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Véres, titokzatos tragédia
a budai Hlorauecz-cukrászuában

Vasárnap este Gősz Ishiási 19 énes cukrászinas gazdád uadász- 
puskájáual agyonlőtte főnőké 27 éves leányát, akinek fejéi szétron
csolta a töltény — H fiú szerint véletlenül sült el a puska,. de az 
egyetlen szemtanú azt állítja, kogy az inas töltötte meg a fegyvert

H tettes elmenekült, de később önként jelentkezett
Vasárnap este egy Krisztlna-köruti cuk

rászdában halálosvégü tragédia játszódott le, 
amelynek részleteit a késő éjszakai órákig 
sem sikerült pontosan tisztáznia a rendőr
ségnek.

A Krisztina-körut 8—10. számú házban 
[*an Moravecz Géza cukrászdája. A jómódú 
cukrászmester vasárnaponként vadászni 
szokott. Szentendrén van vadászterülete és 
ma is ott járt Nyolc óra tájban tért haza az 
üzletbe. Bement abba a kis benyílóba, amely 
a cukrászda utcára nyíló helyiségét a kony 
hától elválasztja.

Itt, a benyílóban letette bőrtokba zárt 
kétcsöves vadászpuskáját.

’A benyíló mellett a konyhában ekkor né
gyen tartózkodtak a cukrászdához tartozó 
személyek közül: Moravecz Gézának 27 éves 
Irén nevű leánya és ennek a húga, a 24 éves 
Teréz, valamint a konyhalány és Gősz Ist
ván 19 esztendős cukrászinas. Moravecz kö 
szöntötte leányait, azután kiment az utcai 
üzlethelyiségbe, amely a vasárnapi esti órák
ban zsúfolva volt. Alig tartózkodott ölpercig 
•z üzletben, mikor egyszerre csak

fegyverlövés dördillése hallatszott a 
konyha irányából.

A vendégek rémülten ugrottak fel helyük
ről. Moravecz pedig rosszat sejtve berohant
* benyílóba, ahol megdöbbentő látvány fo
gadta.

A eukráazlnas kezében gazdájának 
vadászpuskájával állt, a padlón pedig 
▼értől borított arccal, holtan feküdt 
Moravecz Irén. Az első pillanatok fej
vesztett Izgalmában csak a betódnló 
vendégek közül látták néhányan, hogy 
Gősz István a sarokba dobja a puskát 
és a konyhának az udvarra nyíló ajta

ján át vad futással kirohan.
Senki sem tudta az első pillanatokban, 
hogy tulajdonképpen mi történt és a fej
vesztett izgalomnak csak a közelben szolgá
latot teljesítő rendörőrszem megjelenése ve
tett véget. A rendőr nyombnn a mentőkért 
telefonált, akik néhány perc alatt meg
érkeztek. A mentőorvos megvizsgálta a 
leányt, segíteni azonban már nem lehetett, 
halott volt. Megállapították, hogy

■ vadászpuska nagyszemtt söréttöltése 
arcába fúródott, a sörélek teljesen szél
roncsolták állkapcsát és koponyáját és 
a borzalmas sebesülés következtében 

nyomban klszenvedett.

Időközben megérkezett a főkapitányságról
• rendőri bizottság és hozzáfogott a véres 
esemény részleteinek tisztázásához. Első
sorban is az apát hallgatták ki. Moravecz 
Géza azt vallotta, hogy hazatérése előtt meg
vizsgálta a fegyvert, s határozottan emlék

szik rá, hogy nem volt benne töltény, tehát 
megtöltetlenül lelte le a benyílóban.

Moravecz Gézán kivül rendkívül fontosnak 
látszó vallomást tett a cukrászda konyha
lánya, aki végig szemtanúja volt a tragikus 
esetnek. A lány előadta, hogy Gősz István, 
aki gyakran szokott évődni gazdájának 
leányával, miután Moravecz kiment a be
nyílóból, kibontotta a tokot, kivette belőle 
a fegyvert és tréfásan ráfogta Moravecz 
Irénre.

A konyhalány úgy emlékszik rá, hogy 
mikor a tokból kivette, egy ideig bab
rált a vadászpuskával, s úgy emlékszik 

rá, hogy akkor megtöltötte.
A konyhalány ekkor — mint a rendőri bi
zottság előtt vallotta — figyelmeztette a fiút, 
hogy vigyázzon, mert elsül a puska. Az inas 
azonban nevetve mondotta:

— Sose féljen értek én a fegyverhez!
A következő pillanatban azonban eldör

dült kezében a fegyver és Moravecz Irén 
vértől borítva zuhant a padlóra.

Mig a rendőri bizottságot vezető tisztvi
selők a kihallgatásokat végezte, a vele 
együtt érkezett detektívek Gősz Istvánt 
akarták kihallgatni, s ekkor derült csak ki, 
hogy

A lószőrmatráeok botránya 
a képviselőház előtt

Gál Jenő nyilatkozik Interpellációjának a“*"g*ról, amit a közszállitási 
szabályzat mellőzése miatt Jegyzett be — Hírek Csáky gról távozásáról

A honvédelmi minisztérium lószőrmntrác- 
rendelései körül támadt bonyodalmak tisz
tázásra várnak. Álgya Papp Sándor, a hon
védelmi minisztérium adminisztratív veze
tője legutóbb nyilatkozott és azt a kijelen
tést telte, hogy itt nincs szó végleges meg
rendelésről, hanem csupán előzetes tárgya
lásokról, amelyeknek eredményéhez képest 
fognak majd illetékes helyen dönteni.

GÁL JENŐ, 
aki főként a közszállitási szabályzat mellő
zése miatt akarja meginterpellálni a hon
védelmi minisztert, interpellációjának anya
gáról a következőket mondotta a Hétfői 
Napló munkatársának:

— Az én álláspontom szerint állami szállí
tás szempontjából teljesen mindegy, hogy ki
től származik az ajánlat. Még akkor is n köz- 
szállitási szabályzatnak kell érvényesülnie, ha 
egy magán cég részéről érkezik ajánlat vala
mely minisztériumhoz. Ha valakinek van egy 
ötlete, amelynek a végrehajtása ilyen ipari fel

a fiatalember a puska eldördiilésc után 
nyomban klrobant a helyiségből és el

tűnt.
A bizottság erre intézkedett, hogy azonnal 
kutassák fel és állítsák elő. Detektívek 
mentek ki a városba, ezalatt azonbin tele
fonon

jelentkezett a városmajori Őrszoba pa
rancsnoka s közölte a rendőri bizott
ság vezetőjével, hogy Gősz István ott 

az őrszobún önként jelentkezett.
A bizottság vezetőjének az intézkedésére 
autó ment a városmajori őrszobára és nyom
ban a véres esemény színhelyére hozták a 
fiút, ahol kihallgatták. Gősz István elmon
dotta, hogy nem akarta meggyilkolni a 
leányt, hanem csak tréfából fogta rá a fegy
vert, amelyről nem tudta, hogy töltény van 
benne s

a puska véletlenül sült el a kezében.
Mikor arra vonatkozóan adtak fel neki kér
déseket, hogy miért menekült el, Gősz azt 
válaszolta, hogy az első pillanatok rémüle
tében elvesztette a fejét.

Ijedten kirohant, villamosra ült és el
ment az Akos-utca 6. számú házba az 

édesanyjához, 
akinek sírva mondotta el, hogy véletlenül

dolgozást Igényel, akkor 
minden körülmények között ki kell Ind a 

versenypályázatot.
Nem lehet tehát árra hivatkozni, hogy a 16- 
szőrfonóda tett egy ajánlatot és ezért csak ö 
vele lehet szerződni. Jellemző, hogy legutóbb 
a minisztertanács kommünikét tétetett közzé a 
lapokban, amely szerint

nyomatékosan figyelmeztettek műiden ha 
lóságot a közszállitási szabályzat be

tartására.
Alighogy napvilágot látott ez a minisztertanácsi 
kommüniké, a honvédelmi minisztériumról 
máris konstatálni lehet, hogy a közszállitási 
szabályzatot nem tartatta he. Interpellációm- 
bnn felvilágosítást kérek, hggy kik tárgyaltak 
hivatalos részről és kik tárgyaltak a vállalko 
zók részéről. Ezek a személyi kérdések nem 
kíváncsiságból érdekelnek, hanem azért, mert 
tudni szeretném, hogy illetékes helyen nem 
flgyelmeztelték-e az ajánlattevőket arra, hogy

előterjesztésüket mások ajánlataival la 

lelőtte a gazdája leányát. A kétségbeesett 
édesanyja azt tanácsolta neki, hogy azonnal 
jelentkezzen a rendőrségen és nyomban

ő maga kísérte a fiút a városmajori őr
szobára.

Miután a fiú a konyhalány vallomásával 
szemben azt állította, hogy a puska meg 
volt töltve, még egyszer kérdést intéztek 
Moravcczhez. A cukrászmester a leghatáro
zottabban megcáfolta 2 fiú állítását és

kijelentette, hogy a puskában nem volt 
töltény.

Ez a vallomás alátámasztja a konyhalány
nak azt az állítását, hogy a töltést a fiú 
csúsztatta a puskába közvetlenül a véres 
esemény előtt. A cukrászmester előadta még 
azt is, hogy a fiú két esztendeje van nála, 
észrevette, hogy

a 10 éves fin gyakran évődlk Irén leá
nyával és a 27 éves leány nem tiltako

zott az inas viselkedése ellen.
Moravecz többször meg is szidta a fiút és 
már el is akarta bocsátani emiatt.

A kihallgatások a késő éjszakai órákban 
is tartanak. Gősz Istvánt a rendőrség őri
zetbe vette és tovább folyik a nyomozás ■ 
tragikus esemény részleteinek tisztázására.

össze fogják hasonlítani?
Szerződést csak akkor köthetne a honvédelmi 
minisztérium ezzel az ajánlattévővel, ha ol
csóbb ajánlatot nem kap. Az állami szállítá
soknak nem lehet más céljuk, mint mindenkit 
felszólítani, aki hivatott és alkalmas arra, hogy 
nyilvános versenytárgyalás utján adjon be 
ajánlatot. Én tehát főként a közszállitási sza
bályzat szempontjából kérek felvilágosításokat 
és annak n kérdésnek a megvitatásába, hogy 
lószórmatrácok rendelése takarékos dolog-e 
vagy sem, nem megyek bele.

Gál Jenő interpellációjára természetesen 
válaszolni fognak a kormány részéről. Ai 
még bizonytalan, hogy a választ maga Csákg 
Károly gróf honvédelmi miniszter fogja-a 
megadni, — tekintettel azokra a hírekre, 
amelyek szerint a szabadságon lévő Csákg 
Károly gróf nem tér vissza többé hivatalába 
és utódja Gömbös Gyula lesz. A Csákg Ká
roly gróf honvédelmi miniszter távozásáról 
szóló híreket illetékes helyen nem erősitik 
meg.
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Hitelképes Ön?
Akkor önnek nincsen szüksége arra, 

hogy hivatalának garanciájával, vagy fő
nőkének engedélyével vásároljon és hogy 
fizetéséből levonást eszközöljenek.

ön tudja vállalt kötelezettségét és fiséi 
minden levonás nélkül, tehát sem hivatali 
garanciára, sem semmiféle stervezet támo 
gatásárn nincsen szüksége, ön minden! 
amit óhajt, beszeiezhel abban az áruház
ban, amely árult a legolcsóbban bocsátja 
as ön rendelkezésére.. Minden férfi-, női- 
gyermek-, valamint háztartási (crttlcikket 
cipőt, minden divatárut szállít hitelképes 
lége tudatában önnek a

Havas-áruház
A sok adminisztráció drágít. Egyszerű 

adminisztrációm, nagy forgalmam, vala
mint álon körülmény, hogy az eladások 
után jutalékot senkinek nem fizetek, te
szik lehetővé, hogy felárak és kezelési 
költségek nélkül

kirakati készpénzáron tudok 
folyószámlahitelt nyújtani.

Körülbelül 20.000 vevőm igazolja, hogy 
t. vásárlóközőnséyemih'k mindenből a lég 
olcsóbb áron a legjobbat nyújtom.

Keresse föl tehát áruházamat, tegyen vá 
sárlásl kísérletet és ön megelégedetten so
rakozik állandó vevőim hatalmas táborába. 
Biztosítom. hogy a legjobb árut a lefiol 
csóbban bocsátom rendelkezésére és a fizet 
ségekre nézve is a legmesszebbmenő ked 
vezményeket fogom nyújtani. Garanciái 
nem kérek, az Ön személye és hitelképes 
lége számomra biztosíték.

Vidékieknek mintákat bérmentve küldök. 

HAVAS LÁSZLÓ 
Budapest, IV., Calvin-tér 1

Kilenc szemeszter lesz 
ezentúl a Műegyetemen

A Műegyetem vasárnapi tanév
nyitó ünnepsége

Vasárnap délelőtt Impozáns külsőségek 
közölt folyt ie a Műegyetem czidei tanévé
nek ünnepélyes megnyitása. A tanévnyitó 
ünnepséget a kelenföldi plébánia templom
ban tartott Veni sancte előzte meg. Délelőtt 
tizenegy órakor kezdődött meg

a tanévnyitó ünnepélyes közgyűlés, 
amelyen a kultuszminiszer képviseletében 
Nagy Árpád helyettesóJlamtitkár jelent meg, 
réutvetlek nz ünnepségen a budapesti Páz
mány Péter tudományegyetem, a testvér
egyetemek ás főiskolák kiküldöttei is. A 
műegyetemi énekkar elénekelte a Hiszek
egyet, majd

SZILY ^KÁLMÁN dr. rektor magnlflcus 
tartotta meg nagyhatású megnyitó beszédét, 
amelyben elmondotta, hogy a Műegyetem 
életében sok fontos változást jelent az újon
nan elkészült tanterv. A műegyetemi tanács 
elsősorban azt határozta el, hogy

az eddigi nyolc szemeszter helyett át
tér a kilenc szemeszteres rendszerre, 

ugyanakkor pedig egész sereg más újítás Is 
lép éleibe. Ar. uj tnnlerv most vár a kultusz
miniszter jóváhagyására.

- A Műegyetemnek mindig az volt a fel
adata, — mondotta Szily rektor, — hogv 
kiváló mérnököket adjon az életnek. Ezért 
volt szükség a szemeszterek szaporítására. 
A nyolc szemeszter alatt a hallgatók nagy 
része nem tudott megküzdeni a hatalmas 
tananyaggal, úgyhogy nagyon sokan elvérez
tek, mielőtt céljukat elérhették, vagyis a 
diplomát megszerezhették.

A közgyűlés a Himnusz eléneklésével ért 
végei.

JrcviCCa.
50.000 pengőt
osztunk szét a közismerten kiváló minőségű

Ismertetésével kapcsolati) un.
Programunk egynéhány tOpontja

Mintaválasztás.
Díjak összege: 1B00 pengő.
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SCITOVSZKY BÉLA BELÜGY
MINISZTER

csak október közepén tárgyal a pártvezé' 
rekkel a fővárosi reformról

A fővárosi törvényjavaslat körül egyelőre 
tisztázatlan a helyzet. A belügyminiszté
riumban készül a reform végleges szövege, 
de a szövegezési munkálatokat minduntalan 
megakadályozzák azok a bizalmas tanács
kozások, amelyek zárt ajtók mögött foly
nak Scitovszky Béla belügyminiszter és 
egyes pártvezérek között.

Az adminisztrációs rész teljesen elké
szült és hir szerint alkalmas arra, hogy 
párlkűlönbség nélkül minden oldalon 

megelégedést keltsen.
Ami a fővárosi reform politikai fejezetét 

illeti, ebben a tekintetben még csak az alap
elvek vannak lefektetve. Azóta, hogy a bel
ügyminiszter nyilatkozata révén a politi
kai természetű rendelkezésekről különböző 
részletek kerültek nyilvánosságra, valóság
gal ostrom alá vették a belügyminisztert 
terveinek a megváltoztatása érdekében. A 
tervezetnek úgyszólván

minden szakasza ostrom alatt áll.
Úgy a bizottsági tagok számának százra való 
leszállítása, mint a választói jogosultság fel
tételeinek a megállapítása tekintetében éles 
harc folyik a kulisszák mögött. Scitovszky 
Béla belügyminiszter, aki a maga részéről 
erősen sürgeti a szövegezési munkálatok be-

Szocialista zavargások 
Berlinben

Letartóztattak egy képviselőt
Berlin, szeptember 22.

A nemzeti szocialisták ina délben 
propaganda-felvonulást rendezlek Neuköln- 
ben és a város délkeleti részében. Ennek 
során

tÖbbhelylltt összeütközésre, sőt lövöldö
zésre került a sor

a menet résztvevői és a másfelfogásuak kö
zött, aminek következtében a rendőrségnek 
is közbe kellett lépnie, sőt több embert le 
kellett tartóztatnia. A Görlitzer-Bahnhof 
mellett egy magánautót, melyben Goebbels 
dr. birodalmi gyűlési képviselő ült négy má
sik nemzeti szocialistával együtt, feltartóz
tattak. A szóváltás hevében mind a két ol
dalon 

Elfelejtette megcímezni búcsúlevelét
Szerelmi bánatában felakasztotta magát a kis cseléd

A Tükör-utca 2. számú házban öngyilkos
ságot követelt el szolgálati helyén Szabó 
Julianna 22 éves szobaleány. Felakasztotta 
magát egy szögre és asszonya a kis szobá
ban holtan találta. Feltűnően szép és ked
ves leány volt Szabó Julianna, aki

szerelmi bánatában

követte cl az öngyilkosságot. A rendőrség 
megható búcsúlevelet talált a szobájában, 
amely a következőként hangzik:

„Drágaságom! Utóljára irok magának, 
éneikül nem tudnék megpihenni. Maga volt 
az első férfi, akit megszerettem és ijedten 
vettem észre, hogy maga nap-nap után el- 
hidegül. Drága Életem, gondoljon mindig 
tisztelettel a mi gyönyörű, tiszta barátsá
gunkra. Még egyszer kérem, bocsásson meg,

lia megbántottam valaha is.
Azt hiszem, mire e rosszul irt kusza soro 

kát olvassa^ én már nem leszek az élők so
rában.

Soha el nem múló nagy szeretettel millió
szór csókolja magát

Juci".
A megható búcsúlevelét

elfelejtette megcímezni
az életunt leány. A rendőrség nem is tudta, 
hogy kinek adja át. A szömoru kis életáors 
meghaló dokumentumát

a rendőrségi poros akták közé süllyesz
tették.

A szép és finomlelkÜ szobaleány holttestét, 
pedig az orvostani Intézetbe vitték.

Hat havi börtön 
egy bon széttépéseért

Egy szerelmi kaland drámai részletei a bíróság előtt
A budapesti tábla Lehoczky-í&nticsn példásan 

szigorú Ítéletet hozoti szombaton egy ravaszul 
végrehajtott csalási ügyben.

Kérésziét József soffőr hónapokkul vzelöll 
nőismcrŐso társaságában betért egy rosszhirü 
szállodába. Ismerősének 25 pengőről szőlő bont 
adott át azzal; hogy azt másnap délelőtt ki 
fogja fizetni és biztosítékul átadta hölgyének 
óráját és soffőrigazolványót. A leány átvette a 
bont a zálogtárgyakkal együtt, reggel azonban 
legnagyobb meglepetésére detektívek ébresztet
ték fel Almából és azzal vádolták meg, hogy 
ellopta n flntnlémber igazolványát és éráját. 
Tiltakozása ellenére átkutatták holmiját és mi
kor kézitáskájában

a keresett tárgyakat megtalálták, felszólí
tották, hogy azonnal kövesse őket a kapi

tányságra.
A kétségbeesett nő hiába védekezett azzal, 

hogy a holmikat zálogba kapta, hiába mondtn 
el Mi előzményeket, a soffőr. Aki szintén meg
jelent a szobában, kereken n szemébe mon
dotta, hogy nem beszél igazat.

— Hol nz Írás? — követelték most mér a 
detektívek is, de a szerencsétlen teremtés hiába 
kutatta át a retikült, hasztalan forgatta fel aa 
egész szobát,

a papirosnak sehol semmi nyoma sem volt.
A helyzet már teljesen menthetetlennek lát

szott, amikor a dologban váratlan fordulat kö
vetkezett be. Amint a lány a detektívek között 
a szálloda kapuján lesütött szemekkel kifor
dult, pillantása véletlenül az úttestre eseti, ahol 
közvetlenül egy csatorna lefolyója mellett 

Ösazctépett paplrfosilányok hevertek.
Hirtelen egy gondolat villant ál az agyán és 
engedélyt kért a kísérő dettktlvektől, hogy a 
cédula .ítéleteit Összeszedhesse. A következő 
pillanatban ujongva kiáltott fel:

— Itt van a bonf Tessék a cédulát összeállí
tani, rajta van, hogy nekem 25 pengő jár és 
hogy a holmikat zálogba kaptam. Csakhamar 
összerakták a szeleteket. As írás láttára a sof- 
főr beismerte, hogy

ar. okmány tényleg tőle származik 
és hogy a nő a valóságot mondott*.

fejezését, mert az őszi ülésszak legelső 
üléseinek egyikén már a képviselőhöz elé 
akarja terjeszteni a reformjavaslatot, — e 
támadások hatása alatt újabb megfontolás 
tárgyává tette az összes politikai szakaszo
kat. Ez a magyarázata annak, hogy a bel
ügyminiszter a pártvezérekkel még mindig 
nem ismertette meg reformtervezetét. Erre

az ankétezésre csak október közepén 
fog sor kerülni, 

tehát közvetlenül a képviselőház ülésezésé
nek a megnyitása előtt.

A belügyminiszter nem ankéten Ismer
teti a javaslat tervezetét, hanem külön- 
klilön fog tárgyalni minden párt és 

frakció veaetőlvel.

Ezeket a tanácskozásokat pártközi konfe
rencia fogja megelőzni, amelyet Rlpka Fe
renc főpolgármester fog összehívni. Ennek 
a pártközi konferenciának a fővárosi re
formról szóló törvényjavaslat ismertetése 
lesz a feladata, úgyhogy a pártok vezetői 
már az anyag ismeretében teszik meg észre
vételeiket a belügyminiszter előtt.

Annyi bizonyos, hogy a fővárosi reform 
most már aktuális kérdéssé vált és nem ke
rül le a napirendről.

és több mint 100 rendzavarét
több lövés dördült el.

