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Egy budapesti fiatalember ült a földbirtokos kupéjában a kri
tikus éjszakán — Wolff Ferenc özvegye elmondja a Hétfői Napló 
munkatársának, hogy a férje hatszáz pengőt vitt utolsó útjára

--- ■—■»!«———----

Látogatás a pogány vári Wolíí- villában
Nagykanizsa, október P

(A Hétfői Napló tudósítójától.) Wolff Ferenc 
dr. pogányvári földbirtokosnak a Budapest—■ 
nagykanizsai vonaton történt titokzatos halála 
Ügyében egyszerre négy helyen folyik a nyomo
zás. Lázas kutatást folytat a budapesti rendőr
ség, a nagykanizsai rendőrkapitányság, a fo
nyódi csendőrség és az ottani csendőrörsnek 
egyik őrjárata, amelyik Pogányváron dolgozik. 
Vasárnap estig az újabb adatok egész serege fu
tott be a nyomozó hatóságokhoz, ahonnan még 
eteknek az alapján sem sikerült világosságot 
deríteni a titokzatos és homályos ügy hátterére.

Wolff Fér.ne dr. holtteste vasárnap délutánig 
a fonyódi halottasházban feküdt

Vasárnap reggel megérkezett Fonyódra a 
budapesti főkapitányság daktiloszkópiai 
hivatalának egyik tisztviselője és ujjlenyo

matot vett fel a halott ujjairól.
Erre azért van szükség, mert a fülkében éteres 
folyadékkal telt üveget találtak, amelyen ujjle
nyomatok voltak és most azt akarják megálla
pítani, Wolff Ferenc kezétől vagy pedig idegen 
kéztől származnak-e az üvegen talált nyomok. 
A daktiloszkópusok, miután elvégezték munká
jukat,

visszatértek Budapestre és az oltani labora
tóriumban fogják megállapítani, hogy azo

nosak e az ujjlenyomatok.
Délután azután sor került a holttest elszállítá
sára is. A család kérésére a szombathelyi zsidó 
hitközség megengedte, hogy a holttestet a zsidó 
ünnepek dacára is elszállíthassák. A hozzátar
tozók intézkedésére

a holttestet vasárnap délután Szombat
helyre szállitották és ott felravatalozták.

„Hatszáz pengő volt a tár- 
cá|ában“

A Hít/Sl Napló tudó,Hója vasárnap délben 
kiment Pogányvárra, hogy beszélgessen a tragi
kus véget ért Wolff Ferenc dr. hozzátartozói
val. Wolg Ferencné a tragédia óta szinte ön
kívületi állapotban fekszik. Csak időnként tér 
magához és ilyenkor állandóan a férjéről be
szél:

— Nem hiszem, hogy a férjemet meggyilkol
ták, az sem igaz, hogy öngyilkos lett, baleset 
sem érte. Az én férjem él. Hiába mondjak ne
kem, hogy meghalt. Az uram azzal vált el tő
lem, hogy visszajön, vissza is fog jönni ...

Munkatársunknak alkalma volt rövid be
szélgetést folytatni Wolff Ferencnével, 

Akihez az elutazás körülményeire vonatkozóan 
intézett kérdéseket. A szerencsétlenség hatása 
alatt feldúlt idegzetű uriasszony a legpontosab
ban emlékszik az elutazás és a bucsuzós rész
leteire. Wolff Ferenc nzzal lávozo't hazulról, 
hogy Budapestre megy üzleti ügyben és miután 
ezeket elintézte, hazatér.

— Mikor elutazott, hatszáz pengő volt a 
tárcájában, — mondja dr. Wolff Ferencné.

Ez a megállapítás igen nagy jelentőségű a 
nyomozás szempontjából. Wolff Ferencnél 
ugyanis megtalálták a pénztárcáját, de üresen. 
Már pedig az, hogy a felesége határozottan em
lékszik arra, hogy hatszáz pengő volt a tárcá
ban, a bűntény mellett bizonyít.

Felkerestük a Nagykanizsán élő dr. Wolff 
Izsónét,

az áldozat édesanyját.
.Az - idős uriasszony a fájdalomtól megtörve, 
könnyek között mondotta, hogy fia, aki vallá
sos ember volt, éppen néhány nappal ezelőtt 
levélben értesitette öt, hogy a közeledő zsidó 
ünnepeket családjával együtt nála fogja tölteni.

A biztosítás hiteles története
Igen fontos újabb adatokat szerzett a Hétfői 

Napló munkatársa az életbiztosítási kötvé
nyekkel kapcsolatban is. Telcfónon

beszéltünk Wolff Ferenc fivérével, a Hol
land-Magyar Biztosító Intézet nagykanizsai 

vezértitkárával.
— A szerencsétlen eset hírére Pogányvárra 

utaztam, — mondotta — és átnéztem a fivérem 
biztositásáról szóló iratokat. A biztosítás ügye 
pontosan a következőképpen áll: Fivérem biz
tosította magát ötezer dollárra a Magyar-Hol
landinál. Ez már két évvel ezelőtt történt. Mint 
minden élet- és balesetbiztosítási kötvénynél, 
ezen is megvolt az öngyilkossági klauzula. 
Mostanában Budapesten járt a fivérem és 
újabb biztosítást kötött a Pátria biztositó in
tézetnél. Ugy állapodtak meg, hogy a Pátria 
átveszi a Magyar Hollandiától a két esztendő
vel ezelőtt kötött biztosítást és egy újabb öt
ezer dolláros biztosítást kötött a Pátriával, 
amely igy tízezer dolláros obligót vállalt.

A fizetést feltételekben ugy állapodlak meg, 
hogy Wolff Ferenc dr. 1930 junius 15-től 
kezdve fizeti a biztosítási díj részleteit, 
azonban már most október 1-től kezdve 

érvényben lesz.
A biztosítás tehát meg volt és ezért gondolni 
sem lehet arra, hogy ez a szerencsétlen és 
tragikus esemény bármilyen kapcsolatban is 
állna vele, — fejezi be.

A tragédiával kapcsolatban különféle ver
ziók kellek szárnyra Wolff Ferenc dr. anyagi 
helyzetéről is. Nagykanizsai bankkörökből, 
ahol részletesen ismerték Wolff Ferenc dr. 
anyagi viszonyait, azt a felvilágosítást kaptuk, 
hogy semmiféle nyomasztó gondja nem volt. 
Százholdas földbirtoka van, amelyből negyven 
hold mintaszöiőgazdaság. Ennek igen nagy ér
téke van.

Vagyona Ingatlanban és Ingóságokban meg
haladja a kétszázezer pengőt, viszont mind
össze csak körülbelül ötvenezer pengő 

adóssága van.
Mint minden birtokosnak, főként uzonban 
szőlőgazdának, neki sem állt rendelkezésre na
gyobb készpénzösszeg, mert hiszen minden pén
zét a földekbe fektette és csak a szüret után 

várhatott nagyobb bevételt. Anyagi viszonyai 
azonban semmivel sem maradtak a normális 
nívón alul.

Mig a hatóságok a titokzatos halál rejtélyét 
igyekeznek tisztázni, a pogányvári Wolff-villá-

Megtalálták és kihallgatják Wolff Ferenc 
utitársát

A nagykanizsai rendőrség megáliapitotta, 
hogy a városban tartózkodik egy budapesti 
fiatalember, aki azon a vonaton utazott, 
amelyiken Wolff Ferenc.

ö volt uz ismeretlen utitárs, aki a kri
tikus éjszakán egy szakaszban ült a 

földbirtokossal.
A fiatalembert, akinek foglalkozása nincs 
és aki rokonai látogatására érkezett Nagy
kanizsára, az oltani rendőrség kihallgatta. 
Kihallgatása még tart.

A fonyódi csendőrség is érdekes megálla
pítást végzett. Kihallgatták az ottani állo
másfőnököt, Wolff Ferenc dr. jóbarátját. 
Az állomásfönök elmondotta, hogy Wolff 
ahányszor arra járt vonaton, mindig leug
rott és beszélgetett vele. Lehetségesnek 
tartja, hogy

most is le akart ugorul és szerencsét
lenül esett le,

úgyhogy ez okozta halálát.
Két másik barátja azt vallotta, hogy 

Wolff Ferenc utazás közben mindig leszállt 
az állomásokon és csak az utolsó pillanat-

A kisvárdai adóhivatal 
elsikkasztott pénzéből 34.000 
pengőt megtalált a rendőrség
Margittay Gyula szökés közben pénzt küldött hitelezőnek 

és családjának — Grác felé szökött és megírta, hogy 
öngyilkos lesz

Vasárnap délelőtt szenzációs fordulat kö
vetkezett be a kisvárdai adóhivatalban tör
tént nagyszabású sikkasztás ügyében. Mar- 
gittay Gyula, a kisvárdai adóhivatal főnöke 
ötvennyolcezer pengőt sikkasztott és csütör
tökön megszökött. Másnap derült ki a sik
kasztás és azóta lázas nyomozás folyik Mar 
gittay felkutatására.

Vasárnap megjelent n főkapitányságon a 
Délivasut indulási oldalán lévő kis virág

ban már temetésre készülnek. A család tagjai 
holnap reggel Szombathelyre utaznak, ahol a 
főrabbi délben temeti a tragikus véget ért 
Wolff Ferencet.

U. B.

bán ugrott fel a már indulófélben levő vo
nat lépcsőjére, ami miatt sokszor figyelmez
tették is öt.

Vasárnap terjesztették be a vegyi szak
értők véleményüket a főkapitányságnak. A 
vegyészek megvizsgálták a lezárt fülkében 
talált, éterszagu üveget.

de nem tudtak határozott véleményt 
adni arról, hogy mit tartalmazott az 

üveg.

A folyadéknak éterszerü szaga van, a vizs
gálat azonban sem étert, sem kloroformot 
nem tudott kimutatni, mert a folyadék 
csaknem teljesen elpárolgott.

A rendőrségen az a feltevés alakult ki, 
hogy nem bűntény és nem öngyilkosság tör
tént, hanem

Wolff Ferencet baleset érte.
Valószínűen rosszul érezte magát, először 
sósborszeszt használt, majd kinyitotta a 
vágón ajtaját, hogy levegőhöz jusson és az 
egyik kanyarodónál a zökkenés kivetette a 
kupé ajtaján.

üzletnek a tulajdonosa. Elmondotta, hogy 
pénteken reggel, mikor az üzletét kinyitotta, 
besietett hozzá cgy izgatottan viselkedő őt- 
ven év körüli jól öltözött, turistaruhás férfi. 
A turistaruhás ur elmondotta, hogy átutazó
ban van Budapesten, pár perc múlva indul a 
vonatja, több helyre kellene pénzt küldenie, 
postautalványokat már ki is töltötte, de arra 

nincs Ideje, hogy a postahivatalba men
jen, ezért arra kérte ■ kereskedőt, hogy
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címekre 
kiderült,

hely elit adja fel a pénzt.
A virágárus, mivel siető utasról volt szó, 

tcraiéízéiesen minden díjazás úéikül, szí
vességből vállalkozott a pénzküldemények 
feladásóra. Az idegen

hatezer pengőt adott át neki, amit ő el 
la küldött a megjelölt budapesti elmekre.

Másnap olvasta a lapokban dr. Wolff Fe
renc pogányvárl földbirtokosnak a tragédiá
járól közölt híreket. Arra gondolt, hogy ez 
a hatezer pengő valamilyen összefüggésben 
van Wolff Ferenc állítólagos kirablásával 
és ezért most a rendőrségre jött, hogy be 
jelentse nz esetet. Mikor előadta nz ismeret
len ember személylcirásál, a rendőrség 
nyomban látta, hogy ennek az ügynek semmi 
köze sincs Wolff Ferenc tragédiájához, ha
nem

a nikkaaztó adóhivatali főnök 
vlrágkereakedésben.

A feladóvevényekből mcgállapitott 
nyomban detektivek mentek, ahol 
hogy ezek

valamennyien hitelezői Margltlaynák, 
akik azóta meg is kapták már a pénzt.

Mig a detektívek a városban jártak, hogy 
a hitelezőknél érdeklődjenek, ujabb ese
mény következett be. Megjelent a főkapi
tányságon Balog János budapesti magán
tisztviselő, aki szenzációs adatot közölt a 
rendőrséggel. Előadta, hogy szombaton dél
után levelet kézbesített neki a posta. Mikor 
a borítékot feltéple,

huszonnyolc darab ezer pengő* hullott 
ki belőle.

Egy levél volt mellette, amelyet barátja, 
Margittay Gyula irt neki A levélben azt irta, 
hogy sürgős ügyben külföldre kellett utaz
nia, hosszabb ideig kinn marad és

kérte barátját, hogy a huazonnyeicezer 
prngőt Őrizze meg caalúdjn számára. .

Balog János ma olvasta a lapokban, hogy 
Margittay Gyula sikkasztott és ezért köteles
ségének tartotta, hogy a sikkasztott pénzt a 
levéllel együtt beszolgáltassa.

Miután ilyen módon
az őtvcnnyoleezer pengőből harminc

négyezer megkerüli,
a rendőrség most már firtatni kezdte, merre 
menekült Margittay Gyula. Megállapították, 
hogy abban nz időben járt a délivasuti vi
rágüzletben, mikor a Déllvasutról Gráe felé 
indul egy gyorsvonat. Érdeklődni kezdtek 
a pályaudvaron 
hogy a kérdéses

valóban felült

és ekkor megállapították, 
időben
a gráel vonatra Margit- 

tay Gyula,

lépte nz osztrák határt, A:t. aki azóta 
rendőrség 
az ottani 
ditsnnak nyomozást a sikkasztó adóhivatali 
főnök felkutatására.

Vasárnap különben a kisvárdai postahiva
talba hat ajánlott levél érkezett, amelyeket 
Margittay adott fel Budapesten. Ismerőseinek 
és hitelezőinek küldötte a leveleket, amelye
ket az ügyészség a postán lefoglalt, mert 
arra gondolt, hogy ezekben is pénz van. 
Még egy levél érkezett Nyíregyházára Lan- 
dau Ernő dr. ügyvéd elmére.

Margittay ebben megírta ügyvédjének, 
öngyilkos lesz.

Lan (lan Ernő dr. a levelet beszolgáltatta a 
nyíregyházai rendőrségnek, ahol szintén fo
lyik a nyomozás a sikkasztó adóhivatali fő
nök után.

át Is
távirati utón érintkezésbe lépett 
hatóságokkal és kérte, hogy in-
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Az egész országban felállítják 
az adósok „fekete listáját"

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara 
kezdeményezésére nagyjelentőségű intéz
mény megszervezése van folyamatban. Meg
alakítják n

Megelőző Hlielvédelmi Intézetet, 
amelyn*!: az lesz a hivatása, hogy a keres
kedők és iparosok

összes adósait közponlilug nyilvántartsa, 
azok anyagi helyzetéről állandó ellenőrzést 
vezessen, úgyhogy minden cég, vagy vállalat 
azonnal pontos’ információt szerezhet be 
azokról a személyektől, akik hitelbe akar
nak vásárolni.

A kamarát nz. egyes iparágakban már be
vezetett feketelisták sikere buzdította az ér
dekes terv megvalósítására. Mh már hiába 
szaladgál a nem fizető adós más-más iparos
hoz, nem kap hitelt. Ez a rendszer azonban 
csak az egyes szakmák keretén belül érvé
nyesült eddig, mert az iparosok nem tudták, 
hogy más szakmája iparostársaiknál meny-

Böck Hugó ny. államtitkár 
Budapestre érkezett perzsiai 

expediciós útjáról
kiváló magyar geológus egy angol világcég megbízásából 

petróleum-mezők után kutatott a perzsa kő^ivatagban
U/A

Két esztendei távoliét után most érkezett haza 
Budapestre Böck Hugó ny. helyettes államtit
kár a kiváló geológus. Böck Hugó néhány esz
tendővel ezelőtt megvált az állami szolgálattól 
és ekkor az Anglo-Persien Oil Comp. szerződ
tette. A petróleumilzl’tekkel foglalkozó angol 
világcég szakértőket keresett, akik uj petróleum
menők felkutatására szervezett expedíciókat 
vezetnének Ázsiában és Ausztráliában.

A választás BOck Hugóra esett, 
aki elfogadta a vállalat fényes ajánlatát. Lon
donba ment és ott egy ideig tudományos kísér
leteket végzett a társaság számára, majd külön
féle kutatásokat folytatott.

Két esztendővel ezelőtt expedíciói útra indult 
Perzsiába. Az ország déli részén Farsz-tarto- 
márnyban, kopár vidéken,

kőslvatagokban kutatott petróleum-mezők 
után.

Útja igen szép tudományos eredménnyel járt. 
Már utjának befejezéséhez közeledett, mikor vá
ratlan osemények zavarták meg az expedíció 
munkarendjét. Ezen a vidéken nomád, sátorlakó 
arab törzsek élnek, ant elvek között a perzsa 
kormány reform törekvései nagy ellenzésre ta-1 
Iáinak.

Büszke, Beaupréau, Rendek a St. Leger befutója
Nagyszámú és előkelő közönség jelent meg a 

szezon egyik legnagyobb eseményének — a 
Magyar St. Legez — küzdelméhez. A magyar 
reprezentánsainak sorait sok külföldi vendég 
telte még népesebbé, különösen a bécsi arisz- 
lookrácia volt erősen képviselve, akiket az osz
trák lovnk vendégszereplése vonzott ide. A nap 
főszámát már előzetesen igen nagy érdeklődés 
előzte meg, mert a St. Legernek régen volt 
ilyen nagy és kiváló mezőnye. A tíz. lóból álló 
mezőny parádéjánál szemre Blanc, Beaupréau, 
Büszke és Alinári külleme volt igen tetszetős. 
A közönség főleg Blanc és Rabló iránt volt erős 
bizalommal, de ezeknek semmi szerep sem ju
tott a versenyben, amelyet igen könnyen Pcta- 
novits József kitűnő kancája Büszke nyert meg 
Beaupréau és Rendek elölt. Büszke győzelme a 
közönség körében osztatlan örömet keltett s 
még azok is, akik kevésbé, bíztak benne elis
merték, hogy a legérdemesebb s az értékes tró
feára a legméltóbb ló nyerte az Idei Magyar Szt. 
Légért, mert mig ellenfelei össze-vissza futkos
tak, addig Büszke a szezon elejétől kezdve min
dig ritka hűségről és szívósságról lett bizonysá
got versenyben. Nagy elismerést illeti meg 
Issekutz őrnagyot, Büszke trénerét, akinek kö
szönhető, hogy Büszke nagyszerű koncdicióját 
a szezon végéig meg tudta tartani. Beaupréau 
helyezése várható volt, de teljesen érthetetlen 
Rendek jő szereplése legutolsó csúfos futása 
után. Nagy meglepetést okozott Sonnenschein 
győzelme, amelyre csaknem huszonkilencszcres 
osztalékot űzetett a totalizatőr. Hortobágy győ
zelmét keresztezés miatt megóvta Lynch, Napra
forgó lovnsa, de mert a keresztezés a táv előtt 
törlént, az óvásnak a stewardok nem adtak 
helyet.

A részletes eredmény a következő:
I. FUTAM: 1. Issekutz Gy. ü. M. (4) Blasko- 

vlts. 2. Ámen (4) Lynch, 3. Workmann (2) 
Hojik. Fm.: Divo, Kallisto, Annából, Funny,

Értesítem a mélyen tisztelt vevőimet, hogy 
az őszi újdonságaim, úgymint angol ka
lapok, nyakkendők és átmeneti kabátok 
megérkeztek MOLNÁR BÉLA

Eruibtl-körut 4.

Modernizáljuk ágyunkat!
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Kórpltosfiru, vas* 
és rézbutorgyára 

Szőnyeg, pokróc, függöny, Agy- és 
talterltők minden Kivitelben kaphatók

GICHNBR JÁNOS 
Budapssi, Erzsttet-Mrut 20.
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nyi adósságot csinálnak a náluk feketelistán 
szereplő egyének. A központi nyilvántartó 
azonban már minden adósságról tájékoztatni 
fog és a szabóiparos pontosan tudni fogja, 
hogy a hiteltkérő személy mennyivel tarto
zik már a divatkereskedőnek, a cipésznek, 
áz asztalosnak és a más szakmabeli iparos
nak és kereskedőnek. A nyilvántartóban

feljegyzik az adós jövedelmét is, 

úgyhogy az érdeklődő el tudja majd bírálni, 
hitelezhet-e még az illetőnek követelésének 
kockáztatása nélkül. Természetesen kötele
zik az összes kereskedőket és Iparosokat, 
hogy adósaikat jelentsék he a . a marónál a 
nyilvántartás érdekében.

