza a kül
földön. E hét nemzetközi rádióműsorán 
két igen érdekes magyar szám szerepei. Az 
egyiket szombaton este Davcntry adja, 
amikor is Kodály Zoltán Háry János szvitt
jét közvetíti a Qtiencs Hall-ból. A másik ma
gyar esemény pénteken este Berlin-ben lesz: 
a német főváros stúdiójában Polgár Alfréd 
tart felolvasást.

= Népszerű operák n külföld műsorén. Az 
operák kedvelői számos operaelőadással ta
lálkoznak e hét műsorában is. Hétfőn este KÓ- 
nigstvusterhausen Strauss Salomejét adja a 
berlini opernház előadásában, Nápoly ugyan
akkor Puccini Pillangókisasszonyát vette mű
sorára. Kedden Barcelona Chopin-estet rendez, 
Szerdán Zürich Wagner Bolygó hollandiját 
közvetíti. Csütörtökön Milanóban Verdi Rigó- 
lettóját játszák, pénteken Berlin Rossini Teli 
Vilmosát, szombaton pedig Brüsszel az Aidát 
adja.

= Operák gramofonon. Az utóbbi időben 
mindinkább meghonosodott a nemzetközi rá
dióműsorban az a szokás, hogy egész teljes 
operákat közvetítenek gramofon lemezeken. 
Az elkövetkező hét különösen gazdag ilyen 
gramofon operaelőadásokban. Szerdán esta 
Poscn Bizet: Carmenját közvetíti, csütörtökön 
Köln Caruso gramofonhangversenyt rendez, 
szombaton pedig Bukarest adja ugyancsak 
gramofonlemez közvetítéssel Wagner Trtsan és 
Isoldáját.
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H ÉTFÖI SPORTNAPLÖ
A ligabajnokság első teljes 

fordulójának szenzációi:
a Budapesten vendégszerepelt pécsi csapat elra
gadott egy bajnoki pontot a Hungáriától — Gól
záporral győzött a Budai 33-as a Bástya ellen — 
A Ferencváros megnyerte első bajnoki mérkőzését

A tegnapi első teljes forduló érdekes 
meglepetésekkel szolgált.

A bajnok Hungária felforgatott csapata 
arm volt képes megbirkózni ar. újdon

sült első llgabcll Pécs-Baranyával.
A kék-fehér bajnokcsapat eddigi két mécs
esén három pontot adott le. A Ferencváros 
világraszóló délamerikai túrája után Miskol
con játszotta le első mérkőzését és a fáradt 
csapat benyomását keltette. Könnyen lead
hatta volna az egyik pontot, bár a második 
félidőben lényegesen jobb volt a lelkes 
Attilánál. A külvárosi csapatok találkozásá
ból Újpest két gólos győzelemmel került ki. 
Az óbudaink a legyengült Nemzetitől saját 
otthonukban mindkét pontot elragadták. 
Győzelmüket mégis Fehér kolosszális védé
seinek köszönhetik. Ismét válogatott formá
ban van a kitűnő kapus. A legnagyobb meg
lepetést a Budai Harihárom okozta, amely

Miskolcon szerezte meg első bajnoki pontjait 
a Délamerikából hazatért Ferencváros

Ferencváros—Attila 3:1 (1:0)
Miskolc, szeptember 15.

(A Hét/fii Napló tudósítójának tclcfónjelen- 
tése.) Nemcsak Miskolc, de az egész csonka Fel
vidék napok óta lázban várta a Délamcrikát 
járt Ferencváros első komoly hazai meccsét. 
Elővételben elkelt minden jegy s már szomba
ton délben mindenki tudta Miskolcon, hogy 
táblás ház lesz! Kora délután megkezdődött a 
népvándorlás a népkerti pálya felé. Villamosok, 
konflisok és autók sokasága ontotta az érdek
lődőket

Délután négy órakor 8000 ember várta a 
kezdés pillanatát.

Nagy ovációval fogadták a pályára lépő csapa
tokat s Biró Sándor bírónak is kijutott az elő
zetes bizalomból. Szemező esőben Schtvarcz 
Gyula, az Attila elnöke üdvözölte a vendégeket 
üdvözlő szavaira bláriássy I.ajos dr. válaszolt. 
Az Attila választ kaput és a Ferencváros kezdi 
a játékot. Már az első perc nagy izgalmat hoz, 
amennyiben Pruha hendszet vét. Majd az Attila 
komért ér cl, melyet Bukovi kifejel, de nz újabb 
lövést Amsei pompásan védi. Most formás tá
madások következnek mindkét részről, de ered
ménytelenül. Majd Siklósy vét hendszet a kapu 
előtt, a helyzet tizenegyes-gyanús, de a biró 
nem veszi észre. Igen erős a tempó s gyorsan 
hullámzik n játék. Kohut önző játékkal kapu 
mellé gurit egy jó labdát, majd Bukovi gáncsol
ja Opatát. A Ferencváros kornerét Bán kifejeli. 
A tisztán álló Opatát a 16-oson felvágják, de a 
biró sípja most is szóllan marad. A közönség 
elégedetlenkedése némi füttykoncertben nyer 
kifejezést. A 17. percben újabb zöld-fehér kor
ner,

Kohut beadását Dnnkó kifejeli, ám a résen- 
álló Rázsó nz ellenkező sarokba juttatja a 

labdát. (1:1.)
A 23-ik percben Amsei egymás után két nehéz 
labdát fog. Majd, a mind erősebben támadó 
Fcrcncváros-csalárok sorozatos támadásait teszi 
ártalmatlanná Szemző. A játék most igen he
ves. A 35., 36. és 39. percekben ferencvárosi, a 
41. és 43. percekben Attila kornerek esnek, de 
az eredmény csak nem aknr változni. Az utolsó 
percben Szeder lövése hajszálnyira kerül kapu 
mellé.

Szünet után a Ferencváros technikai és Ink- 
iikai iskolázottsága percről-percre jobban ki
domborodik.

Már a negyedik percben Takács II. klszö- 
Ik, éles lövése Bán lábáról a balsarokba 

pattan. (2:0). öngólt
A zöld-fehérek tovább támadnak, Takács II. 25 
méterről hatalmas bombái küld a miskolci 
kapura, mely alig süvít cl a léc felett. Majd Ko
hut éles lövése készteti Szemzőt kivételes-tudá
sának igazolására. A 10 percben éri el nz Attila 
egyetlen gólját:

Opala 30 méterről lőtt szabadrúgása Amsei 
kezel körött a felső kapiilécre patan, majd 
Amsei hátáról a berohanó Szeder elé, aki 

közelről értékesíti. (2:1).
A közönség eget rengető tapsorkánnal tüzeli nz 
Attilát ujaltb é.s ujnbh támadásra A miskolci 
csapat tényleg nagyon szépen játszik. A Ferenc

Szeged büszkeségeit féltuealot megha
ladó gólnr.innyal küldte haza.

A legnagyobb magyar futballmiivész, a re
aktivált Orlh Gyuri pompás irányítása mel
lett a fiatal Ember úgyszólván válogatott 
keretbe illő játékot nyújtott. A második liga 
derbyje, a Sabárin—Vasas-mérkőzés gól nél 
kuli döntetlenül végződött.

A bajnokság állása:
Budai Harihárom 4 pont (10:0)
Újpest 4 ,, (6:2)
HL kér. FC 3 „ (4:3)
Ferencváros 2 (3:11
Somogy 2 „ (4:4)
Bástya 2 „ (5:7)
Hungária n (3:5)
Atilla I „ (2:4)
Bocskay t (2:5)
Nemzeti 1 .. íl:3)
Pécs-Baranya 1 .. (1:41
Kispest 0 » (0:2)

város csak a 17. percben lendül ellentámadás
ba, amikor komért ér el. A következő percben 

Tnkóes II. egyedül kígyózik végig a pályán 
és a két hátvéd között Is átsurranva, behe
lyezi a végeredmény! jelentő gólt. (3:1).

Vérbeli Takács gól volt! Most változatos me
zőnyjáték következik, a 30. percben Szedlacsck 
biztos helyzetben hibáz. Mindkét oldalon kor- 
nerok tarkítják a játék képét, melynek végle
ges korner aránya 15:7 a Ferencváros javára.