A rendőrség Goebbels képviselőt és az autó 
többi utasát letartóztatta, összesen több 
mint száz rendzavarót állítottak elő a rend
őrségre.

Berlin, szeptember 22.
Este hét órakor dr. Goebbels nemzeti 

szocialista birodalmi gyűlési képviselőt és 
négy társát ismét elbocsátották a rendőr
ségről. Megállapították, hagy a képviselő 
autóját a politikailag ellentétes gondolkozá
sunk erősen fenyegették, mire Goebbels 
egyik utitársa riasztőpisztolyát elsütötte.

A nap folyamán letartóztatottak közül 
már csak tizenöten vannak a rendőrségen, 
de ezek szabadonbocsátása is várható.

— Reggelre megbántam az egész dolgot, saj- 
náltam a pénzt, 8 minthogy az igazolvány nél
kül munkába sem állhattam, amig a nö aludt, 

viAMzaloptam a cédulát.
A többi tárgyat már nem vehettem magamhoz, 
mert a lány azokat a retiküllel együtt a feje 
alá tette s féltem, hogy felébresztem. Azért 
tettem a feljelentést, mert azt hittem, hogy igy 
hozzájutok a dolgaimhoz.

A solTörl erre bekísérték a főkapitányságra. 
Az esetről jegyzőkönyvet vettek fel a detek

tívek, a gépkocsivezető ellen pedig
hamis vád büntette miatt 

megindult az eljárás.
A budapesti tábla Lehóczky-tanácsa most 

tárgyalta a furcsa találka hősének esetét és 
példásan szigorú Ítéletet hozott: a vádlottat 
hamis vád miatt

hathónapi börtönnel büntette.
Az ítélet indokolása szerint a bíróság nyomaté
kosan súlyosbító körülményként mérlegelte 
nemcsak azt, hogy a soffőr* a lányt tervszerűen 
és előre megfontoltan, minden alap nélkül jel
jelentette, hanem azt is, hogy ezzel olyan 
helyzetet teremtett, amelyből az ártatlan gya
núsított csak egészen véletlenül, a körülmé
nyek szerencsés összejátszása következtében 
menekülhetett meg.

Hét éves kisfiú becsület* 
sértési pőre 

pofonnal, nyelvöllögeléssel 
és viszonyúddal

Rendkívül érdekes becsületsértési pörbetí 
tűzött ki tárgyalást a büntetöjárásbiróság, 
Geisler József 20 éves magántisztviselő áll 
vádlottként a bíróság elé. Becsű letsértéííll 
és könnyű testisértéssel vádolják és 

egy hétéves kisfiú a panaszos.
A kisfiú rossz csínyt követett el a vele egy 
házban lakó Geisler József édesanyja ellen, 
mire a fiatalember hirtelen felindulásában 

arculütöltc őt.
A gyermek szülei erre becsületsértés és 
könnyű testisértéb miatt feljelentették Geis- 
lert, aki szintén nem hagyta annyiban a dol
got és

viszonvádat emelt azon a elmen, hogy 
a kisfiú sértő szavakkal csúfolta őt és 

nyelvét öltögette rá.
A pereskedést természetesen a gyermek szü
lei ellen indította. Az e hétre kitűzött tár* 
gyaláson felvonul tanúként a ház több 
sója és bíróság dönt majd arról, vájjon 
becsületsértés-e, ha egy hétéves kisfiút tnfff* 
ütnek és felelösek-e a szülők a gyermek! 
csúfolódása és nyelvöltögetése miatt.

.... J .ij.ii.m —"BüSBBgg

Jeviííat
I Szerencsepdlvazat

A SEVILLA vásárlása alkalmával okvetle
nül kérjen ennek vásárlását Igazoló eladási 

| Jegyet. !
Ezért éladási jegyet úgy vezté.k-, mint ki* 

rpszfttí’vAvni. valamint pontos címével és M 
vett anyag egy kis mintájával ellátva küldje 
alanti címünkre.

Szigorúan ellenőrzött módszer szerint min- 
den 100-ik vevő saját választása szerint egy 
ruhára való anyagot kap.

Ezenkívül minden 100-ik, ugyanazon »eze« 
tékncvfl és minden 100-ik, ugyanazon kereszt- 

(nevű vevő saját választása szerint égy rithárá 
való anyagot kap.

Végül ugyanezen módszer szerint minden 
1000-ik vevő 3 ruhára vnló anyagot kap.

Bővebbet minden stAkmabeli főbb üzletben 
i vagy nálunk

RT. Szent látván tér
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Halálba kergettek a iűsnOk egv 
asszonyt es rábeszéltek, hogy 

gyilkolja meg a tériét
szigorú nyomozás indul

Vasárnap délelőtt szenzációs fordulat ál
lott be annak a halálos féltékenységi drá
mának a rendőri nyomozásban, amely mull 
hét szerdáján zajlott le a Váci-ut 50. számú 
házban, ahol Dlapa Pálné 59 éves munkás
asszony forró lugkőoldattal leöntötte 51 éves 
férjét, aztán a lúg kő maradékát megitta és 
rövid idő alatt meghalt. A rendőrség erélyes 
nyomozást indított az ügyben, de Dlapa 
Pált, akinek egész arcát, vállát, mellét har
madfokig elégette a maró folyadék, még 
mindig nem lehetett eszméletre téríteni és 
a halállal viaskodik a Rókus-kórházbeli be
tegágyon. Már-már ugylátszott, hogy a ren
dőrségnek minden közelebbi adat megálla
pítása nélkül kell befejezni a nyomozást.

Ma délelőtt azonban jelentkezett a fő
kapitányság sérülési osztályán a Dlapa 
házaspárnak eddig vidéken tartózkodó 

leánya, Repka Jánosné,
akinek vallomása meglepően érdekes fordu
latot adott az egész ügynek.

Repka Jánosné, amikor a rendőrségen 
eléje tárták szülei drámájának borzalmas 
részleteit és megmutatták neki a búcsúleve
let, amelyet tettének elkövetése előtt édes
anyja irt a rendőrséghez, a legnagyobb cso
dálkozással jelentette ki:

— De hiszen az édesanyám nem Ír
hatta ezt a levelet, mert analfabéta volt!

A tragikus véget ért munkásasszony leá
nya érthetetlenül forgatta az intelligens 
irásu és intelligens fogalmazásu búcsúlevelet, 
amelynek papírja egy értéktelen vidéki 
részvény kötvényének a hátlapja volt

Valaki más irta meg a levelet, akinek 
tudnia kellett arról, hogy Dlapa Pálné 
el akarja tenni lábalól férjét és azután 

önmagával is végezni akar.
Közben pedig tovább folyt Repka János

áénak a kihallgatása. Most további megle
petések következtek. A fiatal asszony 
ugyanis a következőket vallotta:

— Édesanyám összeférhetetlen termé
szetű aszony volt, senkit sem tűrt meg kör
nyezetében, de csak az utóbbi években kez
dett féltékenykedni apámra, aki beteges, 
gyenge szervezetű, megtört ember volt, úgy, 
hogy ennek a féltékenységnek semmiféle 
alapja nem is lehetett. Én már akkoriban

Az IPOSz vasárnapi szegedi kon
gresszusáról kizárták az ellenzéket

Szeged, szeptember 22.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Az IPOSz 

vasárnap Szegeden tartotta meg ezévi kon
gresszusát, amelyet összekapcsollak a szegedi 
ipartestület uj székházénak ünnepélyes felava
tásával. A kongresszuson mintegy hatszáz ki
küldött vett részt. Kinos feltűnést keltett, hogy 
^^zoka^a^^arosokaL^klk^az^POSz^^olL^^
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Üzletének 
átszeruezóse 
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1 öltönyre való legfinomabb angol 
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Borsallno-kalapok .....................28 P

le mulassza el e kilőni vásárlási alkalmat

a iflsnóH teiKutatasara 
tudtam, hogy miről van szó. Édesanyám 
állandóan a legkülönbözőbb fővárosi és 

környékbeli jósnőkhöz járt, 
akiknek jóslataiban, tanácsaiban és figyel
meztetéseiben feltétlenül hitt. Jósnőknek 
adta minden felesleges pénzét és kétségte
lennek tartom, hogy egyik-másik jósnőnek 
a bemondásai alapján született meg benne a 
meggyőződés, hogy férje hűtlenné lett hozzá 
és el akarja hagyni.

Repkáné
egész sereg ismert budapesti jósnőt ne

vezett meg a rendőrségen, 
akikhez édesanyja tudomása szerint rend
szeresen járt és akik között kell keresni azt 
a lelkiismeretlen asszonyt, aki az 59 éves 
Dlapánét féltékennyé tette nyolc évnél fia
talabb férjével szemben.

Repka Jánosné a leghatározottabban je
lentette ki a rendőrség előtt, hogy’ meggyő
ződése szerint

csak valamelyik jósnő írhatta édes
anyja nevében a titokzatos búcsúleve
let és a borzalmas dráma magyarázatát 
valamelyik jósnő lelkiismeretlen és 

félrevezető tanácsaiban kell keresni.
A Váci-uti családi dráma ügyében beállott 

fordulat szükségessé tette, hogy

a rendőrség a legerélyesebben fogjon 
hozzá annak a jósnőnek a felkutatásá

hoz, 
aki jóslataival a szerencsétlen öregasszonyt 
borzalmas cselekményének az elkövetésére 
valósággal rávette és aki a búcsúlevelet is 
megírta. Ennek a személynek pontosan tud
nia kellett Dlapa Pálné készülődéséről, ter
veiről és mivel azt nem akadályozta meg, 
részben felbujtói, részben bünsegédi szere
pet játszott a halálos kimenetelű családi 
drámában.

Vasárnap délután a rendőrség sürgős 
idéző leveleket küldött Budapest összes 
ismert jósnőinek és jövendőmondó női
nek, akiket hétfőn délelőtt tömegesen 
fognak kihallgatni a főkapitányságon, 

hogy megállapíthassák, melyikkel állott lég 
utóbb összeköttetésben Dlapa Pálné és me
lyik jósnő volt előidézője a különös és bor
zalmas családi drámának.

Ilkájával nem értenek egyet, nem engedték 
be a kongresszusra.

Az ellenzéki iparosok nagy izgalommal és fel
háborodással tárgyalták ezt az intézkedést.

A kongresszust Papp József elnök nyitotta 
meg. A kereskedelemügyi minisztérium képvi
seletében Kerékjártó György miniszteri taná
csos jelent meg, a pénziigj-minisztert Kolb Ár 
pád miniszteri tanácsos képviselte. A gyűlésen 
megjelent Frühwirth Mátyás és Kun Béla or
szággyűlési képviselő is. Az elnöki megnyitó 
után dr. Somogyi Szilveszter szegedi polgár
mester mondott nagyobb beszédet és azt han
goztatta, hogy

enyhíteni kell az iparosság ezernyi baján. 
Papp József az elmúlt év munkájáról számolt be. 
Schneider Mátyás (Gyula) azt javasolta, hogy 
az IPOSz keressen kapcsolatot a békés mun
kára az IOKSz-szai, mert csak gróf Hadik Já
nossal együtt végezhetnek eredményes munkát 
a kézműves kamaráért. Az indítványt elfogad
ták és táviratilag kérték gróf Hadikot arra, 
hogy jelölje meg az együttműködés módját.

Egymásután szólaltak fel ezután llitzky An
tal (Sopron), Mayer Bertalan (Kaposvár), Nagy 
Antal az asztalos szövetkezet elnöke, majd 
Frühwirth Mátyás, aki éles beszédet mondott 
a kereskedelmi és iparkamarák ellen.

Kun Béla országgyűlési képviselő 
vádbeszédet tartott a pénzügyi és kereske

delmi politika ellen.
Jobb pénzügyi és megértőbb adópolitikát sür
getett. Dr. Dobsa László, az IPOSz igazgatója 
az iparlestületek reformja ügyében terjeszteti 
be javaslatokat, majd a délutáni ülésen Farkas 
Elek és Győrbiró István az építőipari törvény 
megalkotását sürgették. Füredi Lajos forgalmi 
adó eltörlését követelte, Simay Elemér (Újpest) 
az iparosság politikai érvényesüléséről beszélt, 
majd előadásokat tartottak az iparosság ak
tuális problémádról, Müller Antal, Rácz Antal, 
dr. Liptag István és dr. Dobsa László.

legboldogabb házasságot sem lehet el
képzelni az Albus szappan nélkül. A’ 
*/í kg-os Albus háziszappan a kék do
bozban, a kg-os Albus szinszappan 
a zöld dobozban minden háztartásban 
használatban van, ahol a drágán beszerez
hető fehérneműre vigyáznak. Nem csoda
szer! A gondos háziasszony tudja, hogy 
ha azt akarja, hogy a fehérneműje valóban 
tiszta legyen — s nem csak fehérítve és a 
szenny bennhagyva — akkor a ruhát be 
kell jól szappanozni és ehhez a legjobb az

Magyar tanszéket szervez 
a londoni egyetem tanácsa

Hevesi Sándort, a Nemzeti Színház igazgatóját kombinálják 
a tanszékre, aki októberben az egyetemi tanács meghívá

sára előadást tart Londonban
A magyar kultúra diadaláról és előretöré

séről számolnak be azok a hirek, amelyek 
Magyarország kulturális kapcsolatainak az 
ujabb kimélyitéséról szólnak.

Hevesi Sándor, a Nemzeti Színház igaz
gatója tavaly Londonban járt és a Shakes- 
pcare-ciklussal kapcsolatban előadást tar
tott. A magasszinvonalu előadás a legna
gyobb mértékben

megnyerte az Irodalmi körük tetszését.
Hevesi Sándornak, mint Bcrnhurd Shaw 
magyar fordítójának és a Shakespearc-kul- 
tusz istápolójának, különben is ismert a 
neve ezekben a körökben.

A nagysikerű előadásnak most folytatása 
van.

A londoni egyetem tanácsa meghívta 
Hevesi Sándort, hogy tarfson előadást 

a magyar irodalom nagyságairól.
A meghívás alapján a Nemzeti Színház igaz

■
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gatója rövidesen Londonba utazik és 
októberben megtartja előadás sorozatát. 
Ezzel kapcsolatban most számunkra 

nagyjelentőségű tervek merültek fel. A 
londoni egyetemen külön szakosztály fog
lalkozik Közép- és Kelcteurópa problémái
val. Nagyrészt Hevesi Sándor kiváló elő
adásainak köszönhető, hogy az egyetemi kö
rök figyelme a magyar kulturális kérdé
sekre terelődött és

az egyetem tanácsa magyar tanszék fel
állításának tervével foglalkozik.

A Közép- és kcleterurópai szakosztály ke
reten belül szerveznék meg a tanszéket, 
amelynek betöltésénél minden bizonnyal 
kombinációba kerül Hevesi Sándor neve is.

Munkatársunk vasárnap érdeklődni akart 
Hevesi Sándornál, hogv felvilágosítást kér
jen tőle az angol lapok közleményei nyo
mán elterjedt hírről, de nem sikerült vele 
összeköttetést találni. így a nevével kapcso
latos kombinációi nem lehetett ellenőrizni.

C.4TMAM fi!K
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Élve aguoszkáltak a főkapi
tányság on egy meggyilkoltnak 

vélt ügyvédet
Saját édesanyja csak egy óráig tartó izgalmas szembesí
tés után ismerte fel benne a fiát, akiről azt hitte, hogy egy 

fantasztikus örökség miatt meggyilkolták
Példátlanul Álló érdekes és Izgalmas szembe

sítés játszódott le vasárnap délben a főkapi
tányság épületében.

Áz izgalmas ügy főszereplői dr. Kitin Aladár 
jónevli eszéki ügyvéd és öreg édesanyja, nki 
néhány nnppnl ezelőtt Eszékről Budapestre 
jött és kétségbeesve, feldulian kérte a buda
pesti rendőrséget, hogv Indítson erélyes nyo
mozást fin sorsának kikulatására.

Előadása szerint dr. Kiéin Aladár hóna
pokkal ezelőtt eltűnt Eszékről.

állítólag Budapestre és onnan külföldre uta
zott. a valóságban nzonban — az aggódó édes
anyja szerint — kétségtelenül, hogy útközben 
valahol meggyilkolták, iratait elszedték és 
most

fla nevében utazgat valaki a külföldön, 
hogy egy fantasztikusan nagy angliai 

örökséghez jusson.
Ennek a fantasztikus, nagy angliai örökség 

nek a története dióhéjban n következő:
A múlt század közepén meghalt Temesvá

ron egy Weisz Gabriella nevű asszony, aki
nek nővére egv Weisskopj nevű angol mil
liárdosnak a felesége volt. A gyermektelen mil
liárdos asszony temesvári nővérének két 
gyermekét Londonba akarta vitetni, hogy őket 
ott neveltette, és azután örököseivé tegye. A 
temesvári asszony azonban nem akart elsza
kadni gyermekeitől és ezért nem tett eleget 
ennek a kérésnek. Mindamellett 1880 körül ál
lítólag hivatalos értesítés érkezett Londonból, 
hogy az angol milliárdos felesége meghalt és 
örököseivé nővére két gyermekét tette.

As ügy azonban elaludt,
a temesvári Welszek nem hittek a dologban, 
nem utaztak Londonba, és csak legutóbb me
rült fel újra pozitív formában a hir, hogy a 
Temesvárról elszármazott K/e/n-családot illeti 
a kolosszális örökség. Egy Kátscher nevű mn- 
jvar újságíró, aki Svájcban él. állítólag utána 
járt Londonban a dolognak és a nagy örök
ségre igényt tartó IVeísz-család tagjai előtt 
olyan kijelentéseket tett, hogy

megfelelő anyagi szoigáitntáa ellenében 
hajlandó a megszerzett dokumentumokat az 
érdekelt felek birtokába juttatni.

Az eszéki Kfeín-család n legközelebbi rokon
sága az örök ségi ügyben szereplő temesvári 
Weisz Gabriellának és dr. Kiéin Aladár ügy
véd édesanyja azt adta elő a rendőrségen, 
hogy ,

Eszékről elutazott flát azért gyilkolták

volna meg. hogy személyazonossági Ira
tait clszedjék tőle és ezek segélyével Lon

donban megszerezzék a nagy örökséget.

A főkapitányság a rendkívül fantasztikus 
ügyben erélyes nyomozást indított s megálla
pította, hogy az eszéki ügyvéd múlt hónap fo
lyamán Rudapei.ten keresztül Karlsbadba uta
zott üdülésre és ezidőszerint is ott tartóz
kodik.

A budapesti rendőrség erre táviratot küldött 
Karlsbadba dr. Kitin Aladárnak, hogv sürgő
sen jőilön Budapestre, kétségbeesett édes
anyja kétségeinek eloszlatása céljából.

Az ügyvéd táviratban válaszolt, hogy vasár
nap reggel érkezik Budapestre és egyenesen a 
főkapitányságra megy. A főkapitányságon ér
tesítették az ügy fejleményeiről az ügyvéd 
édesanyját, aki tizencgv órára megérkezett a 
főkapitányságra, hogy fiával találkozzék. Nem 
sokkal később

beállított n szobába a Karlshadból meg
érkező dr. Kiéin Aladár,

aki fiúi szertettel üdvözölte édesanyját. Az 
öregasszony nzonban a legnagyobb kétkedés
sel fogadta fia megjelenését és a legnagyobb 
meglepetésre

kijelentette, hogy az előtte álló ur ugyan 
nagyon hasonlít a Alira, de semmikép sem 

lehet az ő eltűnt fla.
Dr. Kiéin Aladár okmányokkal, személyazo

nossági iratokkal igazolta magát a rendőrség 
előtt, azonkívül az édesanyjával együtt lévő 
nővére is rögtön felismerte, azonban az anya 
szívére annyira hatottak a képzelődések és az 
elszenvedett Idegizgalmak, hogy még sokáig

nem lehetett őt meggyőzni arról, hogy ok 
nélkül halottnak hitt fla áll előtte.

Végül is a szokatlan „élve agnoszkálási" el
járás eredményre vezetett, leánya, valamint a 
rendőrség meggyőző érvelése alapján az öreg
asszony elhitte, hogy fiának nem történt semmi 
baja és nem idegen ember akarja őt megtévesz
teni fia maszkjában.

Több mint cgy óra horszaf tartott ar elve
szettnek hitt flu felismerése

s végül is nz eszéki iigvéd édesanyja fla kar
ján megnyugodva távozott el a főkapitányság 
épületéből, ahol vasárnap délben lezárták a 
rendkívül izgalmas, fantasztikus és bonyolult 
ügynek hatalmasra nőtt aktacsomóját.

Most már csak a milliárdos örökség után 
kutat a Weür-csslád.

szintén telje® beismerésben van.
Tudott arról, hogy fla meg akarja az apját 
gyilkolni. Zokogva meséli el, hogyan ütötte, 
verte, kínozta férje állandóan és ő mindig 
fiának panaszkodott a brutalitások miatt.

A tanúkihallgatások során jobbára Acsék 
szomszédai kerültek sorra, akik hajme
resztő részleteket beszélnek arról, hogy 

esténként és éjszakánként állandóan 
jajgatás és sikoltás hallatszott a módos 

gazda portájáról, 
odabenn a házban Ács ütötte a feleségét, 
annyira, hogy gyakran a szomszédok vették 
ki a feldühödött ember kezéből a szeren
csétlen asszonyt.

A törvényszék 
nem hozott még Ítéletet szombaton az

apagyilkossággal vádolt gazdalegény 
ügyében, 

mert néhány tanú, akiknek a kihallgatása 
pedig fontos, nem jelent ir.cg a tárgyaláson. 
Ezekkel kívánja ugyanis a vád igazolni, 
hogy a vádlott nem apja brutalitásai, ha
nem a vagyon miatt ölte meg az öreget. A 
tanácselnök éppen ezért a tárgyalást el- 
napolta.

Megniérgezte magát egy orvos, mert meg
tudta, hogy gyógyithatlan idegbaj fenyegeti
Álnéven vizsgálatra jelentkezett az ideggyógyász tanárnál 
és mint a beteg kezelőorvosa megkuldette magának a le

sújtó diagnózist
A budapesti társaságokban, főként az orvo

sok körében egy rendkívül tragikus és rész
leteiben is megdöbbentő öngyilkosságról be
szélnek, amelynek egy fővárosi orvos az ál
dozata. ....