Mint értesülünk a Budapesti Kereskedel
mi és Iparkamara országos akcióvá akarja 
kifejleszteni ezt a mozgalmat és megvalósí
tása érdekében már érintkezésbe is lépett a 
vidéki kamarákkal és érdekképviseletekkel.

A nomád arab törzsek lázongásban törtek 
ki és Böck Hugó expedíciója a zavaros hely

zet miatt kénytelen volt eltávozni.

Kermansahon át észak felé haladtak, mert a 
lázongás miatt el voltak vágva a tengertől. Ker
mansahon, Bagdadon, Damaszkuszon és Palesz
tinán át Kairóba mentek, ahol rövid pihenőt 
tartottak. A társasággal történt kábel-sürgöny- 
váltás alapján

Böck Hugó expedíciója átkelt a tengeren 
és Albániába ment, hogy ott folytassa ku

tatásait.
Albániában két hónapig folyt a munka, amelyet 
csak nemrég fejeztek be. Az államtitkár ezután 
az expedíció tagjait visszaküldötte Angliába, ö 
maga pedig

a napokban hazaérkezett Budapestre.
A kiváló magyar tudós most egyideig itthon 
marad.

Itt Budapesten dolgozza fe kutatásairól szóló 
jelentését,

amely nemcsak az ni petrőleummezők felf«de- 
| zésérc, hanem tudományos szempontból is igen 
I nagyjelentőségűnek ígérkezik.

Elöljáró Nyakh., fejh. Tót.: 10:64, 
— II. FUTAM: 1. Festelich hg. Bér- 
Esch, 2. Páfrány (4) Gutái, 3. Ro- 

Csaplár. Fm.: Pás1 de Calnis, Luxor,

Temesvár,
18, 15, 16. 
nlna (2%) 
wuma (4)
Bonne fortunc, Pazar, Fontaine, Damiano, Ar- 
ine Gredl, Silvia, Szélhámos. Egyh., ötnegyedh. 
Tol.: 10:55. 19, 19, 21. — III. FUTAM: Magyar 
St. IrPger. 30.00 P. 2800 m. 1. Petdnovits József 
Büszke (3) Esch, 2. Beaupréau (3) Balog, 3. 
Rendek (33) Csuta. Fm.: Rabló, Somogy, All- 
nari, Blanc, Simon, Buzogány, Aranyvár. Más
félh., másfélh. Idő: 3.08 négyötöd. Tót.: 17:73, 
21, 28, 60. — IV. FUTAM: 1. Gróf Berchtold L. 
Sonnenschein (10) Esch, 2. Pillangó (4) Kaszlán, 
3. Beaurivage (3) Schejbal. Fm.: Phönix, Régi 
nyár, Kobonzl, Lavender scent, Cigányasszony, 
Szigetvár, Heuschrccke, Csinos, Fababa, Csitri. 
Félh., fejh. Tót.: 10:286, 62, 21, 20. — V. FU
TAM: 1. Gr. Andrássy G. Hortobágy (4) Gutái,
2. Napraforgó (2) Lynch, 3. Conchita (6) Csesz- 
kovils. Fm.: Bon soir, Mesés, Problom, Damsel. 
Nyakh., másfélh. Tol.: 10:60, 21, 17, 23. — VI. 
FUTAM: 3000 P. 1200 m. 1. M. k. 1—4. von. 
osztag Sárkány (5) Cseszkovits, 2. Toto (6) 
Lynch, 3. Nádor (6) Blaskovils. Fm.: Pásztó, 
Raló, Cortina, Sevcrina, Cipou, Kniizsi, Anno 
santo, Arabian, Mavriki, Odahaza, Rádió, Pro- 
ntise, Adonis, Anna, Rád bízom. Ötnegyedh., 
egyh. Tót.: 10:90, 28, 36, 23.

Ortello nyerte a Prix de 
l*Arc de Tríomphe-öt

Párh, október 6.
(A Hétfői Napló tudósítójának távirata.) Ma 

futották le a 600.000 frankkal díjazott Prix de 
la Arc de Triomphc-ot, amelynek távja 2400 ni 
volt. A 13 as niezőnyü verseny győztese: Ortello 
(Capriolo) félhosszal, 2. Kantár (Essling), 3. 
Oleander (Childs) félhosszal. Tol.: 140, helyre: 
29, 31, 21.

A magyar irodalom 
nagy pillanata 

a magyar irodalmi életnek egy különb 
egy rendkívül érdekes jelensége, mel ’ 
Írni múltúnkban számos nól<Ui uui.'.

Van
tünete _ ---------------------------- t-------- we„t
történelmi múltúnkban számos példát taláinn? 
Bizonyos emelkcdeltebb pillanatokban, <|öru 
több alkalmakkor, mintha megszűnnének « 
legégőbb irodalmi ellentétek, elvesztik 
ivoatA aktualitásukat és lefomnt»l n. .. .izgató aktualitásukat és letompul az élük. SeuU 
sem gondol többé rájuk, a haragosan ökölbe 
szorult kezek kinyílnak és az örökös harcot ba. 
Táti kézfogás váltja fel. Egyszerre a személyi ér, 
dekek és indulatok, mintha elhallgattak volna 
kiki azt érzi, hogy önmagánál erősebb hatalom 
szava szólal meg benne, amely szó mellett ide. 
geknek és más érzéseknek nem lehet többé 
szava. Ezek azok a pillanatok, amikor a nemzet 
nagy tettei születnek meg, ezek azok a drámai 
jelenetek, amiket történelmi pillanatoknak azok- 
lak nevezni.

Vannak ilyen súlyos történelmi pillanatai ai 
irodalomnak is. Oly pillanatok ezek, amelyek, 
nek fontossága átcsap a csupán irodalmi jelem 
tőségen. Ne tűnjék, túlzásnak, de egy könyv 
megjelenése is lehet ilyen döntő momentum. 
Most is ilyen patetikus nagy pillanatnak a leve, 
gője csap meg egv könyvből, amely pedig most 
jelent meg, a drámaiatlanul szürke hétkor, 
napokban, sok-sok könyv közölt, többé-ke. 
vésbé jelentéktelen sajtóproduktumok közq 
Olyan mű ez, amely öntudatlanul csupa finné* 
pélyes érzést termet, meghatottságot, emelke* 
dettséget, a magyarságnak valami mélyebb át. 
érzését, önmagunk nemzeti értékének erősebb 
megélését.

Ennek a könyvnek a címe Magyarország Ve* 
reckétől napjainkig. Különös könyv: mintha 
soha politikai, irodalompolitikái ellentétek neig 
lettek volna — egymás mellett ott találjuk Írói 
között Fenyő Miksát és Herczeg Ferencet, gróf 
Bethlen Istvánt és Szterényi Józsefet, Fabiti 
Mihályt. Kosztolányi Dezsőt és Kéky Lajost, 
Íróf Klebelsberg Kunót és Hegedűs Lórántot, 

avasz Lászlót és Túri Bélát, egymás mellett 
békén és baráti összefogásban. Talán a belső 
béke könyvének lehetne nevezni ezt a művet, a 
magára ismerő és megbékélt magyarság köny. 
vének. Etikus jelentőségű könyv: minden írója 
tudásának legjavát adta bele s adta azért, mert 
érezte, miért jelenik meg ez a könyv, mit mond 
és kikhez szól, mert érezte, hogy a maga ma
gyarsága mellett tesz benne tanúvallomást.

Ebben a hatalmas arányú ölkötetes könyvben 
a kibékült magyar tudomány és irodalom szó
lal meg. A cél, amely a békét megteremtett^ 
a legnemesebb: Magyarországot megismertetni 
a magyarsággal, a magyart a maga magyarságá
nak nagyszerű értékeivel, a jelent a múlttal, a 
várost a faluval és falut a várossal. Mintha 
azért fogtak volna állami életünk, tudományunk 
és irodalmunk legnevesebb képviselői Össze, 
hogy a tudás és tanítás eszközével a belső ál
datlan torzsalkodásoknak véget vessenek. Meg- 
érthető tehát, ha történelmi pillanatok ünne
pélyességét érezzük e könyv — a Magyaron:'!] 
Vereckétől napjainkig öt hatalmas "kötetóní 
megjelenésekor, S ha így átérezzük mind annak 
a momentumnak jelentőségéi, amely ezt al 
impozáns öt kötelet létrehozta, több bizonyí
tékra nincs is szükségünk ahhoz, hogy ez a ml 
a legteljesebb, a legjobb és legszebb, amit csak 
kultúránk létrehozhatott.

Ebben a könyvben minden benne van, ami 
Magyarországra jellemző: múltúnk és jelenünk, 
állami életünk, irodaim,unk, képző- és zena* 
művészetünk, gazdasági és kereskedelmi éle
tünk, a magyar állal- és növényvilág, a magyar 
élet teljes enciklopédiája áll előttünk ebben a* 
öl kötetben. S az enciklopédia szónak szinte al 
a szimbolikus jelentősége van, mint volt a fran
cia enciklopédislák idején: többet jelent, mint 
tudományos kompendium, mint lexikon — ügy 
hangzik itt ez a szó, mint valami hitvallás, 
etikus jelentősége van, jelenti a mngyar szellemi 
élet legragyogóbb alakjainak összefogását a ma* 
gyarság érdekében.

Emberfölötti munka volna tudományos él 
irodalmi szempontból úgy átvizsgálni ezt a mii
vel, hogy alaposan számot tudjunk adni gazdag 
anyagáról, eredeti szempontjairól, de ép ezért 
kritikát is nehéz volna mondani a Magyarország 
Vereckétől napjainkig öt kötetéről, a kritikának 
itt más szerepe nincs, mint hogy elismerés le* 
gyen. Elismerés a tanulmányok minden egyel 
szerzőjének és azon túl a kiadó Franklin Tár* 
sulatnak, amely minden tekintetben áléreztei 
hogy ennek a szimbolikus jelentőségű könyvnek 
többnek kell lennie egy mindennapos kiadás
nál, impozáns külsőt adott a köteteknek, mn* 
vészi könyvtári félbőrkötést, nem riadt vissza • 
legnagyobb áldozatoktól sem, amikor arról volt 
szó, hogy gazdag, teljes reprodukciós anyagól 
adjon. EzcröLszáznál több kép, sok színes mu- 
melléklet és térkép gazdagítja a könyvet és 
teszi kívánatossá minden magyar olvasó és 
könyvgyűjtő számára. Akkor, amidőn a magyar 
irodalom és tudomány ellentétes pólusai ebben 
a nagyszerű műben baráti jobbot nyújtotta* 
egymásnak, ismét megmutatkozott, mit tud a 
magyar összefogás, a magynr akarat, a magyar 
tudás alkotni.

LKUSZEBB
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Óriási gyászpompával, 
az emberek százezrei 
kisérték utolsó útjára

Mindenki tudja,

Sfresemannt
Berlin, október 6.

(A Hétfői Napló tudósítójától.) Óriási 
részvét mellett ma kisérte Berlin a tragiku
san hirtelen elhunyt német külügyminisz
ter : Gustav Stresemann koporsóját utolsó 
útjára. A birodalmi gyűlés palotájának nagy 
üléstermében felállított katafalkon, az el
nöki emelvényen feküdt a koporsó a kül
ügyminisztérium lobogójával leboritva, mel
lette a minisztérium fiatal tisztviselői álltak 
diszőrséget. A koporsó előtt halomban he
vertek a koszorúk és a külügyminiszter 
földi maradványai előtt megjelentek a biro
dalmi kormány, a birodalmi gyűlés és a po
rosz országgyűlés tagjai úgyszólván vala
mennyien, hogy megadják neki a végtisz
tességet. A diplomaták karzatán pedig tel
jes számban megjelent a Berlinben időző 
diplomáciai testület.

Tizenegy óra előtt néhány perccel kezdő
dött a gyászszertartás, mikor

Hindenburg elnök is megérkezett Stre
semann özvegyével és fiával.

A temetés első szónoka Müller Hermann bi
rodalmi kancellár volt, aki

az egész német nép nevében búcsúz
tatta a nemzet egyik legjobb fiát.

Hangsúlyozta, hogy Stresemann Gusztáv
nak döntő része volt abban, hogy a volt 
ellenfelekkel megegyezés létesült és egész 
erejét annak a célnak szentelte, hogy a bi
rodalomra rótt terheken könnyittessék s 
Németország megszabaduljon bilincseitől.

r— Ha ma népünkön végighullámzik a mély 
gyász érzése, ha ellenfelei is meghajtják a 
lobogót ravatalánál, akkor ez a gyász an
nak a Stresemann Gusztávnak szól, aki mint 
Németország egyik ujjáépitője, bevonul a 
történelembe.

A kancellár beszéde után kivittek a ko
porsót a palota elé, amely fölött gyászlobo- 
gós repülőgépek egész raja keringett.

A koporsót a hatlovas gyászhintóra emel
ték. A birodalmi gyűlés palotájának lépcsős 
feljárójánál Kardorff alelnök a birodalmi 
gyűlés és párthívei nevében búcsúzott Strese- 
n tenni ól.

— Az elhunyt — mondta — a harc embere 
volt és

ebben a harcban ő volt a győztes, amig 
szive dobogott.

Imádta népét és hazáját mindenek felett.

Népéért és hazájáért folytatott munkájában 
önmagát emésztette fel. Kortársai félre
ismerték, az utókor igazságot szolgáltat majd 
neki.

A beszéd elhangzása után megindult a gyász
menet. Az élen rendőrszakasz lovagolt, utána 
zenekar haladt. A halottaskocsi után

közvetlenül Slrcsemann hozzátartozói, 
majd a birodalom elnöke,

a birodalmi kormány tagjai, a külföldi 
diplomaták és egyéb kiváló személyiségek 
haladták.

A gyászmenet azután a külügyminisztérium 
elé vonult, ahol a koporsót vivő kocsi

megállt egy fehér liliomokkal dúsan 
felvlrágozott nyitott ablak alatt.

Emögött az ablak mögött dolgozott Strese
mann Gusztáv attól a perctől kezdve, hogy 
a német birodalom külügyminisztériumának 
élére állították. Kél percig állott néma gyász
szál a temetési menet a külügyminisztérium 
előtt, ahol különben Hindenburg elnök el
búcsúzott a gyászmenettől. Egy utolsó búcsút 
intve a koporsó után és elbúcsúzva a teme
tési menetben résztvevő miniszterektől, be
sietett a külügyminisztériumba.

A külügyminisztériumból most már egye 
nesen a temetőbe tartott a menet. A temető 
kapujánál feloszlott a gyászmenet és a ká
polnába, ahol a koporsót újból felravataloz
ták az ugyancsak fehér liliomokkal díszített 
katafalkon már csak a legközelebbi hozzá
tartozók és közvetlen munkatársai léphet
tek be, itt Stresemann legméghittebb jóba
rátja: Dr. Kessler drezdai udvari hitszónok 
mondott rövid imát, majd a családtagok — 
közöttük Stresemann fiai — vállukra vették 
a koporsót és a sirhoz vitték. Stresemann 
egyenes kívánságára itt

az egyetemi énekkar elénekelte a 
Deutschlaud Deutschland über Allest

és a német birodalmi himnusz hangjai mel
lett örök nyugalomra szállott alá Németor
szág nagy fiának. Stresemann Gusztávnak 
koporsója.

Az elhantolt koporsó felett még annak 
a Burschenschaftnak képviselője 

mondott búcsúztatót, amelynek Stresemann 
Gusztáv annakidején tagja volt, végül pedig 

a szabadkőműves páholyok tagjai 
méltatták a nagy „testvér” érdemeit.

hogy a '/■ kg-os Albus házlszappan a 
kék dobozban a legkedveltebb és a 
legelterjedtebb szappan hazánkban.

Nem mindenki 
tudja,
hogy negyedkilős darabok
ban is kapható a közkedvelt Albus 
szappan és ezen negyedkilós szap
pan kiválóságát is az Albus név és 
a Harang védjegy garantálja. Mivel 
pedig sokan gyártanak negyed
kilós szappant, mi megkülönböz
tetésül zöld dobozba csomagoljuk 
neg.védés Harang szappan unkát. 
Kérjük a t. háziasszonyokat, hogy 
ha ne gyed kilós szappant vá
sárolnak, kérjenek kifeje
zetten Albus Harang-szap
pant a zöld dobozban.

ALBUS
SZAPPANGYÁRAK

— A magyar revíziós mozgalom — mon
dotta Herczeg Ferenc, — népmozgalom. A 
kormány hozzájárulása nélkül jött létre, 
mint milliók háborgó jogérzetének negnyi- 
latkozása. A revízió ma az egyetlen gondo
lat, amelynek olyan átütő ereje van, hogy

senki sem szállhat vele szembe.
Herczeg Ferenc beszéde után végétért az 

ünnepi ülés. A közönség a szabadságtéri or
szágzászló elé vonult, ahol Ortutai Tiszti. 
Lajos ünnepi beszéde után megkoszorúzták 
az emlékművet.

Klebelsberg kultuszminiszter 
az aradi vértanuk mártírom- 
s ágár ól beszélt az október 6- 

gyászünnepélyen
Az egyetemi ifjúság megkoszorúzta Batthyányi Lajos sírját

Az egyetemi ifjúság vasárnap kegyeletes 
ünnepséggel hódolt az aradi 13 vértanú em
lékének. Délelőtt 9 órakor az Egyetem-térről 
a Szabadság-térre vonult a diákság, ahol az 
irredenta szobrok előtt sorakozott fel.

Innen a Vigadóba vonultak, ahol Gárdo
nyi József a Szent Imre kör elnöke mondott 
megnyitó beszédet, majd Józan Miklós 
unitárius püspök beszélt az egybegyűltek
hez. Az ünnepi beszéd után Orsolya Erzsi 
szavalta el Kiss Menyhért és Áprily Lajos 
hazafias költeményeit. Az ünnepély Strobel 
Sándor az Emericana Conseniorjának be
szédével zárult. A vigadói ünnepség után 
megkoszorúzták Batthyányi Lajosnak a ke- 
repesi temetőben lévő sirját.

A Délvidéki Otthon kebelében alakult. emelkedett szólásra s a revíziós mozgalom- 
• megyeháza dísztermében ugyancsak nagy-1 ról beszelt.

szabású ünnepélyt rendezett az aradi vérta
nuk emlékére. Az ünnepi gyűlést

gróf Károlyi Gyula
a szövetség elnöke nyitotta meg. majd 
utána

GRÓF KLEBELSBERG KUNÓ 

kultuszminiszter mondott beszédet.
— Nincs az a nemzeti balsors — 

mond, — amely oldott kévévé tehetne
lűinket, hogy széthulljon a nemzetünk. Mi 
büszkén és bátran mondjuk a világ többi 
népének, hogy mi a mártirok nemzete va
gyunk.

A kultuszminiszter beszéde után
HERCZEG FERENC
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Nagyarányú telekvásárlásokra és 
parcellázásokra készül a főváros
A főváros uj költségvetésében ismét ott 

szerepel rendkívüli bevételként 2,760,000 
pengő, mint az eladásra kerülő városi in
gatlanok befolyó ellenértéke. Mindenütt nagy 
érdeklődést keltett ez a beállítás és főként 
arra kiváncsiak az érdeklődők, milyen in
gatlanokat akar a főváros eladni, hogy az 
előirányzott 2,760.000 pengő bevételhez jus
son.

Érdeklődtünk
Illetékes helyen

az idevonatkozó tervek iránt és a következő 
információt kaptuk:

— A főváros egyelőre nem rendelkezik 
konkrét tervekkel a telek-, illetve ingatlan
értékesítések programjára vonatkozóan. 
Egyelőre csak elhatározás van a tényt ille
tően, a kivitel a későbbiek folyamán fog 
kialakulni.

Szó van arról, hogy n főváros bocsát
kozzék rendszeres telekspekulációba,

— a spekuláció nemesebb értelmében. Vilá
gosabban szólva: meg kellene valósítani azt 
a régen sürgetett, okszerű telekpolitikát, 
amely a város egészséges fejlődését hivatott 
biztosítani. A múltban sok mulasztás tör
tént e téren és

a város vezetősége a jövőben nagy té
telekben fog rendezetlen telkeket vásá

rolni

és a parcellázásokból befolyó összegeket 
azonnal újra telkekbe fekteti. A hirek sze
rint elsősorban a Krausz—Mayer-féle hatal
mas telekkomplexum parcellázásához és be
építés céljára való eladásához fognak hozzá. 
Hasonló célú telekfelosztás készül az ÜllÓi- 
ut mentén fekvő városi telkeknél is. Be
szélnek különben a Mester-utca és a Fe- 
renc-körut sarkán levő nagy városi bérhár 
eladásáról is. amely a Lipót-köruti 
palotákkal egyidőben készült és évi 
delmezősége 46.000 pengő.