A mérkőzés igen szép és izgalmas volt.
Az Attila dicséretére válik, hogy végig két

ségessé tudta tenni az eredményt.
A Ferencváros még messze van igazi formájá
tól s a fáradtság itt-olt kiütközött az egyes já-

Ülltíl-útl pálya
Vasárnap. 1020. szeptember 22-én. d u. tél 5 órakor 

Ferenczuíros-lll. Kei* FC.
Klótl fél ' órakor

Hungaria-Bastya
Mérkőzések az 1. liga bajnokságáért

lékosokon. Túrni és Takács II., valamint a kél 
hátvéd játszott elsőrendűen, de Bukovi is sok 
támadást akasztott meg. Az Attila uj csatárai 
nem váltak be. Védelme nyújtott klasszist, fő
ként a kél bekk és Bán munkája volt élvezetes. 
A közönség némi csalódással távozott, s

.Miskolcon nz volt a vélemény, hogy a mai 
Ferencvárost jó csatárokkal le lehetett vol

na győzni!

Csapatának kényszerű 
felforgatása egy bajnoki 
pontjába került a Hun

gáriának
Pécs- Baranya—Hungária 1:1 (1:0)

Az amatőr-prófétáknak nem volt nehéz fel
adatuk. amikor falra festették az ördögöt. Az 
előre bejósolt vereség nem következeit ugyan 
he, de pontot vesztett a Hungária. Hozzátarto
zik még a meccs krónikájához, hogy

a Hungária hlvőscregc a meccs után láza
dozott és a tréner fejét követelte.

Amiben a hívőknek nem volt igazuk. Mert a 
kényszerűségből össze-visszaforgatott csapa
tért, amelyből pláne Kalmár is hiányzott, a ve
zérkar mindenesetre vállalja a felelősséget, ame
lyet aligha fog megosztani n drukkorhaddal. 
Áz utóbbinak pedig el kell tudni viselni az 
ilyen balesetet, amilyen tegnap is érte a Hun 
gáriát.

Nem volt tehát meglepetés a kék-fehérek teg
napi ponlvcsztcsége, amelynek főokát a fen- 
llekben vázoltuk. A Kalmárt és Jecklt nélkü
löző csnpat Tlctka jobbszélen történt szerepel- 
telisével súlyosbítva, előre vetette árnyékát a 
pontvcszlcségnck. A további magyarázat: a 
pécsi csapat lelkesedéstől fűlött játéka, n két 
fedezet sor közöli fennállt és a pécsiek javára 
mutatkozó differencia, a pécr.i védelem kiváló
sága. ügyes taktikája, tempóbirása. Ezek ma
gyarázzák a pécsiek gyöz.clemszómba menő si
kerét, amely

reálisan hozta ki ■ meccs eredményét.
A meglehetősen gyatrán indult játék teljesen 

i/galommcnlcscn indult. Eredményt csak a 40. 
perc hoz, amikor

Pajor a szélről kapott labdái a 16 oa vo
nal tájékán lestoppolta és lövése a felső 

sarkot érve, pattan a hálóba.
E«y í‘» bocasJt » kóveUsuí aetsjl, 

amikor a Hungária-publikum — látva kedvenc 
csapatának játékát — tüntetésbe fog Révész 
Béla tréner ellen. A biró, Kann Ferenc a tünte
tést magára vonatkoztatja és félbeszakítja a 
mérkőzést. Baj nem történik, mert a félreértés 
csakhamar kiderül és a kedélyek lecsillapod
nak.

Pécs-Baranya a második félidőben — pro
gramszerűen — a védekezésre rendezkedik be. 
A kiegyenlítő gólt azonban még igy sem tudja 
elkerülni. A 7. percben

Barátky huszméterea .szabadrúgását Hirzer 
befejelfe.

A győztes gólért megindult harc elkeseredet
ten dúl. A pécsiek a védelembe vonulnak és a 
kiegycnlitő gól — úgy látszik — hasztalan ön
tött lelket a kék-fehér csapatba. Remmer sérü
lése, azután néhány sikerrel kecsegtető táma
dás összeomlása lesújtja a csap lót. Egyik ol
dalon Mandl brilliáns játéka, amott a megerő
södött pécsi védelem szívóssága hárítja el a ve
szélyes akciókat. A Hungária támadásai a 
meccs vége felé nagy izgalmakat támasztanak 
ugyan, a meccs azonban végeredményben mégis 
döntetlenül fejeződik be.

MTOCT MMt
Kialakul az uj bajnoki 
szezon nagy csapata: 

a Budai 33-as
Budai 33-as—Bástya 7:0 (6:0)

A multheti remek start után természetesen 
mindenki a Harihárom újabb sikerét jósolta 
be. És a budai csapat be is váltotta a tegnapi 
játékához fűzött reményeket:

rágj gó csatárjátékkal hódította el a sze
gedi csapattól a bajnoki pontokat.

Hét gólt lőtt ezen a mérkőzésen a budai legény
ség. Szépséghibája volt azonban a sikerdus já
téknak az a körülmény, hogy a csatárok gól
készségükből semmit sem tartalékoltak a máso
dik félidőre. A hét gólból hat az első félidőre 
esett.

Az Orth Gyuri által dirigált csatársornak 
Ember volt a lelke.

Mesteri góljai a semleges publikumot is tapsra 
ragadtatták. Orth passzai viszont életet, lelket 
kölcsönöztek ebbe a csatársorba, amelyet nagy
szerűen támogatott a Kaltenecker vezérletével 
dolgozó fedezetsor. A csatársor ily összetételé
ben könnyen viselte el a hendikepet, amelyet a 
balszélső posztjára állított és idegenszerüen 
mozgó Kovácsi jelentett.

A Bástya pipogva, léleknélküli játéka volt az 
első félidő meglepetése. Szünet után azonban 
összeszedte magát és ekkor már kemény ellen
félnek mutatkozott. A meccs e periódusában 
balszerencséjén múlt, hogy adott gól nélkül kel
lett elhagynia a játékterei.

A budai együdes már a 3. percben szerezte 
meg a vezető gólt Ember lövéséből. A 12. 
percben Orlhot elgáncsolják, a 30 méteres sza
badrúgást Ember a rendeltetési helyére juttatja 
(2:0). A 24. percben Orlh a tizenhatosról pom
pás gólt lő (3:0). A közönség extázisbán ün
nepli a nagy fulballmüvészt. A Bástya védelme 
feltűnően gyengén funkcionál. A 30. percben 
Ember lövését Benedek védi ugyan, de a labda 
becsúszik (4:0). Alig kezdenek, már Ember le
fut és közvetlen közelről ujab gólt lő (5:0). A 
40 percben Orth labdájából Lyka féllucalrn 
kerekíti a gólarányt (6:0).

Szünet után erős Bástya-támadások, a bu
daiak nem nagyon erőltetik meg magukat. A 
27. percben Orth—Kovácsi—Ember formás tá
madás után utóbbi beállítja a végeredményt 
(7:0.)

Debrecenben már a dön
tetlennek is örülnek

Somogy—Bocskay 2:2 (2:1)
Debrecen, szetember 15.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefónjelen- 
lése.) A Bocskay sikertelen startja erősen lelo- 
hasztotta a futball-lázl Debrecenben. Ennek 
ellenére az érdekesnek ígérkező mérkőzést 
mintegy háromezer főnyi közönség nézte vé
gig. A játék folyamán a Bocskay volt a jobb 
és lényegesen többet támadott ellenfelénél, 
azonban csatársorát oly nagyfokú balsze
rencse üldözte, hogy végül - ■—*

örülnie kellett a debreceni publikumnak, 
hogy kedvenc csapata az egyik pontot 

megmentette.
A Bocskayból Sághy és Mertin tiinl ki, aki ez
úttal még Markost is felülmúlta nagyszerű, ele
ven játékával. Semler ellenben csődöt mondott. 
A Somogy csapatából Kutassy, Morvay és a 
Markost kitünően fogó Blum Zoltán, a veterán 
sokszoros válogatott tűnt ki és kapott sok 
tapsot.