A Belváros egyik előkelő utcájában lakott az 
orvos, jó polgári móddal berendezett^ lakásban. 
A 35 esztendős ember öt évvel ezelőtt nősült 
és egy kis gyermeke volt. Kielégítő prakszisra 
lett szert és

harmónlkus boldog c.snládl életet élt.
Két esztendővel ezelőtt váratlan és különös 
események zavarták meg életének csendes 
folyását. Az orvos, aki maga is az idegbetegse- 
gek problémájával foglalkozll,

feltűnő jelenségeket tapasztalt magán.
Emlékezőtehetsége romlani kezdett, fejfájás 
gyötörte, idegeskedett és állapota rohamosan 
romlott. Előbb idegcsillapitószereket szedett, 
majd orvosbarálaihoz fordult. Több szakorvos 
is megvizsgálta, különféle kúrákat ajánlottak, 

nyíltan azonban egyik sem mondott diag
nózist.

Aa orvosban, akit az idegei egyre jobban 
gyötörtek, kínzó sejtelmek támadtak. O maga 
képtelen voH arra, hogy diagnózis szempont
jából megfigyelje magát és

arra gondolt, hogy barátai kíméletből nem 
mondják meg neki, miként áll a betegsége, 

amely egyre jobban elhatalmasodott rajta.
Napokig tartó töprengés után példátlanul 

álló, tragikus lépésre szánta magát. Levelet irt 
Bécsbe, Wagner-Jauregg professzornak, a vi
lághírű idcgspecialistának. A levélben közölte 
vele, hogy

6 egy budapesti család háziorvosa.

A család egyik tagját idegbetegség ellen kezeli 
és szüksége volna Wagner-Jauregg szakvéle
ményére.

Ezért felküldi hozzá Bécsbe és kéri, hogy 
vizsgálja meg.

Az ilyen vizsgálati eredményeket természetesen 
nem szokták közölni a pácienssel és

kérte, hogy szakvéleményét Írásban küldje 
el neki, mint a beteg háziorvosának.

Néhány nap múlva meg is jelent egy ur Wag* 
ner-Ja'uregg tanárnál, budapesti kezelőorvosá
nak levelére hivatkozva. A tanár megvizsgálta 
néhány szóval megnyugtatta és elküldte azzal, 
hogy a diagnózist illetőleg majd érintkezésbe 
lép a háziorvossal.

Másnap már Budapesten is volt a „sürgős 
levél, amelyben ,

Wagner-Jauregg közölte a „kezelőorvoa- 
sal“, hogy menthetetlennek találja a meg
vizsgált beteget, csak rövid idő kérdése, 

hogy az idegbetegség kitörjön rajta.
A tanárnak ez a lesújtó szakvéleménye, ame
lyet abban a hiszemben irt, hogy kezelőorvos
nak küldi, a beteg kezébe jutott. A belvárosi 
orvos, aki igy

megtudta, hogy menthetetlenül a téboly
dába kerül,

a levél vétele után elrendezte családi ügyeit* 
búcsúlevelet irt feleségének, egy másikat leg
jobb barátjához intéz’e és még azon a napon* 
mik.or a diagnózist ^megkapta,

morfiummal megmérgezte magát.
Beggelre holtan akadtak rá és csak a barátjá
hoz címzett levélből derültek ki az öngyilkos
ság hátterének megrázó részletei.

„Azért öltem meg az apámat, 
mert folyton verte édesanyámat!"

Nyolc ferencrendi szerzetes térítő mun 
kára Kínába utazott vasárnap délután

Az apagyilkossággal vádolt fiit megdöbbentő 
vallomása a törvényszék előtt

Megdöbbentő részletekben bővelkedő, iz
galmas gyilkossági bűnügyet tárgyalt szom
baton a pestvidéki törvényszék Maulner-tn- 
nácsa. Ács József 23 éves pestkörnyéki mó
dos gazdalegény állott a szuronyon fegy- 
őrök között vádlottként a bíróság előtt, az
zal a váddal terhelten, hogy’ ez év január
jában

előre megfontolt szándékkal, három 
baltneanpáMal agyonütötte édesapját: n 
72 esztendős Ács Mihályt, hogy annak 

Ö5 hold földje reá szálljon.
Ugyancsak vádlott a szintúgy letartóztatás
ban lévő, most már özvegy Ars Mihályné, a 
vádlott anyja is, akit biinsegédl bűnrészes-

Hozza ei szövetét!
Blsöie idfl gubással, kitűnő kel

lékekkel, kétsseri próbával

[Wny-fazáwr.ta» 80Pl
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iv„Piarista ucca 5
T< SW-3* (Vád •«* luok, Piaristák épüleá«»n) 
Angol siövotekben nagy választók

séggel vádol a királyi ügyészség.
A tárgyalótermet zsúfolásig megtöltötték 

a vádlott gazdalegény falujának lakói, akik 
mindannyian eljöttek önként, hogy tanú
vallomást tegyenek Ács József — mellett.

Az elnök elsőnek a fiút hallgatja ki, aki 
meglepő nyugodtsággal védekezik a ször
nyű vád ellen.

— Igaz, hogy megöltem az apámat, de 
bűnösnek nem érzem magamat.

Az öreg pokollá tette az életünket, az anyá
mét, nz enyémet is. Italos ember volt ké
rem, mindennap részegen jött haza a kocs
mából és

Utötte-verte szegény öreg, beteg 
anyámat.

Az is igaz, hogy előre megfontolt szándék
kal követtem cl a tettemet. Régen forrt ben
nem már a gyűlölet nz npám ellen. Eleinte 
szép szóval próbáltam rábírni arra, hogy 
hagyjon fel a kocsmázással. ö nem hallga
tott rám, hanem durván elutasított. Erre 
aztán elhatároztam, hogy elteszem láb 
alól. Egy este, amikor ugyancsak részegen 
jött haza és

mint egy vadállat rohant botjával 
anyámra, mert az nem húzta le idejé

ben, elég gyorsan a csizmáját, 
engem elöntött az indulat, felkaptam 
konyhaszögletben lévő baltát és

leütöttem.
Nem a föld miatt lettem, tekintetes tör
vényszék . . .

A flu után az egész testében reszkető, 
zokogó öregasszonyt hallgatják ki. aki

a
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Zadravecz püspök ünnepi miséjén végezték el utolsó funkciójukat
Tegnap délután a hívek ezrekre rugó tö

mege búcsúztatta el azt a nyolc ferencrendi 
szerzetest, akik a lángokban álló Kínába indul
tak el, hogy olt hirdessék Istennek igéit. A 
nyolc franciskánus: P. Károlyi Bernét és P. 
Erdős Apolinár áldozópapok, Tóth Titusz, 
Schcibl Szabin, Gunszt Ede, Baráth Benedek 
laikus fráterek, továbbá kot rózsásarcu gyer
mekszerzetes: Ferenczy Ipoly és Szemmeny 
Szergiusz missziós teológusok.

A katolikus Magyarorszá ghivalalosan szom
baton este búcsúztatta a missziós szerzeteseket 
a Vigadó hangversenytermében tartott ünnepi 
műsoros estén, amelyen Orsenigo Ceasare dr. 
apostoli nuncius is résztvett.

A Mnrgit-köruti zárda évszázados épülete 
előtt vasárnap már a kora reggeli órákban 
nagy tömegekben gyülekeztek a hívek. A ko
lostor folyosóján nagyobb asztalka állott, telve 
elképzelhetetlen sokféle holmival.

Minden egyes darab szegény emberek 
ajándéka.

Viseltes gyermekcipőcskék, használt babagar- 
nilurák, apró játékszerek, gyógy- és kötszeres 
ládák, — közöltük az egri irgalmasrend pom
pásan fölszerelt menlőszekrénye, — apró kö
ténykék, lányka-ruhák egy kis rozsdás pléh
doboz, telve használt gombokkal és kapcsokkal, 
szakadozott tábláju német, magyar és tótnyelvü 
Imakönyvek, rozsdamarta Mária-érmek, amu
lettek, — mind-mind

■ kínai gyermekeknek szóló ajándékok.
Teljesen felszerelt, szétszedhető és ösrzeállit- 
haló oltár áldor.ókelybekkel. tnbernakulummal 
cs ollári szentséggel. Egy vitrin tele pecsét- és 
karikagyűrűkkel, fülbevalókkal, ámpolnákkal, 
arany keresztekkel; egy missziós nővér áru
sítja az ékszereket és

■ befolyó jövedelemből fogják pótolni a 
hosszú nt költségeit.

Délelőtt 10 órakor kezdődött a főpapi nagy
mise, amelyet P. Zadravecz István püspök pon- 
tiflkált n távozni készülő nyolc franciskánus 

szerzetes segédlete mellett. A szentbeszédei 
Krytvald Ottó érseki főbiztos tartotta, aki 
megemlítette, hogy a tartományfőnök negyven
négy jelentkező közül választotta ki a hitter
jesztésre vállalkozó nyolc szerzetest.

Délután 4 órakor Orsenigo Ccasar dr. apos
toli nuncius litániát szolgáltatott, majd meg
áldotta a missziós szerzeteseket és áldást ősz- 

Ezután az időközben ezrekre felgyarapodott 
tömeg, a déli vasúthoz kisérte a missziós szer
zeteseket, akik 6 óra 15 perckor a trieszti 
gyorssal indultak el nehéz, fáradságos útjukra, 
lőtt.

PélivMuttal szemben, Buda legszebb helyén, az 
Enyedi-, Alkotás- és Greguss-utcák sarkán, hérom 
utcára néző bérpalotában,, villamos megállónál és a 

3-as autóbusz végállomásánál

i, 2. 3 szobás hallos 
uccaifis garzOniahásoK
a legmodernebb kivitelben, teljes komforttal, köz
ponti melegvízfűtés és állandó melegvizszolgáltatással. 
novemberre kiadó. — Bővebbet a helyszínen és 
Ambrus és Hajnaly építészmérnökök irodájában. V., 
Mária Valérla-utca 19 ' Telefon: Aut. 825 —39-

Maayar Mezőgazdák Szövetkezető
Buda eet, V., Alkotmány-ntca 29.
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M mii végzek eleire!
A Goldberger-Bemberg-szövetek: a népszerűvé vált »Pansette«. az uj nyári 

anyagok, a leheletkonnyü. fátyolszeru »Mousseline Amourette«, a papillon- 
selyemhez hasonló »Goldechine«, a marocain-tiflisszerü »Crepe Pastorale«, 
a nyers műselyemfonal kivételével teljesen saját gyárainkban készülnek. 
Buszke magyar öntudattal adjuk el áruinkat úgyszólván minden müveit állam
ban azzal, hogy: Goldberger, made in Hungary!

Mintakollekciónkat is szeretnők a magyar művészet, a magyar stylusér— 
zék erejéből táplálni. Felhívjuk ezért a magyar művészeket a velünk való együtt
működésre. E célból

PÁLYÁZATOT HIRDETÜNK 
nyomott selyemáruk céljaira megfelelő eredeti mintarajzokra. A rajzok legyenek 
alkalmasak Bemberg-selyemből készülő könnyű nyári ruhaanyagaink céljaira. 
Pályáztai leltei fébb xnánfairajzzal 1929 ebiébe* hé 31-ig.

Kérjük a pályázókat, hogy természetes nagyságban színezve készített terveze
tüket jeligével ellátni és teljes címet és nevet tartalmazó jeligés zárt borítékot 
mellékelni szíveskedjenek.

A pályázatok felett öt tagú jury dönt, melynek tagjai budai Dr. Buday- 
Goldberger Leó elnöklete mellett Faragó Ódon tanár, Györgyi Kálmán, 
az Orsz. Iparművészeti Társulat igazgatója, báró Hatvány Lili és Lewin 
Miksa, a Corvin Aruház alelnoke.

A pályázaton csak magyar állampolgárok vehetnek részt.
Apályázat eredményétaz 1929. november 15-ikinapilapokban tesszük közzé. 
A díjazott mintarajzok a mi kizárólagos tulajdonunkba mennek át és azok

kal szabadon rendelkezünk.

I. díj P 500  III. dij P 250.—
II. ** » 5OO.*- IV• m 2OO»"^*

V. díj P 1OO.—

A jurynek joga van a dijakat másképen is felosztani és nemdijazott raj
zokat darabonként 50 pengőért megvásárolni.

Mcáci fctfwiah nyMjianí azcluaalt, ákílleí MWMnlcáyxR é.
alapján trre kfilcMg.en alkialnuL.Mok ialálwiU*, hetfy müiennii«kl>«M

&£stya0a£nl*. c«al* altkor való
diak, Ita „Goldb e 
Bemberg" széinvemástfal 
vannak elláfva.

GOLDBERGER S ÁM. F. ÉS FIAI R-T
Budapest 510
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HIRKK Amerikai rokonnak adta ki magát és 
több családot becsapott egy szélhámos— Továbbra is felhős az idő. Felhős idő 

köszöntőit vasárnap Budapestre. A délelőtt 
eleredt hatalmas zápor azután keresztül is 
húzta a vasárnapi kirándulási terveket. A 
Meteorológiai Intézet vasárnapi jelentése 
szerint továbbra is felhős, nappal derült idő 
várható, éjszakai lehűléssel.

— Mayer János Hódmezővásrhelyen. 
Hódmezővásárhelyről jelentik: Mayer János 
földmivclésiigyi miniszter Barcza Ernő föld- 
mlvclésügyi államtitkár kíséretében vasár
nap délelőtt féltizenkét órakor választó
kerületébe, Hódmezővásárhelyre érkezeit, 
hogy részi vegyen az ottani kertészeti kiál
lítás megnyitásán. A minisztert a vasútállo
máson nagyszámú választópolgár, élén Soós 
István dr. polgármester üdvözölte. A minisz
ter a hozzá intézett beszédre válaszolva ki
emelte a mezőgazdasági kiállítások oktató 
és fejlesztő jelentőségét. Hangoztatta, hogy 
abban a gazdasági harcban, amely európa- 
szerte folyik, egy pillanatra sem szabad el
csüggednünk és nem szabad a 
és johblermclés egyedül célhoz 
röl lemondanunk.

— Vasutasok zarándoklása 
Nagykanizsáról jelentik: Tegnap — 
utnk, a Déiivasut és a Győr—Sopron—Ébcnfurti 
vasul tisztviselőinek és személyzetének nyolc
száz tagu küldöttsége kereste fel Széchenyi Ist
ván gróf nagycenki síremlékét. A hatalmas kül
döttség előtt, amelyben Samarjay Lajos n Máv 
elnöke, Scnn Ottó állam vasúti igazgató, Hain 
Károly u GySÉV-vnsut igazgatója és mások is 
résztvellek, Zelovich Kornél műegyetemi tanár 
mondott Széchenyiről, n mngyar közlekedés ut 
lőréjéről nagyhatású emlékbcszédct.

— Dréhr államtitkár a vecsési polgári kör 
felavatásán. Vécééiről jelentik: A polgári 
olvasókör székházát, amelyet példás áldo
zatkészséggel és munkával a kör tugjai ön
erejükből emellek, vasárnap délelőtt avat
ták fel bensőséges ünnepély keretében, ame
lyen Dréhr Imre népjóléti államtitkár és 
Fitz Artúr, a kerület országgyűlési képvise
lője is megjelent.

— A PetőfiTársaság „Szeptember végén**- 
Illése. A Petőfl-Társaság vasárnap tartotta meg 
évadnyitó ülését Petőfi Sándornak legszebb 
költeménye, a „Szeptember végén" cimü elégia 
emlékezetére a Tudományos Akadémián. Pékár 
Gyula elnöki megnyitója után Lampérth Géza 
főtitkár megtartotta beszámolóját, majd felöl 
vasta Bulla Ignácunk „Magyar irodalom tér
foglalása Olaszországban" cimü dolgozatát. 
Oyőkössy Emire és Kiss Menyhért fclolvaaásá- 
sával ért véget az ülés.

többtermelés 
vezető elvei-

HELLER dobozem mén thalt

■— Meghalt Reich Koppéi. Nagy gyásza 
van a magyar zsidóságnak: vasárnap reggel 
kilencvenkét esztendős korában elhunyt 
Reich Koppéi budapesti orthodox főrabbi, 
felsőházi tag. Reich Koppéi nemcsak a bu
dapesti ortodox zsidóságnak, amelynek kö
zel négy évtizeden át vezető főrabbija volt, 
hanem egész Európa ortodox zsidó társadal
mának excelláns kiválósága volt. Mély tu
dása, nagyszerű hitszónok! képessége és I 
meleg szive szereztek népszerűséget számára 
itthon és külföldön. Reich Koppéi papi csa
ládból származott. 1837-ben született Ver- 
bőn. ahol iskoláinak elvégzése után vezető 
rabbi lelt. 1890-ben került fel Budapestre, 
itt csakhamar felismerték kiváló képessé
geit és n budapesti ortodox hitközség vezető 
főrabbijává választották. 1800-től a mai na
pig állott a hitközség élén Időközben meg
választották az ortodox országos központi 
rabbi tanács elnökéül is. /. Ferenc József 
pedig királyi tanácsossá nevezte ki. A felső
ház megalakulásakor az ortodox zsidóság 
képviseletében Reich Koppéit választották 
meg felsőházi tagul é.s ezzel ő lett nz ortodox 
mngyar zsidóság első felsőházi képviselője. 
Hónapokkal ezelőtt tüdőlob támadta meg az 
idős főpnpot. A Biró Ddm'r/ szanatóriumba 
szállították be, de a leggondosabb orvosi ke
zelés és a legodandóbb ápolás sem ment
hette meg az életnek. Tüdőgyulladást knpott, 
nmeivel már nem tudott leküzdeni elgyen
gít II szervezete és ma reggel nyolc ómkor 
csendesen elhunyt. Temetése hétfőn délután 
félhárom ómkor lesz a Kazinczy-utcnl orto
dox főtemplomból. A végtisztességen Franki 
Adolf, az országos központi ortodox irodn 
elnöke tart gyászbeszédet, és a temetésen 
képviseltetik magukat a kormány, n felső
ház, a főváros, az ország összes zsidó hit 
községei és kiillurintézményeí is.

— Szerzetes-öltözékben azélbámoekodott egy 
elcsapott szerzetes. Nagykanizsáról jelentik: 
Nagy fi-íliinest keltett Zalaegerszegen mn dél
előtt amint egv szerzetes ruhába öltözött fér
fit két fiatalember kísért n rendőrségre. A 
„szerzetes" inindci.óion kinknrta magát szaba
dítani kísérő* kariniból, akik azonban nem 
bocsátották cl és igy csak nagy nehezen sike
rült bekísérni a rendőrségre, ahol megállapí
tották, hogv Kovács József neve, valamikor a 
salscgcrszrgi Fcrci. •vs-rend tagja volt, de cl
csapták a rendből é. nzótn kisebb-nagyobb 
csalásokat követett el, mig legutóbb Szőr 
községben két tairtó leleplezte és innen hoz
ták be 7alncgcrsregr«* Kwács Józsefet letör- 
fózlalták

!
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Vasárnap letartóztatta a rendőrség

amerikai 
rokonsá- 
asztalos- 
aszfalos-

szombaton délután egy Podmaniczky-utcaí 
asztalosmester műhelyébe jól öltözőit fiatal
ember állított be, aki különös, idegenszerü ki
ejtéssel Székely Bertalan néven mutatkozott be 
nz asztalosmesternek, akivel közölte, hogy 
ő az asztalosmester családjába tartozó amerikai 
rokon.

Az asztalosmester nem tudott arról, hogy az 
Újvilágban rokonai élnek és faggatni kezdte a 
fiatalembert, aki hosszasan, bonyolultan ma
gyarázta a családi kapcsolatot, majd 
fényképeket vett elő, hogy a kint élő 
got bemutassa a hitetlenkedő pcUl 
mesternek. A rokonsóggal megtisztelt 
mester azonban észrevette, hogy

az állítólagos amerikai képek budapesti 
műtermekben készült fényképek.

Rögtön rendőrt hivatott, aki a külföldi kiejtés
ről hirtelen leszokott fiatalembert előállította a 
főkapitányságra.

Sokkal iBMet kaptam 
mint amennyit vártaim

Egészen biztosan ezt fogja mondani min

denki, aki László Lajos kitűnő hírnevű 

férflruhniizletében, Vilmos császár út 40. 
férfiruhát fog vásárolni. Aki tehál finom 

szövetből olcsó férfiruhát óhajt vásárolna, 

keresse fel a fenti megbízható céget, ahol az 

előző idényről visszamaradt, azonban nem 

divatját mull saját készítményt"! divatos férfi

öltönyök vagy felöltők remek szabásban,

— Halálos kerékpárkntasztrófa a Hűvös
völgyben. Vasárnap reggel a Hűvösvölgyben 
a Nagykovácsi-uti erdöszélén, ahol az ut éles 
szögben elhajlik, két korai járókelő vérbe
fagyott, eszméletlen fiatalemberre talált az 
ut szélén, mellette pedig egy darabokra tőrt 
kerékpárt. A járókelők a súlyosan sebesült, 
összeroncsolt fejű fiatalembert fölszedték és 
hcsiellek vele az autóbusz állomáshoz és 
bevitték az. Uj Szent János-kórházba. Mi
előtt azonban orvosi kezelés alá kerülhetett 
volna, beszállítás közben meghalt. A rendőr
ség megállapította, hogy a halolt Vargha 
Imre 22 éves műszaki munkás, bölcskei la
kói, aki az éjszaka kerékpárjával a Nagy- 
kovácsi-uton haladt, a fordulónál a síkos 
utón gépe megcsúszott és azután nckirohant 
az utszéli fának, amelyen összetörte fejét. A 
rendőrség a halálos balesetről 'rtcsitette a 
fiatalember szüleit.

— Pécsi betörőket keres a budapesti rendőr
ség. A budapesti főkapitányság vasárnap dél
előtt távirati értesítést knpott a pécsi rendőr
ségtől, hogy az éjszaka folyamán vakmerő be
török járlak dr. Tauszk Dezső pécsi ügyvéd 
Kazinczy-utca 2. szám alatt levő lakás/nk 
ahonnan mintegy tízezer pengő értékű ékszert 
vittek cl. Az ismeretlen betörők nagy ügyes
séggel dolgozlak, kétségtelenül hivatásos be
törők, akik nyomtalanul eltűntek a városból. 
A budapesti rendőrség megtette az intézkedé
seket a pécsi ügyvéd betörőinek kézrekerité- 
sére.