Az épület 872.600 aranykoronára van 
becsülve a főváros vagyonleltárában.

Elárverezik továbbá a Rottenbiller-utca és a 
Dob-utca sarkán levő Erzsébet-leánydrva- 
házat és a Dohány utca és a Kazinczy-utea 
sarkán levő városi üres telket, melyet

a főváros nemrégen vásárolt az Egész
ség Háza építésére.

Az előbbinek 600.000, az utóbbinak 160.000 
pengő lesz a kikiáltási ára.

bér- 
jöye-

a főváros elhibázott terjeszkedése főként 
a városi telekpolitika hiányának a kö

vetkezménye.
— A városi telekpolitikával helyes mederbe 

lehetne terelni az építkezések irányát. A 
fővárosnak nugy telekkomplexumok parcel
lázásával, az utak közmüvek kiépítésével 
előre kellene meghatározni merre fejlődjön, 
terjeszkedjék a város. Ez üzletnek sem 
rossz, mert a közmüvekkel ellátott parcel
lázott telkeket jóval magasabb áron lehet 
értékesíteni, mint amennyiért azokhoz a vá
ros hozzájutott.

Az állandó telekspekuláció a gazdasági 
életbe is friss vérkeringést hozna,

állandó közmunkák kiadását tenné lehetővé.
— Legközelebb már megvitatjuk e terv 

kivitelének módozatait és megtárgyaljuk, 
hol kezdje meg h főváros az első tclck- 
parccllázási akciót.

Értesülésünk szerint
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Összeszurkálta feleségét, 
fiát, apósát és anyósát

Egy részeg zalamegyel gazda véres családi viszálya
Nagykanizsa, oki. 6.

(A Hétfői Napló tudósitójának telefonjelen- 
tése.) Borzalmas családi tragédia történt teg
nap a znlfiinegyri Hzcntpétcr-ur községben.

Kovács János 35 esztendős gazda ittas álla
potban tért haza lakására s összeveszett felesé
gével. A veszekedés odáig fajult, hogy nz Ittas 
Kovács kirohant a konyhába

egy hatalmas konyhakést vett ki az egyik 
lókból és azzal támndt ró feleségére, akit 

összeszurkált.
Az asszony sikoltozására berohant a szobába 
Kovács apósa a 65 esztendős Beke József és 
felesége, akiket a dühöngő ember ugyancsuk 
megtámadott és

Szegeden letartóztatlak egy építési vállalkozót, 
aki nemlétező házakra vett fel nagy összegeket

Szeged, október 0.
(4 Hétfői Napid tudósilójától.) A szegedi 

rendőrségen dr. Papp Menyhért rendőrkapi
tány letartóztatta Hóka László ismert épí
tési vállalkozót, aki ellen tömegesen tettek 
feljelentést csalás miatt.

Bóka társtulajdonosa volt a nemrégiben 
megszűnt szegedi Papayáin nevű éjszakai 
lokálnak, majd amikor a mulató nem pros
perált, a legkülönbözőbb üzletekbe kezdett. 
Legutóbb óriási építkezéseket akart nyélbe 
ülni. Olyan kisembereket keresett, akik csa 
ládi házat akartak maguknak építtetni egy 
ujopmm létesített telepen. A hiszékeny kis
emberek tetszetősnek találták Bóka terveit 
és egymás után

adtak át előlegeket
* volt mulatótulajdonosnak, aki a pénzt 
azután egyszerűen megtartotta magának.

Óriási értékű gyöngysort 
loptak el a berlini francia 

követség palotájából
Berlin, október 6.

Tegnap este a francia nagykövetség Part 
serplatzon lévő palotájában nngvnrányu be
törésnek jöttek a nyomára. A betörés tettese 

több mint nyolcvanezer márka értékű 
ékszert lopott cl.

A nagykövetség épületét egidőszerint reno
válják s ezért a nagykövet s a követségi sze
mélyzet egy része nem tartózkodik az épület
ben, A nagykövet hálószobájában a lettes 
rendkívüli ügyességgel

felnyitott egy íróasztalt s ellopott be
lőle egy 60—100 szemből álló gyöngy- 1

Uj háromfilléres cigarettát hoznak 
forgalomba néhány hét múlva

Elbocsátás terhe mellett kötelesek felügyelni a dohány
gyári vezetők az olcsó cigarettákra

A dohányjövedék Igazgatósága hosszú hóna
pok óta a legnagyobb titokban kísérletezéseket 
folytat, hogy azoknak eredményeképpen egy 
uj, igen olcsó cigarettafajtát dobhassanak 
piacra. Ez az uj cigaretta igen nagyjelentőségű 
újítás leit, mert

M árát olyan olcsón fogják megszabni, 
hogy mindenki (.tárnára hozzáférhető le

gyen.

Magyar Légiforgalmi RT.
őszi MENETBEN!)

i rvfcnyoR ■zeptembor t-tól uktúber 31- g

!8.30 15.00 i
S.16 16.45 e ÜL'DAPESI * o. 0-50 *16.30

WIEN | ,. S.15 1&.00
Vasárnap 5 00 órakor Indul

Kóivellco eiallakotiaok Európa íurn állomása) fék

At autobuM hudapeaten a Vadástltfirt-szAliodAfAI 50. 
Wienben « Hotel Bristoltól Ul percre) « rcpülócép 

Indulása elóu Indul

A Körpont! MenelknyirodábaD At annak össtrs 
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súlyosan megsebesítette anyósát é.s apósát.
Kovács 15 esztendős fia, amikor látta apja 

szörnyű vérengzését, eléje lépett, hogy lecsil
lapítsa, mire

Kővár* János flát Is összeszurkálta, 
majd, mire dühében egész családjával végzett, 
elrohant hazulról.

Csak este került elő s miután kijózanodott 
önként jelentkezett a csendőrségen, 

ahol letartóztatták.
Az idős Beke-házaspár állapota súlyos és 

életveszélyes, mig Kovácsné és fla könnyebben 
sebesültek meg. Kovács Jánost a csendőrség ma 
kísérte át a nagykanizsai királyi ügyészség 
fogházába.

Köztisztviselők, egyetemi alkalmazottak, 
vasutasok, iparosok, csendőrök vannak a 
feljelentők között, akik minden készpénzü
ket átadták Bókának előleg címén. Ezer
kétezer pengőket szedtek össze ezek a kis
emberek, hogy családi házhoz jussanak, de 
vannak olyanok is, akik

egész havi fizetésűket adták át 
Bókának, hogy a vállalkozó megkezdhesse 
a téglavásárlást.

A tömeges feljelentésekre Papp kapitány 

letartóztatta Bóka Lászlót, 
aki védekezésében kijelentette, hogy nem 
volt szándékában megcsalni a kisemberek 
tömegét. Húszezer pengős kölcsönt vári a 
telep létesítésére, de ezt nem kapta meg é.s 
igy képtelen volt a beígért házakat rfelépi- 
teni. Átkisérték az ügyészség fogházába.

sort, amelynek csatija fehér brilliánst 
foglal magában, s amelynek értéke 

40.000 márka.
Ellopott továbbá cgy nagy fehér gyémántot, 
három értékes gyűrűt és több nyakkendő
tűt.

A hálószoba alatt lévő földszinti helyiség
ben a tolvaj kinyitott egy vitrint, amelyben 
antik aranytárgyak voltak, de ezekből nem 
vitt cl semmit. Hogy a tettes hogyan osont 
be az épületbe azt még nem tudják, a tett 
elkövetésének idejét sem sikerült eddig meg
állapítani.

Az uj olcsó cigaretta bevezetésének hírével 
kapcsolatban a Hétfői Napló munkatársa 

BENKÓ ÁLLAMTITKÁRHOZ, 
a Dohányjövedék igazgatójához fordult felvi
lágosításért, aki a következőket mondotta:

Az uj cigarettát, illetve az azzal kapcso
latos előkészítő munkálatokat a legnagyobb ti
tokban szándékoztuk tartani, hogy

meglepetésként szolgáljunk majd vele a 
publikumnak,

de a Hétfői Napló már kiszimatolta az ügyel, 
ugy, mit csinálhatok mást, megadom magam 
— és nyilatkozom. Tehát tényleg folvnak az 
előkészítő munkálatok cgv olyan találmány 
keresztülvitelén, amelynek segítségével

a kevésbé Jó minőségű dohányt Is meg
foszthatjuk kellemetlen .sajátságaitól és 
abszolút élvezhetővé téve, kitűnő cigaret

tát gyárthatunk belőle.
A kis mennyiségű előállításnál ezek a kísérle
tek nagyszerűen sikerüllek, most rendezkedünk 
be a tömeggyártásra és remélem, hogy a leg
közelebbi jövőben, talán már

néhány hét múlva, kihozhatjuk az uj el- 
garcltál.

Az árkalkulációk is most folynak, én a magam 
részéről igyekszem azt legolcsóbban meg
szabni. nz uj cigaretta minden valószínűség 
szerint

három fillérért kerül majd a kiskereskedői 
forgalomba.

ZZ

szőrmebundák.téllkabátok. 
átmeneti kabátok

A névéi egyelőre még nem tudjuk, minden
esetre olyan speciális magyar nevet választunk, 
amely a külföldi forgalomban is dokumentálni 
fogja a cigaretta magyar származását.

— Ami a meglévő cigarettafajták ügyét illeti, 
szeretném a Hétfői Naplón keresztül megnyug
tatni a publikumot: a hozzám érkezett pana
szok kapcsán

szigorú körrendeletben utasítottam az ősz- 
szea dohánygyárakat, hogy az olcsó do
hány és clgareltaáruk gyártására a legna
gyobb gonddal ügyeljenek és elbocsátás 
terhe mellett tettem felelőssé a vezetőket, 
hogy a gyárakból egyetlenegy olcsó ciga

retta se kerülhessen ki, amely panaszt von
hatna maga után.

Én ezt szociális szempontból igen fontosnak 
tartom.

Az olcsó cigarettafajták feljavítása mellett 
tervbe vettük az egyiptomi cigaretták készítését 
is, a dohány és cigarettapapír mennyiségét is 
beszereztük, nemsokára azzal is megjelenhe
tünk a közönség előtt. Remélem, hogy a közel
jövőben forgalomba kerülő uj cigarettáknak 
legalább olyan sikerük lesz, mint a Gellértnek, 
amelynek nem várt nagyságú fogyasztóközön- 
sége akadt. _____________________
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A Rádió mai műsora:
BUDAPEST.

9.15: Gramofon-hangverseny. — 9.30: Hírek.
— 9.45: A hangverseny folytatása. — 11.10:
Nemzetközi vizjelzőszolgálat. Vizűllásjelcaités 
magyarul és németül. — 12.00: Déli harangszó 
az Egyetemi lemplombó', idöjárásjelentés. 
12.05: A Mandits-szalonzenekar hangversenye.
— 12.25: Hírek. — 12.35: A hangverseny folyta
tása. — 1.00: Pontos időjelzés, időjárás- és víz
állásjelentés. — 2.30: Hírek, élelmiszerárak. — 
3.45: Fullonrendszerü képátvitel. — 4.20: Asz- 
szonyok tanácsadója (Arányi Mária előadása )
— 4.45: Pontos időjelzés .időjárás- és vízállás
jelentés. hírek. — 5.15: Maderspach Viktor elő
adása: „Kisvasút vagy müul?" — 5.45. Magyar 
nóták és csárdások. Zongorán előadja: Morvay 
Ákos. — 7.00: Német nyelvoktatás. (Szent- 
györgyi Endre dr.) — 7.35: Komjáthy Aladár 
novellái Felolvassd a szerző — 8.10: Mozart- 
hangverseny. Közreműködik: a m. Kir. Operaház 

tagjaiból alakult zenekar Nagy Margit, a m. 
kir. Operaház művésznője és a m. kir. Operaház 
Zenekarából alakult kürlkvartett. Vezényel: Borg 
Oltó karnagy.

KÜLFÖLD:
BERLIN: 20.10: Szimfonikus hangverseny 

közvetítése az Énekakadémiáról.
BRESLAU: 21.15: A XV11I. század költészete 

és zenéje. 22.30: Táncoktatás
BRÜNNf 20: Rádiók abaré. 
FRANKFURT a.M. 20: Operett-est. 
KATOWICE. 20.30: Operetlközvctités.
KÖNIGSBERG. 21.10: Szerenád-est. 1. Mozart: 

Kjs éjjeli zene; 2. Volkinann: D-moll szerenád:
3. Csajkovszkij: Szerenád vonósnégyesre.

LANGENBERG: 20: Hangverseny.
LIPCSE. 19.30: Vindsori vig nők opera. 
MILÁNÓ. 20.30: Opereltlfözvelités.
MÜNCHEN. 21.25: A brüsszeli Pro Arte né

gyes hangversenye. I. Mozart: D-dur vonósné
gyes. 2. Brahms: II. vonósnégyes.

NAPOLI: 21.02: Puccini: „Toscá‘‘-ja, a Stúdió 
előadásában.

PRÁGA. 20: Kabiréclőadás Brünnbői. 
RÓMA. 21.00: Kétórás könnyű zene. 
STUTTGART: 20: Operettest. (Zenekari köz

vetítés Frankfurtból.)
WARSZAWA. 20.30- Slráüss János: „A dene

vér" c. operettje.
WIEN. 20: Das Höllisch Gold Biltner Gyula 

tói és Djamileh Bizettől, operák.

= A heti rádióműsor nevezetességei. Érdekes 
kabaréelőadást rendez kedden este a budapesti 
stúdió, amikor Is Nagy Endre vezetésével a hu
szonötévé* budapest' kaburé jubileumaként a 
régi kabarézinpad nagyságai szólalnak meg a 
mikrofón előtt Kedden a daventryl műsor is 
közelebbi öl érdekel bennünket, itt ugyanis 
11.15-ös kezdettel Dohnányi: Változatok egy 
gyermekdal fölött cimü müve kerül előadásra. 
Bartók Béla is szerepel ezen a héten a külföld 
műsorán: szerdán este Königswusterhausen ad 
hangversenyt müveiből. Pénteken délután Ber
lin ad Bartók koncertet.

= Változás n bécsi rádió műsorában. Az 
összes rádió műsorok bécsi programúi gya
nánt hétfő estére Hugó fíöhr „Coeur-dame” 
cimü operáját hirdették a bécsi stúdióból. A 
Hétfői Napló bécsi tudósítójának jelentése 
szerint, elháríthatatlan technikai akadályok 
miatt ezt n közvetítési elhalnsztják és he
lyette igen értékes előadásban, Josef Manó- 
marda (östereplésével Julius Bittner „Das 
höllisch Goid” cimü zenés játéka kerül 
színre. Ugyancsak hétfő este elevenítik fel 
nz uj műsor szerint Bizetnek „Djamileh' 
című rég nem játszol! egyfclvonúsos roman
tikus operáját.

— Október 2-án nyitotta meg báró Szaláy 
Gábor államtitkár, postalgazgató a magyaror
szági rádióipar és kereskedelem első nagysza
bású önálló kiállítását nz Ernst-muzeumban, 
amely teljes számban gyűjtötte termeibe a ma
gyarországi rádióipnr és kereskedelem minden 
számottevő reprezentánsát. A kiállítás teljesen 
újszerű látványosságokkal szolgál nemcsak a 
szakkörök és rádióamatőrök, hanem a laikus 
nagyközönség számára. Az eddigi rádiókiálli-
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Nagy saroküzle 

fásokkal szemben újításképpen hat, hogy a 
kiállított készülékek üzemközben kerülnek be- 
mutatásra és miután a kiállítás minden nap 
este 9 óráig van nyitva, a közönségnek végre 
alkalma van közvetlenül is összehasonlítást 
gyakorolni az egyes készüléktípusok valódi tel- 
jesilményél illetőleg. Bemutatásra került a 
laboratóriumi kísérletekből immár valósággá 
vált távolbalátó vevőkészülék is továbbá kib 
lönbőző tipusu éterzenekészülékek. Legújabb 
tipusu gépeivel és lemczujdonságaival szerepel 
a kiállításon a gramofonipar is.

Sportrovat eleje a 10-ik oldalon.

Vasárnapi sporthírek
X Vasas—Józsefváros 5:1 (1:0). A vasárnapi 

válogatott nap egyetlen profi bajnoki mérkőzése 
volt a két csapat találkozása. Az első félidőben 
a Józsefváros még sikeresen ellenállt a Vasas 
meg-megujuló ostromainak, szünet után azon
ban teljesen összeroppant.

X Megkezdődtek a gyephoki mérkőzések, 
melyeknek során a MAC 6:1 aránybzan győzte 
le a BBTE csapatát.

X Evezős-háziverseny a Dunán. A Hungária, 
Nemzeti és Neptun együttesen rendezték meg 
vasárnap délelőtt háziversenyüket a Margitszi
get melletti Dunaágban. Eredmények: Szkiff: 
1. Kanser István (Hungária). — Négyevezős 
kormányossal. 1. Knoblauch, Vértessy, Ivacs- 
kovics, Kcil, Szász Gábor kormányos. — Nyolc- 
cvezös kormányossal: 1. Marino, Bankovlcs,
Milics, Nemes, Kauser, Kellner. Jelenek, Szen
dey és Lukács kormányos.

X Golfmérkőzések. Vasárnap egész nap foly
tattak a Magyar Golf Club kies svábhegyi golf
pályáján goifmérkőzéseket, melyeknek ered
ményei a következők; Bogy hendikep urak ré
szére: 1. Wahl Rudolf 3 up., 2. dr. Wittmann 
Ernő és dr. Zsigmondy Jenő holtversenyben 2 
up. Hölgyek részére: 1. Baumgarten Carla 4 
up., 2. Farkas Lajosné 1 up., 3. Cartierné gróf 
Almássy Jacqueline 1 dovvn. Vegyes-páros 
Grave Yard hendikepben 1. Mrs. Morgan, dr. 
Seenger Gyula., 2. Baumgarten Carla, Mindem 
Frigyes, 3. Rakovszky Istvánné, báró Mada- 
rassy Beck Gyula. A serlegmérkőzéscket hétfőn 
folytatják.

X A PEAC kerületi atlétikai versenye. Pécs
ről jelentik: A PEAC vasárnapi atlétikai verse
nyének legjobb eredménye Fenkó (PÁC) 3738 
cm-es diszkoszdobása. — Többi eredmények; 
400 m. 1. Lukács (PEAC) 56.8 mp. — Magas
ugrás. i. Bódossy (PEAC) 165 cm. Ifjuságiéknálj 
1. Herbst (PÁC) 170 cm. — Hármasugrás. L 
Molvarecz (PEAC) 125.9 cm.

X GyTE—OTK 1:0 (1:0). Gyuláról jelen- 
tok: A két csapat bajnoki mérkőzéséből erős 
küzdelem után a hazai csapat került ki győz
tesen.
X Bécs—Pozsony ifjúsági válogatott 3:3 (1:1). 
A meccs Bécsben. a Hohe Warte-pályán ke
rült eldöntésre
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Három halálos autók atasztrúf a 
történi Ueszprém mellett

Nagykanizsa, október 6.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefón

jelentése.) Vasárnap Veszprém közelében há
rom sulyos autókarambol történt s

mindhárom szerencsétlenségnek halálos 
áldozata is van.

Az első szerencsétlenség Veszprém és 
Szentgál község között történt. Vábel-Ko- 
vdes Gyula szentgáli lakatossegéd Vesz
prémből Szentgálra tartott kerékpárjával. 
Az országúton összeütközött Horváth Andor 
vörösberényi lakos gépkocsijával s az össze
ütközés következtében Vábel-Kovács oly su
lyos sérüléseket szenvedett, hogy

Ma kerül a törvényszék elé 
Sipeki Balás professzor 

és Orczy báróné ügye
Mind a két fél zárt

Sipeki Balás Károly egyetemi tanárnak 
báró Orczy Lajosné elleni ügye a mai na
pon újabb fontos állomáshoz érkezik.

Sipeki Balás Károly egyetemi tanár, mint 
ismeretes, lopás címén bűnvádi feljelentést 
tett báró Orczy Lajosné ellen, aki egy revol
vert vitt el a lakásából és az egyszerű lo
pási ügyből olyan botránypör támadt, amely 
heteken keresztül foglalkoztatta a nyilvá
nosságot. A járásbíróság nagy izgalmak kö
zött tartotta meg a tárgyalást a furcsa lo
pási ügyben, melyben ötven pengő pénz
büntetésre ítélte Orczy bárónét.