Nagy Bocskay-fÖlénnyel kezdődik a játék, 
de Kutassy helyén van. A 9. percben komért ér 
el a Somogy, s Jakube könnyű labdáját Bu- 
day, a közönség nngv megrökönyödésére be
engedi (1:0). Semler több esetben hibáz, majd 
n 30 percben Galambos gyenge lövése ujnbb 
gólt eredményez (2:0). A 40. percben Markos 
átdolgozza magát a védelmen és helyezett gólt 
lő (2:1).

Szünet után állandósulnak a Bocskay táma
dásai, de a Somogy jól védekezik. A 36. perc
ben Sághy bombája végre utat talál a Somogy 
kapujába (2:2) A további Bocskay támadá
sokat nem kíséri szerencse.

Zálogjegyet
ékstcrckrAI • n Arukról is legmaensabb Árban vesz 
Aranyat. ezOztflt bevált „MWMUl* MMtfMt 61, twl 1.

értesítési
Értesítem minden Ismerősömet, barátomat és üzletfele
met, hogy a Sándor Ideál paplangyár kötelékéből meg. 
váitam s oü mindennemű erdeneitsegem megszűnt

Dl ■■ Ml 66 paplan, matrac és
I L V III H úgynemüek gyártását

a már 6 év óta vezetésem alatt A ló

Belvárosi Vászonáru Rt. 
Kamermayer Károly ucca S. Szervita tér sarok 
keretében fogom foytatni.
A paplankészítés terén a speciális „PLUMA" petely- 
naplan gyártási módszeret logom Magyarországon 
meghonosítani
Kérem a régi bizalmukkal továbbra is megtisztelni 
s nb. megrendeléseikkel felkeresni szíveskedjenek.

Teljes tisztelettel Varga 
Belvárosi Vászonáru Rt. t túrna paplangyár

Fehér nagyszerű védő
játéka pontokat szerzett 

Óbudának
111. kér. FC—Nemzeti 2:1 (1:1)

Nem hiába nevezik a III. kerületiek legénysé
gét a legmegbízhatóbb proficsapatnak. A vasár
nap esedékes két pontot is sikerült a Nemze
tiéktől bevasalniok.

A Nemzeti puha, erélytelen játékával — bár 
az első félidő 1:1 arányban zárult, — elveszí
tette győzelmi esélyeit.

2000 néző jelenlétében indult meg a játék, 
még pedig a Nemzetiek támadásaival. A 18. 
percben

Odry váratlanul élesen kapura lő és a labda 
Fehér kezéből a hálóba pattan.

A kiegyenlítésre még az első félidőben adódik 
alkalom. A 36. percben a Nemzeti ellen büntető
rúgást ilél a biró.

A tizenegyesből Drössler szerzi meg a ki
egyenlítő gólt.

A 40. percben vehemens Nemzeti támadás rend
kívül veszélyes helyzet a III. kér. kapu előtt, 
Fehér azonban mindent ment.

Szünet után a játék tempója még fokozódik'. 
A 10. percben a Nemzeti szabadrúgást rúg az 
óbudaiak ellen, később a biró 11-est ilél a III. 
kér. ellen, amelyet Győri rúg. Fehér azonban ki
véd. A 18. percben ismét izgalmas jelenet az 
óbudai kapu előtt, amelyből egymásután két 
korner lesz. Az óbudai csapat ekkor ellentáma
dásba megy át és

Schiller—Konyor összjátékából utóbbi a 
második gélt lövi.

Ettől kezdve a III. kér. fölénye állandósul. A 
35. percben az óbudai csatársor veszélyes hely
zetet teremt, amelyből a labda kapu fölé kerül.

Az elővárosok futball
csapatainak találkozása 

újpesti sikert hozott 
Újpest—Kispest 2:0 (0:0)

. ötezer néző volt kiváncsi Budapest két elő
városának futballmeccsére, amely ezúttal az új
pesti Stadionban került lebonyolításra. A baj- 
nokverő Újpestnek immár legendás hirüvé vált 
csapata, mint biztos favorit lépett a pályára 
Talán ez a magyarázata annak, hogy

Újpest csapata nem tartotta szükségesnek, 
hogy minden energiát kiadjon magából.

A gól nélkül végződött első félidő után az új
pesti csapat mégis rákapcsolt, de megelégedett 
az aránylag kis gólarányu győzelemmel.

Újpesti támadásokkal kezdődik a mérkőzés. 
A kitűnő kispesti védelem azonban ment. A 12. 
percben Avar 20 méteres szabadrúgása kapu 
mellé kerül. Ugyanez a sorsa a következő perc
ben Dudás 30 m.-es szabadrúgásának. A 16-ik 
percben Mészáros Szabót szökteti, aki az ötös
ről bead, a belső csatárok azonban nincsenek 
helyükön. Kővágó egy időre kiáll és Avar megy 
hátra becknek.

Szünet után a játék kispesti támadásokkal 
indul. A 9-ik percben Kispest komért ér el, 
amely eredménytelen marad. A 11-ik percben 
Újpest rúg snrokrugást Kispest ellen. A 13-ik 
percben Szabó bead, Avar a labdát fejeli, Dénes 
azonban elvetéssel ment. A 15-ik percben nagy 
szél kerekedik, melynek következtében a labda 
a legtöbbször az Újpest térfelére terelődik. A 
20-ik percben Raffai Varsányival összeütközik, 
néhány percre kiáll, később visszajön, de ettől 
kezdve csak statisztál. A 30-ik percben Raix a 
16-oson faultolja Szabót, Avar szabadrúgása 
elé a kispesti játékosok sorfalat állanak,

a labda azonban a kilátásában megakadá
lyozott Dénes hasa alatt a hálóba kerül.

A 36-ik percben Dudás messziről lő kapura, 
labdája felpattan, Aknay azonban igy is fogja.

A 42-lk percben Ralx Ismét felvágja Szabót, 
Avar a szabadrugáM góllá értékesül.

Újpesti támadásokkal végződik a félidő.
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kOlfőlbi sporthrpló
A magyar uszógárda 43*5 : 33*5 arányban győzött 

az osztrákok ellen
Bárány a stafétában 58’5 mp-et úszott

legtökéle 
tesebb 

felíételek

A világhírű felülmúlhatatlan
w IS.Bécs, sze;

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen
tése.) A kétnapos magyar-osztrák ' ' ' ’ 
zést vasárnap az éjjeli órákban fejezték be. A 
Diana-Bad zsúfolásig megtelt közönséggel és a 
m —’-ar úszók pompás teljesítményét lelkes óvá- 
cióval fogadták.

A 8X100 méteres stafétában Bárány az 
osztrák Goldbergerrel szemben 58.5 mp.-es 

ki." ő Időt úszott.
Az eredmények a következők:
4X200 m. staféta: 1. Magyarország 10 p. 03.6

uszómérkő-

mp., 2. Ausztria 10 p. 35.6 mp. — 100 m. gyors
úszás 1. Wannie (magyar) 1 p. 02 mp., 2. Mé
szöly (magyar) 1 p. 02.4 mp., 3. Staudingcr 
(osztrák). — ÍXfOO m. vegyes staféta: I. Ma- 
gsi.rország (Hild, Bicskey, Bárány) 3. p. 35 2 
mp., 2. Ausztria 3 p. 40.7 mp. Bárány nn"-szerű 
úszásával biztosan győz a magyar staféta. — A 
műugrást az osztrák Staudinger n”--'- Vég- 
oredmé:-. ben

Magyarország győzött 48.5 ponttal az oszt
rákok 88.5 pontjával szemben.

Bécs—Pozsony vizipólómérkőzés ÍS.-5 (6:').

Válogatott amatőr labdarugócsapatunk 
veresége Bécsben

Ausztria—Magyarország (amatőr) 3:2 (2: 2)

>

részletfizetési akciója 
megkezdődött!

Sötétkék matrózruha, ki
tűnő tiszta gyapjú seviotkelmé- 
bői, dúsan berakott szoknyával, 
bélelt blúzzal, dupla gallérral, 4 n
6 évesnek______________1Ó
Nagyságonként P 1.50 emelkedés.