— Kutyakiállilás n Tattersallban. A Magyar 
Ebtenyésztők Országos Egyesülete és n Foxter- 
rier és Tacskótenyésztők Egyesülete műkoto
rék versennyé, egybekötött kutyakiállitást ren
dezett a Tallelsallbnn. A kutyakiállitást igen 
sokan látogatták és az olt kiállított ebeknek 
nagy nézőközönsége akadt a főváros előkelő 
társaságának tagjaiból is. A díjnyertes kutyák 
számára értékes tiszteletűijakat ajánlottak fel 
testületek, magánosok, Auguszta főhercegasz- 
szony és a főváros is. A főhercegasszony diját 
Czajltk László kutyája, Budapest diját pedig 
dr. Dankó János komondora nyerte. A derby- 
győztes kutyák között van gróf Eszterházy Ta
más, gróf Eszterházy Mihály. Ilosvay Lajos Ká- 
rolyné, Kósza Irma és még igen sok más is
mertebb nevű pesti ebtenyésztő kutyája. A mű- 
kotorék versenyben különösen Eszterházy Ta
más drótszörü foxlerricrjci tüntették ki ma
gukat.

-— A nemesfémlpnrosok nagygyűlése. A 
Nemesfémiparosok, Kereskedők és órások Szö
vetsége vasárnap délelőtt küldöttgyűlést tartott 
Láng Ernő kereskedelmi _
alatt Dr. Kovács József, a tisztességtelen ver
seny kérdését, majd több felszólaló az üzletek 
előtt dolgozó „behuzók" ügyét telte szóvá. 
Berkovtcs Oszkár főtitkár az orgazdaság kérdé- 

*-- — '*• * - előadók valamennyien a
követelték. A nagygyűlés 
hogy listái készítenek a

lanácsos elnöklete

véröl beszélt. Az 
luxiisadó eltörlését 
végül cl határozta 
rossz fizetőkről.

— Caaiás mint. _________
luiniz.sal gabonakereskedői. Nagykanizsáról je
lentik: A rendőrség letartóztatta Hcimler István 
nagykanizsai gabonakereskedőt, aki ellen több 
feljelentés érkezeit, mert többektől pénzeket 
vett ót gabona szállításra, de a gabonát egy- 
Ízben em szállította Feimlert, aki kihallgatása 
során beismerte a csalásokat, áfkisérlék az 
ügyészség fogházába.

letartóztattak egy nagy

rendelő vér- és nem'bat* 
EL*»ir?- •» 

Kennelé. 
ISSS&SSEISS

Csakhamar kiderült, hogy nagystílű szél
hámosról van szó, akit régóta keres a rendőr
ség. Valódi neve Szőke Antal. Évekkel ezelőtt, 
cukrászsegéd volt, de csakhamar felhagyott a 
rendes munkával és szélhámosságokat követett 
el. Évek óta kizárólag abból élt Szőke Antal, 
hogy a családfákat tanulmányozta. Kiszemelt 
magának hol egy arisztokrata, hol egy polgári 
családot, kifürkészte a Gát hal Almanachban, 
vagy a házmestereknél a kiszemelt családok 
rokonságait és kapcsolatait és ezeknek

az adatoknak gondos betanulása után 
hol amerikai rokonként, hol elszegényedett 
mágnás képében beállított a jól megválasztott 
helyekre és a legtöbb helyen ügyes fellépésé
vel és a rokoni kapcsolatok szédítő Ismereté
vel sikerült kisebb-nagyobb, de sok esetben 
igen tekintélyes összegeket kicsalnia. Szőke An
talt, aki beismerő vallomást tett, a rendőrség 
letartóztatta.

kifogástalan 

kékcssziirke 

kivitelben, fekete, kék, barna, 

kamgarnszövetböl és posztóból 

átmeneti felöltők páratlan szép 

és minden nagyságban kerül-

vagy Doubl 

választékban 

nek csaknem félárban — ameddig a készlet 

tart — 65 pengőért eladásra.

Felhívjuk I. olvasóink figyelmét ezen olcsó 
vásárlási lehetőségre.

— Világítási zavar a fővárosban. Vasár
nap délután az V. és VI kerület egy részé
ben, különösen a belső Lipótvárosban hir
telen kialudtak a villanylámpák és sötétség 
borult még az utcákra is. Az Elektromos
müveket azonnal megostromolták a pana
szokkal és ennek nyomán haladéktalanul 
mérnököket és munkásokat küldöttek ki az 
áramszolgáltatás zavartalanná tételére. 
Csakhamar megállapították, hogy a zavart 
a háromfázisú áramszolgáltatás szakadása 
idézte elő. Két órai megfeszített munka 
után a hibát helyrehozták s újra kigyullad
hattak a villanykörték az elsötétedett utca
részeken. Az áramszolgáltatás hibája külö
nösebb zavart sehol nem okozott.

— A KMAC nevével gyűjt hirdetéseket egy 
vállnlkozó. A KMAC-nak tudomáséra jutott, 
hogy nevével visszaélve gyűjt hirdetéseket egy 
vállalkozó, aki arra is hivatkozik, hogy a 
KMAC részéröl kizárólagos megbízatása van 
a svábhegyi verseny hirdetéseinek gyűjtésére. 
A KMAC ezúton is felhívja a közönség ügyei
mét arra, hogy senkinek ilyen megbízatást 
nem adott, erre tehát senkinek joga nincs, 
közli továbbá, hogy a svábhegyi verseny alkal
mával a pályán a reklámok elhelyezésére ki
zárólag a KMAC titkárságának van joga.

— Felakasztotta magát. A Szépvölgyi-ut 29. 
számú házban vasárnap reggel felakasztotta 
magát Czcisler Ferenc 32 éves villanyszerelő 
és mire rátaláltak, már meghalt. Az öngyil
kosságot azért követte el, mert egy követelé
sét nem tudta megkapni és ez rendkívül ide
gessé tette. Holttestét a törvényszéki orvostani 
intézetbe vitték.

— Zslrankét a hentes ipartestiilctben. A ke- 
reskedelmügyi kormány elhatározta, hogy a 
zsirkivitel fejlesztése érdekében bevezetik a 
zsir márkázását. A Budapesti Hentest pár test il
let ma délelőtt Bittner János elnökletével érte
kezletet tartott, amelyen a zsir márkázásának 
és egységesítésének kérdését tárgyalták meg.

— Két embert elütött a motorkerékpár. Va
sárnap délután 2 órakor a Váci-ut és Dagály
utca sarkánál a Bp 81—113. számú motorke
rékpár elütötte az úttesten haladó Horváth 
Lajos 61 éves cipészt és Steiner Béla 40 éves 
munkást. A mentők Horváthot a Rókus-kór
házba, Steinert pedig a lakására vitték.

— öngyilkos lett egy nevelőnö, mert nem 
kapott állást. Vasárnap hajnalban a Zichy 
Jenö-utcai Terminus szálló egyik szobájában 
önborotva pengével tjvágla balkarján az ereit 
Leitner Mária 19 éves bécsi születésű nevelőnö, 
aki legutóbb a Cscngery-utca 7. szám alatt la
kott. A fiatal nevelőnőt eszméletlen állapotban 
találták a szálló alkalmazottai, akik sürgősen 
kihívták a mentőket. A fiaial leány rengeteg 
vért vesztett. A mentők beszállították a Rókus 
kórházba, ahol ápolás alá vették. A rendőrség 
pársoros búcsúlevele* talált a szállodai szobó 
bán, amelyben azt írja Leitner Mária, hogv 
hetek óla nem Ina álláshoz jutni, megunta a 
nyomort és emiatt halározfn el, hogy megválik 
az élettől

— Az orvosi tudomány megállapítása szerint 
az éjszakai pihenés a nappali munkateljesít
mény szempontjából óriási jelentőséggel bir. 
Felhívjuk olvasóink figyelmét a közismert 
Sándor ..Ideál" paplangyár mai hirdetésére, 
mely c téren ismét újat és a cég hírnevéhez 
méltót produkál.

Di1* KftilBflCSV sz■ Korvos 
■■■■■■■■■■■■■■■ rendel KM «a ?Mp 
VŰI, Jónel-kbrat «. n. « férfi 6a nőt betegeknek

— Négy utassal felborult egy teherautó, 
Nagykanizsáról jelentik: Súlyos autószeren, 
csétlenség történt tegnap Zalaegerszegen, 
Láng János burgenlandi sofTör M. 916 jel- 
zésü teherautójával, amelyen három keret, 
kedő ült összeütközött egy bárautóval. Az 
összeütközés következtében a teherautó 
felborult s Láng János, valamint egyik 
utasa Borsos Mihály kőszegi kereskedő sú
lyosan megsebesült. A másik két utas csak 
könnyebb sérüléseket szenvedett.

— Elfogtak egy veszedelmes betörőban
dát. A Teleki-téren szolgálatot teljesítő de- 
tektiveknek feltűnt három gyanús külsejfi 
fiatalember, akik értékes hólmikat igen 
olcsó áron kinálgattak eladásra. Igazolásra 
szólították őket, mire csomagjaikat eldobva, 
menekülni akartak, de a detektiveknek 
hosszas hajsza után sikerült mindhármukat 
elfogni és előállítani a főkapitányságra. Ki
derült, hogy mind a három többszörösen 
rovottmultu betörő, névszerint Bogáthy Sán
dor, Horváth István és Fogas János, akik a 
főkapitányságon részletes beismerő vallo
mást tettek. Elmondották, hogy negyed- 
esztendő óta több mint ötven betörést kö
vettek el főként a Zuglóban, a Stefánia-ut 
és a Liget környékén, de gyakran rándultak 
ki a környékbeli községekbe, igy Üllőre, 
Albertfalvára és Soroksárra is. A betörés 
utján szerzett zsákmányukat a különböző 
piacokon és üzletekben értékesítették. Az 
eddigi megállapítások szerint a háromtagú 
betörőbanda közel 50.000 pengő értékű hol
mit lopott össze és ezeket a nagy értékeket 
kis pénzért elkótyavetyélték. A rendőrség 
bünlajstromuk pontos összeállítása után 
mindhármukat letartóztatta.

— összetaposta a bika. Szegedről jelentik: 
Szombaton dél'.lőtt a felsőtanyai Gajgonya- 
kapitányságán Kormányos István 15 éves 
béresgyerek gazdájának istállójából ki akart 
ereszteni egy bikát az udvarra. Közben a 
bika megvadult, szarvára kapta, földhöz- 
csapta és összetaposta a gyereket. Mire a 
szerencsétlenséget észrevették, a kis béres 
kiszenvedett. A vizsgálat megindult annak a 
megállapítására, hogy kit terhel a felelősség.

— Érdekes bundák. Aki idegen fővárosunk, 
bán megfordul — bundát vesz. A magyar 
szücsipar magas készültségének híre, árolcsó
sága, talán a legnagyobb eredményű, gyakor
lati magyar propaganda. Erről beszélnek, sz 
vonz és — hal. Különösen a mindig számoló 
amerikaiak keresték fel az idén nagy számban 
a Dorottya-utcai Dán Testvérek szűcsök cégét 
s nagy érdeklődéssel hallottuk, hogy különö* 
sen akik tőlük a nyár folyamán valódi perzsát, 
az időközben oly felkapottá vált noisette és 
Jonny csikó-bundát és Buenot vettek, mind 
megannyi, ezekre hivatkozó utánrendelésekkel 
keresték fel a Ddn-céget. így hát a jó bunda 
lett a magyar propaganda legékesebb szó. 
szólója.

— Aki kevés pénzért jól akar ruházkodnl< 
keresse fel László Lajos férfiruha-üzletét, Vil
mos császár-ut 40. szám alatt, ahol saját ké- 
szitményü divatos férfiöltönyt 45 pengőért vi« 
súrolhat. Felhívjuk t. olvasóink figyelmét ezen 
olcsó vásárlási lehetőségre.

— Tévedhet közel egymillió asszony? Nem. 
Az elmúlt nyáron majd hárommillió méter Pa* 
risette került forgalomba. Ennél különb bizo* 
nyitók nem szükséges a Parisette népszerűségé* 
nek igazolására. Aki Parlsettet vesz, nem koc
káztat semmit; a Parisette szilárd szövése, 
pompás mintáinak soha nem fakuló szint, 
moshatósága sokszázezerszeresen ki van pró
bálva. A Pariette népszerűsége hölgyeink ta* 
pasztalatain alapszik. A jő divatáru üzletek* 
ben már kapható a Parisette ragyogó uj min* 
lakban — és ez a fontos — régi minőségben. 
Az idén több Bemberg-selycm újdonság kerül 
a piacra: a fályolszerü, lehelletkönnyü Mousse- 
linc-Amourcte, a papillon-sclyemhez hasonló 
imprimé, a Goldechine és végül egy finom 
marocain-liflis, a Crepe Pastorale. Mind a há
rom a Goldberger—Bembcrg-márkát viseli. * 
finom Ízlés és tökéletes megbizhatóság jelét.

— Nagy cseppekbcn esik az cső most több
ször naponta, Itt van az ősz. A nagyvárosi 
ember ma már nem mehet egész nap az ernyő 
alatt és megköveteli kabátjától, hogy az tényleg 
vízhatlan, minden időkkel dacoló és mégi* 
csinos külsejű legyen. A hires Gutmann-ftte 
öltözetek sorozata, most kibővült szebbnél- 
szebb csőköpenyek, ulsterck, viharkabátok oly 
választékával, hogy az anyagok nagyszerű 
összeállításán kivül még az olcsó ár is szen
záció erejével hat mindenkire. Minden férfi 
minden igényével számol ez nz ismert régi fő* 
városi cég. Rákóczi-ut 16.

— A szövetdivatban beállott fejlődés 
lepő ténye nyilvánul meg László és Fekete cég 
őszi és téli kirakalsorozalában és hatalmas rak
tárén Mint értesülünk, a cég egyik fönöke 
párizsi útjáról visszaérkezett, ahol személyesét* 
volt alkalma n haute coulurök modelljei alap
ján a Icgdivnlosabb és legizlésesebb kabát, 
kosztüm, ruha, valamint sportszöveteke* be- 
szerezni, _____

Alaplttatott

LBOJOBRPAP.
Kfirpltosúru, vas* 
és

Szőnyeg, pokróc, függöny, Agy- és talterltők minden kivitelben kaphatói 
OICHNER JÁNOS 

■MWtt. iratM-wraI M. __
« m. dkUbM .Mb MMtH «*•

LKUSZEBB

lkgolcso®PAPu»

rézbutorgyán
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vasárnap szenzációs fordulat 
állott he a Haismann-Ogyhen
Egész Ausztria lázas Izgalommai várja a megle
petesszeroen elrendelt

Innsbruck, szeptember 22
(A Hétfői Napló tudósítójának távirata.) 

'Az óriási érdeklődéssel kísért Hahmann- 
perben vasárnap újabb váratlan fordulat 
következett be. Ismeretes, hogy a rigai szár
mazású Halsmann Fülöp egyetemi hallgató 
ellen azt a vádat emelte az ügyészség, hogy 

kirándulás közben a Brettlahner-csucs 
közelében egy éles kővel agyonverte 
apját és ennek holttestét a folyóba 

taszította.
Az elsőfokú tárgyaláson az innsbrucki 

esküdtszék bűnösnek is mondotta ki a fiút 
és 15 évi fegyházra ítélte. Nemrégiben nyo
mós gyanuokok miatt

ujrafelvételt rendeltek el ebben az ügy
ben

és Innsbruckban most már hetek óta egész 
Ausztria lázas érdeklődése mellett folyik a 
Halsmann-per tárgyalása. A tanuk százai 
vonulnak fel a szenzációs bünpörben és 

mind több és több mentőtanu jelentke
zik a vádlott mellett.

Vasárnap újabb szenzációs fordulat kö
vetkezett be. Az államügyészség ugyanis

a legnagyobb titokban, a kora hajnali

házkutatás eredményeit
órákban bizottságot küldött ki a Brett 
lahner közelében lévő tanyák egyikére 
és ott a bűnügyi tisztviselők házkuta
tást tartottak. A kiszivárgott hirek sze
rint — ugyanis a legnagyobb titokban 
kezelik a nyomozást — egy baltát ke
resnek, amellyel az Öreg Ilalsmannt 

meggyilkolták.
A házkutatástól óriási meglepetést várnak, 
mindenki bizonyosra veszi, hogy huszon
négy órán belül kiderül, hogy

a gyilkosságot nem Halsmann Fülöp, 
hanem más valaki követte el

Bécsben a késő éjszakai órákban is óriási 
tömegek álltak az újságok szerkesztőségei 
előtt, ahol óránként kiragasztott plakátokon 
tudatták a Ho/smann-ügy legújabb fejlemé
nyeit a publikummal. Az ügy túlnő a nor
mális gyilkossági bűnügyek keretein, mert 
a Halsmann-ügynek politikai hátteret tul- 
lajdonitanak. Á védelem álláspontján lévők 
ugyanis azt hangoztatják, hogy már első- 
Ízben sem lehetett volna elitélni a fiút, de 
az esküdtszék tagjai valamennyien szélső
séges horogkeresztesek voltak, akik el
fogultsággal viseltettek a zsidóvallásu vád 
lottal szemben.

li Á N bundája sose drága
Dicséri nagy tartóssága 
Katalógust küldünk,

V., Dorottya-u. 5.

Kanálisba dobtah
egy 1100 dolláros genzesieveiet 

a tolnamegyel postacsalűH
Nagykanizsa, szept. 22.

(Hétfői Napló tudósítójától.) Emlékezetes 
még az a nagystílű csalási kísérlet, amelyet 
a napokban lepleztek le a tolnamegyei Póri 
községben. Törzsök János, Gyöngyösi Jó 
zsef, a község postatisztviselöi

húszezer pengői akartak kicsalni a 
postától, 

oly módon, hogy az egyik tisztviselő a má
sik számára átutalja a pénzt. A csalást 
azonban leleplezték és a két postatisztviselőt 
letartóztatták.

A letartóztatás után tovább folyt a nyo 
mozás az ügyben, amely mára mcgállapi- 
totta, hogy a húszezer pengős csalási kísér
leten kivül egyéb bűncselekményt is meg

kíséreltek a letartóztatott tisztviselők. A’ 
nyomozás adatai szerint egy ezeregyszáz 
dolláros pénzcslevelet, amely a községbe ér
kezett, Törzsök és Gyöngyös elloptak és 
Törzsök a nyugtára ráhamisitotta a címzett 
nevét. A pénzt azonban nem tartották meg, 
hanem amikor megindult a bizalmas vizs
gálat, a tisztviselők, — vallomásuk szó* 
rint, —

a kanálisba dobták az ezerdolláros 
pénzeslevelet,

hogy eltüntessék a bűnjelet. A csendörség 
felkutatta azt a helyet, ahová Törzsök és 
Gyöngyös állítólag a pénzt dobták, a pén
zcslevelet azonban nem találták meg a ka
nálisban. A nyomozás tovább folyik.

Az őszi divat uj kreációi 
Radó Aladár kirakatsorában

Bigámia miatt letartóztattak 
egy ötvenéves kereskedőt

Bécsi-utca, Deák Ferenc-utca sarok

Egy idegbeteg mérnök lövész
árkot ásott a Hárshegyen 

és éjszakánként régi egyenruhája 
bán megrohamozta a környéket

Dr. Szatler Kernéit családja vasárnap elmegyógyintézetbe 
szállíttatta

Tizenegy esztendővel a világháború befe
jeződése után, még mindig akadnak meg
döbbentő áldozatai a nagy világégésnek. A 
mentők vöröszászlós automobilja vasárnap 
délelőtt a nagy világégésnek egy szomorú 
áldozatát szállította elmegyógyintézetbe. 
Előkelő fővárosi családból származó, nagy 
intelligenciájú férfi: dr. Szatler Kornél bu
dapesti mérnök lett elborult elmével, talán 
örökre a tébolyda legújabb lakója, mert 
idegei nem tudtak megbirkózni a háború 
szörnyű emlékeivel.

Dr. Szatler Kornél családjának —• édes
apja magasrangu nyugalmazott miniszteriá
lis tisztviselő — a Hárshegyen van családi 
háza és itt lakott a fővárosi mérnök is fiatal 
feleségével és három éves kisleányával is. 
Szatler dr. a világháborút mint főhadnagy 
küzdötte végig és

sulyos fejsebével éveken keresztül 
nyomta a kórházi ágyat, amig felgyó

gyult-
Ugylátszott, hogy a háborús sérülésnek 
semmi nyoma nem maradt, a mérnök meg
nyitotta irodáját, ügyes és szakmáját értő 
ember lévén, csakhamar biztos anyagi eg
zisztenciát teremtett magának.

Néhány héttel ezelőtt a máskor feltűnően 
vidám mérnökön családja a búskomorság 
jeleit vette észre. Magába vonult, zárkózott, 
csöndes ember lett belőle, aki naphosszat 
nem szólt egy szól sem. Családja kereste 
ennek a hirtelen ked.élyváltozásnak okát, de

"MEINL
TEAKEVERÉKEI”
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nem tudtak rájönni .hiába faggatták Szatler 
dr.-t, állandóan kitérő választ adott. An
nál érthetetlenebb volt ez, mert feleségével 
a legharmonikusabb házaséletet élte,

anyagi gondjai pedig egyáltalán nem 
voltak.

A harmincnyolc esztendős mérnök visel
kedése napról-napra furcsább és érthetetle
nebb lett.

Esténként lehetetlen ürügyek segítségével 
családi viszályt provokált, hogy a közös 
hálószoba helyett dolgozószobájában tőlt- 
hesse az éjszakát. Mikor pedig figyelni kezd
ték, rájöttek arra, hogy Szatler dr.

esténként, mikor az egész ház lecsöndc- 
sedlk és mindenki nyugovóra tér, ki- 

iopózlk a házból
és csak hajnaltájban tér haza. Senki nem 
tudta, hová vezetnek ezek a különös éj
szakai kirándulások.

Szombaton éjjel végre megtalálták a szo
morú magyarázatot a szerencsétlen férj 
éjszakai kirándulásaira A család több férfi 
tagja elhatározta, hogy

meglesik, hová la megy Szatler Kornél 
éjszakánként.

Megállapították, hogy a mérnök esténként 
előszedi régi egyenruháját, felölti a háború
ból hazahozott kardját és kilopózik a villá
ból. Utána menvá, megdöbbenve állapítot
ták meg, hogy

a szerencsétlen elborult elméjil ember 
valóságos lövészárkot ásott magának a 

Hárshegy fái között,
amelyet frontszerüen berendezett pokrócok
kal, tábori felszerelésekkel, örákhosszat ott 
gubbasztott az árokban, majd úgy éjféltáj
ban kardot rántott és kiugrott az árokból, 
megrohamozta a hegy bokrait.