Orczy báróné fellebbezett az ítélet ellen és 
az ügy főtárgyalását mára tűzte ki a 

törvényszék feliebbvitcii tanácsa.

A fötárgyalást is furcsa és izgalmas ese
mények előzik meg. A fömagánvádló — hir 
szerint —

beszerezte az erkölcsrendészcti osztály 
jelentését ebben az ügyben,

Pallavicini György őrgróf fel
jelentette az Autóbehozatali-t

Az Automobil rt. elleni feljelentőkhöz va
sárnap Pallavicini György őrgróf is csat
lakozott. Az örgróf az év elején uj Lan
cia Lambda-kocsira akarta kicserélni alig 
használt Lanciáját és ez alkalommal az a 
megállapodás jött létre közte és az Autó
behozatali rt. között, hogy

18.000 pengő értékű váltót ad át
a részvénytársaságnak, amelynek erre a 
pénzre az ügylet lebonyolításához volt szük
sége, a cég eladja az örgróf Lanciáját és az 
eladási árból Pallavicini örgróf visszaváltja 
váltóit. A kocsit, amelyet tulajdonjog fenn
tartással adott át az őrgróf, tényleg el is 
adták, de a befolyt pénzből a részvénytársa
ság a váltók közül csak egyet váltott visz- 
sza. A Garancia Bank, ahol az Autóbehoza- 

Szerelmes Síelés kézben meg 
gyilkolta feleségét

A megolt asszony holttestet felakasztotta a mestergerendára
Miskolc, október 6.

(.4 Hétfői Napló tudósitójától.) Az ózdi 
csendőrségen megjelent egy fiatal asszony, 
aki Magyar Ágoston gyári munkással hóna-

Modern bundád DÁN- tói legyen
Okos ember, csak jót vegyen.

TUNGSRAM
Katalógust küldünk. V., Dorottyu-u. 5.

mielőtt kórházba vihették, meghalt.
A másik autókatasztrófa Veszprém és 

Balatonfüred között az országúton történt, 
ahol Bertalan István soíTőr autójával 

halálra gázolta Venczcl Józsefné 81 
esztendős asszonyt.

A Veszprém közelében lévő Városlöd és 
Farkasgyepü községek között egy posta- 
autóbusz elütötte Gassler József gazda ök
rösszekerét. Gassler

az autó alá került, amely halálra gázolta 
a szerencsétlen embert.

Mind a három katasztrófa ügyében meg
indult a vizsgálat.

tárgyalást fog kérni
s állítólag ez is szóba kerül a tárgyaláson. 
Orczyné viszont azt akarja szóvá tenni, 
hogy őt és ügyvédjét

hetek óta hol levélben, hol telefónon 
valósággal elárasztják különböző fenye

getésekkel.
Az ismeretlen telefonáló és levélíró a leg
trágárabb és legdurvább hangon fenyegeti 
meg Orczyné ügyvédjét és magát a báró
nét is.

Orczyné ügyvédje egyébként az ügyben 
biróküldést kért és azt fogja inditványozni, 
hogy ne a budapesti, hanem valamelyik 
vidéki törvényszék tárgyalja le az ügyel. 
Amennyiben nem adna helyt a bíróság a 
birókiildési kérelemnek, minden valószínű
ség szerint akkor sem kerül nyilvánosságra 
a fellebbviteli tárgyalás, mert, mint értesü
lünk, a felek

zárt tárgyalásra
tesznek indítványt.

tali rt. a váltókat leszámitoltatta, erre az 
őrgrófot perelte a váltók ellenértékéért s ez 
késztette Pallavicini őrgrófot a feljelentés 
beadására.

Értesülésünk szerint az Autóbehozatali 
rt. szanálására már az első feljelentések 
nyomán tárgyalások indultak meg és Baross 
Gábor, a Postatakarékpénztár volt vezér
igazgatója buzgólkodott azon, hogy a Nem
zeti Hitelintézet bevonásával szerezze meg 
a részvénytársaság részére a pénzt, amelyre 
a legnyomasztóbb tartozások kifizetése érde
kében van szükség. Közben azonban ki
tűnt, hogy a 150.000 pengő, amit a Nemzeti 
Hitelintézet erre a célra folyósítani akart, 
a cég tartozásainak alig egy harmadát teszi 
s igy a tárgyalások eredménytelenül feje
ződtek be.

a

pokon keresztül közös háztartásban élt és 
az örsparancsnok előtt megdöbbentő lelep
lezést tett. Elmondta, hogy Magyar Ágoston 
két esztendővel ezelőtt

ipeggyllkolta különváltan élő feleségét 

Borsodnádasdon és úgy terelte el magáról 
hatóság figyelmét, hogy

n meggyilkolt asszony holttestét fel
akasztotta

a mestergerendára és igy azt a látszatot kel
tette. mintha az asszony öngyilkosságot kö
vetett volna el. Magyar Ágostonnét tényleg 
mint öngyilkost temették el másnap Bor
sodnádasdon. Elmondta még az asszony azt 
is. hogy most azért leplezi le vadházastár- 
sát. mert az megfenyegette, hogy

vele is úgy fog. elbánni, mint a felesé
gével.

Az asszony feljelentésére a két esztendős 
bűnügyben megindult a csendőri nyomozás. 
Exhumálták Magyar Ágoston feleségének a 
holttestét és a törvényszéki orvosszakértők 
boncolása beigazolta, hogy Magyar Ágoston- 
nét

tényleg megfojtották
és holtan akasztották fel a mestergerendára.

A boncolás után az ózdi gyárban letartóz
tatták Magyar Ágostont, aki rövid vallatás 
után elmondta a bestiális gyilkosság meg
döbbentő részleteit. El akart válni a felesé
gétől, hogy a vadházastársát nőül vehesse, 
az asszony azonban, bár egymástól kiilön- 
váltan éltek, nem akart beleegyezni a vá
lásba. A kél asszony között folytonos nyug
talanság volt az élete és ezért elhatározta, 
hogy végezni fog feleségével.

Napokon keresztül főzte a tervet és ami 
kor már teljes részletességgel végiggondolta 
hogyan követi el a bűncselekményt, 1927 
október 16-án éjszaka Özdról gyalogszerrcl 
Borsodnádasra ment. A községben már min
denki aludt, amikor bekopogtatott felesége 
ablakán. Elhitette vele, hogy békülni akar. 
Az asszony erre örömmel kinyitotta az ab
lakot és beercsztettc „a békiilő férjet", aki

szerelmes ölelés közben hurkot kötött 
az asszony nyaka köré és hirtelen rán

tással megfojtotta feleségét.

A kihűlt testet azután felakasztotta a mes
tergerendára, elsimította az ágyat, kiugrott 
az ablakon és az éjszaka leple alatt özdra 
menekült. Reggel , amikor Magyar Agoston- 
nét a mestergerendára felakasztva holtan ta
lálták. senki sem gondolt bűntényre, senki 
sem kételkedett abban, hogy az asszony ön
gyilkos lett.

Az éjszakai kirándulásról csupán Magyar 
Ágoston vadházastársa tudott és ez két esz
tendőn keresztül féltve őrizte a titkot, de 
Magyar Ágoston fenyegetése annyira megré
mítette, hogy leleplezte az októberi éjszaka 
titkát.

Magyar Ágoston letartóztatása óta a mis
kolci törvényszéki fogház lakója. Nemrégi
ben készült el a vádirat, amelyben gyilkos
ság büntette miatt emel vádat az ügyészség 
a hitvesgyilkos ellen. A bűnügy főtárgyalását 
a miskolci törvényszék Dolinay tanácsa szer
dára tűzte ki.

Csoball Jűzset gyilkosa megszokott 
a (egyházitól es betörést kouetett el

Begre Albertét, a szokott tegyencet vasárnap elfogtak
Nylregyháza, október 6.

(A Hétfői Napló tudósítójától.) Három 
nappal ezelőtt betörő járt a Mezőgazdák 
Szövetkezet hajdúnánási kirendeltségének 
helyiségében. A betörő felfeszitette az irodá
ban lévő kézipénztárt és a benne volt pénzt 
elvitte. A csendörség meginditotla .a nyo
mozást és ennek során elfogtak egy Chohány 
Antal nevű rovottmultu betörőt, akit azzal 
gyanúsítottak, hogy ő járt a Mezőgazdák 
Szövetkezetében. Chohány váltig tagadta a 
betörést, de az ellene felmerülő gyanuokok 
alapján őrizetbe vették. Mikor megtudta, 
hogy az ügyészségre akarják őt kisérni, ki
hallgatásra jelentkezett a csendőrörs vezető
jénél azzal, hogy igen

fontos mondanivalója van.
Chohány ezután a csendőrség legnagyobb 
meglepetésére elmondotta, hogy nem ő kö
vette el a betörést, de tudja, hogy ki a tet
tes.

A kártyaklubok legújabb áldozata: 
az öngyilkos Sámuel Andor ügyvéd, aki csaknem 
gyógyultan hagyta el a kórházat, most hirtelen meghalt

Néhány héttel ezelőtt mini ismeretes, egy 
budapesti gőzfürdőben öngyilkosságot köve
tett el dr. Sámuel Andor ügyvéd, akit súlyos 
sérülésekkel szállítottak be a Rókus-kórház- 
ba. Sámuel dr. heteken feküdt élethalál kö
zölt a Rókusbán. A gondos orvosi ápolás kö
vetkeztében a múlt héten csaknem teljesen 
gyógyultan hagyta el Sámuel dr. a kórházat. 
Édesanyjának pestszentlőrinci lakásába köl
tözött s itt ápolták a lábbadozó betegei.

akiről mindenki azt hitte, hogy rövide
sen felgyógyul.

Három-négy nappal ezelőtt Sámuel újabb 
fájdalmakról panaszkodott s orvosai taná
csára ismét felkereste a kórházat. Sámuel ál
lapotában hirtelen olyan rosszabbodás állott

T

és gyöngy fehérre 
csiszolja ezen nagy
értékű szervünk 
felületé f, 
emeli fogaink 
természetes 

szépségét a jó 
fogk rém:

SARG

KALODONT
Szebb fogak

A Mezőgazdák Szövetkeztének a betö
rője: Begre Albert gazdalegény, a hír

hedt Csobajl-féle gyilkosság tettese.
Begre Albertét annakidején Csobaji József 
földbirtokos meggyilkolása miatt tizenötévi 
fegyházra Ítélték. A hartai fegyházba szállí
tották, ahonnan azonban

néhány hónappal ezelőtt megszökött.
Szökése után visszatért a Nyírségbe és szü
lőfaluja, Csobaj körül bujkált. Eközben ju
tott el Hajdúnánásra, ahol azután a betörést 
elkövette. A meglepő vallomás után a csend
őrök hajtóvadászatot tartottak Hajdúnánás 
környékén és vasárnap délután telefonon 
jelentették a nyíregyházai csendőrségnek, 
hogy

a fcgyházból megszökött gyilkost Haj 
dunánáson elfogták.

Begre Albertét holnap szállítják a nyíregy
házai ügyészség fogházába.

be .hogy a Rókusbán már nem leheteti rajta 
segíteni.
Agyvérzés lépett fel, s dr. Sámuel Andor, 
a lábbadozó beteg, három nappal ezelőtt 

meghalt.
A tragikus sorsú ügyvéd igen előkelő er

délyi családból származott. Erdély egyik 
legismertebb szombatos családjai közé tar
toztak. Körülbelül három-négy esztendővel 
ezelőtt Sámuel dr. Budapestről Peslszent- 
lőrincrc helyezte át ügyvédi irodáját és ez 
a pár esztendő alatt a legvagyonosabb, 
legjobb irodával rendelkező ügyvéd lett itt 
belőle. Egy évvel ezelőtt nősült meg. Dús
gazdag, jó családból való leányt vett felesé
gül, kiegyensúlyozott, harmonikus házaséle
tet élt Sámuel dr.,

amig nem vált a kártya áldozatává. 
Most halála után derült ki. hogy állandó 
látogatója voi1 a pesti kártyakluboknak. Úgy 
került ö is a kártyaklubokba, ahogy a töb
biek: felhajtók csábították fel. öngyilkos
sága előtti hetekben

egy Andrássy-uti s a körút egyik mel
lékutcájában lévő klubban látták leg

többször.
öngyilkossága előtti éjszaka ott látták még 

az egyik klubban és mint mindig, ezúttal is 
vesztett.
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HIRHK
— A nagvkanlmal ferencesek 500 éves 

jubileuma. Nagykanizsáról jelentik: A ka 
nizsai Fercnccs-rend letelepülésének 500-ik 
évfordulója alkalmából három napos jubi
leumi ünnepségei rendezett a városban. Az 
ünnepségek vasárnap fejeződtek be azzal 
a nagyszabású, impozáns gyűléssel, amelyet 
a katholikus templom előtti téren tartottak. 
Az Ünnepi gyűlésen több ezer főnyi tömeg 
jelent meg s a beteg Gyömörey György fő 
ispán helyett Brand Sándor főjegyző üdvö
zölte a jubiláló ferenceseket Zala megye 
nevében.

— Időjárás. A Meteorológiai Intézet va
sárnap az időjárásról a következő prognó
zist adta ki: Meleg és egyelőre még derült 
idő várható, később nyugat felől növekedő 
'felhőzettel, esőhajlnmmal.

— Horger egyetemi tanár lett a Dcinke el- 
uűke. Szegedről jeler.flkt A Demkc ma igazga
tósági jílést tarlóit, amelyen Kluy Péter ügyve- 
fető elnök bejelentette, hogy felettes halóstiga 
Pestre hdyexlc át éa ezért kénytelen tisztségé 
ről lemondani. Dr. .Somogyi Szilveszter polgár- 
mester méltatta ezután Klug Péter munkássá
gát a Déhpugyarországi Könnüvelőíiési Egyesü
let éjén, majd nz Igazgatóság dr. Jiorger Antal 
egyetemi tnnárt kérte fel, hogy vállalja el az 
egyesület vezetésiét A professzor kijelentette, 
hogy örömmel elvállalja az ügyvezetői elnöki 
tisztséget. Az egyesület ezután elbiicsuzlnttn a 
távozó Klug Pétert.

— Az 1. hmivédgyalogezred emlékünnepe. 
A budapesti 1. honvédgyulogezred idei ezred- 
emlékünnepét vasárnup tartotta meg a nép
ligeti laktanyában impozáns, díszes külsősé
gek között . Az ünnepségen megjelent József 
főherceg is. Az. ünnepi szentmise után, ame
lyet a laktanya udvarán celebráltak, Mátéffy 
Viktor plébános, országgyűlési képviselő, a. 
ezred volt lelkésze és vitéz Sólyomvári 
Schnetzer Kálmán ezredes, ezredparancsnok 
tartottak beszédet. Ezután József főherceg 
lépett a szónoki emelvényre s mint egykori 
hadtestparancsnok szólott az egybegyűltek
hez. Végül Bariba Lajos ny. altábornagy az 
ezred volt parancsnoké mondott beszédet, 
amelynek befejeztével a századok diszme* 
nőiben vonultak cl József főherceg és az. elő
kelőségek elöli.

— A Jászberényi nőegylrt ütvén éve* Jubi
leuma. A Jássberényi keresztény nöegylet va
sárnap ünnepelte öivon éves jubileumát és ez 
alkalomból H város hat nagy szülöttjének 
emlékére díszes emléktáblát késeileltek, Vasár 
nsp délelőtt tartották meg nz emléktáblák ün
nepélyes leleplezéséi. Déryné emléktáblájánál 
l'áy Szoréna, ii Nemzeti Színház, Géczy István 
pedig as Ürggágps Ssinússegyesület nevében be
szólt. Xirzcn Jnnka emlékét Sebestyénné, Ste- 
tina Hong és Berta Ilonu méltatták, Risfncr 
Jócsef és felesége emléktáblájánál Prusovszky 
Mariska beszólt. Palotást János dalkftllőről dr. 
Kde István apálplébános emlékezett meg. Pethes 
Imre emléktábláját Mihályfl Károly és Faragó 
Oszkár leplezték le. Végül pedig Beleznay An 
lal dnlsicrzőről Józsi Ferenc gimnáziumi igaz
gató mondott beszédet.

— Felavatták Nlkolényi Dezső síremlé
két. Vasárnap délelőtt 11 órakor kegyeletes 
ünnepség sorón leplezték le a mártírhalált 
halt dr. Nikolényl Dezső rendőrfogalmazó 
síremlékét, Lányi Dezső szobrászművész al
kotását. A rendőrség nevében dr. Dorning 
Henrik főkapitányhelyettes, a Fehér Ház 
Bajtársi Egyesület nevében Berentés László 
mondott ünnepi “
megjelent küldöttségek 
szép síremléket.

— Volt fronlharcowoli 
délelőtt a MOVE or»»ágos

beszédet, majd pedig 
megkoszorúzták

ll

ör. Bársony Imre bécsi gyér- 
igazgató megélte barátnőiét,

maid agyonlőne magot
Borzalmas szerelmi dráma egv öécsi lakásban

Bécsi, október 6. 
tudósítójának telefón- 
éjszaka megdöbbentő

(A Hétfői Napló 
jelentése.) Vasárnap 
tragédiára bukkantak a bécsi rendőrség em
berei egy wiihringi lakásban. Dr. Bársony 
Imre, állítólagosai) budapesti származású, 
magyar részvénytársasági igazgató, a „Gurbe" 
motor gép és autókereskedelmi rt. egyik ve
zetőjének lakásán

halva találták a .39 éves igazgatót, vala
mint egy pizsamáim öltözlílt fiatal nőt

A rendőrorvosi vizsgált) 1 szerint mindkettő
jük halálát revolverlövés okozta.
A revolver ott feküdt ti szoba padlóján. Az 
orvosi vizsgálat az' is megállapította, hogv

dr. Bársony Imre Jól irányzott egyetlen 
revolverlövéssel előbb a nőt lőtte agyon. 

A golyó, amely a nő jobb halántékán hatolt

a fejbe, azonnali halált okozott. I)r. Bársony 
Imre azután önmagával végzett. Egyetlen 
golyót röpített fejébe —

percek alalí ő Ls kiszenvedett.
A nőnél levő iratokból megállapították, 

hogy a pizsamás halott Stadler Hermina <32 
éves bécsi magánzónövel azonos, aki a ki 
hallgatott házbeliek vallomása szerint, több- 
ízben meglátogatta Bársony dr.-t lakásán és 
minden valószínűség szerint az öngyilkos 
részvénytársasági igazgató barátnője volt. 
Búcsúlevelet nem találtak. A rendőrség

szerelmi tragédiát gyanít a két áldozatot 
követelő tragédia hátterében,

miután a nyomozás megállapításai szerint, 
Bársony Imre dr. rendezett anyagi viszo
nyok között élt. A nyofnozás mindenesetre 
lankadatlan erővel folyik tovább.

— Az östert-elchlacher Bodenkredli«m| 
válsá<a. Bécsből jelentik: Vasárnapra Oyt. 
vánvalóvá vált, hogy a hatvanöt év óla 
fennálló Allgemeine österreichiache Bódén- 
kerditanatalt fizetési nehézségek közé került 
Az österreichische Bodenkreditanstalt mij. 
den bizonnyal az österreichische Kredit- 
anstalltba fog beolvadni- A Bodenkreditgn- 
stallt a Kredilansfalltnak csupán az aktivu. 
mait veszi át és kiköti, hogy az állam vesz- 
teséggaranciát vállal. Sieghart elnöknek le 
kell mondani, ezzel is számolnak azok a 
pénzügyi körök, amelyek a tranzakciót elő
készítik. A Bodenkreditanstallt immobililg. 
sát az intézet érdekkörébe tartozó iparváb 
lalatok rossz üzletmenete idézte elő.

— Osztrák iparosok Budapesten. Az alsó
ausztriai iparegyesület nyolcvantagu kül. 
döttsége ma elnökének, dr. Böhler Ootló 
bányatanácsosnak vezetésével Budapestre 
érkezeit. Tolnay Kornél államtitkár, a Ma
gyar Iparegyesület elnöke, üdvözölte a bé
csieket rövid beszédben. Miután Bittner Já- 
nos a kereskedelmi és iparkamara nevében 
üdvözölte a vendégeket, Böhler, az alsó- 
ausztriai iparegyesület elnöke, megköszönte 
az üdvözlést és hangoztatta, hogy a bécsiek 
ezérta fogadtatásért barátságuk minden 
melegét adják cserébe.