Csikós vászonruha, jól mos
ható cérnavászonból, dupla gal
lérral, elsőrendű kivitelben, 6 4 évesnek___ _ ...________ lo,
Nagyságonként P 1.50 emelkedés.

Intézeti mosóruha, jól mosható csíkos vagy pettyes mosó- 
delénből, hosszú újakkal, fehér j 
vászongallérral, 6 évesnek___ 4«Vv
Nagyságonként P —.50 emelkedés.

Fehér vászon matrózbluz,
dupla gallérral és kézelővel (egy 
fehér és egy sötétkék gami- q 
túra), 6 évesnek__________O.DU
Nagyságonként P —.75 emelkedés.

Csíkos vászon matrózbluz, 
zsinórdiszitésscl, elsőrendű. Jól 
mosható csikós vászonból, 6 m ka évesnek _ .........._............. (,Ou
Nagyságonként P -.75emelkedés.

ÍHros kazánbluz, saját gal
lérral, előírás szerint, fekete zsi- 4 
nórdlsszel, 6 évesnek ___ _  JLJL.----
Nagyságonként P —.75 emelkedés.

Leányka télikabátok, kü
lönböző színes köpenykeímék- 
ből, dúsan szőrmézve, vatelinoz- aa 
va, müselyem béléssel,6 évesnek ----
Nagyságonként P 2.— emelkedés.

Sötétkék bakfiskabátok 
nagy választékban 

Postán utánvéttel bérmentve szállítunk

FENYVES
Calvin-tér 7. — Károly-kOrut 10.

Bécs, szeptember 15.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) A Hohcwarte-i 

pályáin negyvenezer néző elölt játszották le a 
magyar-osztrák amatőr válogatott mérkőzést. 
Igaz, hogy a negyvenezer ember nem az amatő
rök kritikán aluli gyenge játékára volt kiváncsi, 
a hatalmas publikum az osztrák-cseh profi
meccsre gyűlt össze. Az amatőrmérkőzésen az 
osztrákok voltak jobbak és megérdemelten győz
lek. A magyar amatőrök vereség szériesze előre
láthatóan nem is fog egyhamar végetérni. Min
denki tudja, hogy lényegesen jobb csapatot tud
nánk harcba küldeni, ha megfe’clő - kérlelem-

inéi rendelkező kapitány állítaná össze. A veze
tést a magyar csapat szerezte meg Dobos révén 
(4. perc), de 1 perc múlva Kann egalizál. A 9. 
percben szabadrúgásból Szaniszló révén ismét 
a magyar csapat kerül vezetéshez, ám a 14. perc
ben Kubesch egyenlít ki. A győztes gólt a máso
dik félidő 22. percében Kann szerezte meg az 
osztrákoknak. A mérkőzést a jugoszláv Jaksics 
vezette.

Az amatőr Európal-Kupa-mérkőzJ ,ck táblá
zatán Magyarország amatőrcsapata szégyen

szemre az ntolső!

kezdődőieg

kaphatók
a magyarországi vezérképviselöséíjnél

Prágában játsszák le a harmadik Újpest—Rapid
mérkőzést

Bécs, szeptember 15.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefónjelen- 

tése.) A középeurópai kupabizottság tegnapi 
konferenciája meghozta döntését a Rapid—Új
pest-mérkőzés nagy port felvert ügyében. A bi
zottság _

Marvalits Kálmán harmadik 
Párizsban

Pária, szeptember 15-
(A Hétfői Napló tudósítójának távirata.) A 

Slade Ffnncais nemzetközi atlétikai versenyé
nek reánknézve legfontosabb száma a diszkosz
vetés volt. Sajnos Marvalits szereplése nem járt 
a várt sikerrel, mert itthon állandó 46 méteres 
formájától elmaradva, csak harmadik lett. 
Eredmény: 1. Noel (Piri,) 4692 cm. !. 
(Strassburg) 4466 cm. 3. Marvalits (B1C) 4443 
cm.

Amerika tennlszbajnokságát Tildén nvcr’.c.
Newyork, szeptember 15.

(A Hétfői Napló távirati jelentése.) Amerika 
fért! egyes bajnokságában Tildén Huniénál ke
rült össze a döntőben. Az izgalmas bajnoki kuz* 
(leimet Tildén nyerte 4:6, 6:2, 2:6, 6:4 és U:3 
arányban.

a harmadik mérkőzés színhelyéül a prá
gai Slavia-pályát Jelölte ki és annak leját

szását szeptember 25-ére tűzte ki.
A határozatot mindkét fél elfogadta. Kijelöl

ték egyben a meccs biráját is a lipcsei Fuchs 
személyében.

Nürnberg:
Sp. VGG. Führt—ASV Nürnberg 3:0.
Würzburg 04—I. F. C. Nürnberg 3:3 
WFR Fürth—Sp. Wgg. HOF 2:0.

Zürich:
Stade Franceis—F. C. Zürich 1:2.
Club Francais F. C. Zürich (vasárnap) 

3:1.

Budapest, IV., 
Kristóf-tér 3.z

6b minden jobb szaküzletben

Kérjen árjegyzéket!

Minden csapat vesztett 
már pontot a II. ligában 

Escményteljes fordulói játszottak tegnap a 
II. liga egyesületei, amely után már nincs csa
pat, amely legalább egy pontot ne vesztett 
volna. A derbinek számiló Vasas—Sabaria dur
vaságokkal tarkított döntetlenje mellett a Kos
suth súlyos veresége az említésre méltó ese
mény.

Zala Kanizsa—Terézváros 2t0 (1:0).
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen

tése.) Igen szép időben, szépszámú közönség 
előtt játszotta le a Zala—Kanizsa bajnoki mér
kőzését s multheli gyenge játékához képest na
gyon jól játszott, ami főként Schusslcr érdeme. 
A 15. percben éri el a Kanizsa az első gólt: 
Schusster kiszökik és beadásából Orsolyák 
csodás gólt lő (1:0).

Szünet után már az első percben eredmé
nyes a Kanizsa csatársora, amennyiben Orso
lyák megszerzi a második gólt (2:0). Ezután 
nagy botrány keletkezett az állóhelyen, ami 
főként a tribünt hozta izgalomba, mert a rend
őrökkel körülvett botrányokoző a pályán vo
nult keresztül, — miközben a csapatok nyu
godtan tovább játszódtak.

VÁC FC—Soroksár 1:0 (OK)).
Eddig mindkét csapatnak sikerült megőrizni 

A veretlenségét s a mai találkozón a szerencsé
sebb VAC-nnk sikerült megszereznie a '—őzei
met. A gólt a második félidő 30. percében 
Haar rúgta.

Merkúr—BakFc 2:1 (0:0).
Nehéz küzdelemben szerezte meg a Merkúr a 

győzelmet. Eredménytelen első félidő ulán 
Fieger két gólt ér el, amelyet a BAK Zaub- 
heimer révén viszonoz.

Sabaria—Vasas 0:0.
A múlt évi két elsőosztályu csapat derbijel- 

legü találkozásán erős iramú és helyenként 
durva Játék volt. A Sabaria állandóbb fölényé
vel szemben a Vasas ritkábban, de annál ve
szélyesebben támadott. ,

Turul—Kossuth 6:1 (8:1).
A Kossuth bemutatkozása nem sikerült. Az 

első félidőben még csak Játsrolt valahogy, de 
szünet után teljesen összeroppant s a Turtil 
tetszés szerint Jötte r gólokat,*

Prága: 
Bécs—Prága 5:4 (3:1).

A Prágában megtartott városközi proflmérkö- 
zésen az osztrák tartalékgárda biztosan győzte 
le a cscAeket.

Zidenice—Hertha (Bécs) 2:0 (1:0).
Bra'islava—Florisdorf (Bécs) 2:0 (1:0).
Zilina—Ligeti 5:0 (2:0), felvidéki bajnok

ság döntője.
Sparta—Kladno — DFC 4:2 (3:1).