— Rajtat Utánam! — kiáltotta és kardját 
magasan csóválva a feje fölött, szaladni 
kezdett. Eszeveszett dübvel vagdosta az út
jába kerülő bokrok ágait. A villa közelében 
nagy távolságban sehol nincsen ház, úgy, 
hogy

senkinek sem fünl fel heleken keresz
tül a tébolyodott ember furcsa hábo

rúja.
És ez az oka annak is, hogy vagdalkozásni 
közben nem került útjába ember, akiben 
kárt tehetett volna A szerencsétlen ember 
idegei — úgy látszott — hirtelen felmond
ták a szolgálatot é« a mérnök visszalépzelte 
magát a háborúba.

Az elborult elméjű dr. Szatler Kornélt 
családja vasárnap elmegyógyintézetbe szál
lította.

Külföldre utazott, megnősült, azután visszautazott Buda
pestre és uj feleségével sétált az uccán, mikor a régi 

feleség felismerte
Érdekes házasságszédelRésl bűnügy tá- 

madt most egy eltünéses bejelentésből. A 
házasságszédelgcsi bűnügyet és a nyomában 
megindult vizsgálatot olyan furcsa utcai 
botrány előzte meg, amely ritkaságszámba 
megy a pesti utcai jelenetek eléggé izgalmas 
krónikájában.

Wiesel Márton 50 esztendős budapesti 
kereskedő néhány hónappal ezelőtt eluta
zott Budapestről. Azzal búcsúzott el felesé
gétől, hogy halaszthatatlan üzleti ügyben 

Svájcba kell utaznia, 
de egy héten belül visszatér. Wicselt azon
ban egy hét után hiába várta a felesége, sőt 
két hónap is eltelt már és a kereskedő 
még mindig nem tért haza. Közben az asz- 
szony

bejelentette férje eltűnéséi, megindult a 
vizsgálat,

— de ennek során sem sikerült megállapí
tani, hová tűnt Wiesel és mi történt vele.

Ilyen előzmények után érthető meglepe
tés és megdöbbenés kisérte azt a véletlen 
találkozást, amely a napokban zajlott le 
nem mindennapi külsőségek között. Wiesel- 
nének a napokban a Pannonia-utcában volt 
dolga. Amint a Pannonia-utcából hazafelé 
tartott, észrevette, hogy a túlsó járdán egy 

Minden hölgy garderobe-iánnh 
híegésziiése céljából hell, hogy 

„népszerű osztályunhar* 
is megismerje.

A forgalmi torládás kiküszöbölése céljából néhány évvel ezelőtt 
két részre osztottuk üzemünket, ú. m. földszint és félemelet.

A földszinten a legújabb francia és angol női és férfi összes 
különleges ruházati kelmék, míg a

félemeleti „népszerű osztályunhbau"
az előző idényről visszamaradt, azonban nem divatjátmult női és férfi 
kabát-, kosztüm- és ruhaszövetek kerülnek

csatinem felárban eladásra.
Ezen félemeleti osztályunk a szorosan vett közszükséglet fede

zési lehetőségét szolgálja, aki tehát
finom szövetből ölesé ruhát

óhajt készíttetni, keresse fel már fogalommá nőtt
„népszerű osztályunhat a félemeleten" 
mely újjászervezve megnyílt.

László .Fekete
IU., Petőfi Sándor ucca 14-J6.

jól öltözött ur siet egy fiatal, elegáns hölgy 
társaságban s a siető férfi feltűnően hason
lít eltűnt férjéhez. Az asszony nyomon kö
vette őket s amikor azután nem csekély 
meglepetésére kétségtelenül

felismerte az egyre jobban siető férfi
ben eltűnt férjét, 

eléje lépett s felelősségre vonta Wieselt, aki 
sápadtan, ijedten állt meg előtte. A fiatal 
hölgy indignálódva fordult a férfihez:

— Mit akar magától fiacskám ez a hölgye 
A többi már percek alatt zajlott le: 
a feleség nekirontott férjének s «gy%*- 

főbe verte,

a fiatal hölgy rendőrért szaladt s a rendőr 
az egész, társaságot előállította. Csakhamar 
kiderült, hogy Wiesel nem Svájcba utazott, 
hanem Ausztriába ment, ahol a fiatal höl
gyet törvényesen feleségűi vette.

Wicselné czekután házasságszédelgés bűn
tettéért följelentette férjét, aki

ma már az ügyészség foglya, 
mert kiderült róla az is, hogy csalás miatt 
körözik.
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S Z !M1Á Z -mozi
A színházak bezárással 

fenyegetőznek, 
ha újabb beszélőfilm gépeket 

hoznak Budapestre
Kiélesedett a színházak és a beszélőfilm-szinhá- 
zak harca — A színigazgatók üléseznek a beszélő

film ellen SZÍNHÁZI napló
. 57.inhfiz.ak és n beszélöfilmek problémája 

nem magyar eredetű. Az egész világon pa
naszkodnak a színigazgatók a beszélöfilmek 
konkurrenciája miatt, azonban ez a panasz 
sehol a világon nem idézett elő olyan éles 
válságot, mint éppen nálunk, ahol bizony a 
színházak nem állnak a legerősebben. A 
Budapesti Színigazgatók Szövetsége jó előre 
látta a beszélőfilm áttörő invázióját, éppen 
ezért már n szezon kezdetén, sőt tavaly is 
felmerültek aggodalmak a beszélöfilmek 
térfoglalása miatt. Tavasszal, amikor a szí
nészek a színigazgatókkal a kollektív szer
ződés megkötéséről tárgyaltak, már voltak 
viták arrn vonatkozóan, hogy a színházak 
milyen álláspontot foglaljanak el a beszélő
filmek inváziója esetén. Akkoriban azonban 
maguk a filmszínházak is kötelezték magu
kat, hogy 1930 vége elölt nem mulatnak be 
nálunk külföldi beszélőfllmeket.

E héten mégis bemutatták az első beszélő
filmet és jövő hétfőre egy másik világsikert 
aratott beszélőfilm bemutatását is várják 
Pesten. Ezt azonban jó előre látták a szín
igazgatók, akik nem bizlak a filmszínházak 
Ígéretében, jó előre látták, hogy ez be fog 
következni és a színészekkel kötött kollektív 
szerződésűkbe felvettek cgy olyan intézke
dést, amelynek végrehajtása könnyen

katasztrófába döntheti a magyar szín
házi életet és nyomorba Juttathat közel 

ezer azir.észt.
Ez az úgynevezett szövetségközi megállapo

Ez hát a szeretem
Fővárosi opereiiszinnaz Szerda, szept. 25. este 8 órakor

Fejes, Szokolay, Gombnsziigl, Szilágyi, Kabos, Dolly, Sarkad!, 
Jávor, Vendrcy. — Abrahám Pál dirigál.

20 ragyogó zeneszám — 40 görl — három órás kacagás a szezón első nagy premierje.

Hol nevet a legtöbbet: A Terézköruti Színpadon!
Valaminek történni kell

A Magyar Színház újdonsága
\ Magyar Színház műsorának változatossá tétele miatt a Szépasszony kocsisa nagy sikere 

n.ellett, szombaton, szeptember 28-án, mutatja be Drégely Gábornak Lakatos László lársasá 
Rábán írt háromfclvonásos vígjátékét, amelynek Valaminek történni kell a címe. A vígjáték 
főszerepeit: Diller Irén, Lázár Mária, Kiss Ferenc, Túrái Ida, Hollós Juci, Dénes György, 
Lázár Tihamér és Dávid Mihály játsszák

A vígjáték első és harmadik felvonása cgy kis tátrai faházban, a második felvonás Bu
dapesten játszik Egy népszerű, de már szürkülő író utolsó szerelmi fellobbanásának törté
netéről szól a darab Az író nagy regényének befejezése előtt még egy érdekes fordulatot 
keres témájához, érzi, hogy valaminek történni kell és ezt h valamit éli át egy tátrai kaland
ban, amelynek hősnője egy fiatal leány, akit Diller Irén játszik a darabban. Kiss Ferenc 
játssza az írót, Lázár Mária a feleséget.

A bemutató jegyeit a pénztár már árusítja.

Hol vannak a ltját komikusok: J Terézköruti Színpadon I

BÁNKY VILMA 
RONÁLD CO LMAN 

ismét együtt!
Legújabb filmjük:

ÖSSZEESKÜVŐK
Csütörtöktől

Kamara Corvin Orion

dás, a kollektív szerződés huszonkettedik 
szakasza intézkedik a beszélőfilmekről!

— A budapesti színigazgatók szövetsége 
fcntarlja n> igának a jogot, hogy amennyi
ben a hatóságok idegennyelvii beszélöfilmek 
előadására adnának engedelmet, a szövetség 
a maga kebelében oly határozatot hozzon, 
amely

valamennyi színház bezárását
vonja magaután. A színházak, de csak vala
mennyi színház bezárására akkor kerül
het a sor, ha az idegennyelvü beszélöfilmek 
behozatala olyan arányokat ölt, amely már 
a vis major jellegével bir.

A színházak bezárása azonban legké
sőbb március 31-lg történhetik. 

Ebben az esetben a színházak tagjaival kö
tött szerződéseire vonatkozólag az egyéni 
szerződés fi. pontjában a „vis major" ese
tére kikötött megállapodás az irányadó.

Ez magyarul annyit jelent, hogy
n színházak minden végkielégítés nélkül 

elbocsáthatják színészeiket 
akkor, ha bezárják kapuikat azzal az indok
kal, hogy a beszélőfilm konkurrcnciájál nem 
bírják el.

A színigazgatók különben állandóan napi 
renden tartják ezt a kérdést és a közel jö
vőben döntő tanácskozásra gyűlnek össze, 
amelyben elakarják határozni azt, hogy a 
hatóságoknál forszírozzák ki a külföldi be
szélőfilm behozatalának betiltását.

Meg néhány napig 
kacaghat a

Tempó üaroid-M
a Royai-Apollúban

^Farsangi Irén még mindig beteg. .4 Vig- 
” szinház azonban kedves figyelemmel 

gondol kiváló művésznőjére, akinek beteg
ágyához elküldték felépülése utáni első sze
repét. A Burgtheater hires darabját, a „Tó
biás Wundcrlich" cimü misztérium főszere
pét, melyet Varsányi Irén fog játszani.
JJegedűs Gyula, a Magyar Szinház kitűnő 

tagja, szombat este már nem vehetett 
részt a Magyar Szinház előadásán. Sulyos 
torokbántalmak gyötörték, azért kénytelen 
volt lemondani az előadást. A művészt, akit 
eddig otthon ápoltak, ma állapota rosszabb
ra fordulása miatt a Fasor szanatóriumba 
vitték.
C zokolay Olly tehát ismét a Fővárosi Ope

rettszinházban van. ö fogja játszani 
„Ez hát a szerelem" cimü angol komédia 
főszerepét, amelyet a szinház eredetileg Tóth 
Erzsi operaénekesnőnek szánt. A próbák 
alatt azonban belátták, hogy a kitűnő hangú 
és szép megjelenésű fiatal operaénekesnő 
még nem áll olyan erősen a, lábán az ope- 
reltszinpadon, mint azt egy ilyen nagy kiál
lítású vigjátékszerü operett megköveteli. A 
szinház ezért sürgősen másik primadonna 
után nézett és meg is találta ezt Szokolay 
Ollyban, aki im elérte a vágyát és álmát, a 
szubrettből végérvényesen primadonnává 
avanzsált. Szokolay Olly elénekli mindazo
kat a betéteket, amelyeket Tóth Erzsinek ír
tak ,de ezenkívül egy sereg táncszámot is 
kap, ugy hogy az operett három kitűnő 
táncszinésznője, Szokolay, Fejes Teri, Szi
lágyi Marcsa az operettszinpadokon is szo
katlan teljesítményt fog nyújtani.

■ zemerel MATKOVICH ny. rendörtelOgyelöelőkelő őlscrei nvomozöiroüöia
IV.. Királyi Pál-utca 4. Automata: 880-81

TFalásággal újra Írják a Király Színházban
* készülő újdonságot a „Tommy és társa" 

szerzői. Az operettben ugyanis nem volt elég 
szerelem, ezért a fluruhában játszó Gaál Fran
ciskának egy kis szerelmet is írtak. Egy kislány 
is kapott egy szerepet. Ezt a kislányt Horváth 
Manci, az ismert gyermekszinésznő fogja ala
kítani. A másik uj szerep Mészáros Poletté, aki 
egy párizsi táncosnőt fog játszani. A harmadik 
szerep a Békefl vokúlkvarieite, amely szintén 
résztvesz majd u „Tommy és társa" előadásán. 
Rákosi Szidi, aki egy érzelmes, kedves dalt éne
kel majd az operettben, ezzel a kérdéssel for
dult tegnap Tihanyi rendezőhöz:

— Hát táncpróbám mikor teszt
H'.ekutdn valószinüleg táncolni is fog a 

nyolcvanon felüli nagyasszony.

Néhány napja budapesti fllmkörökben egy 
rendkívül érdekes filmgyár alapításának hire 
terjedt el. A legkomolyabb formában beszél
nek arról, hogy egy budapesti nagytőkés tár
gyalásokat folytat abban az irányban, hogy

Budapest környékén egy teljesen modern 
berendezésű uj filmgyárat létesítsen.

A tárgyalásokat dr. Mika László vezeti, aki 
már többizben leutazott az illető nagytőkés 
Balaton környéki villájába.

Hosszú ideig a komoly pénzemberek meg
lehetősen tartózkodóan viseltettek n filmgyár
tási üzlet irányában. Sokáig rezerváltnn tar
totta a komoly tőkét az a tévhit, hogy magyar 
filmet nem rentábilis gyártan’, mert ez úgy
sem helyezhető el külföldre és a hazai piac 
pedig nem fizeti ki a filmgyártással járó óriási 
költségeket. Tényleg gyártottak itthon néhány 
sekélycs vígjátékot és a Magyar Filmalap tény
leg készített néhány rossz filmet, amelyek kül
földön csúfosan megbuktak. Ezeket a filmeket 
azonban rendkívül nagy szegénységgel állítot
ták ki, úgyhogy n gazdag pompára és nagy 
kiállításra szokott külföld semmibe se vette 
ezeket a termékeket. Az utóbbi időben azon
ban, amikor külföldi filmgyárak nagyar tárgyú 
film elkészítéséhez nyúllak és Magyarországon 
valóban néhány pompás és nagyszabású filmet 
csináltak,

RÁ THAI MÁRTÓA
diadalmas bécsi vendégjátéka után holnap, kedden folytatja diadalmas szereplését 

a SZÖKIK AZ ASSZOAY-ban 
Nöl főszereplők: Honthy Hanna ős Zllahy Irén 109—'14. olőadássorozat.

Legközelebbi előadások: holnap kedden, csütörtökön. IIAnnel QTinhAZ szombaton ás vasárnap este legdrágább hely 6 pengő. Vui U3I wZIIIUm*

A Magyar Szinház e héten premiért tart. 
Szombaton mutatja be Drégely Gábor és 

Lakatos László háromfclvonásos vígjátékit 
amelynek „Valaminek történni kell" a elme. 
Ebben a vígjátékban Hitler Irén visszatért pá- 
Igája legelejére, amikor is prózai darabokban 
aratta sikereit. Egy népszerű iró utolsó szerel, 
mérői szól szól ez a darab, és egy tátrai ka
landról, amelynek hősnője egy fiatal leány. A 
mulatságos és részleteiben költői munka szer, 
zősége körül egy kis vita volt a Magyar Szin- 
ház irodájában. Lakatos László ugyanis a Bel. 
városi Színházban készülő darabja miatt, nem 
akarta, hogy az ő neve is Drégely Gáborral 
egyértelműen kerüljön a szinlapra. A színház 
viszont nemcsak Lakatos munkájához, hanem 
nevéhez is ragaszkodott, éppen ezért a kényes 
kérdést nagy diplomáciával oldották meg. A 
szinlapon ez lesz: irta Drégely Gábor, Lakatos 
László társaságában. A társasviszony ilyen 
pregnáns kijelentése még nem fordult elő ma
gyar szinlapon.

Egy-kettő-három pengős helyárakkal 
nyílik meg október 1-én a 

Komódia Orieum 
Nagy megnyitó műsor: Solti Hermln, 3 
Gallay’s, Békeffy-Vocal kvartett, Weigand 
Tibor, Harsányt Rezső m. v„ Tamás Benő, 
2 bohózat, Grand-guignol, kis revü, stb. 
Jegyek elővételi dij nélkül 24-től a pénztárnál.

Qombaszögi Frida ma éjjel megjön Pá
rizsból és holnap reggel már próbálja 

a VigszinházbarT Molnár Ferenc „Marsall", 
jónak főszerepét, amelyet Molnár Ferenc 
na9V egyfelvonásosával, az „Egy—kettő
három" cimü komédiával együttesen mutat 
be a Vígszínház. A Marsall női főszerepét a 
Magyar Színházi előadásai alatt Báthory 
Giza játszotta. Nagyon érdekes, hogy akko. 
riban Beöthy Lászlónak nagy nézeteltérése 
volt Molnár Ferenccel a Marsall női főszere, 
pének alakítójára vonatkozóan. Beöthy 
László a Búzavirágban feltűnt fiatal színész
nőt, Darvas Lilit akarta a Marsall főszerep, 
lőjének, de a terv ellen Molnár Ferenc ak
koriban kézzel-lábbal tiltakozott. Azóta bl- 

/I z UJ Színházban most készülnek a második 
Földes-darabra, az „Égő város“-ra, mely 

szerves folytatása lez az iró nagysikerű „Tü
zek az éjszakában" cimü drámájának. Földes 
Imrének ez a második irredenta célú drámája 
teljesebb és jobb, mint az első. Már a korát 
próbák alatt is gyakran tapsolnak a szinház 
barátai, akik a nézőtéren figyelik az uj Földes- 
darab előkészületeit. A női főszerepet Berky 
Lili játszi, a férfifőszerepet pedig Gázon Gyula. 
A kitűnő Gázon az egyetlen színész Fedák után, 
aki nem fix fizetésre, hanem per centre szerző
dőt. Gőzön a szerep eljátszásáért éppen annyit 
kap, mint amennyit a szerző tantiém címén: az 
előadás bruttó bevételének tiz százalékát.

a külföld figyelme mindinkább a magyar 
filmek felé fordult.

n néhány nagy magyar film, amelynek 
külföldön is óriási sikere volt és nagyon jó 
üzletnek bizonyult, megváltoztatta a tőkések 
véleményét a magyar filmgyártási üzletről. Kü
lönösen pedig megváltoztatta ezt a rossz véle
ményt az uj fllmrendelet, amely az úgynevezett 
behozatali jegyekhez köti a külföldi filmek 
importját. Ezek

a behozatali Jegyek arra kényszerítik ■ 
magyar filmeseket, hogy itthon gyártsanak 

filmet.
Ha tehát vállalkozó akad a filmgyártáshoz, 

amely exportképesen tudja elkészíteni az úgy
nevezett kötelező magyar filmeket, akkor ez 
biztos üzletet csinál. Ugylátszik, hogy ez a 
meggondolás vezette a kérdéses nagytőkést is, 
aki

kétmillió pengővel uj filmgyárat akar épí
teni és első filmjére kétszázezer pengő 

költséget konfemplál.
A tárgyalások a legjobb mederben folynak és 
nagyon valószínű, hogy még most ősszel hoz
zákezdenek az uj filmstúdió építéséhez és kora 
tavasszal megindulhat az első nagy magyar 
beszélőfilm-felvétel
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A1 Jolson pesti ügynök volt
Biliig Hugó fantasztikus karrierje. — h világhírű néger- 

iniliátor és énekes pesti múltja
A pesti közönség már hozzászokott ah

hoz, hogy ha valami külföldi nagy világ
sztár érkezik el hozzánk, akkor rögtön 
akad valaki, aki kisüti, hogy az illetőnek 
valamilyen relációban köze van a magya
rokhoz.

főst 
ő

és
tanította meg angolul Keleti Juliskát 

Is,
akkoriban Amtrikába készült és azóta

Amerikában karriert is
Volt barátai ennyit

aki

▲I Jolsonról van szó,
a „Singing Fool“ pompás főszereplőjéről, 
akiről most egy sereg pesti színész és iró 
kiderítette, hogy

magyar.
Két évtizeddel ezelőtt itt élt Pesten, sűrűn 
megfordult a bohémtanyákon, ahol azon
ban meglehetősen hideg és rideg fogadta
tásra talált, mint olyan, aki megmagyaráz
hatatlan szerelemmel „sodródik" a szinház 
és az irodalom berkeiben.

Egy sereg pesti színész és egy kitűnő 
librettista előadásából lehet összegezni Al 
Jolson állítólagos pesti múltját. Mikor az 
első Al Jolson plakátok megjelentek egy 
beszélőfilm előadásával kapcsolatosan, 
egyes kirakatokban megjelentek az immár 
világhires négerutánzó amerikai chanson 
énekes arcképei is és a pesti müvésztársasá- 
gok egy része

meglepetéssel Ismert ezekről a fényké
pekről egy Biliig Hugó nevezetű fiatal
emberre, aki 1912 körűi tűnt fel Pes
ten a müvészfársaságokban és akinek 
foglalkozásáról senkisem tudott bizo

nyosat.
Ez a fiatalember Amerikából jött már haza, 
ahol előadása szerint Detroitban egy rokona 
kocsmájában volt felszolgáló pincér. Állan
dóan feltűnő amerikai divatu ruhában járt 
és azok a müvésztársaságok ahová „sodró
dott", csak azért tűrték meg maguk között, 
mert ez a fiatalember

mesésen tudott szórakoztatni.
Akkoriban még hire sem volt a jazznek és 
a steppnek, de ez a Biliig Hugó a Royal Or
feum melletti úgynevezett „Bohém tanyán" 
már

az asztalokon szteppéit és néger meló
diája dalokat énekelt angol nyelven.