—i A hamisított keserüvizek ügye. Múlt heti 
számunkban megírtuk, hogy a rendőrség letar
tóztatta Strauss Sándor tésztanemü gyárost és 
ügynökét,Lauter Lászlót, mert az a gyanú me
rült fel ellenük, hogy ismeri márkájú gyógyfor
rások palackjaiban másfajta forrásvizei hoztak' 
forgalomba. A hét folyamán tisztázódott, hogy 
Strauss Sándor vállalatánál, amely budai gyógy
forrást js bérel, tévedésből cserélték össze az 
üvegeket és nem állott szándékukban a közön, 
ség megtévesztése. Ezen az alapon a további el
járást megszüntették ellenük.

— Tirian nyerte Bécsben a Gr. Hunyady Kát- 
mán-emlékversenyt. Bécsből jelentik: A Kriean- 
ban tartott lóversenyen Gr. Hunyady Kálmán- 
emlékversenyt Tizian (Mills) nyerte 1:25.4 p (dő 
alatt. 2. a magyar Babám (M. Fischer). 3. 
Mon Amy (Irsiegler). A verseny dija 25.000 
schjlling volt, a távolság 3300 méter. Starthoz 
állott 11 ló. A 10.00 schillinggel díjazott Berlin 
város dijában (2000 méter) Donna Linda győ
zött.

— A Hitelbank uj fiókja. A Magyar Általános 
Hitelbank fővárosi fiókhálózatának kiépítését 
tervszerűen folytatja és uj józ.sefvárosi fiókját 
október 7-én nyitja meg a József-körut 33. 
számú házban.

• — Báró FeilitzHch Bercii told nem vállalja 
ti békéki főlspánságot. A gyűlni főispánvál

• Sággal kapcsolatosan olyan hirek terjedlek 
cl, amelyek szerint Kovácsiéit Dezső Békés
vármegye szabadságon lévő főispánja, sza
badságidejének eltelte ulán nem tér vissza a

' löispájii székbe és Békés-vármegye uj fő
ispánjává minden valószínűség szerint báró 

' Fcilitzsch fíerchtoldot, Bihar-vármegye je- 
'■ lenlegi főispánját nevezik ki. Ezzel szemben 

báró Fcilitzsch vasárnap kijelentette, hogy 
nem vállalja a felkínált főlspánságot. Ilyen

• körülmények között teljesen bizonytalan, 
1 hogy ki lesz Békés-vármegye uj főispánja.

— Szeptemberben a tavalyinak több mint kél- 
'■ szeresére emelkedett a kényszeregyességek 

száma. Az Országos Hitelezői Védegylet most 
. tette közzé a szeptemberi fizetésképtelenségek

ről és csődökről szóló hivatalos kimutatást, 
amely a gazdasági helyzet szomorú leromlásáról 
és fokoz<x|ó rosszabbodásáról számol be. Szep
temberben 137 fizetésképtelenségi ügy került az 
OHE elé 6.7ÖŐO12 pengő passzívummal. össze
hasonlítva a múlt év szeptemberében történt 
kényszeregyességek számával, kiderül, hogy 
tavaly óla úgy számbelileg, mint összegileg a 
kétszeresre emelkedtek a fizetésképtelenségi 
ügyek. Tavaly szeptemberben ugyanis csak 56 
kényszeregyesség történt 3.3 millió pengő pasz- 
fzivumipal, a-csődök szúrna a tavaly szeptem
ber 21-ről Sj-re. Január 'elejétől szeptember 
végéig 13.44 fizetésképtelenség volt 83.38 millió 
pengő passzívummal, mig tavaly a hasonló idő
szakban 1077 kényszeregyesség 74 millió passzi
vummal.

— Betörtek az aréna-uti izraelita temp
lomba. Az izraelita újév második ünnep
napján, vásárnál) reggel kellemetlen meg
lepetés* érte az Arépa-ut 55. szám alatt lévő 
izraelita templom gondnokságát. Amikor ki
nyitották a templomot, hogy megtegyék az 
előkészületeket az ünnepi istentiszteletre, 
ijedten állapították meg. hogy az éjszaka 
folyamán betörők jártak a templomban, 
akik az egyik utcai üvegablakot betörték, az 
igy támadt résen hatoltak be a templom 
helyiségeibe. A lettesek a papi szobából a 
szertartások céljait szolgáló ezüst tálat és 
ezüst kancsó! ellopták. A templomi hivatal 
egyéb helyiségeibe is behatoltak. Ugylátszik, 
az ünnep alkalmával megtelt perselyekhez, 
akarlak hozzájutni, azonban a perselyeket 
tartalmazó elzárt szekrényt nem tudták 
felfesziteni. A rendőrség erélvos nyomozást 
indított a templomi betörök felkutatására.

— Az utolsó percben mentették ki a nagy- 
betegen fekvő gazdát s hat apró gyermekét 
az égő tanyáról. Békéscsabáról jelentik: 
Borzalmas tűzvész pusztított ma délben a 
Csorvás község közelében lévő szenlcspusz- 
tai tanyán. A tűz Hunyná István gazda ta
nyáján keletkezett é.s percek alatt lángba bo- , 
rult a tanya valamennyi épülete A szomszé- ( 
dók nagy erővel kezdték meg az. oltási mun
kálatokat s a bátor, elszánt férfiak elsősor
ban Is az égő főépületben lévő nngybetegen 
fekvő Hunyod István és hat apró gyermeke 
segítségére siettek. Az utolsó percben sike
rült a betegei és a kis gyermekeket az égő 1 
épületből kimenteni. A mentést követő per
cekben beomlott a ház teteje s az épület a , 
melléképületekkel együtt elhamvadt. A csen- i 
dőri vizsgálat megállapította, hogy a tílzka- ■ 
taszlrófát Hunyod István hatéves kisfia < 
okozta, aki gyufával játszadozott s az égő f 
gyufával szalmaszálhoz ért. A gyermek a « 
csendőrök előtt tagadta, hogy a gyufát meg- 
gyujlollR volna, csupán annyit ismert be, 
hogy egy csomag gyufaskatulyával játszado- I 
lolt a szobában. .4 csendőri nyomozás folyik. ( 

Rádió kiállítás (Ernst Muzcum, VI.. Nagy , 
niezű-u. 8.) nyitva október 12-élg, naponta ; 
d. c. 10 órától este 0 lg. Balrd-féle távolbalátó j 
vcvőkésztllrk. A rádiólpnr és kereskedelem j, 
Összes újdonságai. ElerzenekészUlék. Belépődíj , 
50 fillér.__________________________________________t

IZ

— Az okányi zsldótcmploni kirablásának 
ügye a törvényszék előtt. Békésgyuláról jelen
tik: A békésgyulai törvényszék Unghváry-ta- 
nácsa tegnap tárgyalta a nagy port felvert Lo- 
rnovich Viktor zsidó diák bűnügyét. Lomo- 
vichol azzal vádolják, hogy az okányi zsidó- 
lemploinot kirabolta. I.omovich a megindult el
járás során beismerő vallomást tett s ennek 
alapján történt letartóztatása. A tegnap meg
tartott főtárgyaláson a fiatal diák azt vallotta, 
hogy az okányi zsidólemplom kirablásához 
semniinemil köze nincsen s a nyomozási eljá
rás során kényszer hatása alatt tett beismerő 
vallomást. Lomovic.h ujabb alibitanukra hivat
kozott, akiknek kihallgatását el is rendelte a 
bíróság és a tanúkihallgatás céljából a tárgya
lást elnapolta. Az uj tárgyalást megyeszerle 
nagy érdeklődés előzi meg.

= Rádiókiállltas (Ernst Muzeum, VI., Nagy- 
mező-u. 8.) nyitva október 12-élg, naponta 
d. e. 10 órától este 9-ig, Balrd-féle távolbalátó
vevőkészülék. A rádióipar és kereskedelem 
összes újdonságai. Élerzenekészülék. Belépődíj 
50 fillér. J

sokkal tőimet kaptam. 
nn«t amennyit vártam I

Egészen biztosan ezt fogja mon
dani mindenki, aki László Lajos 
kitűnő hírnevű férfiruhaűz- Hfj 
létében, Vilmos császár-ut *HJ, 
íérfiruhát fog vásárolni. Aki tehát 
finom szövetből olcsó férfiruhát 
óhajt vásárolni, keresse f 91 a fenti 
megbízható céget, ahol az előző 
idényről visszamaradt, azonban 
nem divatját múlt saját készít-, 
ményü divatos férfiöltönyök vagy

felöltők remek szabásban, kifo
gástalan kivitelben, fekete, kék, 
barna, kékesszűrke kamgarnsző- 
vetből és posztóból vagy Doubl 
átmeneti felöltők páratlan szép 
választékban és minden nagy
ságban kerülnek csaknem fél- AC 
árban—ameddig a készlet tart tU 
pengőért eladásra. — Felhívjuk 
t. olvasóink figyelmét ezen ölesé 
vásárlási lehetőségre;

gyűlése. Vasárnap 
székházéban tartotta 

népes nagygyűlését a MOVE frontharcos al
osztálya, vitéz Mándoky Sándor ny. ezredes 
lelkész clnöklésével Kertész Elemér, a MOVE 
alelnöke utalt arra, hogy a frontharcosok po 
fi!ikánal nem loylnlkoznak i tisztán a bajtár. 
siót érzést kívánják ápolni. Aerll János dr. 
egyetemi tanár, vitéz Bánságiig György és má
sok felszólalása után a nagygyűlés táviratban 
üdvözölte a kormányzói, a miniszterelnököt, 
Gömbös Gyulát, a MOVE örökös elnökét és 
Borbély-Maczky Emilt, a MOVE országos elnö- 
két. A nngvgvülés után küldöttség járult a 
Höwik Emlékkövéhez, ahol elholyeztc a front
harcosok koszorúját.

— Két tanár motorkerékpár balesete. A 
Gellérl-rnkparlon haladt oldalkocsis motorke
rékpárján Bárján Lajos tanár s az oldalkocsiban 
Szász í.ajos tanár foglalt helyet. A kanyarodé
ban n nagv stbeséggel haladó motorkerékpárból 
Szász Lajos az úttestre esőit és megsérült. A 
az Uj Szent János-kórházba vi||ék.

— A kommunista naptár uj napjai. AXtszk- 
iáiból jelentik: Az uj bolsevista naptárban, 
amely ötnapos hetekre osztja az évet, a hé! 
egves napjai n következő neveket fogják vi
selni: Marj, Lenin, HL Intcrnaclonnlc, Indusz- 
trializácló, Kommün

— Összeütköző*’ hé* *«*• Vasárnap hajnal
ban n Mnrgil-köruion n Bp. 16 990. rendszámú 
taxi a MargB-köruton nekiment a járdamcllelt 
álló Bp. 1fí- 0i2. rendszámú taxinak. Az Össze
ütközésből kifolyóan az autó ulnsui Oláh István 
Ipkalossegéd és Horváth Józsefné 30 éves húz- 
Inrtázbeli súlyos sérüléseket szenvedlek. Mind
kettőjüknek arcát és nyakát össrcvagdosták « 
taxi betört ablakainak nr üvegszilánkjai. A men 
tök mindkettőjüket a Margil-kórháiba vitték.

Betörtek egy filszerüzlrtbe. Vasárnap haj
nalban a Szent Lás«|ó-ul l»6. szám alatt isme
retlen tettesek betörlek Sláger Ferenc fűszer 
üzletébe. Fclfcszilvlták u húz pincéjének utcai 
nlünkrócsól. behatolta/ a pincébe, ahonnan a 
lépesöfel Iái ón jii|ottnk be a füszcriizlelbe. 400 
pengő készpénzt é< nnRvrhl mennyiségű fűszer 
árui vittek cl. \ rii.dőrsé" a nvcmc'é>t nrc 
Hditotta.

— Kigyulladt a győri diákotthon. A győr— 
budapesti vosutvonnl ir.cr.t,'. *' ...................
előtt posztoló rendőr délután 
revet te, ’ 
mik ki. 
tolta a 
nyitott 
donyhól 
pengőre ____ ____ „ nj„,, íMWM|,
lóságnak egy esztendőben átlag ötven-hatvan 
tüzeseihez kell kivonulnia és most a legutóbbi 
három nap alatt ez már a hetedik tűz volt.

— Billiárd versenyek. Vasárnap este mutat
kozott he a Magyar Billiárd Körnek a Keleti 
Kávéházhan lévő helyiségében Adorján László 
a külföldről hazatért kiváló magyar billiárd- 
mester. Egy négyszázas terepjáték' mérkőzés
ben Dávid magyar bajnokkal szemben szenzá
ciós eredményt ért el. A négyszáz pontot már 
kilencedik felvételre befejezte és igy körülbe
lül negyvenötös állagot ért e|, ami még világ
viszonylatban is elsőrangú teljesítmény. A 
nagyszámban megjelent előkelő közönség a 
legnagyobb elragadtatással honorálta a kiváló 
mester művészetét.

— Tétlenért pincér-betörők. Vasárnap haj
nalban a Váci ut 8, szánni házban lévő trafik 
redőnyét feszegette kél fiatalember. Az őrsze
mes rendőr figyelmessé lelt a zajra, odasietett 
és elfogta a két tétlenért betörőt. Bekísérte 
őket a főkapitányságra, ahol kiderült, hogv a 
két hnjnall betörő Nagy József és Fenyvesig 
Ferenc állásnélküli pincérek. Mindkettőjüket 
előzetes letartóztatásba helyezték.

— Két aggastyán öngyilkossága. Békéscsabá
idénak: Két öngyilkosság törlént vasárnap Bé
kés községben. Kiss Lajos 83 éves gazda vasár 
nap hajnalban kertjében egy fára felakasztotta 
magát. Mire rátalállak, már halolt volt. Ar. ön
gyilkosságot gyógyíthatatlan betegsége miatt 
Lövellő el. Vasárnap ugyancsak öngyilkossá
got követelt cl Békésen Szegedi György 72 
éves parasztgazda, aki istállójában fdakasr- 
Jrütayin^ák^Vdiéndj^n^nismeretlen^^^^^^

menün lévő diékőlíhon I i,,,Z„ Or',»s'"8 marólúgot Ivoll. Sirf.
télutón — x..- halomról jelentik; Szeghalom községben vasár*

|nap délután Kaszab Piroska nyolc év&s kis- 
, leányt, akit szülei egyedül hagytak lakásukon, 

- o .^.eucauui iiiuruiugui lUOll. n
kisleányt súlyos belső sérülésekkel, életveszé
lyes állapotban a kórházba szállitották.

A Philips és Telefunken szabadalmi 
viszálya békés megoldást nyert. A Philips 
és leletünkén cég között fennálló szaba
dalmi viszály — mint érdekelt helyről köz
ük megoldást nyert olyképen, hogy Phi
lips és lelcfunken megegyeztek, melynek 
alapján Philips a Tclefunken lizens fel
használásával Magyarországon rádióvevő
készülékeket gyárthat és forgalomba hozhat.

K,r’ résztvevői kö
zül sokan a régi sorsjegyszámaikkal akarnak 
tovább játszani. A hivatalos elárusítóhelyek 
utasítvu vannak az ilyen kéréseket figyolembe 
venni.

kevés pénzért elegánsan akar ruház- 
Kodni, keresse fel László Sándor férfiszabómes- 
tér kitűnő hírnevű férflszabóüzletét, Rákóczl-ut 
50, ahol saját műhelyében készít rendelésre 
mérték után, többszöri próbával férfiöltönyö
ket vagy téjikabátokat 80 pangóért hazai és 
külföldi szövetekből, Minden darab a eégfőnök 
irányítása és ellenőrzése mellett készül a leg- 
tökéletesebb kiállításban. Szövetmintákat vi
dékre bérmentve küld. Felhívjuk t. olvasóink 
figyelmét ezen harminc év óla fennálló eégre.

Soványitó kenyér GLASNER MIKSÁNÁL, 
Király-utca 56. Aut. 229—14.

— A Vasúti Útmutató téli nemsetközi kiadá
sa megjelent. Bő tartalommal részletesen közli 
a hazfii menetrendeken kivül az olasz. német, 
cseh, jugoszláv, svájci, belga, holland, lengyel 
és román menetrendeket és díjszabásokat, **’ 
lamint a spanyol, portugál, török éa görög köa* 
vétlen voiiato hivatal®*
autobiiszmenelrendeket. A külön kiadásban 
megjeleni 140 oldalas külföldi menet rendkönf* 
verskét a Vasúti Útmutató nemzetközi kiadásá
nak vásárlói díjtalanul knpják. A közel 1M® 
oldalas nemzetközi kiadásban célszerű kiilffldi 
szállodai tájékoztató van. Ara F 3.50, kapható

  négy órakor ész- 
hogy a tető több helyén lángok csap- 
A tűzoltóság .......•
tüzet. ” ................... „
padlásablakon egy arra haladó moz- 
szikra szállt be A kár liz-tizenkétezer 
tehető. Érdekes, hogy a győli tűzöl-

állóság egyórai munka után elő! -| £hagyl?k ‘“Wiukog, 
I. Valószínűnek tartják, hogy a k 3 ® ? U KV,ed„ésb?1„marólúgot ivott. A

...........  Kisleányt sulvos betA «óríilZ«nLbol !Utu0iU.

Budapest legújabb és 
le rg lök cl óbb penziója
MEGNYÍLT
V.. KOSSUTH LflvCt-TER 10.

(Nádora. Htok) r«l.; 171-14ta 9|| h minden könyvkereskedésben.
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Agyonlőtte magát Öngyilkos 
leiesege koporsójánál

Az igazi asszony megmérgezte magát, mikor megtudta, 
hogy tőrjének másik felesége is uoit

Bécs, október 6.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) A bécsi 

központi temetőben megdöbbentő tragédia 
zajlott le vasárnap délelőtt. Abban a pilla
natban. hogy a temetkezési vállalat emberei 
váJJukra vették egy előkelő állású nyugalma
zott vasúti tisztviselő: Josef Kellenböck fiatal 
feleségének koporsóját, a férj hirtelen re
volvert rántott elő hátsó zsebéből és

mielőtt bárki megakadályozhatta volna, 
homlokához emelve a fegyvert, azt el

sütötte.
Azonnal értesítették a mentőket, akik meg
próbálták az összerogyott, eszméletlen fér
fit életre kelteni, ez azonban nem sikerült, 
az öngyilkos férfi néhány pillanat alatt ki- 
szenvedett.

Josef Kellenböck öngyilkosságának szo
katlanul érdekes előzményei vannak. Kel
lenböck még néhány héttel ezelőtt is

az osztrák vasutak tulni állomásának 
főnöke volt,

de állásából hirtelen elbocsátották. Felesége, 
aki állandóan Becsben lakott, kiutazott 
Tulnba, hogy ott megérdeklődje férje hir

Két kis leány rejtélyes eltűnése
Imakönyvvel a kezükben templomba mentek 

és nem jöttek többé vissza
Mljtélyes eltűnésről tett bejelentést vasárnap 

■ főkapitányságon egy özvegyasszony. Bejelen
tette, hogy két leánya, — egyik tizenegy, a má
sik tizenkétesztendős, — a reggeli órákban 
azzal távoztak el hazulról, hogy templomba 
mennek, a késő esti órákig azonban nem tértek 
kara.