Két kerületi csapatbajnokságot 
nyert a griífmadaras atlétagárda 
Barsi 1:55 mp-et, Szabó 1:56’4 
mp-cet futott 800-on —Paitz 10’1 
tnp-cel nyerte a 100 yardot, Koll
mann 15’8 mp-cel a 110 m gátat

A MAC hagyományos őszi atlétikai versenye 
a közbeékelt két Budapest bajnoki csapatver
seny folytán sokat veszített érdekességéből s a 
végeszakadatlan távolugrásokat meg diszkosz
dobásokat csak elvétve szakította meg egy-egy 
érdekesebb szám.

A verseny főleg a közelgő magyar-olasz via
dal szempontjából kielégítő képet nyújtott. Kü
lönösen

a 800-as verseny kelteit megnyugvást, mert 
Barsi nem vári szenzációs futással csak 
alig 0.6 mp.-cel maradt el 1925-ben felállí
tott rekordjától, Szabó pedig 1 p. 56.8 

mp.-es kiváló időt futott.
Hosszú kényszerpihenője ulán először indult 

Paitz — 8 győzött. A régi, görcsösen erőlködő

■ynELLH FORTUIIfl
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TANC-CSODA A

M0ULINA0U6E...

Az osztrák prolik legyőzték 
a cseheket

Ausztria—Csehország 2:1 (2:11
Bécs, szeptember 15.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefónjelen- 
tése.) A Hohe Warten 40.000 néző előtt játszot
ta le soronkivüli barátságos mérkőzését a két 
nemzet profiegyüttese. A meccs élénk tempóban, 
helyenként kissé erősen, de durvaságtól mente
sen folyt le. A csehek szerezték meg Kratoch- 
tvill révén a 28. percben a vezető gólt, melyei 
Gschweidl tiz perc múlva egalizált. Egy perc 
múlva Cipera a tizenhatoson beiül durva faul
tot vét, Carraro olasz biró haladéktalanul tizen
egyest ítél, melyet Wesselyk góllá értékesít. 
Cipera sérülése miatt a csehek tiz emberrel 
játsszva visszaesnek, de védelmük sikerrel pa
rírozza az osztrák csatársor támadásait. A cse
hek közül Junek, Kratochwill és Planlcka, az 
osztrákok közül Gschweidl és Horvát tűntek ki.

futásával szemben simán futott s vele megol
dódik a válogatott egyik helye. A 110 méteres 
gátfutásban Kollmann vett revansot a bajnok 
Borosson s

15.8 mp.-es Ideje a legjobb Idei magyar 
eredményi

A két Budapest bajnoki csapatversenyt a 
MAC nyerte. A távoli biztosan, mig a diszkoszt 
csak nagy küzdelem ulán

Részletes eredmények:
100 yardos síkfutás. 1. Paitz (BEAC) 10.1 mp. 

2. Solt (BSE) 10.2 mp. 3. Németh (MAC) 10.2 
mp.

220 yardos síkfutás. 1. Farkas K. (BEAC) 
22.9 mp. 2. Kurunczy (TSE) 22.9 mp. 3. Szabó 
(MTK) 23.7 mp. — Farkas centiméterekkel győ
zött.

800 m. síkfutás. 1. Barsi (BBTE) 1 p. 55 mp.
2 Szabó (MAC) 1 p. 56.8 mp. 3. Rózsa (MTE) 
I p. 5V.6 mp. — Szabó vezet 550-ig, de ott 
Barsi rövid sprinttel megelőzi és bár Szabó na
gyon jól tartja magát, nyolc méterrel győz 
nem várt jó idő alatt. Szabó 1.4 mp.-el múlta 
felül eddigi legjobb eredményét.

1500 m. sikf. 1 .Belloni (MAC) 4 p. 15.2 mp. 
2. Lakos (TSE) 4 p. 18.6 mp. 3. Schüssler 
(MTK) 4 p. 19.2 mp.

5000 m. slkf. 1. Szerb (MAC) 15 p. 42.2 mp. 
2. Csóky (Gyöngyösi AK) 16 p. 08.4 mp. 3. Pi
ros (KEAC) 16 p. 11.6 mp.

110 m. gátfutás. 1. Kollmann (Sz. S. E.| 15.8 
mp. Kerületi rekordl 2. Ferenczy (MAFC) 16.2 
mp. 3. Dénes (MAFC) 16.4 mp.

400 m. gátfutás. 1. Somfay (MAC) 58.4 mp. 
2. Szentgyörgv! (MAFC) 60 6 mp. 8. Twordy 
(Sz. T C.) 61 4 mp. — Somfay fölényesen győ
zött.

Rúdugrás. 1. Karlovils (MAC) 340 cm. 
Knrlovlis egyedül indult. A 340-et elsőre 
rótta, a U5-' azonban nem boldogult.

Sulydobás. 1. Darányi (MAC) 14M em.

»«-
omuuuuui. ■ —_ ”—

Cserenycj (BTC). 1372 cpi. 3. Kiss .(MBSE) 1333

cm. — Darányi ötödik dobása sikerült legjob
ban, mig Cserenyei utolsóra dobta a legjobbat 

Távolugrás ötös csapatverseny Budapest baj
nokságáért. 1. MAC (Farkas M., Somfay, Goda. 
Püspöky, Dankó) 655 cm. átlag 2. MAFC 625 
cm. átlag. 3. FTC 611 cm. átlag.

Diszkoszvetés ötös csapatverseny Budapest 
bajnokságáért. 1. MAC (Darányi, Somfay, Egri, 
Szűcs, Farkas M.) 3761 cm. átlag. 2. MAFC
3754 cm. állag. 3. BTC 3608 cm. átlag.

lOXlOO in. staféta. Harmata-vándordij. 1, 
MAC (Karlovils, Kőrössy, Püspöky, Goda, Som- 
fay I., Károlyi, Pintér, Farkas M., Németh Da
rányi) 1 p. 52 inp. 2. MTK (Göbel, Rózsa, .Már
ton, Polgárdy, Sugár, Mihályi, Antal, Jáhn, 
Szabó, Bánóczi) 1 p. 54.5 mp. 3. MAFC 1 p. 
54.6 mp. — Az MTK az előfutamban 1 p. 53.6 
mp.-et futott.

Két ponttal ismét az MTK 
nyerte a Sziics-vándordíjat 

Zsuífka a kerületi rúdugró bajnok
A Szücs-vándordijas ifjúsági atlétikai verseny] 

második napja a két legnagyobb ifjúsági gár
dával rendelkező egylet, a MAC és az MTK pár
harcában folyt le. Az első két szám a MAC vá
ratlanul gyenge szereplése folytán azonban oly 
jelentős pontelőnyhőz juttatta az MTK-t, hogy* 
ezt a MAC következő két győzelmével sem 
tudta már behozni, s igy, ha minimális különbé 
jéggel is, de verve maradt.

Az eredmények közül messze kiemelkedik ag 
FTC távolugró csapatának kitűnő átlaga.

Részletes eredmények:
A Szücs-vándordlJ számai:

10X100 m. 1. MTK (Mélykúti, Salgó, Karé* 
csonyi, Angyal, Mezei, Karácsonyi, Nothof, So- 
mody, Biró, Torbágyi) 1 p. 55.4 mp. 2. FTC 
1 p. 56 mp. 3. MAC 1 p. 56.6 mp.

/OXíOOO m. 1. MAC (Palotás, Paulik, Sinkő< 
Duha, Temesvári, Isteníts, Andor, Petrik, Nád* 
ujfalvy, Mészáros) 29 p. 29.6 mp. 2. MTK 29 p. 
50 mp. 3. Vasas 30 p. 03.6 mp.

Távolugrás ötös csapat Budapest Székes* 
főváros bajnokságáért. 1. FTC (Kiss G47, Ko- 
vácsy 618, Szemmel 612, Somló 605. Kovád 
603) 3085 cm. 617 cm. átlag. 2. MTK (Horto
bágyi 643 cm.. Hubai 616, Mélykúti 608, Ma
gyar 604. Torbágyi 599) 3070 cm. 617 cm. át
lag. 3. MAC (Füzesi 614, Jász 604, Duka 599, 
Temesvári 590, Petrik 588) 2995 cm. 599 cm, 
átlag.