Biliig Hugót akkoriban közeli szálak fűzték 
az Orfeum egyik tagjához és ezáltal jutott 
a müvésztársaságokba. Pesten állítólag 

textilűgynökösködéssel foglalkozott,
de szabad óráiban angol nyelvleckéket 
adott. Kitünően beszélte az amerikai kiej-

csinált.
tudnak Biliig Huró

alias Al Jolsonról, aki 1013-ban, tehát 
közvetlenül a hábo'ti előtt egyszeriben el
tűnt Budapestről, abból az Afadi-utcai kis 
röfös boltból, amelyik édesapja tulajdona 
volt. Biliig Hugó a háború alatt csak egy- 
izben Irt barátainak, amelyben tudatta, 
hogv egy kis kabaréba sikerült bejutnia, 
ahol énekel és táncol. Azóta semmit sem 
hallottak Biliig Hugóról, akit most a világ 
metropolisainak vakító transzparensei mint 
Al Jolsont a nagy énekest és a pompás 
filmművészt hirdetnek óriási betűkkel.

(S. Z.)

Az „Úszó színház" a nagy beszélőfilm!
beszélő, zenélő, és hangos filmgyártás legkitü-A Show Boát a

nőbb produktuma — Megjelenik Pesten a „Fox Movietone“ is, 
a világ első hangos híradója

Abban, hogy Budapest világváros, amely so
hasem és semmiben sem marad el a külföld 
nagy eseményeitől, a technikai és a művészi 
haladástól, abban nagy részük van a filmesek
nek is. A budapesti filmszakma, amely a leg
kitűnőbb és legmozgékonyabb emberekkel az 
élén mindenkor a többi világvárosokkal egy- 
időben, vagy még előtte szerezte meg a világ 
filmprodukciójának legjobb alkotásait, most 
is kitett magáért. Hogy mást ne mondjunk, a 
Royal-Apolló igazgatósága megszerezte elő
adásra és értesülésünk szerint már a jövő hét
főn műsorára is tűzi

a világ legnagyobb hangos filmjét, a Show 
Boat-ot, amely amerikai és berlini film
szakemberek szerint is az eddig készített 
hangosfilm-produkciók legelső sorába tar

tozik.
A Show Boatot, amelyet „Úszó szinház** né

ven mutatnak be Pesten,Benedek Marcell át
dolgozásában, Edna Ferbcr hetvenkét kiadást 
megért világhírű regényéből készült. Az Úszó 
szinház volt az, amely végérvényesen áttörte a 
néma filmek frontját és bebizonyította a holly
woodi fllmemberek előtt is a beszflőfilm élet
képességét és kétségtelenül nag jövőjét. Ad
dig hiába olvasta az ember, hogy Amerika meg
tízszerezte a mozik bevételét, hiába olvasta 
viszont a szélnek eresztett hollywoodi sztárok 
gúnyos nyilatkozatait, hiába látta a berlini 
filmélet nagy átalakulását, a fllmemberek ide
gességet, azt a nagy kapkodást és zűrzavart, 
amelyet a beszélőfilm teremtett, mégsem tudta, 
hogy mi ' *
amerikai 
legyőzőit 
gúnyt és 
zavart.

A Show Boát térdre kényszeritette a néma 
filmet,

mert oly tökéletesen hozta ki az emberi be

lesz valójában. Ekkor jelent meg az 
filmpiacon a Show Boát. Ez azután 
minden kétkedést, elnémított minden 
megszüntetett mindenféle üzleti zűr-

szédet, a zenét, az éneket és az életnek ezer
féle zajos megnyilvánulását, emellett pedig 
pompásan és tökéletesen film is maradt, hogy 
ez már szinte a csodával határos.

Az „Úszó színház** a vándorszínészek re
génye. Mint valaha nálunk, ekhós szekéren 
járták be a színészek a vidék falvait, addig 
az amerikai színészet őskorában a Missisipi- 
folyó partján húzódó városokba és falvakba 
hajókon úszott oda a szinház. Az ekhós szekeret 
Amerikában a hajó helyettesítette. Ezek a ha
jók valóságosan úszó színházak voltak és na
gyon gyakran a falu népe a hajón berendezett 
színpadra jött előadást nézni. Mint nálunk az 
ekhós szekérnek, Amerikában a Missisipin 
úszó színháznak is romantikája van. Ez c ro
mantika szól hangosan hozzánk a Show Boat- 
ban. Ennek a filmnek

nincsenek néma részel, elejétől végig han
gos élettel teli, elejétől végig beszélnek, 

énekelnek és táncolnak benne.
De különösen érdekes az, hogy a film kereté
ben egy teljes Zigfeld-revüt mutatnak be. Ki
lencvennégy tagú zenekar kíséretében táncol
nak a Zigfcld-görlök.

Laura la Plante
játssza, énekli és táncolja ebben a filmben a 
főszerepet. Kétségtelen, hogy ő a legnagyobb 
amerikai beszélőfilm-sztár. Azonban az ame
rikaiak még sem tudták megcsinálni saját mű
vészi erejükkel ezt az óriásfilmet, ezért kivit- 
lék Hollywoodba

Joaeph Schlldkrautot, a legnagyobb né
met alakltószinészek egyikét, 

aki az „Úszó színház** férfi főszerepét játssza.
Amint jeleztük, az „Úszó színház** bemuta

tójának nagy eseménye a jövő héten zajlik 
le a Royal-Apollóban. Ez az előkelő filmszín
ház azonban nem elégedett meg a Show Boat- 
lal,_hanem úgyszólván kizárólagos joggal le
kötötte magának a Fox-filmgvár úgynevezett

F Szőrme 
bundáink
képesített szücsmesterünk 
elsőrendű készítményei

Nutriette báránybunda P 180
legtartósabb minőség

Süsük: divatbunda..
igen elegáns viselet,crepo de Chj*e béléssel

Nerzilla Kanin-bunda
cégünk különlegessége

Seal Eleclric-bunda...
selyembéléssel, kedvelt 
formákban

P 190

P 150

P225

Szörmézetttélikabátok P 68
divatos gyapjukelmékből

Calvin-tér 7

Movietone hangos filmhíradóját
is. Hogy ez mit jelent, azt már a világlapok
ban olvashattuk. A Fox Movietone Journal 
nem más, mint

hangos újság,
amelyről Shaw mond beszédet a nőkről, a 
következő percben már hollandi gyerekek fa
cipős táncát látjuk és halljuk, de ott vagyunk 
rögtön Sanghai utcáján, részt veszünk abban 
az egzotikus különös zajban, amelyet az autfc 
kinai rikkancsgyerekek, közlekedési rendőr, a 
gyaloghintót vonszoló kulik ordításai okoz
nak. A következő pillanatban már a potsdami 
őrségváltást látjuk és halljuk, vagy végig él
vezzük a régi angol táncokat eredeti és sajátom 
zenéjével együtt.

Az „Úszó szinház" és a „Fox Movietone* g 
közel jövő legnagyobb eseményei.

A néger rabszolgakereskedés
borzalmai, könnyei és szenvedései

ifjúságunk nagy regényében

THMAS BATYAA ’ r jpj

BECCHER-STOWE megható története
az amerikai Universal filmgyár feldolgozásában csütörtöktől

RADIUS
CORSO

ifim

PALACK
C APITOL
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Pontveszteség nélkül 

továbbra is a Harminc 
hármasok vezetnek

a
bírói tévedés botrányba ful-

.......... Gól-

Grandiózus játékkal mutatkozott be otthonában 
Ferencváros —_
lasztotta a Hungária—Bástya-mérkőzést 
zápor az Ullői-uton — A budai csapat kapuja 

továbbra is gólmentes maradt

meg

csapat

a já- 
Fehér

A tegnapi forduló sem fukarkodott meg
lepetésekben. A diadalmas délamerikai tú
rájáról visszatért Ferencváros első alkalom
mal játszott saját otthonában. A diadalittas 
publikum olyan ünneplésben részesítette a 
zöld-fehéreket, amilyenre kevés példa van a 
futball történetében. De meg is érdemli a 
csapat. Ezúttal is Ötletektől sziporkázó, 
technikailag tökéletes futballt mutatott be 
a Fradi. Mintha Délamerikában még nagyobb 
harci készséget sajátított volna el a csapat.

A tegnapi R:0-áa kolosszális teljesít
ménye mindenkiben azf nz érzést kel
tette, hogy valamennyi ellenfelével biz

tosan el fog bánni.
A Hungária még nem nyújtott teljesen 
tiszta képet önmagáról. Búr féltucat gólt 
helyezett el Szege.1 fiainak kapujába, de a 
játék normális lefolyásáig 1:1 volt az ered
mény s csak

■ p.gtalnn gól megítélése után roppant 
össze a Básfya.

Nem vitás, hogy az incidens nélkül is gólok
kal győztek volna a kék-fehérek. Kalmár
nak sorompóba állítása s a Titkos—Híres 
balszárny eleven játéka sokat javított a 
maltheti Hungárián. Újpest — tekintettel 
aaordai prágai mérkőzésére — még szom
baton játszotta le soros bajnoki meccsét az 
Attilával, melyet félgőzzel is 4:0 arányban 
győzött le. Ugyancsak szombaton játszott a 
Nemzeti a Bocskavval s kút ellentétes fél
idő után 2:2 (0:2) lett az eredmény. A

Kispest pécsi vendégszereplése a papír
formának megfelelően végződött, 

mig a Budai Harihárom—Somogy találko
zás Kaposvárnak kellemetlen napot szer
zett. A kaposváriak ilyen gyengén még nem 
látták játszani kedvenc csapatukat. A bu
daiak eddigi kitűnő játékaikat megcáfolva, 
egészen gyenge teljesítményt nyújtottak s 

nagy adag szerencsével 2:0 arányban 
sikerült a győzelmet a maguk javára 

billenteniük.
A budai csapat három mérkőzése után 12:0 
szenzációs gólaránnyal 
tabellán.

A bajnokság
1. Budai Harihárom
2. Újpest
3. Ferencváros
4. Hungária
5. III. kér. FC
6. Nemzeti
7. Somogy
8. Bocskay
9. Bástya

10. Pécs Baranva
11. Attila
12. Kispest

Ez volt a Hungária-hivek első kellemes be
nyomása. De fel is javult ám a csatársor, amely
nek kombinációit élvezet volt szemlélni a 
meccs első perceiben. Annál nagyobb megrökö
nyödést keltett, hogy

a meccs 4. percében a Hungária-védelem 
hibájából megszületett a Bástya első gólja, 
inég pedig Schwartz 15 méteres lövéséből.

Újvári elkésett a védőakciójával. Természete
sen a hirtelen jött balsiker fokozott erőfeszí
tésre ösztönzi a Hungáriát és a 9- percben 
már benn van a kiegyenlítő gól. A

Kalmár—Barátky—Híres triász pompás ak
ciójából Híres szerzi meg a kiegyenlítést 

Jelentő gólt.
Az első félidőben megeredt záporeső épp» . , , a

félidő végén szűnik meg. A szünetben kapott 
instrukciók hatása mindjárt a második félidő 
elején érezhetővé válik. Nyolc percig tartja a 
Hungária-csatársor ostromzár alatt a szegedi 
kaput, amikor a 10. percben

a kapu előtt támadt kavarodásban Híres 
kézzel üti be a labdát.

Pillanatnyi kínos csend. Csak amikor Biró

Bámulatosan összetanult, eggyéforrt együt
test látott viszont a ferencvárosi drukkerhad. 
Nem lehet ebből a csapatból senkinek a telje
sítményét kiemelni, annyira egységesnek mu
tatkozott a ferencvárosi csapat.

Lehetne azután arról is beszélni, hogy a 
csapat ezúttal nem állott szemben méltó el
lenféllel, úgyhogy a tegnapi bajnoki csatát 
nem lehetne nyugodtan zsinórmértékül el
fogadni.

Nos, aligha csalódunk, ha azt feleljük az ag
godalmaskodóknak, hogy ez a tengerentúl meg* 
acélozott stilusu együttes

nngy és kemény küzdelmekben is 
fogja állanl a helyét.

A tegnap bemutatkozott ferencvárosi 
aligha veszithet el mérkőzést.

A III. kerületiek erősen belcfeküdtek 
tékba. Csatársoruk szépen kombinált,
nagyszerűen védett, ám a csodás teljesítményt 
nyújtó Ferencvárossal szemben nem juthattak 
lélegzethez.

A közönség lelkes tapsvihara köszöntötte a 
pályára lépő zöld-fehér csapatot. A diadalmas 
délamerikai túráról hozott trófeákat a nagy
tribün előtt egy asztalkára állította ki a veze
tőség. Springer Ferenc, a FTC alelnö’ke lelkes 
beszéddel köszöntötte a csapat tagjait. Az 
óbudaiak csapatkapitánya: Wcrner virágcsok
rot nyújtott át Hunglernek.

Majorszky biró sípjelére a jelzett csapatok 
álltak fel. A Ferencváros szél és nap ellen 
kezdte a játékot. Kezdetben lanyha az iram. A 
4. percben Takács 11. Túráihoz passzol, aki 
visszajátszik Takácshoz s már bent van a ve- 
zctőgól. (1:0). A 10. percben Drösslert Amsei 
nehezen szereli. Majd hat perc alatt a zöld
fehérek három komért érnek el. A harmadik 
komért Kohut felső lécre lövi. A 25. percben 
ismét Ferencváros korner: Túrái fejjel Kohut- 
hoz passzol, akinek fejese Fehér kezei között 
hálóba jut. (2:0). A Ferencváros úgyszólván 
egykapura játszik. A 33. p.-ben Toldi—Túrái— 
Takács II. nagyszerű akció után utóbbi újabb 
gólt lő. (3:0). A zöld-fehérek lelassítanak. A 
35. percben Takács II. lövését Fehér kiüti, Ta
kács II. bcfejcli. (4:0). A Ferencváros csatárok 
a félidő végéig bombázzák a kaput,

mintaválasztás 
november 1-töl kezdödűleg 
Az egyes üzletekben, ahol mintáinkat ki

állítottuk, két levelezőlapot kap.
Az elsőn szavazzon az Önnek legjobban 

tetsző 3 mintára és küldje be.
A másikat egy későbbi időpontra tegye el. 
Közhírré tesszük a megállapított 3 legjobb 

mintára beérkezett szavazatok számát.
Találja el, hogy hány szavazat érkezett az 

egyes mintákra.
Aki a pontos számát eltalálja 800 pengőt, 

az azt legjobban megközelítő pályázó 200 
pengőt, a következő 100 pengőt kap.

Elosztunk még 10 drb 20 pengős és 20 drb 
10 pengős jutalmat

Bővebbet minden szakmabeli jobb üzletben 
vagv nálunk

V., SZENT IS IVÁN TÉR «.

Cllfll-útl pálya
Vasárnap, 1920. ezeptember 20-én, d. u. 4 órakor:

Farencváros-Bocskav
Mérkőzés az I. liga bajnokságáért. Előtte 2 órakor:

FTC—BSE
I. osztályú bajnoki amatórmőrkőzés.

Hungária-úti pálya
Vasárnap, 1929 szept. 29-én, d. u. 4 órakor:
Hungária—Somogy

Előtte 2 órakor:
BUDAI 33-asrNEMZET! 

mérkőzések az I. liga bajnokságáért

vezet a bajnoki

ijede- 
bot-

Egy meccs, amely 
lemmel kezdődik, 

ránnyal folytatódik, de a
végén minden jóra fordul

Hungária—Bástya 6:1 (1:1)
El tudjuk képzelni a Hungária híveinek 

lelkiállapotát, amikor a Pécs-Baranya ellen az 
elmúlt héten elért rosszemlékű l:l-es ered
mény után tegnnp a Budai 33-asok által tönkre
vert Bástya jutott nz első gólhoz a Hungária 
elleni mérkőzésen. Sőt n félidőben újból kisér
tett az 1:1! Egv cseppet sem valószínű, hogy 
a második félidőben elkövetett és a szegedi 
csapatot sújtó bírói tévedés jelentett forduló
pontot a mérkőzésen.

Az bizonyos, hogy a kék-fehér csapat a rossz 
kezdet után lényegesen jobb játékot produkált 
a második félidőben. A gól azonban. amelyet 
Híres kézzel továbbított a hálóba, sulyos szép
séghibája a mérkőzésnek.

A bolsiárnyat a Híres—Titkos kellős al 
kotla. 1

Sándor, a játékvezető a középre mutat, robban 
ki a visszafojtott izgalom.

Húszezer ember látta, hogy Híres kézzel 
ütötte be a labdát, csak a határblrák nem.

Maga a biró nem is láthatta a jelenetet, mert 
rossz szögben állt. Az egyik határbirónak 
azonban feltétlenül látnia kellett az akciót. A 
következő pillanatban

kitört a botrány.
Fülsüketítő zaj, hatalmas, szűnni nem akaró 
füttykoncert kiséri a birói ítéletet. Azonnal 
nyilvánvalóvá válik, hogy a meccset nem lehet 
folytatni. A szegedi játékosok elkeseredetten 
protestálnak, ám hasztalan. A biró elindítja a 
játékot, amelyet az egyre crösbödő tüntetés 
miatt kénytelen félbeszakítani.

A bíró a Bástya Játékosaival együtt el
hagyja a pályát.

A szegediek azonnal a fürdőszobába mennek, 
majd öltözködni kezdenek. Húsz perc telik cl, 
amig a félig felöllözködölt szegediek újból 
megjelennek a pályán. Még egy kis tüntetés a 
biró ellen és a játék újból megindul. Most 
azonban már a gyenge szegedi csapat teljesen 
visszaesik. A közben megsérült Epjödi előbb 
Vargávnl cseréi helyet, majd végleg elhagyja a 
pályát. A 38. percben Híres a kifutó Benedek 
mellett háromra szaporítja a gólok számát. Tit
kos góljával az eredmény 4:1, majd Kalmár ér 
el gólt és végül Titkos lövéséből keletkezett ön
góllal

6: 1-re nyeri meg a Hungária a mérkőzést. 
Maga a mérkőzés nem sok gyönyörűséget ho
zott. A Bástya jelenlegi összetételében igen 
gyenge csapat. A Hungária Kalmárral megerő
sítve, Titkossal a halszélen már lényegesen 
jobbal nyújtott, de még most sem biznlomkcllö 
az együttes.

Felejthetetlen élmény 
volt a Ferencváros itt

honi bemutatkozása
Ferencváros — 111. kér. FC 8:0 (4:0)

Ez volt az uj őszi szezón első igazi meccs
napja. Kellemes őszi időjárás és a tribünökön 
vagy húszezer lázban égő néző. De nem is 
csoda. Hiszen ezúttal mutatkozik be saját ott
honában elsöizben a tengerentúlról hazatért 
„Fradi". És a bemutatkozás méltán töltötte cl 
örömmel a ferencvárosi hívok lelkét.

A ferencvárosi csapat magynr pályán ré
gen látott, szcmctgyönyllrködtctő játék után 

gólzáport zúdított ellenfele kapujára.

Szünet után a Ferencváros óriási fölénybe 
kerül. A 3. percben Rázsó kornerét Túrái belövi 
(5:0). A 20. percig ellanyhul a játék, amikor is 
Toldi fejesét Fehér kiüli, Toldi befejeli (6:0). 
Takács II. ofszájd-gólját nem adja meg a biró, 
de a 36. percben Takács újabb érvényes gólt 
lő (7: 0). Húrom perc múlva Túrái—Takács
akció után utóbbi a 16-osróI beállítja a vég
eredményt (8:0). A meccs végén a közönség 
nagy óvációban részesitette a pompás formát 
kijátszó Ferencvárost.

Továbbra is gólmentes a 
BudaiHarihárom hálóját 
Harihárom—Somogy 2:0 (2:0)

Kaposvár, szeptember 22.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen

tése.) Rendkívül nagy érdeklődés előzte meg a 
szenzációs startot vett budaiak vendégszerp- 
lését Kaposvárott. A beteg Orth helyén a tarta
lék Sztancsik szerepelt a budaiaknál s bár az 
együttes ezúttal közel sern nyújtotta azt, amit 
eddigi játékai alkalmával, mégis

sikerült mindkét pontot megszereznie- sőt 
ez alkalommal sem kapott gólt a Hari

három,
ami szinte példátlan a profiküzdelmek terén. 

Háromezer főnyi közönség sereglett össze

Igazságos, gólnélküli 
döntetlen Pécsett 

Pécs-Baranya - Kispest 0:0 
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen

tése.) A legfiatalabb elsőligabeli proflcsapat ha
zájában ugyancsak megbecsülik a futballt! 
Több mint ötezer főnyi közönség volt kiváncsi 
kedvenceinek újabb meccsére. A közönség ér
deklődése érthető is volt, hiszen a Pécs-Ba
ranya múlt héten nem kisebb bravúrt csinált, 
minthogy a bajnok Hungáriától, — annak sa
ját otthonában — elragadott egy értékes pon
tot. A Kispest ellen azonban mélyen formáját 
alul játszott a csapat. Az volt a szerencsi, 
hogy Kispest is nivótlan, csapkodó, lélek- 
nélküli játékot mutatott. Egyes periódusok
ban az volt a meccs képe, mintha nem is a 
bajnoki pontokért küzdenének, hanem csak 
szimpla barátságos jelleggel bima a játék. A 
védelmek mindkét részen jól dolgoztak, kü
lönösen Szülik és Dénes, a kapusok stílusos 
szép védésoi vittek szint az egyhangú érdek
telen meccsbe. A csatársorok mindkét oldala 
agyonkombinálták magukat s lövés csak mess- 
sziről repüli legtöbb esetben kapura. Korner* 
arány 6:4 volt Kispest javára.

Mit hoz a jövő vasárnapi
A jövő hét programjából kiemelkedik az FTC 

pályán eldöntésre kerülő
Ferencváros—Bocskay

mérkőzés. A zöld-fehérek tegnap oly tünemé
nyes játékkal lepték meg híveiket, hogy a for
májában erősen visszament Bocskay ellen sem 
lehet kétséges az eredmény. A Fercncrároe 
minden részében egységes és kiváló és csupán 
a gólarány nagysága kétséges. A zöld-fehérek 
három-négy gólkülönbségü győzelme várhatót 
Előtte az FTC játszik a BSE-vel bajnoki mécs
esét. Mindkét amatőr együttes a legjobbak kö
zül való és igy nivós küzdelem várható. Dön
tetlen a valószínű.