özvegy Kirchner Istvánná a főkapitányság 
központi ügyeletén kétségbeesetten adta elő, 
hogy két leánya a tizenegyesztendős Elza és a 
tixenkétéves Ibolya vasárnap reggel 9 órakor 
aszal indultak el hazulról, Dagály-utca 41. sz. 
alatti lakásukról, hogy templomba mennek. A 
két fiatal, ünneplőbe öltözött leány vasárnapon- 
kint rendszeresen el szokott járni a templomba, 
ahonnan az imádkozást követő séta után leg
később tizenkét órakor hazatértek édesanyjuk

Budapesti földbirtokos és fia 
halálosvégü szerencsétlensége 

a tiroli hegyekben
Az apa meghalt, 12 éves fia halálos sérülést szenvedett
Megrendítő szerencsétlenség hire érkezett 

vasárnap a Tirolból Sebess Jánosné buda
pesti főldbirtokosné címére. Az értesítés sze
rint az előkelő uriasszony férje Sebess Já
nos földbirtokos és fia, Zoltán Tirolban, 
Innsbruck közelében a Hintenberg egyik 
szakadékéban

a mélységbe zuhantak. Sebess János 
szörnyethalt, a tizenkét esztendős Se
bess Zoltán pedig halálos sérüléseket 

szenvedett.
Három héttel ezelőtt utazott el Budapest-

.ROVAL ORFEUM 
ssenzúcfós sikerű új műsora:

ADMIRALS
Amerika legnépuzerdbb jazz-énekesei 

TITZÍ: & TAIMSSOV 
avec 

Mlle LYDINA
a parist Föllé® Borgere atarjai ■

iitFixníw 
a százarcú komédia

Nagysá m, nemdebár?!
Ptetl groteszk. Irta és zentiM szerzetté Zerkov’U Béla. Előadják : Sugár Flór, é# Uallai Nándor

Mórkus Alfréd legújabb .lágerei
ROLLS RROS u akrobatika legújabb trükkje1 

Érckövy LAszló 
Derrlngton and Pauly 

kerékpár szenzác o 
Súrossy Mihály 

fiERT. (.KAKI A C°- 
.Táocárülel“ o. szkecciükben

A LIBA
Békeffi László U lí« - Szereplők 

rrukár FarJlnánd, cuprln?er................... nolko Jézse
Zsuzsi........................... ...............Horn ár 8 o i
Tercsi . .......................................................... Szcpilér Már a
Nicctága ........................................ Baj'hnv Mártiin
rttisnyák Ferenc, kocsivezetó .............. Slinó Mihály 

Kezdete fél 9 órakor

telen elbocsátásának okait. Tulnban. mikor 
bemutatkozott, a legnagyobb kétkedéssel fo
gadták az asszonyt és rövidesen

kiderült, hogy Kellenböck szolgálati he
lyén egy egészen más nőt mutatott be 

felesége gyanánt.
Az asszony, mikor ezt megtudta, érdek
lődni kezdett és csakhamar kiderült, hogy 
a Bécsben oly gyöngéd családi életet élő 
állomásfőnöknck

Tulnban van egy másik felesége is, 
akinek két gyermeke is van már.

Amikor ezt Kellenböckné, az igazi feleség 
megtudta, kétségbeesésében öngyilkosságra 
határozta cl magát. Valahonnan sznblimá- 
tot szerzett és

a tulni vasútállomás vendéglőjében meg
mérgezte magát.

Mire orvosi segítség érkezett, már halott 
volt.

Vasárnap délelőtt temették a bécsi köz
ponti temetőből, ahol azután férje, akinek 
bigámiáját jelölte meg a szerencsétlen asz- 
szony öngyilkossága okául, szintén végzett 
magával.

lakására. Most vasárnap is
kezükben iniakiinyvükkel mentek el házul-

• ról a Kirchner leányok, akik ezúttal u szo
kásos Időben nem érkeztek haza.

Kirclmerné kétségbeesetten kereste fel Pesten 
lakó rokonait s ismerőseit, kitűnt azonban, hogy 
a gyermekek nem jártok náluk. Az anya annak 
a feltevésnek adott kifejezést, hogy

a korukhoz képest szépen fejlett, csinos 
külsejű leányokat, délelőtti sétájuk alkal
mával valaki elcsábította, esetleg lelketlen 
Icánykereskedőkufárok kezei kUzzé kerül

tek az ártatlan gyermekek.
A rendőrség széleskörű nyomozást indított az 

eltűnt testvérpár hollétének felderítésére.

ról Sebess János jómódú földbirtokos fiával, 
Zoltánnal a tiroli havasok közé. Sebess 
gyakorlott turista, jó hegymászó s azt ter
vezte, hogy fiát elviszi a Tirol legszebb he
lyeire, a havasok közé, amelyet jól ismer s 
ahol évekkel ezelőtt már többizben járt 
sportbarátaival. A földbirtokos fiával bejárta 
Tirol legszebb helyeit s az utolsó képeslapon, 
melyet feleségének Innsbruckból küldött, 
azt irta, hogy fiával együtt a legjobb egész
ségnek örvend s néhány nap múlva haza
utaznak Budapestre, csupán még az. Inns
bruckot övező hegyvidékre rándulnak ki. 
Ez a levél a múlt hét csütörtökjén érkezett 
Sebessnéhez. Vasárnap reggel azután meg
döbbentő tartalmú távirat érkezeit Innsbruck
ból Sebessék Baross-utcni lakásába. A táv- 
irat röviden azt adta hírül, hogy

Sebess János és fia egy turlstakirándu- 
láson szerencsétlenül járlak, az apa 
meghalt, fiút pedig sulyos állapotban 

kórházba szállították.

A távirat, melyet a Sebcss-család egy 
ausztriai ismerőse, dr. Adalbert Saar küldött, 
azt is jelezte, hogy expressz levél megy. Az 
expressz levél vasárnap a kora délutáni 
órákban meg is érkezett a kétségbeesett asz- 
szony címére. Az éxprossz levélben Saar 
dr., aki résztveft Sebessék tiroli hegyilurá- 
ján, arról érlesitelle Sebessnét, hogy férje 
az ő é.s fiú társaságában szombaton a korn 
reggeli órákban a Hintenberg hegységre in
dult kirándulásra. Délelőtt tizenegy óra táj
ban mintegy ezerkélszáz méternyi magas
ságba jutottak el. A villásreggeli elköltése 
után a kis Zoliim a derűs, napfényes idő
ben jókedvűen játszadozni kezdett a hegy
oldalban s apja többszöri figyelmeztetése 
ellenére sem akarta folytatni felfelé n hegyi-

I Pénz nélkül
12 18 havi türlesztésre 

Készpénzért vásárolhat 
csillárt, rádiót, alándék* 
cs dísztárgyakat, játékokat

i <3

túrát. A kis Zoltán játszadozás közben a 
hegyoldal egyik meredek lejtőjén egy bokor 
mögé bujt s onnan pajkosan kiáltott apja 
után. A földbirtokos hangos szóval, ingerül 
fen utasította rendre fiát, aki most félve 
atyja haragjától futásnak eredt- A földbirto
kos gyermeke után szaladt, aki már meg
közelítette a hegyoldal másik meredek lej
tőjét, amely alatt közel százötven méternyi 
szakadék tátong, A kis fiú

a lejtős utón elbotlott s zuhanni kezdett 
a szakadék felé.

Az apa látva fia kétségbeesett helyzetét, a 
szöges turistacipőben, hegymászó botja se
gítségével nagy ugrásokkal elszántan fia 
után vetette magát.

Az izgalomtól remegő férfi nem mesz- 
sze attól a helytől, ahol fia megbotlott, 
elesett, a göröngyös utón gurulni kez
dett, majd beesett a néhány méterrel

A magyar bíróság 
nagyjelentőségű döntése 

egy optáns-kérdésben
A törvényszék kimondotta, hogy akinek az apja Trianon 
előtt magyar állampolgárként halt meg, az ma is magyar 
állampolgár — mert a halott nem változtathat honosságot

Felszegi Sándorné gyári üzemvezető váló
pert indított férje ellen, aki a telefonköz
pontnál volt műszerész és Gál Dezső dr. ügy
véd utján mindenekelőtt a visszahívási el
járást indította meg. Keresetéhez csatolta 
férje születési bizonyítványát is, amely még 
az 1900 előtti idők blankettáján készült és 
rajta volt az apa születési helyének megje
lölésére szükséges rovat is. A törvényszék 
ebből megállapította, hogy Felszegi Sándor 
apja megszállt területen, Temes megyében 
született s bár az alperes Budapesten látta 
meg a napvilágot,

a trianoni békeszerződés állampolgár
sági szakasz alapján Felszegi! apja szü
letési helye után román állampolgárnak 

vélelmezte.

Az iratokat a bíróság visszaküldte a felpe 
résnek azzal, hogy igazolja férje magyar 
állampolgárságát, mert a magyar bíróság 
csak magyar állampolgárok válóperében 
dönthet.

Az asszony a törvényszék kívánságának 
nem tehetett eleget, mert az állampolgárság 
igazolásához szükséges iratokat képtelen 
volt beszerezni. Az ügyvéd azonban becsa
tolta Felszegi apjának halotti bizonyítvá
nyát, amelyből kiderült, hogy

az öreg Felszegi 1916-ban, születési he
lyén. mint magyar állampolgár halt 
meg, tehát Budapesten született fin sem 

lehet román állampolgár.
A bíróság elfogadta az érvelést és kimon

dotta, hogy a halál után honosságváltozáa- 
nak helye nincs s

odébb kezdődő százötven méter mély
ségű szakadékba, melynek alján később 
vérbefugyva, összetört tagokkal, szét

roncsolt fejjel, holtan találták meg.
A kis Sebess Zoltán viszont a szakadék 
melletti lejtőn mintegy negyven métert gu* 
rult lefelé; gurulás közben egy fatörzsnek 
esett, ahol

eszméletlen állapotban találták meg.
Ilegyivezctők segítségével egy közeli turista 
rnenhelyre szállították, ahol n sulyos 
sérüléseket és végtagtörést szenvedett 
meket első segélyben részesítettek, 
kórházba vitték.

Sebess Jánosné a borzalmas hírt

belső 
gyér majd

......... ......... _ . közlő 
levél vétele után, amelyet még a vasárnapi 
nap folyamán hivatalos ausztriai értesítés is 
meperösitett, autón Innsbruckba utazott.

A halálosvégü hegyiszerencsétlenség ügyé
ben a hatósági vizsgálat megindult.

minthogy az alperes apja kétségtelenül 
magyar állampolgárként halt meg, ez az 

állampolgárság kiterjed fiára is.
A trianoni béke előtt elhunytakat egyetlen 
utódállam sem reklamálja a maga állampol
gáraiként. Igaz, hogy a trianoni béke előtt 
elhunyt magyar állampolgárnak a csonka 
országban nincs illetőségi községe, de ilyen 
esetekben a belügyminiszter hivatása, hogy 
a magyar állampolgárnak illetőségi községet 
jelöljön ki.
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A Siemens és az AEG cégek hajszája 
Pesten az amerikai beszélőíilm ellen
Mi a titka a lépten-nyomon meginduló szabadalmi pereknek, 
amelyek a filmszínházak nyugodt üzletmenetét veszélyeztetik?

Amikor Amerikn megkezdte az első tonfllmek 
gyártását és elkészült u világviszonylatban is 
kitűnő első hangosfilm, a Western Elcctric nevű 
amerikai vállalat befejezte a hangos Ilimre 
leadó gépének munkálatait. Ebből a gépből 
rövidesen négy-ötezer tiarabot adtak cl Ame
rikában, még pedig azért, mert a Western Elér- 
trie. nagyon jó üzleti fogással

szerződést kötött az. amerikai filmgyárak
kal, hogy az amerikai Hímeket csak Western 

ieadógéppcl szabad előadni.
Az amerikai filmek eljöttek Európába is, de 

természetesen csak azzal a kikötéssel, hogy 
ezeket itt is csak Western-géppel tehet vetíteni. 
Ugyanakkor azonban Németországban szintén 
hozzákezdtek n tonfllmek gyártásához és a 
Siemens-Halske cég, majd nz AEG cég erre az 
ötletre egyesült, „Klangfllm Apparat" néven 
forgalomba hozta a német leadógépeket. Igen 
ám. de Németország fllmlechnikája nem haladt 
annyira, hogy elegendő nagyszabású beszélő
filmeket készíthetett bolna, amelyek hasznossá 
lelték volna a Klangfllm Appqratok beszerzését 
a mozisok részére. A mozik igen helyesen in
kább amerikai bes^élőAlmra — amelyből bő és 
nagy utánpótlás van, — bazirozták színházaik 
vezetését, így

a Klangfllm Apparat előtt bezárultak Európa 
nagy filmszínházainak kapui.

Ekkor Siemensék ügyes fogáshoz nyúltak. 
Szerte Európában, igy

Btnlapeaten Is hajszoszerüen szabadalmi 
pereket Indítottak a Westem-gépek ellen 

és c*ek a szabadalmi perek alkalmasak voltak 
arra, hogy két budapesti filmszínház, de kü
lönösen a Royal Apollo üzletmeneteiét indoko
latlanul megbénítsák. Az történi ugyanis, hogy 
a Siemensék képviseletében dr. Löw Lóránt

pontosan ar. I.'szó színház hétfői premier 
-mgBassaaam—■awwiiEM bjm——;

napjára kérte a Western-gépck ellen a zár
latot,

hiszen ezzel a tárgyalással bármiként is dőlne 
el, a Royal Apolló nagy amerikai filmóriásának 
premierjét megakadályozhatják, vagy

elronthatják.
Hétfőn délben szállt ki a bíróság a Royal 

Apollóba, hogy a Siemens és AEG cégek szaba
dalmi perében tárgyalást kezdjen. Ez a tárgya
lás szenvedélyes és izgalmas vitákkal tarkítva, 
este kilencig tarlóit. Ezalatt dr. Dorogi Ervin 
és dr. Keresztes Béla, a Western és a Royal 
Apolló képviselői szenvedélyes hangon mutat
lak rá arra, hogy az egész hajsza nem való 
másra, mint arra, hogy az Úszó színház film
jének sikerét veszélyeztessék.

Nem volt kegyelem, a Siemens és AEG 
cégek képviselője kitartott álláspontja 

mellett
és csak a legnagyobb rábeszéléssel lehetett rá
venni arra, hogy tízezer pengő kaució ellené
ben a zárlat feloldásához hozzájáruljon. Ez
alatt pedig a vitában szintén résztvevő angol és 
német mérnökök nem tudlak dolgozni a gé
pen. igy a keddi premierre nem volt jól ösz- 
szehangolva a gép és amint köztudomású, 
majdnem katasztrófával járt a Royal Apollóra 
nézve.

Meg kell még jegyeznünk, hogy a Fórum 
filmszínház ellen

hasonló ügyben indított perüket a Siemens 
és AEG cég elvesztették

és a Fórum ellen való zárlatot feloldották. Ugy 
értesülünk, hogy a Royal Apolló, ha perüket 
megnyerték, kártérítésért lép fel a Siemens és 
AEG cég ellen, amelynek üzleti politikája 
majdnem clbuklatolt egy sokezerpengős befek
tetéssel megvásárolt és előadott hangos 
filmet.

Gaál Franciska, Rákosi Szidl, Vaály Ilona, Báinony Rózsi, 
Mészáros Polett, Kertész Dezső, Dénes Oszkár, Körmend? János 

játszók a főszerepeket a

Tommy ős társa 
cimü uj operettben a Király Színházban 

Bemutató : szerdón este fél nyolc órakor.

Rz Úszó Szinház előadásai
mától 5, !48 éo MitO órakor kezdődnek

HOYAL APOLLO

(Igazgatók: Heltai Jc iiő, Lengyel Menyhért.)

Lakatos László: Tizennyolcévesek
Pénteken, október 11-én este 8 órakor először 
és a következő napokon

Lakatos László: Tlzennyolcévcsek
3 felvonásos komédiája kerül színre. 

Főszereplők.
Székely Lujza, Somlag Artúr, 
Keleti László, Mály Gcrő, Pető

Radó Márta, 
Ráday Imre, 
Endre.

Rendező: Bródy Pál. Díszlettervező: Vincze 
Márton.

Ma, hétfőn, október 7-én, továbbá 8-ón, 
9-én, 10-én, 14-én, 17-én este 8 órakor és va
sárnap, október 20-án délután félnégy órakor 
mérsékelt helyárral

Földnélküly János.
Vasárnap, 20-án délelőtt 11 órakor

Bartók Béla zongoramatlnéja.

Azokat kérdezze meg, akik tegnap látták, 
hogy milyen az

EZ HÁT A SZERELEM
Azt fogják rétéiül: Remek l Elragadó! Kacagtató! szenzációd Tehát..........
Azonnal nézze meg maga Is! FílVáfOSl OperftltSZlnháZ

Faludi Sándor, Harmath Imre, Bródy István 
és Sarkadi Aladár a büntető bíróság előtt 
a Kikelet-utca 3. »Helfgott bácsijai miatt

Ma tárgyalják a Hellgolt rokonság becsillelsértésl perét
Rendkívül érdekes becsületsértési pert 

tárgya) ma délelőtt a büntetöjárásbiróságon 
Oláh bíró. A pereskedés anyagát cgy operett 
szolgáltatta és a vádlottak mind színházi em
berek.

Az elmúlt szezonban a Fővárosi Operett
színház szinrehozla a „Kikelet-utca 3" cimü 
operettet, amelynek

első felvonása a békebeli Városligetben, 
Helfgott bácsi fotográfus sátrában ját

szódik le.
Helfgott bácsit Sarkadi Aladár játszotta öt
letesen, kedvesen és nagy sikerrel. Néhai 
Helfgott bácsi rokonságának azonban ugy 
látszik nem tetszett Sarkadi Helfgott bácsija 
és bántó, becsületet sértő tendenciát láttak 
a népszerű komikus alakításában. Annyira 
nem tetszett Helfgottéknak az operett első 
felvonása, hogy

a büntető járásbíróságon panaszt tettek 
Sarkadi Aladár ellen becsületsértésért, 

de beperelték a darab librettistáját: Harmath 
Imrét, rendezőjét: Bródy Istvánt és a szin
ház igazgatóját: Faludi Sándort is.

A járásbíróság elnöke a Helfgott-család 
feljelentését Oláh bírónak osztotta ki, aki

ma, hétfőn kilenc órakor kezdi meg a 
furcsa becsületsértést per tárgyalását, 

amelyet nemcsak színházi körökben, hanem 
a jogászvilágban is érthető érdeklődéssel 
várnak.A Hétfői Napló munkatársa megkérdezte 

Sarkadi Aladárt,
a becsületsértési per fővádlottját, mit szól 
ehhez a szokatlan szerepéhez és mit vár a 
tárgyalástól: ______

— őszintén szólva: nagyon drukkolok, 
mert

a Markó-utcában ez lesz az első — és 
ha szabad remélnem, utolsó premierem.

Ili még sohasem szerepeltem eddig.
— N.em is értem, mit akar tőlem a Helf

gott-család, hiszen, aki látta a darabot, alig, 
ha állíthatja, hogy én megbántottam volna 
a .szerepeimben Helfgott bácsi emlékét. Ha 
ezért engem el lehet ítélni, akkor bizony ité- 
let vár többé-kevésbé mindenkire, aki a 
színpadra mer lépni.

RAJOK GIZI 
az Andrássy-iiti Színházban 

Holnap szenzációs premier!

SZÍNHÁZI napló
Áll a csata a Vígszínház és a Magyar 

Szinház között. .4 Magyar Szinház 
ugyanis e héten műsorába iktatta az „Agg
legény apát", majd október 18-ára premierre 
tűzte Bús Fekete László uj vigjátékát. Mind
két darab főszereplője Titkos Ilona, aki 
egyelőre a Vígszínházban játszik zsúfolt há
zak előtt a „Két lány az utcán" cimü darab
ban. Tekintve, hogy a Vígszínház sem veszi 
le szívesen műsoráról a nagysikerű darabot, 
viszont a Magyar Szinház sem mond le Tit
kos Ilonáról, akinek október 15-től kezdve 
szerződése van a . Magyar Színházhoz, egy
előre a színigazgatók vitatkoznak azon, hogy 
Titkos hol köteles játszani. Titkos viszont 
erősen próbál a Magyar Színházban és 
várja a színigazgatók csatájának eredmé
nyét.

Az Andrássy-uti Szinház premierjét kedden 
tartja meg. A műsor egyik fénypontja Zi- 

lahy Lajos vigjátéka, a „Házasságszédclgő", 
amelynek főszerepét Bajor Gizi játssza. A há
zasságszédelgő Rátkai Márton, aki cgy csomó 
leánynak már elcsavarta a fejét, amikor Bajor 
Gizihez, a kedves és ártatlan vidéki postáskis
asszonyhoz jutott. Egy bírósági tárgyaláson ját
szódik le a darab, amikor hol kacagtató, hol 
pedig köitőien szép jelenetek során kitudódik, 
hogy ez a házasságszédelgő voltaképpen egy me
legszívű flu és a postáskisasszony, aki dühös 
fúriaként jelentette fel a házasságszédelgőt, ha
lálosan szereti csapodár udvarlóját. Harmath 
Imre a műsorban a Singing fool paródiáját irta 
meg. A főszerepeket Radó és Kökény Ilona ját
szók, Radó a színpadon maszkírozza át magát 
Al Jolsonra.
A z írók színházának, a Belvárosi Színház- 

nak premierje iránt a legnagyobb vára
kozással tekintenek A szinház újdonságát 
Lakatos László Tiz. nnyolcévesek cim alatt 
irta. A kitűnő iró uj darabjáról a követke
zőket mondotta-

— A darab — élet, minden tendencia, min
den csúfolódás nélkül. Nem fotográfia és nem 
karrikatura. Inkább állásfoglalás a fiatalság 
mellett. Nagy szeretettel és gonddal foglal
koztam vele. .4 Tizennyolcévesek a szív
ügyem.