Dlszkoszvetés ötös csapat Budapest Székes-

]^öés^lBu^^pest

whiszm
új műsoráról beszél,

Kezdete 0 órakor. Telefon; 265-54
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főváros bajnokságáért. 1. MAC (Paksy 3460, 
Füzesi 3200, Szász 3075, Balatoni 3072, László 
2810) 3123 cm átlng. 2. MTK (Virág ö. 322a 
Virág 7. 3080. Kőszegi 3066, Tabéry 2948, Mély
kúti 2835 ) 3029 cm. állag. 3. BBTE 2850 cm. 
átlag.

Szücs-vándordij eredménye: 1. MTK 27 pont. 
2 MAC 25 pont. 3 FTC 12 pont.

Rúdugrás Budapest bajnokságáért.
1. ZsufTka Viktor (MAC| 330 cm. 2. Csontos 

(MTK) 330 cm 3. Mélykúti (MTK) 300 cm. — 
ZsuíTka nem ugrott tovább.

141 centiméter a magasugrás 
uj női rekordja

A hölgyatlétákat állította sorompóba nz 
vasárnap délelőtti női versenye, amelyen a 
rom hölgyatlélikával foglalkozó egyesület: 
FTC, a Testnevelési Főiskola SC és nz MTE 
részt

A verseny mérlegének aktívuma 
az uj női magnfcugró rekord, 

amelyet n Testnevelési Főiskola két női haliga 
tója: Vértessy Kató és Friedrlch Ilona 139 cm- 
ről 111 cm-rc javított.

Egyéb eseménye már nem volt a verseny
nek, amelyre nézve csupán az a megjegyzésünk, 
hogy

a női atlétika nálunk még bhlcsőkorát éli.
Az eredményeket itt adjuk:
60 méteres síkfutás. 1. Lukács Éva (FTC) 8.5 

Bip. 2. Kari Anna (Tesln. Főisk.) 6.8 mp. 3. Vida 
Györgyi (FTC) 8.7 mp. — Sulylőkés. 1. Szőllősy 
Ilona (Tesln. Főisk.) 875 cm. (Egyedül indult.) 
— Magasugrás. 1. Vértessy Knlalin (Testn. Fő
ink.) 141 cin. Országos női rekord. 2. Friedrich 
Ilona (Tesln Főisk.) 141 cm 3. Bogyó Györgyi 
(FTC) 141 cm. — Távolugrás. 1 Amold Anna 
(MTE) 475 cm. 2. Linkesch Sarolta (Tesln. Fő
isk.) 460 cm. 3. Szabó Emília (FTC) 455 cm. — 
Riszkosszvetés. 1. Bordi Böske (DEAC) 3200 cm. 
4 m. előny. 2 Lukács Éva (FTC) 3075 cm. 7 m 
e. 3. Rogyó Györgyi (FfC) 3025 cm. 8 m. előny

FTC 
i há- 

az 
vett

Budaoest uszóleventéi győztek 
a bajnoki pontversenyen

Vasárnap délután fejezték be a leventék 
szombaton megkezdett bajnoki versenyeit. Az 
úszásban a társadalmi sporlegyesílletek nagy
ságaival megerősített budapesti leventecsapnt 
hódította el a bajnoki címet, mig n kerékpá
rozásban Peslmegye leventéi győztek.

Úszás.
100 méteres gyorsuszás. 1. Vágó (Szeged) 1 

p 07 mp. _ 100 méteres mellúszás. 1. Kusinszky 
(Pe'lmegvet. - 100 méteres háta száz. 1. Nagy
Károly (Békés) 1 p. 188 njp 2. Borsi (Pest
megye) S00 méteres gyosuszás 1. Relch La
jos (Budapest) 5 p. 54 mp. Műugrás. 1. No- 
votnrszky (Pécs) 58 06 pont. — i^lOO méteres 
gyorsuszóstaféta. 1. Budapest (Zcnlay Suszto- 
rovils Reieh— Gárdonyi) 4 p. 43 2 mp.

Pontversenyben: 1. Budapest 36 pont. 2 Pest
megye 27 pont. 3 Jásznngykunszolnok ** *
4 Heves 14 pont 5 Szeged 12 pont.

Kerékpár.
A kora reggeli órákban startoltak a 

országul 9 km. kövétől a leventék.
Budapest Cinkota- Kerepes - Gödöllő—Veres

egyháza—Vác—Dunakeszi—Megver. Távolság 70 
kin. Papp (Pestmegye) szép végspuriban meg
érdemelten nyeri meg a versenyt fél géphossznl 
Szekeres és Istenes II előtt. Ideje: 2 ó. 09.14 p.

16 pont.

gödöllői 
Útvonal:

Vasárnapi sporthírek
X Komjádl Béhi ma hazaérkezik. A szövetségi 

vizlpólókapilány a spanyol túrára való lekin- 
teltel befejezte pöstyéni üdülését és ma este 
hazaérkezik Budapestre, hogv a magyar uszó- 
ós vizipédócxprdiriút (••ülői lökön útnak indítsa.

Magyar Légiforgalmi RT.
ŐSZI MENETREND

Érvényes szeptember 1-161 október 31-:g.
0.30 15.00 .. ■ HUOABESI A e, M0 •lö.ltó
B.Í5 16.4Ő o * WIEN j .. 8.15 16.00

Vasárnap 0 00 órakor Indul

Kózvetlcn csatlakozások Európa Asszcs állomásai felé

Az autobusr Budapesten a Vad.-iszkftrt-szállodától 50. 
wienben a Hotel Kristoltól <0 perccel a repütóirép 

indulása eldti Indul

Pelvüátoiitás éi legyváttás.
I'udapesten a Magyar l.Crflforaalinl R.-T légtutazási 

irodáiéban IV Váci utca l Tel : KM—88

A Kózpontt McnctjeaytrjdAban é« annak összes 
fiókjaiban

Wienben; LuflteisebOro dér Osteri Luftverkehrs 
A -G. I Kártnerrlng s Tel B W—1—il

Tosta é« esomagforgalom Európa valamennyi álló 
masa fele I elviÍAgosltAsok tarifák és menetrendek 
a társasat szállítási osrtáhAnál Telefon: 808-89

rendel# vér- éa nemfbete «ok részére. ENM fial 
•araan-onaa. Rendel#*
LM 1 Háknusl awmlMa

NYOMATOTT A GLÓBUS NYOMDAI MOINTÉZET B.T. KÖRFOKGOGÉTEtN, BUDAPEST VL, ARADI UCCA S.

X Moharos után Vértea is távozik az ESC- 
ből. Régi igazság, hogy nem érdemes uj tehetsé
geket kinevelni. Ezt konstatálja most az ESC is, 
nmely Moharos után most az utolsó év legkivá
lóbb atlétatehetségét vestiti el Vértes Ferenc 
személyében. Vértet a Csurgay-dijas versenyen 
jelentette be egyesületének, hogy a BBTE-be 
kéri átigazolását.

X Létray hármas győzelmet aratott a NyTVE 
országos atlétikai versenyén. Nyíregyházáról 
jelentik: A NyTVE országos atlétikai verse
nyén Létray érte el a legszebb eredményt hár
mas győzelmével. Eredményei: magas 174 cm, 
távol 642 cm, hármas 1314 cm. Jó még Stolp 
(DGASE) 1288 cm-cs sulydobása és Bertalan 
(BBTE) 4130 cm-es diszkoszvetésc.

X Négy kerületi rekord a pestvidéki kerület 
-laféta-hajnokságalban. A pestvidéki kerület 
összes staféta-bajnokságait áz UTE nyerte, köz
tük a 4X100 at 14.4, a 4X400-at 3 p 37.3 mp, 
a 4X15OO-at 18:09.8 mp és az ifjúsági 4X100-at 
47 mp-es uj kerületi rekord alatt.