Fontos Önnek az egészsége? 
ÜJtipUSU szormairacunh cr 
(no'ti afrik) ára 6 havi részletre p W’SJn 

pontos Agyméretei r KitUn nörinolrneot

Úgy sürgősen gondolkodjék 
szőrniatracról, mórt aneiku 

nem teljen a plbcnésc 1

Me gondolkozzék egy pillanatig se 
íren Ilyen alkalma móg nem volt

santior „mear na pián gyár

Háromezer főnyi közönség sereglett össze a 
kaposvári pályára. Az eredmény nem felel meg 
teljesen a mutatott játéknak, mert annak elle
nére, hogy a Somogy az első félidőt cllazsálta, 

a budaiak mindkét gólja inkább szeren
csének, mint a csatárok klasszisának tulaj

donítható.
Eleinte a budai együttes nagy lelkesedésével, 
technikai fejlettségével és ügyesen alkalmazott 
taktikájával fölényben volt, csatárai sok gól
helyzetet dolgoztak ki, melyeknek azonban 
hiányzott a sikeres befejező mozzanata. A 15. 
percben érte el a vendégcsapat a vezető gólt: 

Ember labdáját Sztancslk Schmldthez Jut
tatja, aki közeiről gyengén kapu felé bújik 
a nagy meglepetésre a labda a fölényeskedni 
akaró Kutass! mellett a hálóba kerül (1:0).

A Somogyot lehangolja a potyagól. Két perc 
sem telik el, amikor újabb gól esik. Ismét Ku 
tnssi a hibás, aki

rosszul fut ki s a labdát sem éri cl, amely 
Schmldtlől Emberhez kerül, aki azt rendel

tetési helyére juttatja (2:0).
Váltakozó játékkal telik el a félidő.

Szünet után a helyi csapat rendkívül erős 
iramba kezd, a budaiak teljesen védekezésre 
rendezkednek be és sikerül is nekik sok sze
rencsével a somogyiak ostromát minden csel
ben parírozni. A Somogy hiába forgatja fel 
csapatát, a csatárok bár több gólhelyzetet dől 
goznak ki, gólt nem tudnak lőni a megbabo
názott Harihárom kapuba.

A győztes csapat legjobb része a közvetlen 
védelem volt. Hnlfsorából Steiner, n támadó 
láncából pedig Schmldt, Ember és Hlmmer ez- 
ccll.iltak. A Somogy eddigi legrosszabb játékát 
produkálta. Csak Szattyán és Somogyi mutatott 
mindvégig egyenletes formát .mig Morvay és 
Jakubck csak a második félidőben telt ki ma 
fáért.

A Hungária-uton
kettős mérkőzés szemtanúja lesz a közönség- 
Az eddig szenzációsan szerepelt Budai Hariha- 
rom a Nemzetivel kerül össze. A Nemzeti na
gyon messze van tavalyi formájától és a csapat 
eddig sehogysem talált magára. A budaiak 
együttese kétségtelenül jó, de, hogy góltól men
tesíteni tudta eddig a kapuját, az meglehetősen 
nagy adag szerencsét is feltételez.

Az MTK pályán a főmérközés a Hungária- 
Somogy küzdelem lesz. Az első két meccsen 
három pontot vesztő Hungária alapos reorgant* 
záció után tudásának és akaraterejének telje® 
fegyverzetében óhajt ismét sikra szállni, ne
hogy a bajnokság megvédésére irányuló törek
vése a legminimálisabbra csökkenjen. A a0*

miss Sevillát
IHISS Delilát keresünk

A pályázók küldjék be fényképüket. 
Mindenki részt vehet, nem szükséges, hog), 

Sevillában legyen lefényképezve.
Miss SEVILLA és Miss DELILA mindegyik 

5 ruhára való Sevillát és két Sevilla fehér
nemű-kelengyét, valamint 2 ágyra való ngy- 
neinű-anvagot kap.

Az összes cikkünknek királynőt választunk., 
királynőink közül pedig

HUSS Filtex 1930”
Fillex 1030" díszoklevelei és 2000pesl*01 

nyer.
Bővebbet minden szakmabeli jobb üzlctt*” 

vagy nálunk

Jxtt
HT., V, Szent Isti
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A MAC és a BBTE-n kivül csak 

a Vasasnak sikerült bajnokságot nyernie 
az országos stafétabajnoki viadalon

A MAC 4, a BBTE 3 és a Vasas 1 bajnokságot nyert — Ax egyetlen 
rekordot ax UTE 21x1500-as kerületi rekordja szolgáltatta

Az országos stafétabajnokságok nem a leg
kedvezőbb körülmények között kerültek eldön
tésre. A hirtelen őszlesre vált idő a versenyt 
állandóan zavaró hideg széllel erősen befolyá
solta az eredményeket.

Igaz ugyan, hogy a klubok előtt nem is any- 
nyira az eredmények, mint inkább a győzel
mek megszerzése lebegett. E téren legtöbb si
kert kétségtelenül a MAG érte el. •

Négy bajnokságot nyert ■ sslgeti klub, 
azonkívül három második helyezésével bi
zonyította be, hogy nemcsak egyéni ki
válóságokkal, hanem tömeggel Is rendel

kezik.
Erre nagyon is szüksége volt a MAC-nak, 

mert a BBTE erősen sarkában járt. Három 
bajnokságot nyert a BBTE, s különösen ki kell 
emelnünk azt a páratlan bravúrját, hogy

a Mentor 4X 100-as győzelme mellett ai 
Ifjúsági sprlntstaféta-bajnokságot Is sike

rült megszereznie.
Nagyjában e két klub rivalizálásában me

rült ki a bajnoki miting, amelyet — néhány — 
az illető egyesülőtökre nézve bizony eléggé 
bosszantó botejtós kisért. Az ifjúsági 4Xi00-on 
a nagy favorit MAC második embere ejtette el 
futás közben a botot, 4X400-on pedig az MTK 
kezdő emberének a kezéből ütötték ki n be
cses jószágot. A szenior 4X400-a s stafétában 
pedig egy összeütközés következtében a két fő
iskolai klub volt a szenvedő fél, pedig a MAFC 
erősen készült a versenyre. S ki tudja, talán 
sikerült is volna ...

A vidéket egyedül a nagyon beharangozott 
UTE képviselte, hozzátehetjük, nem sok siker
rel. Mindössze egy harmadik helyet sikerült 
szerezniük, — dicséretükre legyen azonban 
mondva, hogy kerületi rekorddal érték ezt el.

Részletes eredmények:
IFJÚSÁGI STAFÉTÁK.

4 106 m.
Bajnok: BBTE (Marosi, Schier, Szabó, Ko

vács) 45.2 mp. 2. MTK (Kölozs, Hortobágyi, 
Angyal, Torbágyi) 45.6 mp. 3. FTC (Kovácsy. 
Kiss, Bréver, Kovács) 45.9 mp. — A favorit 
MAC második embere, Temesvári, az előfutam
ban elejtette a botot s feladta a versenyt. így 
a döntőben a nagyon Jó erőkből álló és szépen 
futó BBTE staféta végig külön versenyt futott 
s biztosan négy méterrel győzött.

4X400 m-
Bajnok: MAC a) (Isteníts, Nádujfalvy, Duhn, 

Nagy) 8 p 41.8 mp. 2. MAC b) (Szabolcs, Mé
száros, Temesvári, Petrik) 8 p 42 mp. 8. FTC 
(Kovácsy, Bréver, Kovács, Kiss) 3 p 46 mp. — 
Majdnem meglepetéssel végződött a verseny. 
A MACb) flnisembere, Petrik, ugyanis Sza
bolcs, de főként Temesvári jó futása révén 
alig hat méter hátránnyal indult Nagy után, 
amit nemcsak behozott, de hamarosan Nagy 
elé is került. A finisben azonban elkeseredett 
küzdelem után másfél méterrel sikerült Nagy
nak győznie.

4X1000 m.
Bajnok: MAC (Paullk, Andor, Tetrik, Mészá

ros) 11 p 33.4 mp. 2. FTC (Nádas, Kripnm- 
ger, Novák, PálíTy) 11 p 47 mp. 3. BBTE (Bu
dakeszi, Verböczl, Krípinger, Tömöri) 11 p 
48.2 mp. — Az első váltásnál még at MTE ve
zetett s a legutolsónak váltó BBTE-t Verböczl 
hozta frontba a szerzett annyi előnyt, hogy 
á gyenge két utolsó futónak sikerült a harma
dik helyet biztosítani. A MAC 70 méterrel fö
lényesen győzött.

8000 m. Ötös csapat.
Bajnok: Vasas (Jánoska 2, Zohumensky 3, 

Ambrus 4, Krizsán 5, Gisz 8.) 22 pont. 2. MTK 
(Cserháti .Balogh, Szalontai, Tűri, Nagy) 33 
pont. 3. MTE 84 pont. Egyénileg 1. Cserháti 
(MTK) 9 p 47.2 mp. — A Vasas-futók várat
lan jó futása révéin biztos győzelmet aratott a 
törekvő munkásklub a favorit MTK felett.

SZENIOR STAFÉTÁK.
4X100 m.

Bajnok: BBTE (Odri, Barsi, Szalay, Rag
gambi) 43.7 mp. 2. MAC (Farkas M., Pintér, 
Németh, Darányi) 44.2 mp. 3. MAFC (Balogh, 
Magdics, Szentgyörgyi, Szondy) 44.4 mp. — 
A BBTE Odrival kezd s a változás nem sok 
előnyt jelent, mert Odri teljesen egyszerre vált 
Farkassal és Balogból. Barsi azonban inár an
nál jobban megy s előnnyel váltja Szalayt, 
amit az nagyszerűen fütva még növel s Rng- 
gambinak már nincs nehéz dolga A helyezé
sért már sokkal nagyobb a küzdelem s Da
rányinak ugyancsak meg kel! küzdenie a má
sodik helyért.

4X400 m.
Bajnok: BBTE (Dárdai, Odri, Szalay, Barsi) 

3 p 27.6 mp. 2. MAC (Károlyi, Farkas, Somfai, 
Szabó M.) 3 p 31.2 mp. 3. MAFC (Dénes, Szent
györgyi, Ferenczy, Magdics) 3 p 34 mp. 4 
MTK 3 p 34.2 mp. — A nap legszebb és leg
izgalmasabb versenyének Ígérkezett a 4X4ÖO-ns 
staféta, sajnos, egy véletlen kolliziő következ
tében a BBTE legerősebb ellenfele n MAFC ki
esett a versenyből, a BEAC pedig föladta n 
versenyt Az első futóknál ugyanis a vezető 
GÖbol (MTK) és Dárdai mögött futó Károlyi 
és Dénes összeütközött s Dénes elesett, Őbenne 
pedig az utána futó Sándor (BEAC) bukott fel. 
Dénes ezután mintegy 30 méteres hátránnyal 
n többiek után eredt, mig Sándor s vele n 
BEAC-staféta feladta a verst-nyt. így a MAC 
vello föl a harcot a BBTE-vel s Károlyi meg 
Farkas tetemes előnyt is szerzett, amit azon
ban Somfai tel|esen leadott Szalayval szemben 
s. Barsi már könnyen győzött, míg a fokozato
san felnyomuló MAFC csak a célban lesz har
madik.

4X1800 m.
Bajnok: MAC (Bclloni. Benke, Szerb, Szabó) 

17 p 22.4 mp. 2. MTK (Halász, Ferihegyi, 
Schüssler, Farkas) 17 p 39 mp. 3. UTE (Lcich- 
tag, Krámmer, PálíTy, Juhász) 18 p 04.6 mp 
Pestvidéki kerületi rekordl — A Gyuiay nél
kül felálló MAC Is biztos győzelmet aratott, 
pedig Belloni nem nagyon erőltetve meg ma
gát nlig 5 méterrel verte a finisben Halászt, 
amit Ferihegyi könnyűszerrel behozott. Schüss
ler eleinte nagyon elszaladt Szerbtől, de a vé
gén összeroppant s a kis MAC-futó már 8 mé
ter előnyei indította a rekorder Szabót, aki az 
előnyt 90 méterre emelte a nagyon gyengén 
futó Farkassal szemben.

5000 m. ötös csapat.
Bajnok: MAC (Szerb 1, Belloni 6, Gyuiay 7, 

Kultsár 8, Hrenyovszkv 11.) 33 pont. 2. ESC 
(Gégény 2,'•.Majorosi 3, Eper 12, Hegedűs 11, 
Horváth (20) 51 pont. 6. Vasas Llndtner 5, 
Gergely 0, Balogh 10, Diamicska 16, Prohászka 
18.) 58 pont. — A MAC fölényes győzelme egy 
pillanatig sem vett kétséges, meglepetés csu
pán a Király nélküli ESC szép és az MTE ért
hetetlenül gyenge szereplése.

A Sabaria útja az első 
liga felé

A II. liga vasárnapi eredményeiből kiemel
kedik a végre magára talált Sabaria 
pompás győzelme. Nagyszerű játéka a legszebb 
reményekkel töltheti e' a csapat híveit. A lista
vezető Vác FC a Józsefváros felelt 3:l-cs győ
zelme folytán változatlanul farija a vezető 
helyéi s 7 ponttal 8:3 gólaránnyal veiét a 6 
ponttal rendelkező Turul előtt.

Sabaria—Bnk FC 4:0 (2:0) 
Szombathely, szept. 22.

A szombathelyi együttes mindkét félidőben 
két klasszissal jobb volt ellenfelénél. Fölénye 
különösen a második félidőben volt szembe
tűnő. Csatársora erélyesebb játékkal akár két
szer annyi gólt is lőhetett volna A másfélezer 
főnyi közönség élőn lefolyt bajnoki meccs ez
úttal teljes mértékben kielégítette Szombathely 
publikumát 8 feltétlen bizalmat kölcsönzött 
neki a jövőre vonatkozóan Gól csak a 32 
percben esik Szladovits fejese révén. (1:0). Be-

Nincs nagymosás
Melster szappan nélkül
Üde és hófehér lesz ae ágyneműje^ 
ha Meister háziszappannal mossák.

Mottó:

fejezés előtt egy perccel a Bak Spanitz bal
hátvéd hibájából öngólt vét. (2:0). Szünet után 
a Sabaria fokozza az iramot. Úgyszólván egy 
kapura játszik s a 15 percben Borbély fejese 
ujabb gólt eredményez. (3:0). A 30. porcben 
Szladovits erős lapos lövéssel beállítja a vég
eredményt. (4:0) A szombathelyi együttesben 
a közvetlen védelem hálfsoráből Szuhián, 
csatársorából pedig Szladovits és Tárnok tűnt 
ki. A Bak-ból csalt Deler kapus szerencséje 
érdeme] említést.

Rákőspalota- Merkúr 1:1 (1:0)
Mindkét félidőben a széltől támogatott csa

pat volt fölényben, mely azonban a jól mű
ködő védelmek folytán nem tudott döntő jelle
gűvé válni s a játé'i az erőviszonyoknak meg 
felelő döntetlen eredményt hozott.

Vác FC—Józsefváros 8:1 (1:1)
A tavalyi sereghaj'óból az idén listavezetővé 

előlépett Vác FC küzdelem után bár, de bizto
san győzte le jóképességíi ellenfelét. Főként az 
első félidőben tanúsíttat a Józsefváros kemény 
ellenállást, de szünet után a Vác FC döntö fö
lénybe került.

Szövetségi díjmérkőzés 
Ferencváros B)—Vác FC B) 6:0 (4:0)

A multévi szövetségi-díj győztes ferencvárosi 
legénységnek nem voP ellenfele a gyenge ösz- 
szcóllilásu és még gyengébb Játékot produkáló 
Vác csapat.

A kerékpáros-szezon iínáléja
A Rákosszentmihályt KK Jubilárls országúti 

kerékpárversenyét a kora reggeli órákban bo- 
nyolilolta le a gödöllői országúton. A táv mint
egy 108 kilométer volt. A főversenyzők haladók 
csoportjában Szenes (MTK) győzött 3 óra 43 p. 
20 mp. Idővel. 2 Papp (KAC) 3 óra 44 p. 38 
mp. 3. CsÖrgey (MÉSZ) 3 óra 44 p. 55 mp. 
4. Szcifcrt (Lehel) 3 óta 45 p. 06 mp. 5. Paál 
(Lehel) 3 óra 45 p. 16 mp. A huszonöt induló 
közölt volt Vida II. is. aki azonban a versenyt 
Aszód után feladta. Vereségyházáig együtt ha
ladt az élcsoport. Ettől kezdve lassanként szét
rajzolt a mezőny. Még pár kilométeren keresz
tül Szenes, Vida II., Pdvássy, Paál a sorrend, 
majd az utóbbi kettő leszakad, Vida pedig fel
adja a versenyt. Viszont a múlt vasárnapi 
levente-bajnokság győztese, Papp szépen fel
nyomul és a Jól flnlsclő Szenes mögött második 
helyre fut be.

A szeniorok küzdelmében kilencen vettek 
részt. Táv: 30 km 1 Kordon (UTE) 50 perc

Kétszer kettő négy, 
Melster ezappant végyf

26 mp. 2. Tábi (Világosság) 1 óra Operc 46 mp. 
3. Zsák (KAC) 1 óra 0 p 47 mp. 4. Tóth Gyula 
(Edison) 1 óra 01 p. 59 mp. Tóth Gyula négy 
percet késett a startnál és Igy a tulajdonkép
peni ideje 57 perc 59 mp., amely idővel meg 
is nyerte volna a versenyt.

A Diadal KK háziversenyét, amely a Mess- 
vóndordljért folyt le 100 km-es távon, Geisber- 
ger (Józsefváros) nyerte meg. Ideje: 8 óra 
86 porc 30 mp.

A Postás jubllárls versenye.
A Millenáris pályán rendezte meg az agilis 

egylet Jubiláris kerékpár-versenyét, amelyen 
hazai versenyzőink legjobbjai vettek részt. A
— verseny, melynek 2000 főnyi közönsége volt,
— az alábbi eredményeket hozta:

Motorvczetéses verseny. (30 km.) 1. Szekeres 
(Postás) 25 p 44 mp (vezető: Nagy Károly), 1 
Tóth (Edison) (vez.: Bartos). 3. Mlrkovles 
(BSE) (vez.: Tóth). — 25 km-es futamban: 1. 
Szekeres 21 p 23.8 mp. 2. Mirkovícs. 8. Gondi 
(MTK) — Istenes (UTE) a 4. körben rosszuilét 
miatt feladta a versenyt. — Klubközi verseny:
1. FTC 10 pont, 3. BSE 17 pont. — Egyénileg: 
1 GyőrfTy (FTC), 2. Zakariás (BSEl, 3. Garay 
(Postás). — Egyesületi 4-es csapatverseny: 1. 
BSE (Vida L., Zakariás, Németh, Bodnár) b p 
28 mp., 2. FTC, 3. Postás. — Jubileumi verseny 
fő és haladók részére: 1. Mirkovics (Diadal), 2. 
Feigl (Postás), 3. Nagy (FTC). — Keldók 90 kö
rös versenye: 1. Nemes (Postás) 24 pont, 2. 
Adamik (Világosság) 14 pont, 3. Peck (Postás) 
9 pont.

Kehriing a debreceni nemzet
köz! fenniszversenyen

Férfi páros: Straub testvérek—Nemes, Romeli 
8: 6, 6: 4; Farkas, Fehér—Kreflai, Sipos 6: 1, 
6:1; Leitner, Miklós—Fehér, Farkas 8:0, ő: 3| 
Dörner, Váradi Szabó—Galaczi, Fülöp 8:1, ő: 1; 
Bánó, Dresdner—Bállá, Kuhay w. e.; Kréta- 
vics, Kerekes—Hődy, Görgey 6:3, 6:0; Nedba- 
iek, báró Vay—Kretovlcs, Kerekes 8:6, 6:1,
w. o.; Kehriing, Krepuska—Sírom testvérek 
6:4, 6:2; Bánó, Dresdner—Nedhalek, báró Vay 
8: 8, 6: 3; Kehriing, Krepuska—Bánó, Dresdner 
Őt 3, 4:0, 10:8.

Vegyes páros: Elmaradt.
Nöl egyest Dr. Csontné—Lates 10: 8, 6: 3, Zi- 

zovics—Fénycsőé 6: 2, 6: 2.
A döntőket ma fejezik be.

Ünnepi díszbe öltözött Blaha Lujza-téri kirakatainkban bemutatjuk Önnek

az uj őszi és téli modelleket
Női ruhák 
Női kabátok 
Női kalapok

Ne mulassza el az első emeleten levő szőrmeosztály unkát megtekinteni

■■■■j■■■■

CORVIH ÁRUHÁZ
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KÜLFÖLDI SP0RTHAPLÓ
A dunántúli atléták váratlanul sulyos vereséget 

szenvedtek a stájerektől
Gráe, szeptember 22.

Lapzártakor jelentik Grácból, hogy a vasár
nap lebonyolított Stájerország—Dunántúl . atlé
tikai mérkőzést

a dunántúli atléták 60 : 30 arányban el
veszte Iték.

A vereségre el voltunk készülve, meglepetés
ként hat azonban a stájerek győzelmének nagy 
aránya.

Részletes eredmények:
106 m.: 1. Glaser (S) 11 mp. 2. Hellfrich (S) 

11.2 mp 3 Mihályi (D) 11.4 mp — 400 m. •• 
1. Johannesz (D) 53.1 mp. 2. Spamutt (S) 54 
mp. 3. Pugell (S) 54.6 mp. — 000 m.: 1. Friebe 
48) 206 mp. 2 Pugell (S) 2.07 mp. 3. Nyirfási

Király Pál negyedik lett az osztrák 
marathoni futóbajnokságban

Bér*, szeptember 22.
(A Hétfői Napló tudásitójának telefonjelen- 

tóté.) Az osztrák marafhoni futóhajnoksngban 
magyar réséről Király Pál (ESC) és Lovast 
Antal (MAC) vett rését. Király szereplése, saj
nos, nem járt a kellő sikerrel, mert

nemesak az osztrák rekordot futó és tény
leg ar első klasszisba tartozó Tusebek 
verte, meg, hanem még két másik gyen
gébb osztrák előtt Is meg kellett hajolnia,

Schaffer Alfréd csapatát 
legyőzték

Külföldi tutbaileredmények
Berlin: Hertha BSC—BSV 92. 4:0. A l^yő- 

lölt csapatott Schaffer Alfréd, a ,,gól király" 
pktalja. — Tenis Borussia—Wacker 04. 4:1.

Nürnberg: IFC Nümherg—Vfr. Fürth 3:1. — 
SpVg Fürth—Rayern Hof 4:0.