A jövő hét egyik legérdekesebb színházi 
eseménye feltétlenül az Uj Színházban 

fog lejátszódni, ahol Földes Imrének az Égő 
város cimü darabját mutatják be. Földes 
Imre darabjáról a következőket mondta a 
Hétfői Napló munkatársának:

— Az Égő város a Tüzek az éjszakában 
cimü darabommal megkezdett trilógia má
sodik része. A trilógiát azonban ugy kell ér
teni, hogy a darabok nem csclekményileg. ha
nem eszmeileg tartoznak össze. Egyetlen cgy 
olyan alak nincs felvéve az Égő városban, 
amely a Tüzek az éjszakában cimü dara
bomban szerepet játszott volna. Azt is el
árulhatom, hogy az Égő város egy másik 
megszállt területen játszódik le, hogy me
lyiken, azt a közönség ugy is érezni fogja a 
darabomból. Teljes bizalmam a szereplőké- 
A főszerepekben Berky Lili, Gózon, Harsá- 
nyi, Baló és mindenki, akit a szinlap mutat 
a legnagyobb lelkesedéssel próbálnak. A ren
dezés újra Bérczy Ernő kezében van, aki 
a Tüzek az éjszakában-t készítette elő a 
színpadra.

A múlt héten hirt adtunk arról, hogy 
Beregi Oszkár kibékült Hegedűs Gyulával 

és ez a békülés mintha hivatalosan is utat 
nyitott volna Beregi Oszkárnak a magyar 
színpadra. Mint értesülünk, a Fővárosi Ope- 
rettszinház tárgyal Beregi Oszkárral és egy 
operettben, azonban drámai szerepben 
akarja felléptetni. Beregi Oszkár egy másik 
színházzal is tárgyal, ahol megegyezés ese
tén a soron következő újdonság főszerepét

AZ UJ SZIAIIÁZ JF.I.rATI:

ÉGŐ VÁROS
Október 11-én este 8 órakor 

Főpróba: október 10-én este 8 órakor 
Főszerepeit:

Berky Lili, Gőzön Gyula, Harsányt Rezső 
VAradi, Baznay, Baló, Boray, GArday Játszik

Földes Imre

Egész Budapest

Mznűroiisziimaii
áj műsoráról beszél.

Kezdete 9 órakor Telefon 205 - 51
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HONTHY ES GAAL
Honthyt állítólag Lakatos László, az egyik szerző beszélte le a 
Csúnya leány főszerepéről — Gaál Franci vallomása a botrányról, 

a lenyűgöző munkáról és Dayka Margitról
A nyájas olvasó és a nagyérdemű publi

kum ugyancsak dörzsölhette a szemét, ami
kor az utóbbi napokban váratlanul két ki
adós primadonna botránnyal szórakoztat
ták az újságok a feketekávéjánál, vagy ép
pen két villamos átszállás közöli.

Gaál Franciskára habzó szájjal és valami 
megmagyarázhatatlan gyűlölet diktálta in
dulattal mondták ki a „karmesterfaló" 
szentenciát és a „tirannusi" jelzőt. Honthy 
Hannával, színházi szezónunk „makrancos 
hölgyével" már elnézőbbek voltak pedig ő 
követte el a nagyobb hibát.

Vájjon mi itt az igazság? Mi történt a 
kulisszák mögött a színházi irodákban, 
amiről vagy jóakaratuan hallgattak, vagy 
amit rosszul mondtak el.

Beszéljünk először Honlhy Hannáról.
I. Honthy Hanna sakk-mattot ad

Igen, Honthy Hanna sakk-mattot adott a 
Fővárosi Operettszinháznak. A „Csúnya Hány 
próbája helyett megjelent az igazgatói irodá
ban s egyszerűen kijelentette, hogy nem játsz
ana a szerepét.

— A darab remek, tehetséges, zseniális, — 
mondta. —- Csakhogy éppen az én szerepem 
rossz. Játsszuk inkább a „Sislers" cunu dara
bot, abban

nagyobb az aufmachung.
És erre most jön rá a művésznő, mikor 

már júniusban is olvasta a darabot és el volt 
ragadtatva szerepétől? — kérdezték.

__ Nö igen, — mondta — egy kis változta
tást kérekl _ ,

— Azt már nem! —- mondta a szerző és az 
Igazgató, akik, ugylátszik, még nem szoktak 
meg, hogy a primadonna nemcsak a három
száz pengős esti gázsit akarja zsebrelenm, ha
nem ezért írója, zeneszerzője, rendezője ösz- 
szes szereplője akar lenni az operettnek.

Honthy ugyanis nem kívánt egyebet, mini 
hat szám ujraköltését és az egész darab 
átírását olyanformán, hogy ő Fejes Teri
vel, a szinház igazi üdvöskéjével, a ragyogó 

szubrettet a színpadon ne találkozzon.
Hihetetlen, mert nem hisszük, hogy Honthy fél 
egy színre lépni Fejessel. Viszont azt is kifogá
solta, hogy Fejesnek négy száma van, holott 
neki csak nyolc.

Az igazgató, aki jól tudja, hogy a sztnhá. 
társasjáték, ezt magyarázni próbálta a prima
donnának. Meggyőzni azonban nem sikerült. 
A vitatkozások és knpacitálások heves izgal
mában azonban a primadonna még ogy szen
zációs kijelentésre ragadtatta el magát.

— Igen, nem akarom játszani a Csúnya 
lányt, — mondta — mert

erről a darab egyik szerzője, Lakatos 
László lebeszélt.

Lakatos László, a darab hallgatólagos társ
szerzője, nem tudjuk, hogy mit szól ehhez? A 
tény az, hogy a primadonna alaposan 

cserbenhagyta a színházat, 
amely nem ijed meg, do tovább dolgozik.

Ezek után azonban azt lehelne hinni, hogy 
a színigazgatók összefognak és ha nem is 
nyíltan, de egy hallgatólagos bojkottal bünte
tik azt a primadonnát, amelyik igy mer pac
kázni egy színházzal és egy csomó egziszten
ciával. Ezt diktálja a józan ész, de ... bizal
masan arról értesülünk, hogy Sebestyén Géza, 
a Városi Szlpház igazgatója, felkereste Honthy 
Hannát és kijelentette, hogy

szívesen szerződteti
és velő síinrehozza a Sislerseket, amelynek 
előadásához a ..Csúnya lánnyal' szembúi 
Honlhy ragaszkodott.
11. Gaál Franciska a tyrannus
öles cikkek jelentették róla, hogy „fel

falt" ogy karmestert a Király Színházban. 
Durva kifejezéseket adtak a szájába, holott 
egy apróbb színházi nézeteltérésen kivül 

nem történt semmi.
Gaál Franciskát meg kell védeni, mert en
nél bűbájosabb, tehetségesebb, izzig-vérig a 
munkájáért élő színésznőt harminc évben is 
csak egyszer lehet találni. Mélyére kell 
nézni ennek a botránynak, amely már sze- 
mrtlenttl általánosít és cl kell mondani, 
hogy mi az igazság benne. Ezennel átadjuk 
a szót Gaál Franciskának, aki a Király 
Szinház öltözőjében az Izgalomtól remegő 
hangon, sírásra csukló szájjal, de ökölbe 
szorított kézzel és energikusan adja elő az 
„esetet".

— Miért Hígnak beiéin, miért hajszol 
i«kl

Azért, mert kora reggeltől késő estig dolgo
zom mint egy állat és azt akarom, hogy si
ker legyen? Igenis kínozok mindenkit, de 
csak a jóért és azért, hogy a közönség ne 
fizesse meg hiába a beléplidijat. Rettenetes, 
mérhetetlen hajsza ez. Hát mi történt? El
próbáltunk egy számot hatszor, hetedszer 
megint rosszul csinálta a karmester,

Mindenki látta, hogy óriási baj lesz, 
mert ez a kitűnő képzett muzsikus 

még nem kurmester.

A karmester ur még sohasem volt egy har
mincegy tagú zenekar élén. Ez a zenekar 
pedig úgy nézett ki, mint amikor valakinek 
a hajába belefuj a szél.

Szerte széjjel állott.
Nem volt, aki összetartja! Ezt mindenki 
látta és némán tűrte.

De én, ha megköveznek, akkor sem 
tudom lenyelni a rosszat.

Esküszöm, nem mondtam semmiféle go
rombaságot, csak azt, hogy már „megint 
alszanak a zenekarban". Ehhez, jogom van, 
mert nemcsak rólam hanem száznyolcvan 
emberről van szó. A karmester ur az „inzul
tus" után tovább nem játszott,

nem igaz, hogy ott hagyta volna a pul
pitust.

Csak a próba végén, amikor látta, hogy 
UffJ/ sem tudja megoldani a nehézségeket, 
kérte, szerződése felbontását. Ennyi az 
egész!

Orvosságot önt csak úgy üveghői a szá
jába. Lázcsillapító! (Hát lehet az ilyeneket 
láz nélkül megúszni?) Rákosi Szirti jön be. 
Egy-két tanácsot ad az uj szerepre vonatko
zóan. ügy fogadja, olyan alázatosan, min! 
egy kicsi szininövendék. Kezet csókol érte.

— Borzasztó ez a Pest, — mondja. — 
Feltűnt a Vígszínházban egy fiatal színész
nő, aki tehetséges, elragadó és 

önmagában is megállja helyét.
Azért örültek neki, mert ellenem akarták 
kijátszani.

Csak azért akarták naggyá tenni, 
mert azt hitték, hogy nekem fái.

Legjobb szabás és tökéletes méretekben
Mintázott pouplin anyagból, bé
lelt mellel, elsőrangú minőség P
Fehér, sajátjában mintázott 
pouplinból, 2 drb gallérral . . P
Színes oxford anyagból, 2 drb 
külön gallérral . . . ............... P

HtUótng
Kitűnő mosott siffonból, dísz
pánttal .................................P

Hosszú alsónadrág
Cöpper anyagból, gombos 
facou.....................................P

Pyjama öltöny
Divatmintás flanellből, sujtás dísszé] .................................  P

Dupla gallér
Kitűnő minőség, az összes divat
fazonokban, 84 cm-tői 46 om-ig P

9-80
850

6*50

440

13’50

Esküszöm, könnyezve tapsoltam 
Margitnak, csak a tehetségteleneket 
bírom.

Csupa aktivitás, csupa munkaszeretet és 
csupa tehetség a kis Franci, aki nemcsak 
sztár, hanem igazi színésznő is.

— Eddig leányszerepeket játszottam és 
most tizennégy éves flu nadrágszerepében 
teljesen uj probléma előtt állok. Nem hasz
nálhattam a régi eszközeimet, az úgyneve
zett leányos bájosságot, az exterieurt. A kis 
tizennégy éves flu sir a színpadon. Én már 
sokszor sírtam ..mint leány", de azt, hogy 
egy kamaszgyerek hogy sir arról fogalmain 
sem volt. Napokig jártam ki a grundokra. 
Lestem hogy valamelyik gyerek clbőgi ma-

Premier után
EGY-KETTÖ-HAROM. Molnár Ferenc. A 

ragyogó elme szédítő iramú játéka. Ez talán 
elég is lenne a kritikából. Mert olyan ez a 
Molnár darab, mint amikor a cirkuszban la
tunk egy artistái, aki fantasztikus légtor- 
nászmutatványok után elér a varieté meny- 
nyezetéhez. Itt aztán a kifeszitetl vékony 
kötélen, — mig a közönség dermedt csend 
ben szivszorongva várja, hogy jaj Istenem 
mi fog történni, — előveszi a hegedűjét és 
egy gyönyörű dalt intonál. Ezt csinálta Mól 
nár, aki bravúros akrobata mutatványával 
száguldott velünk egy óráig, hogy végre egy 
mondatban bemondja a morált: Jaj ennek 
a mai társadalomnak, amelynek tagjait úgy 
lehet mozgatni, mint ezeket a bábukat. Góth 
tökéletes társa volt Molnár Ferencnek. Bírta 
a tempót. A színészi teljesítmény nonplus 
ultráját adta. A többiek apró kerekei a jó 
gépezetnek, Makay Margit, Rajnay, Gárdo
nyi, Peti, Makláry, Simon Gizi és a szinlap 
minden egyes neve. A „Marsall"-ban Törzs 
Jenő mindenki fölé nőtt.

HAJNALBAN, DÉLBEN, ESTE, Dario Nicco- 
deini darabját Oscare di Franco brillláns for
dításában n Kamara Szinház mutatta be Bajor 
Gizi szinészpályájának csúcsára jutott ebben a 
darabban.

A ROYAL-ORFEUM októberi műsorát a 
Titzé et Tarasson, Mlle Lydina táncosok 
bravúros szereplése mentette meg a premier 
után következő napon. A keddi bemutatóról 
ugyanis elkésett az orfeum főallrakciója és 
bizony nélkülük hiányos volt a műsor. Az 
„Admirals" nevű jazz-énekeseknél jobbal 
alig hnlloltunk. Nagyon tetszett Frcdoni. a

Postán utánvéttel bérmentve szállítunk

gát. Nem, az Istennek sémi Akkor az egyik 
gyereknek eldugtam a könyveit. A gyerek 
váltig erősködötl. hogy agyonüti otthon az 
apja, ha nem viszi könyveit haza. De nem 
engedtem, ki akartam belőle venni a sírást. 
Végre clbőgtc magát. Mohón, nyitott szem- 
mel néztem a gyerek Őszinte ijedtségét. Le- 
kopiroztam.

Kegyetlen
Mindezt egy

Most képzelje 
hosszal játszik

A kis
holsein

voltam, de megvolt, 
színpadi percért tettem.
el, hogy a zenekar két óra 
Meg kell veszni, ha rossz! 

bölcs elhallgat és a ..liriinnust" se- 
találom az öltözőben.

Siót) Zoltán.

százarcu komédiás, Békcffi László kitűnő 
tréfája: a „Liba". amelyben Somldr Stefi, 
Szemlér Mária. Hol kő József voltak kitűnők 
és„Nagysám nemde bár" című Zerkovllz- 
sláger, amely biztos, hogy rövidesen befutja 
Európát. fírczkövy László. Sugár Flór! és 
Gallai Nándor dicsérendők.

A KOMÉDIA ORFEUM, amely egy-, kél-, há- 
rompengfis helyér startiül indult, ugylátszik jól 
bevált. Az első miisora máris kitűnő. Az utób 
érhclellen Solti llermin, a kitűnő Mende Klári, 
a G'a/frd-lrió, amely itt kezdte artista pályáját, 
S'i.mai Rezső, Tamás Benő és egy grand-guig* 
nolhan Harsányt Rezső tetszetlek.

az úszó színház második premierjb 
u legteljesebb siker jegyében zajlott le. Mig 
az „első premier’ a másliulycn bőven rószlolc, 
zetl technikai akadályok miatt nem volt telje
sen sikeres, addig a pénteki második premieg 
teljesen igazolta :iz „Hszó szinház" világsikerét? 
A közönség, amely aj előbbi kritikáktól kissé 
befolyásolva ült a nézőtérre, kellemesen csa
lódva lávozotL' A ..Revcllersek" és „B, Lowe" 
híres Mlssisipl dalával indul ez a csodaszép 
film, amelyből a dramaturgia már kivágta 
azokat a részekei, amelyek fölöslegesen meg
toldottak a cselekményt. A film minden apró 
része külön < linény. Á szépség, a művészet és 
a technika egymásra licitál ebben a filmben és 
szivszorongva, dermedlen kell figyelni azokat 
az igaz, emberi bangókat, amelyeket n tökéletes 
beszélőgép csalódásig hűen reprodukál A hajó, 
a gyermek cs a főhősnő szenvedésének zene- 
motívumai döbbenetesen a szívbe; szólók. A 
film befejező része, ahol Jack Sinith, a híres 

néger maszkjában, 
M
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Megnyertük a 65-ik 
magyar-osztrák mérkőzést

Takács és Avar gólfaival már 2:0-ra vezetett a magyar csapat, amikor 
Obitz hibája váratlanul osztrák gólt eredményezett 
Magyarország-Ausztria

Áz örök riválisok tehát ismét megütköz
tek. Köze) harminc esztendeje áll a harc a 
két szomszédos ország Iahdarugösportja kö
zött, és e küzdelem soha el nem halványuló 
lángja teremtette meg és fejlesztette nagy- 
gyá a két nemzet labdarugósportját, felépít 
ve azt a sportbarátságot, amely széttéphe- 
felien lánccal fűzi egybe a magyar és osztrák 
labdarugósportot. Az idők folyamán felme
rülhetlek, kínos differenciák, avatatlan ke
zek kirobbanthatták a szenvedélyeket, a 
Hőbe Warle izzó poklában magasra csap
hattak a botrány hullámai, de az édeklődést 
letompitani, az osztrák és a magyar publi
kum szerctctél elvonni nem sikerült még 
senkinek.

Hatvanötödszer csapott össze tegnap a 
magyar és az osztrák labdarúgás 

és a Hungária-uti futballmezöt boldog öröm
mel, csillogó szemekkel hagyta el a lelkese
déstől mámoros közönség.

E pillanatban mellékes, hogy milyen szín
vonalon mozgott a játék. Két hét múltán 
senki sem fogja kutatni, hogy minő körül
mények között jött létre az eredmény, a 
sportkrónika az ufókor számára csak annyit 
jegyez fel, hogy

a magyar válogatott csapat 1920 októ
ber 6-án, a tizenhárom aradi vértanú ki
végeztetésének szomorú évfordulóján 
2 : 1-rc legyőzte Ausztria válogatott 

labdarugóit.
Talán nem is helyes, hogy az öröm és a 

megelégedettség pillanataiban 1849-re emlé
kezünk. De ilyenkor az ember nem túlságo
san válogatós.

Jó napjuk volt a jegyüzéreknek
Villamost ezúttal sem lehetett kapni. A pub

likum boldogabbik része taxin, vagy magán
autón, a szegényebbik nagyobbik fele pedig 
gyalogszerrel igyekezett a pálya felé. A jegy
üzérek előőrsei ellenben már nz Orczy-utig 
építették ki hadállásaikat. A pompás szeptem
beri időben

bombaüzleteket kötöttek a zagforgalomban.
Még javában folyt a magyar és osztrák máso
dik ligák csatája, amikor a Hungária-uti pálya 
tribünjei már roskadoztak közel harmincötezer 
főnyi tömeg súlya alatt.

Már a pálya bejárata előtt kellemes benyo
mást keltett Bosnyákovits Károly, a futballista- 
rendőrfőfelügyelő legénységének nagyszerű 
munkája. De példás rend uralkodott bent a 
pálya belsejében is.

Rádióhangverseny, virágcsokor 
Himnusz

A publikum általánosan megnyilvánult óhajn 
teljesül: vége fik előmérkőzésnck. Egy kis rá- 
dióhnngverseny üzl cl a pillanatnyi unalmat. 
Gyér taps fogadjn a pályára lépő osztrák ven
dégcsapatot, orkánszerü üdvözlés a pirosingcs 
magyarokat. Fényképezés, Himnusz, azután 
Fogoly 111. a magyar csapatkapitány virág
csokrot nyujt ál osztrák kollégájának, 
Gschweidlnek. Megjelenik a pályán fekete pi
zsamájában

Sophus Ilansen, a dán biró.
öt is tapssal üdvözli It. Magához inti a kél csa
patkapitányt és sorsol.

A szerencse a magyar csapatnak kedvez. 
Mindenesetre jó kabala. Azután felállanak a 
csapatok a következő összeállításban:

Magyarország: Aknai (Újpest) — Mándi 
(Hungária),* Fogoly III. (Újpest) - Borsányi 
(Újpest), Kalmár (Hungária), Obitz (Ferenc

város) — Markos (Boeskay), Takács II. (Fcren- 
város), Avar (Újpest). Hires (Hungária), Titkos 
(Hungária).

Ausztria: Franzl (Admira) — Schramseis 
(Rapid), Janda (Admira) — Mock (Auslria), 
Kellingcr (WSC), Sebőit (Admira) — SiegI 
(Admira), Klíma (Admira), Gschweidl (Wicn- 
na), Horváth (Rapid), Giebisch (Vienna).