X Vasutas bnjnokl mérkőzés Pécsett. Pécsről 
jelentik: A vasutas bajnokságért játszott ma a 
PVSC a Törekvéssel s a mérkőzést Jankovics 
első félidő 30 percében lőtt góljával 1:0 (1:0) 
nrányban a PVSC nyerte meg

X Vida László (BSE) nyerte Szeged város 
országúti kerékpáros bajnokságát. Szegedről 
jelentik: A kb. 120 km-es távon lefolyt Szeged 
város országúti kerékpáros bajnokságát Vida I. 
(BSE) nyerte 4:02.36 mp-es idővel, miután a

Színi János a Balaton-Mátra turaut abszolút győztese 
A hcnylverscny és rugózísl verseny légióst) erednönyét Színi János érte el (Austra 
Palmler), a gyorsulási versenyt Granwald István (Slaleöaker). a fékezési verseny 
Hermann Géza (Buick). a benztntogyasztásl versenyt Selmeczy Mlklfts (Hudson) nyerte

Szerdán este a Gellérl-szálló Dunatermében 
tartotta a KMAC előkelő és ünnepélyes vacsora 
keretében n Balaton—Mátra turaut nyertesei
nek díjkiosztó bankettjét. Herzog András báró, 
mint amatőr filmező a turaut egyes részletei
ről nagyszerűen sikerült és általános tetszést 
nraló filmfelvételcket mutatott be a nagyszám
ban egybegyült előkelő közönségnek és ötle
tes felvételeiért a vacsora résztvevőitől több
rendbeli tapsol knpott.

A Bnlnton—Mátra turaut minden tekintetben 
megérdemli az általános figyelmet, mert a 
résztvevő gépek, amelyek között majdnem 
minden márkát feltalálhatunk a Magyarorszá
gon képviselt gépek közül, valamennyien a mi 
igazán nem tökéletes irtainkra való rátermett
ségünkről is lettek vizsgát.

Az autók |/—n rugó
zás, a gyorsulási képesség, a tökéletes fékbe
rendezés, valamint a gazdaságosság és ezekről 
a fontos tulajdonságokról vizsgáztak az autók 
a nehéz feltételű turauton. A verseny győztese 
Szint János lett. A versenyen egy már erősen 
használt 150 lóerős ADR géppel indult, amely
nek lengőfcngclybcrendezése abszolút stabili
tást biztosított a gépnek, s ennek köszönhette, 
a rugózá«i verseny szép eredményét is. A hegyi
versenyen nemcsak a kanyarokban volt biztos, 
hanem az egyenesekben is utolérhetetlennek 
bizonyult. A régi rutinos vezető már sokszor 
bebizonyította, hogv kevés vezetőnk tud any- 
nyira uralkodni gépén, mint ö.

A gyorsulási versenyben Grünwald István 
Studehaker kocsijával nyerte, bár a fiatal ver
senyző először vett részt versenyen.

A fékezési versenyben Hermann Géza 
Buiekja lett nz első. A benzintakarékossági ver
senyt négy és félliteres Hudson-Essex gépével, 
mely hal személlyel és bőröndökkel 7320 kg-ol 
nyomott Selmeczy Miklós nyerte. Ez a fiatal 
versenyző szintén először volt versenyben. A 
750 km-es utón kocsija 154 liter benzint fo
gyasztott, nmi annál inkább nagyszerű ered
mény, mert nem volt szabad nagyobb átlagot 
55 km-nél futnia. A magyar ipar diadalára az 
értékelésben n második helyet az egyedül in
duló Magosix vívta ki magának, volánjánál Ba
lázs Lászlóval Igen szépen szerepelt és jő 
eredménnyel végzett Wilhelm Sándor kis négy
hengeres Chrysler—P/ymou/h-jávnl, Zsillé Jó
zsef Buickjával és igen szépen szerepeltek a 
Steyr kocsik, amelyeknek élén Ottlik Lajos 
végzett legelői. A Tátra-tcam volt az egyetlen, 
amely gumidefekt nélkül abszolválta a tura
utat.

A KMAC 1929 évi Balaton—Mátra turautjá- 
nak helyezési sorrendje:

1. Színi János (Adr.) 218.30 pont. 2. Balázs 
László (Magosix) 200.89 pont. 3. Vercbélyi 
László (Lancia) 188.90 pont. 4. Herczog András 
báró (Packard) 171.40 pont. 5. Zsillé József 
(Buick) 170.70 pont. 6. Pöck László (Austin) 
169.70 pont. 7. Wilhelni Sándor (Chrysler— 
Plymouth) 158.64 pont. 8. Grünwald István 
(Studebakerl 152.86 pont. 9. Josefovics László

I
Köapontl igazgatósás: Budapest. DeAk Ferenc- utca t«. Telefon : 818-50. 818-59.
Budapesti javító műhely és alkatrészraktár: Kére* pezl-nt W, Tele’on ’ J. 453-8t. 

favorit Vida Mihály a versenyt Klárafalyánál 
feladta. — A Kelemen-vándordíj ezévi védői a 
Postások.

x Szőke Kató Is otthagyva az NSC-t. A Hét
fői Napló húzta síét a múlt héten a függönyt, 
amely mögül a Nemzeti Sport Club tragédiája 
tárult a sport közönség elé. Az NSC-re nézve most 
újabb szomorú eseményt jelentünk be: ma dél
után befut a szövetségbe egy átigazolási kére
lem, amelyben Szőke Káló, a jeles hátusző-re- 
korder és bajnok hölgyuszó jelenti be a III. ke
rületiekhez szóló átigazolási szándékát.

X A Világosság KK vándordíján országúti ke
rékpárversenye. Vasárnap reggel bonyolította le 
a Világosság KK a Csillag Lajos emlékversenyét 
a megyeri országúton. A versenyen 130 kezdő 
vett részt, akik közül 98-an érkeztek a célba. 
Start után a 18-as kilométerkőnél Papp (Nyom
dász) bukik és nagyobb sérüléseket szenved. Itt 
széjjclrajzódik a mezőny. Majd Vác előtt a ne
héz homokos terepen egymásután maradnak le 
a versenyzők. Elsőnek Németh BSE érkezik a 
célba, aki az 57 kilométeres távolságot 1 óra 46 
p. 01 mp. alatt abszolválta. 2. Miskovics (Lehel) 
1 öra 46.02 mp. 3. Laczkő (Föv. KE) 1.46.03 
tnp. 4. Cziperer (RKK) 1.46.04 mp. 5. Liskny 
(NTC) 1.46.05 mp 6. Erős (NTC) 1.46.06 mp.

Salamander SC—Csepeli papírgyár SC4:3. 
(Serlcgmérkőzés.) Ugyancsak vasárnap játszott 
a Salamander női herena csapata a Compaktor 
csapatával s attól 6:0 arányú vereséget szen
vedett.

(Whippct) 138.96 pont. 10. Hermann Géza 
(Buick) 127.77 pont. 11. Ottlik Lajos (Steyr) 
126.53 pont 12. Selmeczy Miklós (Hudson)
113.40 pont. 13. Fellner Simon (Tátra) 112.06 
pont. 14. Csihás Béla (Mercedes—Benz) 109.96 
pont. 15. Dóczi Lajos (Citroen) 86.91 pont. 16. 
Silberlcitner József (Steyr) 73.62 pont. 17. Vi
gyázó János dr. (Nash) 65 pont. 18. Csomay 
Miklós (Chevrolet) 54.10 pont. 19. Satzgcr Ke- 
resztély (Steyr) 51.61 pont. 20. Csekey József 
(Tátra) 24.70 pont. 21. Tóth Lajos (Tátra)
52.40 pont.

A parádi hegyiversenyen a nap legjobb idejét 
elért gépjármű. 1. Szénássy Alán 1 és féllite
res Bugatti, idő: 6 perc, 17.11 mp.

Kálmán Sándor

)( Monzai autóverseny. Ma futották le a 
monzai autóversenyt, a monzai nagydij győz
tese az olasz Varzi lett Alfa Rómeó kocsin. 
Varzi ideje (31.38) 187.77 km.-es átlagnak 
felel meg.