München: Wacker—1860 München 6:1. —
Bavern München—Schwaben Aug&burg 4:2.

Párts: Club Franchise—Rcd Star 2:0. — Stado 
Franchise—St. Bouin 2:2. — C. A Paris— 
Rar.ing Club 5:1.

Mrassburgi FC Basel—AC Strassburg 3:1.
Bées: Rapid—WAC 1:1 (1:0). —Hertha—WSC 

1:1 (1:0). — Floridsdorf—Hakoah 5:2 (1:1). — 
Wacker—Auslrla 1:1 (0:0). Az első liga bajnoki 
mérkőzései:

Prága: A cseh közép-serlegért: Sparla— 
Dlavia 2:1 (0:1). Llehen—Bohenians 2:0 (2:0) 
— Cechle Kariin—Kladno 2:1 (0:1). — Nusael-- 
Sünékor 1:6 (0:4). — Cechie VIII—CAFC 5:3 
<3:2). — Meteor VIII—Rosdelov 4:1 (2:0). — 
Teplitz város serlegért: FC Teplilx—Viktória 
Ziskov 5:2 (0:1). — Amatőrbajnokság: AK
Kulin-Zilina 3:1 (0:0).

Tommasi: 741 cm.!
> --------- - ------ Bologna, szeptember 22.

(A Hétfői Napló távirati tudósítása.) Az olasz 
atlétikai bajnokságok a következő eredménye
ket hozták: 100 m.: 1. Toelti 11. 2 mp. — ÁW) 
m.: 1. Tavernari 1 p. 58.2 mp. — 5000 m.: 1. 
Boero 16 p. 39.2 mp. — 10 km.: 1. Rohino 33 
p. 10 2 mp. — 110 m. gát: 1. Cnrlini 15.4 mp. 
— Távolugrát: 1. Tommasi 741 cm (Olasz re
kord)! — Magasugrás: 1. Pachloni 175 cm. — 
Sulydobás: 1. Mosca 1320 cm. — Kalapácsvetés: 
1. Poggioli 4564.5 cm. — 4X100 m. 1. Ambro- 
01a 43.2 mp.

♦
Az október 13-iki magyar—olasz mérkőzésre 

való tekintettel különös jelentőséggel bir szá
munkra ar olasz bajnokság. Első pillantásra 
szembetűnik azonban, hogy kiemelkedő ered
mény csak kettő nknd. Cnrlini gátfutása és 
Tommasi távolugrása Tommasi eredménye ra 
gyogó s csak kél cm-el gyengébb Balogh ezévi 
legjobb eredményénél. Nagyon gyenge viszont 
Boem 5000-es dteje. Ennek értékelésénél meg 
kell vámunk azonban a külső körülményeket. 
Mert emlékszünk rá, hogy 1927-ben ugyancsak 
Bolognában 4.15. meg 16.30-as Időkkel kaptak 
ki a magyar reprezentánsok.

A Rajna-staféta, a prágai Heine- 
Memorial, a St. Leger, a knock 

autolt Ran Argonnet sorsa
• egyéb vasárnapi érdekességek

Tegnap Menzel Prágában a Heinn-Memorial 
döntőjében Novolny ellen 6:3, 6:3 w. o. győ- 
«Atf Nnimfny kimerülés miatt feladta

Párizsban a lengyel weltersulyu boxoló: Ran 
Argonnet francia bajnokot a Club Centraleban
• negyedik menetben knock-outolta.

A német Sl. Legerben Isolanl győzött.
Essenben mn futották le a tradiciós Rajna- 

Stafétát, melyet az atléta-csapatok között a bar- 
meni Schwarz-Weiss nyert meg n Kölni B. C. 
előtt 38:01 mp. idővel

München: A D. S. B. ma rendezte a délnémet 
fulóhajnokságnkat 25 kilométeren és az 50 
kim es távgyalogló versenyt. A futóbajnok Ságot 
Kapp nyerte 1:26:51.8 mp. alatt. Helber Stutt
gart, a tavalyi védő, nem jelent meg a startnál.

Az 50 kilométeres lávgvaloglásban Riche! FC 
Baii'varen 1 83 10 mp. alatt uj világrekordot 
állított fel Régi rekord: 1:34:00 mp Sievert 
(Berlin tel -itménye.

* Buffalo-pályán rendezett szerón 
záró kerékpáros-versenyen Paillnrd győzött 
Graasi előtt. Ideje: 30 km., 23:35, 8 mp. ’ 

NYOMAT^ - GtAYBUS NYOMDA, MCLNTtXBT VT. ,mírBn n, a^M pcca s  OTOW>AtoMOAW, a

(D) 2.00 mp. — 1500 m.: 1. Friebe (S) 4 perc 
21 mp. 2. Margreitner (S) 4 : 23.2 mp. 3. Vass 
(D) 4:20 mp. — 5000 m.: 1. Margrcitner (S) 
16:22 mp 2. Pnstrello (S) 16:24 6 mp. 3. Bil- 
lik (D) 16:31.2 mp. — Magot: 1. Umfahrer 
(S) 180 cm. 2. Bódossy (D) 176 cm. 3. Molva- 
recz (D) 172 cm. — Távol: 1. Szabó (D) 700 
cm. 2. Helfrlch (S) 669 cm. 3. Molvarecz (D) 
666, cni/'Á verseny kiemelkedően legjobb ered
ményei — Rúd: l. Keld (S) 345 cm. 2. Csáky 
(D) 345 cm. Súly: 1. Arany (D) 1255 cm. 2. 
Horváth ÍD) 1204 cm 3. Schwartz dr. (S) 1189 
cm. — Diszkosz: 1. Medgyaszay (D) 3795 cm.
2. Varga (D) 3648 cm. — Gerely: 1. Umfahrer 
(S) 5705 cm. 2 Schwartz dr. (S) 5066 cm. 
Riedl (D) 5031 cm.

3.

bár fél távig Tuschek mögött a második helyen 
futott. Dicséretet érdeme] a veterán Lovass 
Antal.

Eredmény: 1. Tuschek 2 óra 44 p. 42 mp. 
Osztrák rekord! 2 Machatsch 2 óra 53 perc 03 
mp. 3. Ja.-obi 3 óra 02 perc 49 mp. 4. Király 
Pál (ESC) 3 óra 03 perc 41.5 mp. Lovass mint 
hatodik 3 óra 13 perc. 24 mp.-el futott. A zene
kar Tuschek beérkezténél az osztrák, Király 
befutásánál pedig a magyar himnuszt intonálta.

Prága: A 10 kilométeres szakasxon Hostivar.- 
és Prága között ma lefutásra került cross 
counlryn Lunink SK. Slavia, Prága győzött 
35:22.4 mp. idővel.

A magyar csapat harcra- 
készen várja a magyar
spanyol uszómérközés ma 

meginduló küzdelmeit
A magyar sportközvé.lemény izgatott vára

kozással tekint a ma és holnap döntésre kerülő 
magyar—spanyol úszó- és vizipólómérkőzés 
elé, jóllehet a magyar színek aligha kerülhet
nek ki dicstelenül a küzdelemből.

Delebaye, a Budapesten is jól ismert belga 
vizipóló-biró csak kedden érkezik meg Barce- 
lónába és igy a ma lejátszandó első mérkőzést 
spanyol biró fogja vezetni.

Jánosik nyert 
Eredmény 

52 p 07.4 mp 
mp. 3. Fehér

Vasárnapi sporthírek
X Ax Attila c*ak nehezen jutott tovább a 

.Magyar Kapában. Miskolcról jelentik: Az Attila 
vasárnap játszotta le Magyar Kupa-mérkőzését 
a népkerti pályán, ahol a Megyer FC-t látta 
vendégül A kupaküzdelemben az Attila jutott 
tovább, mert sikerült l:0-ra legyőznie az njonc 
proflegyültest. A meccs egyetlen gólját Szeder 
lőtte a második félidő 32-ik percében.

X Jánosik (Máv) nyerte a 10 km-es gya
loglóbajnokságot. A BBTE pályán rendezte 
meg a MASz Magyarország 1929. évi 10 km-es 
gyaloglóbajnokságál, amelyet ” ”
meg két alkalmi gyalogló előtt. 
Bajnok: Jánosik Rezső (Máv) 
2. Hufnagel (ESC) 56 p 12.8 
(ESC) 1 óra 36 p.

X Rendőrtisztek lövész- és 
Vasárnap nyert befejezést a 
teniszversenye. A verseny „„ , .
mint erkölcsileg szép sikerrel zárult s a 
zök soraiban helyet foglalt a belügyminiszter 
képviselője, dr. Kovács Dénes, továbbá Bez- 
zegh-Huszágh főkapitány és Andréka fökapt- 
lányhelyettes is. Eredmények: Teniszverseny: 
Férflegyes: 1. Dr. Hegyi Sándor. — Férfipáros;
1. Dr. Fekete Lajos, dr. Nagy Béla. — Cellővő- 
verseny: Csapat: 1. Szombathelyi tiszti lö
vészcsapat 5280 egységgel. Egyéni: 1. Pintér 
Arnold 96 egységgel.

teniszversenye. 
RÁC lövész- és 

ugy sportbelileg, 
né-

KIR. MAGYAR AUTOCLUB

800 KILOMÉTERES 
BENZlNTAKARÉKOSSAuI VERSENYÉN

FÖLÉNNYEL

ELSŐ DIJAT NYERT

BÁRDI
IV., KOSSUTH LAJOS-U. 6

Börtönnel büntetik Ausztráliában az en- 
gedélynélkűti rádiósokat. Ausztráliában a túl
ságosan elszaporodott és engedély nélkül dol
gozó rádió amatőröket drákói szigorra] fogják 
büntetni az uj rendelkezések szerint. Súlyos 
pénzbüntetés, kényszermunka ét öt évig ter
jedhető börtön vár ezután as uj törvény szerint 
rájuk.

AUTÓNAPLÓ
)( A monzai motorkerékpár verseny a 

nemzetek nagydijáért. A mai monzai motor
kerékpárversenyek a nemzetek nagydljáért 
folytak. A nap hőse a múlt vasárnapi győz
tes Varzi volt, aki motoron is megismételte 
bravúrját. A 175-ös kategóriában Baschieri 
olasz győzött Benoli gépen, amellyel a 200 
kilométert 1.48:19 mp. alatt futotta be. 
110.778 km. átlaggrl. A 250-es kategóriában 
300 km-es távon Truzzi olasz győzött Guzzi- 
Répen, 2 óra 23:31 mp. idő alatt, 125.409 
km. átlaggal. A 350-es kategóriában Morotti 
győzött Bianchi-gépe.n 3.07:51 mp. alatt, 
500 km-es távon, átlaga 127 */» km. Az 
500-as kategóriában az indulók közül csak 
Varzi jutott át a célszalagon, aki Sunbeam 
gépén 2.54:24 mp. alatt a nap legjobb idejét 
futotta. Átlaga 151.770 km. volt.

)( A Királyi Magyar A tomobll Club X. 
nemzetközi svábhegyi versenyének 
szerű sportlátványában két hatalmas 
bűnről fog gyönyörködhetni a verseny kö
zönsége. A KMAC svábhegyi versenye, mint 
minden évben, nemcsak a motorsport-ese- 
mények közül emelkedik ki, hmem általá
nos sportszempontból is az idény egyik 
legkimagaslóbb versenye lesz. A szép sváb 
hegyi útvonalon már a múltban is tízezrek 
helyezkedtek el. hogy végigélvezzék a ma
gyar é skülföldi autóversenyző-gárda küz
delmeit, amelyek főleg az éles kanyarula
tokban nyújtottak nagyszerű sportlátványt. 
A szeptember 29-én lefutásra kerülő sváb 
hegyi versenyen ebben az évben is olyan 
versenyző-gárda vonul fel küzdelemre, hogy 
a KMAC versenye fényesebbnek Ígérkezik 
minden eddigi mérkőzésnél, már csak azért 
is, mert a magyar bajnokokon s a fiatal 
versenyzőgárda legtehetségesebb tagjain kí
vül több világhírű külföldi versenyző is 
szerepelni fog.

)( Uj automobil jelent meg Budapesten. A 
neve Moon Windsor. A legelsöbbrangu ameri
kai gyártmányok egyike. Ez a kocsi Európában 
is a vezetőmárkák közé tartozik s ezért a Moon 
Windsor kocsiknak Pesten nagy sikert jó
solnak.

)( Renzlntakarákosságl verseny. A Királyi 
Magyar Autombil Club a szeptember 8-án meg
tartott balaton—mátrai versenyen a fösulyt a 
gépkocsik megbízhatóságára helyezte. Ezen 
verseny alkalmával többek között egy benzin- 
takarékossági verseny is volt, amelyen az első 
dijat Selmeczy Miklós vitte el egy 4’/t literes 
Hudson-Essex kocsijával. Selmeczy Miklós egy 
év elölt üzembe helyezett, 6 személlyel és kof
ferrel megterhelt csukott autóval indult, amely 
gépkocsi 2320 kg összsúlyt nyomott és az egész 
750 km-cs megtett ut alatt nem több, mint 
154 liter benzint fogyasztott. Ha tekinetbe 
vesszük először az utak rosszaságát, másodszor 
hogy nem volt szabad 55 km-es átlagnál gyor
sabban menni, ez egy igen nagy eredmény, 
amely kellőleg igazolja is a Hudson-Essex ko
csiknak abszolút takarékos benzinüzemét.

RA RIO
A Rádió mai műsora:

BUDAPEST.
9.15: A m. kir. 1. honvédgyalogezred zene

karának hangversenye. Vezényel: Fricsay R. 
zeneügyi igazgató. 9.30: Hírek. 9.45: A hang
verseny folytatása. 11.10: Nemzetközi vizjelző- 
szolgálat Vízállásjelentés magyarul és németül. 
12: Déli harangszó az Egyetemi templombót, 
időjárásjelentés. 12.05: Hangverseny. Közremű
ködnek: Csillag Erzsi (ének) és Bodó Endre 
(hegedű) Zongorán kisér: Polgár Tibor. 12.25: 
Hírek. 12.35: A hangverseny folytatása. 13: 
Pontos időjelzés, Időjárás- és vízállás jelentés. 
14.30: Hitek, élelmiszerárak. 15.45: Fulton- 
rendszerü képátvitel. 16.20: Asszonyok tanács
adója. 16.45: Pontos időjelzés, időjárás- és víz
állásjelentés és hírek. 17.15: Gramofonhangver
seny. 18.20: Német nyelvoktatás. 10: Magyari 
Imre és cigányzenekarénak hangversenye. 20: 
Rádió amatőr-posta. 20.40: Vonószenekari hang
verseny. Közreműködik: Gmeiner Lujza zon
goraművésznő. Vezényel: Berg Ottó karnagy.

KÜLFÖLD.
Bées. 11: Hangverseny. 4: Hangverseny. 

8.05: Schalk Leó-est. Utána esti hangverseny
Berlin. 7.30: Szórakoztató zene. Utána I. H. 

11: Tánc-zene.
Boroszló. 7.05: Olasz operarészletek. 10.10: 

Hangverseny. 10.35: Rádiótechnikai hangvers. ,
Brünn. 6: A prágai műsor közvetítése. 8:Brünn. 6: „ . __________________ _

Rádió-kabaré. 10: Hangverseny.
Frankfurt. 5.15: Zenekari hangverseny. 0: 

Hangverseny. 10.15: Tánc-zene.
Genova. 11: Hangverseny.
Hamburg. 8: Népszerű zenekari hangverseny. 

10: I., hangverseny. 10.30: Éttermi zene.
Kallowitz. 8.30: Egy operett közvetítése. 
Llpeae. 20: Hangverseny.
Milano. 8.30: Egy operett közvetítése.
München. 8: Táncdarabok. 9.40: Hangver

seny. 10.20: Hangverseny.
Nápoly. 9: Verdi: „Rigoletto" cimü operája. 
Prága. 8: Rádió-kabaré. 10: Hangverseny.
Róma. 9: Könnyű zene. 11.10: Hangverseny. 
Stuttgart. 9: Esti hangverseny. 10: Hangver

seny. 10.15: Tánc-zene.

Vígszínház

F
A legnagyobb siker!

Hittgiínin
Ernőd Tamás és Török Rezső 

víg JA téka
Főszereplők:
Titkos Ilona, 

Góthné Kertész Ella, 
Dayka Margit, 
Törzs Jenő, 

Gőth Sándor, 
Rajnai Gábor

= Ezer dollár — a legjobb rádióműsorért A 
New Yorkban legközelebb megnyiló rádiókiálli- 
tás vezetősége 1000 dollárral honorálja azt, aki 
a legnagyobb érdeklődést keltő rádióműsort 
összeállítja. Az „egészen jól megfizetett" mű
sor-ötlet alapján összeállított előadást a ki
állítás megnyitásának napján egész Amerika 
hallgatni fogja.

= A heti rádióműsor eseményei. A heti 
rádióműsor Pesten és külföldön bővelkedik 
kiemelkedő eseményekben. Pesten Odry Ár
pád csütörtöki előadóestje és a Waldbauer 
—Kerpely vonósnégyes pénteki hangver
senye von különösebb érdeklődést maga 
után. A külföldi műsor érdekes száma 
Slezák Leó dalestje, amelyet csütörtökön 
este a müncheni Stúdió közvetít. Oslóban 
pénteken a Budapesti Trió hangversenyezik, 
szombaton éjszaka pedig Stuttgartban ma
gyar szerzők kabarédarabjait játsszák.

LÓSPORT
Ba’doyie nyerte 

az Esterházy-djat
Ritk'a érdekes versenynek ígérkezett a vasán 

napi versenyek főszáma, az Esterházy-dtj, 
mert a derbyévjárat három legjobbja: Baldoyle 
és a két derbynyerő, Rabló és Beaupréau indu
lását jelezték benne. Rabló azonban távol ma
radt a futam startjától, s emiatt sokat vesztett 
jelentőségéből. A verseny, amint várható volt, 
Baldoyle és Beaupréau párharca lett, de Beau
préau pillanatra sem tudott veszélyes lenni t 
könnyen két és félhosszal nyerő Baldoylera.

A részletes eredmény a kővetkező:
I. FUTAM. 1. Sólyom (5:10 reá) Gutái.

2. Solo (10) Takács. 3. Mungó (3) Tuss. Futot
tak még: Rangoon, Sárkány, Ejnye, Ki tudjat< 
Sakkmester. Egy és félhosszal nyerve, 2 hosz- 
szál harmadik. Tót.: 10:15; helyre 13, 30. 14. 
ÍI. FUTAM. 1. Gyöngyike (4) Csapiár. 2. Dáma 
II. (4) Tuss. 3. Quissisana (4) Gutái. Futottak 
még: Bernina, Pazar, Fontaine, Hadúr, Lücre- 
tia, Arme Grcdl, Silvla, Rcnaissance, Árendás,- 
Szélhámos F^lhosszal nyerve, egy és fé’hosx- 
sza] harmadik. Tol.: 10:54; helyro 21, 31, 21. 
Hl. FUTAM. 1. Baldoyle (7 :10 reá) Hnlme.
2. Beaupréau (1%) Balog. 3. Ibikus (2) Gulyás. 
Futottak még: Nagyur. Két és félhosszal nyerve, 
egy és félhossza! harmadik. Tót.: 10:23.
IV. FUTAM. 1. Palotás (2) Esch. 2. Lelkem (5) 
Balog. 3. Kobenzl (33) Horváth B. Futottak! 
még: Nippon, Csibész, Nábob. Két és félhosszal 
nyerve, félh. harmadik. Tót.: 10:34; 16, 26.
V. FUTAN. 1. Napló (6) Bözödi. 2. O. M. (3) 
Kaszián 3. Lavarone (5) Csapiár. Futottak' 
még: Martinsberg, Granada, Laokoon. KaUisto. 
Funny, öreg Signora. Egy és félhosszal nyerve, 
t hosszal harmadik. Tót.: 10:116; 31, 21. 23.
VI. FUTAM. 1. öreg Akác (4) Péter. 2. Anna 
(6) Bözödi). 3. Rákos (6) Gutái. Futottak még: 
Odahaza, Rádió, Keepsake, Sauvignon, Viciné, 
Oktalan, Paprikás. Két hosszai nyerve, egy és 
félhosszal harmadik. Tót.: 10:62; 23, 38, 25.

Bécsi versenyek
A vasárnapi bécsi versenyek eseménye * 

Gróf Eszterházy Miklós emlékverseny volt, 
amelynek kitűnő mezőnyéből Wenckhcim Dé
nes gróf nagyszerű csődöre, Embassy került ki 
győztesen. Embassy győzelmét fölötte értékessé 
teszi, hogy a pesti pálya egyik legjobb kétéve
sét, Alpinet verte meg.

A részletes eredmény a következő:
L FUTAM. 1. TrSumer (2:10 reá) Takácsi. 

Futottak még: Zsófi, Histrio. — IL FUTAM. 
1. Ciceilc (8:10 reá) Schejbal 2. Intermezzo 
(2%) Calder. Fntottak még: Pulvis, Viseount, 
Little Lark. — ül. FUTAM. 1. Osculum (4) Né
met. 2. Pelide (2>/») Müller. Futottak még: 
Fanlasl, Pellit, Woolrag. — IV. FUTAM, t- 
Embassy (1%) Schejbal. 2. Alpine (l'/s) Esch.
3. Phönix (20) Sxilágyl. Futottak még: Haixuro, 
Liebling, Luxor, Nestor, Kamerád, Boaurivage. 
V. FUTAM. 1. Hop Toy (2) Sxabó L. II. 2. Lady 
Hamiltón (8) Weckcrmann. 3. Tirade (4) Va
lentin. Futottak még: Chaplin, Mistletoe, Sl- 
rius, Bourbon, Frauenlob, Mevistor, Vércse. 
Arnoida, Milona. — VL FUTAM. 1. Fátyolba 
(3) Schejbal. 2. Baltlmore (6) Németh. Futot
tak még: Sieglinde, Poseidon, Dollár. Sudár.
VII. FUTAM. 1 Arnos (2%) Schejbal 2. Kinő- 
prinx (5) Sxilágyi. 3. Mavriki (4) Esch. Futot
tak még: Anno sanlo, Galllone, Sára, Deli, Kar
iin, Toscana, Schneerose, Ariane, íoscherl.

A szerkesztésért és kiadásért felel: 
Dr. ELEK HUGÓ 

. „ Kiadja:
..A Hétfői Lapok** UJaágvállalat.