)( Uj rekord a scmmeringl hegyi verse
nyen. 40.000 főnyi közönség előtt tartották 
meg a hires senimeringi versenyt, melyet 
Ilans von Stuck nyert meg Austro-Daimler- 
tipusu kocsin 6 ó. 30 p. 4 mp. idővel, meg
javítva Carracciola rekordját 10 inp.-cel.

j
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Nem lesznek Javítási gondjai, ha

PRAGfi-nuTOT vásárolElpusztíthatatlan.
Üzembiztos : Olcsó 1

4. fi As 8 hengeres

SZEMÉLYAUTÓK
i'A 2 3, 5, fi, '0, 12 tonnás

TEHERAUTÓK
Igen kedvező fizetési feltételek!

Nemzetközi Gépkereskedelmi R.-T.
Buda >'ost, V., Vilmos császár-ut 32 szám.

)( A Magyar Atlétikai Club 1929 évi október 
hó 6-án vasárnap délelőli 10 órai kezdettel 
rendezi meg a szokásos jánoshegyi országos 
gyorsasági hegyiversenyt, automobil-, cyclecar- 
es motorkerékpárvezetők részére. Útvonal a 
1 ündérhrgyi-ut és a Jánoshegy északnyugati 
oldalán épült ut. Start a Szép Juhászáé vendég
lőtől, mtg a cél a jánoshegyi vendéglőnél van. 
A verseny útvonalának hossza 4165 méter, át
lagos emelkedés 4% hat fordulóval. Résztvehet 
minden nagyságú, bármilyen üzemanyaggal 
hajtoll, tekintet nélkül a gyártmányra, négy
kerekű, robbanó motorral járó automobil, to- 
vábbá motorkerékpár, oldalkocsival kapcsolt 
motorkerékpár és cyclecar, amelyek a verseny
szabályoknak s a közúti forgalomra vonatkozó 
57.000 BM. 1910-es sz. miniszteri rendelet elő
írásának megfelelnek. A nevezések erősen foly
nak és a nevezési batáridőt a MAC 1929. évi 
szeptember 30-án esti 8 órában állapította meg. 
l'lónovezés nincs. Nevezési hely: a Magvar At
létikai Club titkári hivatala Szentmargitszigeti 
sporttelep.

)( Hans von Stuck a begyek királya Indul a 
Svábhegyen. A MAC czévi svábhegyi versenyét 
szeptember hó 29-én tartják meg. A verseny 
startjához olyan nemzetközi társaság áll, amely 
díszére válna bármelyik külföldi világverseny, 
nek. Caracciola a világhírű Mercedes-Benz ve
zető feltétlenül indul a versenyen. Az elmúlt 
héten még hét külföld nevezés is érkezett be. 
A legnagyobb szenzációval hatott Stucknak a 
hegyek királyának a nevezése. Tudvalevő 
ugyanis, hogy Stuck a legvakmeröbb hegyi ver 
senyző és az idén már ötször borult fel ver
seny közben. A legérdekesebb motorikus csoda 
az ő Auslro-Daimlcr versenykocsija, bár ő nem 
az Auslro-Daimler-gyár versenyzője. Berlinből 
két nevezési kapott a KMAC. Egy sport- és egy 
versenykocsit. Olaszországból szintén két ne
vezés érkezett. Magyar részről eddig a követ
kezők neveztek versenykocsival: Szénásy Alán; 
Wolfner András báró, Wolfner László, Heteés 
Sándor és a Balaton—Mátra győztese: Színi 
János. Túrakocsival indulnak a bajnokságért: 
Petrovich Vidor, Lyka István és Verebéig 
László.

LÓSPORT
Budapesti lóversenyek 

Csákány nyerte 
a Kettős Ivadékversenyt

Jelentősebb esemény nélkül, de élénk sporttal 
zajlottak le a vasárnapi futtatások. A nap klasz- 
szikus mérkőzése, a Kettős lvadékverscng, ki
csiny mezőnye miatt sokat vesztett jelentőségé
ből. A versenyt imponáló stílussal Csákány 
nyerte meg Hajnal és a formájában erősen visz- 
szament Már enyém előtt. A Dunai-dijban az 
Ausztriába került Somali kenterezte le ellen
felét. Izgalmas küzdelemmel végződött a Két
évesek handikepje,, amelyből a legrövidebb fej
hosszal Sonnenschein került ki győztesen Páf
rány előtt. A Handikepben a már régen esedé
kes Ki tudja? jutott győzelemhez. A Kétévesek 
versenyében Példás ellen csak Captain Nats 
vette fel a küzdelmet. Példás öt reás favorit 
volt, de ezt a nagy bizalmat nem érdemelte 
meg, mert Captain Nats megszoritolta a finis
ben.

A részletes eredmények a következő:
I. FUTAM. 4000 P 1600 m. 1. Somali (2) Gu

lyás. 2. Pásztó (3) Esch. 3. Daruhát (5) Tuss. 
F. m. Lantos, Rögtön. 5/< hosszal 3. h. Tót: 
10:40, 20, 21. — II. FUTAM. 3000 P 1000 m. 1. 
Sonncnschcln (2%) Esch 2. Páfrány (4) Gu
tái. 3. Pillangó (25) Rózsi. F. m.: Bonne For- 
lune, Lucretia, Rowuma, Marca, Dáma II., Ti
nódi, Felhő Rózsi, Fababa, Csitri, Fejh. ’/j h. 
Tót: 10:33, 16, 26, 105. — III. FUTAM. 1200 P 
1000 m. 1. Csákány (3 reá) Gutái. 2. Hajnal (10) 
Schejbal. 3. Már enyém (2’/t) F m.: Problem, 
Bon soir. 4 h. 1. h. Tót: 10:13, 12, 17. — IV. 
FUTAM. 3000 P 1100 m. 1. Ki tudja? (1) Ta
kács. 2. Nádor (6) Blaskovits. 3. Cortina (6) 
Esch. F. m.: Pityke, Severina, Cipou, Adriasz, 
Temesvár. */t h.‘1% h. Tót: 10.24, 15, 31, 27. 
V. FUTAM. 4000 P 1000 m. 1. Példás (5 reá) 
Esch. 2. Captain Noct (5) Gutái. Több ló nem 
futott. 1 hosszal. Tót: 10:10. — VI. FUTAM- 
3000 P 1800 m. 1. Funny (3) Cseszkovits. 2. 
Koma (10) Klimscha. 3. Kallisto (4) Schejbal. 
F. m.: Retsky Bandi, Numa Pompilius, Szamo- 
ráz, Hévíz, Ámen, Elöljáró, Apor. Fejh. 1. h. 
Tót: 10:128. 39, 50, 28.

Bécsi versenyek
A vasárnapi bécsi lóversenyek részletes ered

ménye a következő: I. FUTAM. 2000. S. 1200 m. 
Nestor («/10) Szabó L. II. 2. Red Lights (2%), 
Balog. F. m. Prelty Molly, Perun, Dcnnoch. 
—II. FUTAM. 1500. S. 1000 m. 1. Heros (2) 
Szilágyi, 2. Arnus (4) Szenté, F. m. Tamdiu, 
Sára, Toscana, Goscherl. — III. FUTAM. 1500 
S. 1100 m. 1. Dollár (4) Weckermann, 2. Me 
Theon (8) Szokol, 3. Sicghinde (3) Esch L. 
F. m. Phönix, Mirakel, Márchenprinz, Bibi-ksz- 
Róza, Obrist, Baltimore. — IV. FUTAM. 10.000 
S. 2400 m. 1. Nordwind (8/io) Esch II. 2. Pás- 
sat(16), 3. Gloriosus (l*/<) Szabó L. II. F. ni. 
Sormani, Perle, Perplex, Marco Polo. — V. FU
TAM. 1500 S. 1300 m. 1. Bony Roae (2%), Szi
lágyi. 2. Cara mia (5) Hevesi, 3. Lady Hamiiton 
(16) Szokol. F. m. Hunyad, Ariane, Mia, Bonzo, 
Hippes. — VI. FUTAM. 1500 S. 1600 m. L 
Zsófi (1%) Szabó L. II. 2. Pollit (6) Tóth B. 
F. m. Histrio, Dcledda, Vércse. — VII. FUTAM. 
1500. S. 2000 m. 1. Chaplin (1) Takács J. 3- 
Obsculum (3) Tóth B. F. m. Payerbach, Mist- 
letae, Mevista, Boolzay.

Dr. Kft JDtICSV.
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