Takács mesteri gólja nyugalmat 
teremt

A játékot Gschweidl indítja cl. Vehemens 
magyar támadások indulnak, do Tiíkosl két
szer is táccsra szerelik. Az 5. percben Markost 
offszájdon éri a biró sípja. Közvetlen utána 
magyar korner. Igen jelentős a magyar csapat 
fölénye, különösen a balszárny van elemében. 
Mindkét oldalon több ártatlan fault, de a ki
tűnő Hantén mindent meglát. A 10. percben 
Titkos lövése alig kerüli el a kaput. A 11. perc
ben

Fogoly hatalmas clőreadását Takács stop
polja. majd egyedül végigfut a félpályán 

s közelről jobbsarokba gurítja: 1:0.
Folytatódik a magyar fölény. A 13. percben 
Franzl veszélyes helyzetben véd. Újabb magyar 
korner. Az osztrákok ellentámadása is kornert 
hoz, Gschweidl közeli lövését Borsányi a kapu
vonalon lábbal védi. A játék kissé ellaposodik. 
A 23. percben Titkos lefut, de beadását az 
osztrák kapus a 16-oson fogja. A magyar tá
madásokat az osztrák védelem sikerrel parí
rozza. A 28. percben labdahordozásért szigorí
tott szabadrúgás ellenünk, majd osztrák kor
ner. A 34. és 36. percekben Avar, illetve Titkos 
jó helyzeteket ront el. Az utolsó öt percben a 
magynr csatárok szorongatják az osztrák 
kaput.

Avar góljával 2:0 az eredmény, 
de Obitz hibájából váratlan si

kerhez jutnak az osztrákok
Szünet után élénk magyar támadások, két 

eredményleien korner. Gschweidlt Kalmár vé
letlenül szájon rúgja. Majd Horváth üres ka
puba nem tud gólt rúgni. Klíma megsérül s pár 
perc múlva bekötött fejjel visszatér. A 6. perc
ben

Mándi hosszú előreadása Takács lábáról 
lecsúszik, Avar elé kerül, aki hálóba küldi: 

2:0.
Nagy magyar fölény alakul ki. Takács, Avar és 
Kalmár bombái csaknem gólt hoznak. Majd a 
20. percben erős osztrák támadások kezdőd
nek, de ezután csakhamar magyar fölény ala
kul ki. Ennek ellenére a 33. percben korner 
ellenünk. Két perccel később

Obitz a kapu előtt hat lépésről fölöslege
sen hátraadja a labdát, amely Fogl III. 
lábáról lepattanva Kiima elé esik, aki be

lövi: 2:1.
A magyar fölény tovább tart. Szinte a levegő 
ben érezzük a harmadik magyar gólt, amely 
sehogysem akar bekövetkezni. Nem is lesz be
lőle semmi. Ilansen biró sípja a meccs végét 
jelzi. Felhangzik a magyar Himnusz és Kal
márt az ujjongó tömeg vállán viszi ki a pá
lyáról.

Az öt magyar csatár — öt 
hangszeren játszott . . .

A 65-ik magyar-osztrák mérkőzés egyáltalán 
nem tartozott n magas színvonalú meccsek 
közé; azt azonban megállapíthatjuk, hogy ha
tározottan

érdekes játék alakult ki, 
különösen a második félidőben.

A magyar csapatnak az Aknai—Mándi—Fo
goly Hl. össztétclü közvetlen védelme volt a lég-

A hét jól kezdődik: 
megnyertük az osztrák-magyar meccset.

De még jobban folytatódik:
Csütörtökön jön

Douglas Fairbanks
a Gaueho 

címszerepében 

a CORVINBA és a KARARÁBA

2:1 (1:0)
jobb része. Különösen Aknai pompás védésének 
adózunk feltétlen elismeréssel. A fedezetsorban 
Kalmár remekelt. Csaknem minden akcióját 
örömmel kisérte tetszéssel a publikum. Bor
sányi szintén becsületes teljesítményt nyújtott. 
Obitz pedig már régen nem produkált oly ki
tűnő játékot, mint ezúttal. Pechje volt, hogy 
hibásan hazaküldött labdájából gólt értek el 
az osztrákok és ez a gól a jeles futballista lel- 
kiismeretét terheli. Baj volt ellenben a csatár
sorral. Avar kényszerbeválogalása kiváltotta 
azt a reakciót, amelytől már nagyon sokan 
előre féltek. A kontaktus a csatárlánc közepén 
megszakadt és igy minden egyes csatárjátékos 
a saját szakállára operált. Markos korántsem 
vált be és igy fokozott munka hárult a bal
szárnyra, amely azonban nem tudta ezt átvál
lalni.

Ami pedig minden meccslátogató feltétlen 
csodálatát kivívta, az

az osztrák védelem szenzációs játéka volt.
Franzl mesteri védését az előtte játszott 

Schramseis—Jando-bekkpár teljesítménye tette 
tökéletessé. A fedezetsorban Kellinger, a csa
társorban a Kiima—Gschweidl—Horvat össsze- 
tételii belső csatártrió játszott kitünően. Este 

bankett
volt a Royal-szálló éttermében, ahol melegen 
ünnepelték a magyar-osztrák sportbarátságot 
és a jeles dán bírót.

A magyar profifutball 
erőtartalékakülönbnekbi- 
zonyult az osztrákokénál 

Magyar 11. liga—Osztrák 11, 
liga 3:1 (1:1)

A második ligák válogatottjainak második 
találkozása a magyar csapat győzelmét hozta. 
Azonban ez a győzelem nem volt valami impo
záns, mert

a rosszul összeállított magyar csapat 
ugyanugy vereséget is szenvedhetett volna, 

pedig többet támadott s jobb is volt. Ugyanis 
oly kirívóan gyenge játékosok is helyet kaptak 
a volt „nagy" válogatottak (Weinhardl, Prém, 
Búza, Vámos) mellett, akik teljesen lerontották 
a csapat stamináját. Lehetetlen, hogy a II. li
gában ne lenne jobb játékos a maga posztján 
Fischernél és Singcrnéll

Nagy baklövés volt továbbá az eredetileg 
beállított osztrák Buresch az osztrák csapat 

ellen,
szerencsére a szövetség még korrigálta idejé
ben. Weinhardl és Prém voltak a legjobbak, 
Szladovits, Haar és Búza megfelelőek, a többiek

bizony gyatra játékot nyújtottak. Az osztrák 
csapat egységesebb együttes benyomását kel
tette s gyorsabbak is, de nincs bennük a a lele
ményesség, ami a mieinkben. Egyénileg a jobb
szélső Káplán, Facco, Holzbauer és Jelűnek 
nyújtott klasszis játékot. Sorozatos osztrák tá
madások a meccs elején. A 19-ik percben Szla
dovits 30 méteres szabadrúgása hozza meg a ve
zető gólt, majd a 32-ik percben Kestler a gyenge 
Davidovics oldalán áttör s négy méterről ki
egyenlít. Osztrák fölény, lanyha iram a továb
biakban. Szünet után változatos játék, Fischer 
kétszer is földbe rúg s Holzbauer sorra ügyet- 
lenkedi el a jobbnál jobb helyzeteket. A 33-ik 
percben végre Bajor hosszú keresztlabdáját 
Szladovits hálóba fejeli (2:1) s végül a 42-ik 
percben ugyancsak Szladovits 8 méterről beál
lítja a végeredményt (3:1).

Herendi-vándordíj, Ma
gyar Kupa és barátságos 

mérkőzések
A válogatott mérkőzések mellett sok érdekes 

meccs kerüli sorra az ország minden részében. 
A Magyar Kupában Kispest és Pécs-Baranyu 
tovább ment. A barátságos meccsek során a leg
nagyobb meglepetés az Attila nagy győzelme a 
Boeskay felett. Az ifik vctélekéséből a MILL 
került ki győztesen. A részletes eredmények a 
következők;

A MILL nagy meglepetésre 
legyőzte a BLASz-t
MILL—BLASi Ifj. «:< (»;•).

A ..Herendi-vándordij" döntőjébe való ju
tásért végig heves, változatos és izgalmas küz
delmet vivőit a MILL és a BLASz ifjúsági vá
logatott csapnia, amely nagy meglepetésre a 
MILL győzelmét hozta, s igy ő játssza a döntőt 
a Középmagyar ifjúsági válogatott csapattal. A 
meccset a futballszerencse döntötte el a gyen
gébb kvalitású csapat javára. A MILL együtte
snek ugyanis minden sikerült* míg a BLASz

ÜDÍTŐ cigaretta
Már az Saazea dohAnykUl»nl«i>(.»é(l Smíákaanh, 

ható (kávéházakban, vendéglőkben, mulatókban.) ?

tizenegyét hatalmas balszerencse kisérte. Ü 
győztes csapat góljait Weiszkopf (2), Be'hrin- 
ger V. (2), Nagy és Kristóf U. (11-esből) rúg. 
ták, az ellenfél góllövöi Pachert (3) és Füstét 
voltak.

Magyar Kupamérkőzések
Pécs-Baranya—Merkúr 2:0 (0:0).

Pécs. - 1500 néző. — Biró: Merkle. Helyen
ként durva, gyenge nivöju mérkőzés, amelyet a 
pécsi csapat megérdemelten nyert meg Foór 
(11-es) és Tritz fejes góljával. A II. félidő 18. 
percében a biró Kövest és Perinát kiállította 
kölcsönös fault miatt

Kispest—Soroksár 3:2 (2:1). A Kispesten lé
játszott meccsen a tartalékos honi csapat volt 
jobb.

Barátságos küzdelmek
Attila—Boeskay 5:1 (2:0). Miskolcon a ki

tűnő formában lévő miskolci legénység leheti, 
gerelte a debreceni együttest. A gólok a kövek 
kezö sorrendben estek: Opata (1. perc), Bání 
(22), Zemler (5. p.), Pásztor (8. és 20. pl 
Pimpi (44. p.).

Bástya—Turul 2:1 (2:1). Barátságos mérkí. 
zés Szegeden. A 20. percben Vaczek rúgja a 
vezető gólt, amelyet a 24. percben Kitti egyen
lít, mig a 36. percben Possák a Bástya győztes 
gólját rúgja. A meccsen egy sajnálatos, de vé
letlen baleset történt. Reisner a fejelni akaró 
Kittinek az arcbőrét felhasitotta a stoplijí- 
val, mire utóbbi kénytelen volt kiállani. -* 
KEAC—SzTK 2:2 (1:2).

Somogy—Bak FC 0:0. A Kaposvárott leját
szott barátságos mérkőzésen Somogy csapata 
úgyszólván a kapujához szegezte II. ligabeli 
ellenfelét, de gólképtclen csatársora egyetlen 
helyzetet sem tudott értékesíteni. A II. félidő 
15. percében Jakube 11-esét Deierl, a Bak FC 
kapusa, kivédte.

Zala Kanizsa—Zalaegerszeg válogatott 8:1 
(0:1). A három tartalékkal felálló profik ellen 
majdnem meglepetést szereztek a lelkes zala
egerszegiek. Borbély az első félidő 20. percé
ben lőtt védhelellen góljával ugyanis egészen 
a II. félidő 25. percéig vezetlek és Schmidtnek 
csak ekkor sikerült egalizálni. Ekkor azonban 
a zalaegerszegiek visszaestek és a 35. percben 
Schuszter, majd Csász beállította a végered
ményt. A Zala-Kanizsából Béder, Kiéin II. és 
Horváth, a Zalaegerszegből a kapus és Borbély 
volt jó.

Kerékpáros kegyeleti 
stafétát indítottak a 

szegediek Budapestre 
A kerékpársport vasárnapi eseményei.

A szegedi kerékpárosok megható módon fe
jezték ki kegyeletüket az aradi vértanuk em
lékének.

Kerékpáros-stafétát állítottak össze, amely 
reggel 6 órakor indult el Szegedről s « 
Ludovlka-kertl Hősök emlékszobrát koszo-

ruzta meg.
A stafétában 12 ember futott, akiket teherautón 
vittek az egyes váltóhelyekre. A staféta tagja* 
a kővetkezők voltak: Noel, Molnár II., Hoffneff 
Komlódy I.. Otott, Csányl, Mészáros, Faragó, 
Berg Mayer, Tóth I. és Tóth II.

Az MKSz rekordkísérlet! versenyt rendezett 
a Millenárison 

s két rekordot sikerült is eladni a múltnak. 
Az 500 m-es tendem-rekordkisérleti versenyben 
a Györffy—Eigner (FTC) pár 30.4 mp.-es UJ 
rekordot Állított fel, megdönt’© a Pfrity— 
ner-pár 1926-ban elért rekordját. — Az M 
m-es egyes versenyben Györffy 2 futamban egy
formán 33 mpes idővel szintén uj rekordot ért 
el. (Régi rekord: Eigner 34 mp ) Ax_1000j^

dobozemmen thaliHELLER
szakM



Budapest, 1929 október 7. HÉTFŐI NAPLÓ 11
rekord-kísérlet nem járt sikerrel. — A rekord
kísérletek előtt bonyolították le a négykörös 
tendem-baj nők ságot, amelyet a Mazák—SzÜcs 
(MTK) pár nyert meg.

A Vasutas Sportegyesületek Ligája délelött- 
délután rendeste meg bajnoki viadalát.

A 100 km-es országúti versenyt Szőke (Test
vériség) nyerte 3 óra 47 mp-es idővel, a 30 
km-es kerdö-versienyben Kiss II. (Szegedi Vas
utas) győzött, a 20 km-es bajnokságot pedig 
Tímár (Szolnoki Vasutas) nyerte. — A délutáni 
pályaversenyek eredménye a kővetkező: Főver
seny: Bányai szolnoki Vasutas). — Ifjúsági 
verseng: 1. Kucsera (Szolnoki Vasutas). __
Vlgaszverseny: 1. Kiss (Szegedi Vasutas). — 
Kérdők versenye: 1. Bolya (Szegedi Vasutas). 
— Páros verseny: 1. Randvig Ráf (Szombathelyi 
Vasutas). »

A Postás SE Jubiláris versenyén
eldöntetlenül végződött 10 körös üldözésre né
gyes csapatverseny döntője elmaradt, mert az 
FTC nem állt ki.

Százezer főnyi tömeg sorfala között 
futották le a hatodik kegyeleti stafétát 
Négy esztendő után újból az MTK ragadta magához a győzelmet 
— 23 p. 29 mp-es ideje a legjobb eredmény — A MAC 70 mé

terrel második
Október 6-ára, — amely napon immár 

1924 óta a kegyeleti stafétával áldoz a ma
gyar atlétika az aradi vértanuk emlékének 
— gyönyörű szép, verőfényes nap köszön
tött ránk. És e szokatlanul szép októberi 
vasárnap eleinte semmiben sem különbözött 
a többi vasárnap megszokott arculatától.

Amint azonban múlt az idő, a főváros szo
katlan képet Öltött.

Itt la, ott is megjelent egy-egy hatalmas 
teherautó előbb üresen, majd vidám, 
izgalomtól kipirult arcú ifjúságtól meg- 

| tömve.
Nem sokkal fél 10 után pedig az egyes 

váltóhelyeken tarka csapatok kezdtek gyü
lekezni.

A készülődés pedig minden eddigi mére
tet felülmúló arányokat öltött. A hatalmas 
teherautók szinte egymást váltották az 
egyes váltóhelyeken s egy-egy futót letéve 
száguldottak tovább. És ahány autó annyi
féle szin. A leventeautókon nemzetiszinü 
zászlókat lengetett az enyhe őszi szél, ame
lyet az itt-ott felbukkanó és n ferencvárosi 
legénységgel robogó pótkocsis Gschwindt- 
auló zöld zászlaja váltott fel.

Tiz óra után már kialakultak az egyes 
váltóhelyeken a csoportok. A közönség is 
szívesen állt meg az élvezetesnek ígérkező 
látványosságra s fél 11 után már csak az 
egyesületek ellenőrző autói járták sorba a 
váltóhelyeket. De baj nem volt sehol. A ha
todik kegyeleti staféta résztvevői startra 
készen várták az indulást. ..

Ezalatt pedig a startnál is serényen folyt 
a munka. Mig a szövetség emberei Moldo- 
vángi István dr. vezetésével a stafétabotokat 
bélyegezték le, addig a kivonult rendőrség 
a rendfentartását igyekezett biztosítani. 
Mert a budaiak sem akartak elmaradni a 
ritka látványosságtól s sűrű tömött sorok
ban lepték el a Vérmező szélét.

De végre elérkezett az indulás ideje. A 
sok futó felállítása, elrendezése azonban 
jó ideig eltartott. Még az egyik újság alaku
lat kelt kisebb izgalmat, amely nem hozott 
magával stafétabotot. Hamarosan szereznek 
valami jóképű széklábat. Mindegy. Nincs 
Idő válogatni s rövid idő múltán állt a me
zőny, a százféle színben tarkálló atléta sor 
és

az óra pontosan 11 órát mutatott, ami
kor elhangzott a startott jelentő ágyu- 
szó a a hatodik kegyeleti staféta útnak 

Indult...
Egy darabig egy csomóban fut a mezőny s 

csak mintegy száz méter után kezd elnyúlni. 
S amikor a futók az első váltóhelyhez, a Vér
mező déli végéhez érnek,

Vértest, az ifjusági bajnokot és rekordert 
Illeti az első váltás dicsősége.

Mögötte Aczél (FTC), majd Remecz (BEAC) 
finisei s itt még a két rivális klub emberei elég 
hátul húzódnak meg. Az MTK-ból Marton ha
todiknak, a MAC-ból Szigeti meg éppen nyolca
diknak végez.

De nincs baj.
Juhász már élre visBl az MTK-t s a MAC Is 

előretörve a nyomába szegődik.
riz Erzsébet híd budai hídfőjénél az MTK 

embere Farkast már jelentős előnyt kap s a 
későn utána eredő fícjczyre rá is ver néhány 
métert. Úgy, hogy Jáhnt már 25 méterrel in
dítja a MAC előtt Farkas.

A Károly-körutnál
már 36 méterre növekszik az MTK előnye 
Károlyi (MAC) ellen, akit 18 méterrel követ a 
MAFC s a BBTE embere, az Ifjusági bajnok és 
rekorder Kovács is alig néhány méterre van.

A Deák-térig
terjedő útszakaszon a MAC Benket dobja 
frontba Lőtvy (MTK)-val szemben, de a MAC 
futó gyenge: az MTK előnye növekszik.

A Vilmos esászár-nton
Szabó és Gerő M Is jól állja a harcot s

Göbel a Podmanlczky-uteánál már 70 méter 
előnnyel Indítja Hlatklt Petrlk előtt, míg a 
MAFC mór 100 méterre követi a két riválist.
Most azonban az MTK-ra nézve kissé kritikus 

útszakasz következik. Hlatki lead Godával 
szemben s Eleőd Is sokat hoz nz MTK Bírón.

Nagy Géza következik a MAC-ból. A távolság 
közte és Antal (MTK) közölt egyre fogy. A 
kitűnő ifjúsági gátfutó, mintha egymaga 

Száznegyven versenyző vett részt a sváb
hegyi hegyibajnokság küzdelmeiben.

Vasárnap délelőtt tartották meg a BKE ren
dezésében a Svábhegyen a hegyibajnokság elő
futamait. A mítingen száznegyven versenyző 
állt starthoz, akiket hat csoportban, tízperces 
időközökben indítottak. A csoportok első három 
helyezettje került a döntőbe. A táv 3.5 km volt. 
Az elért eredmények szerint az október 13-iki 
döntő mérkőzésen a bajnoki címért a következő 
versenyzők állnak majd starthoz:

Lovas Károly MTK, Nemes István Postás, 
Szenes Károlv MTK, Denczler Lajos FTC, Witt- 
ner István Árpád KK, Miskovics József Lehel 
KK, Vida Mihály MKSz, Peck János Postás, 
Tetnoyszky Mihály Világosság, Abronovits Fe
renc Árpád KK, Zakariás Bálint BSE, Szeifert 
János Lehel KK, Vitéz József Nyomdász, Novák 
Lajos Turul, Eördög István Diadal, Wierl 
Endre UTE, Bálint József Postás, Vég József 
Jóbarát, Anlegla István CsTK, Papp István 
KAC, Szekeres Béla Postás és Német Miklós 

akarná az előtte futók hibáit behozni. Mi nz, 
eltűnik az MTK előnye s a MAC veszi át a ve
zetést? De nem. Mindössze az MTK előnye 
fogy le kissé.

Az Oktogonnál már csak 20 méterrel vezet 
az MTK!

A Nemzeti Színháznál már annyira külön, 
versenyt fut a két klub, hogy midőn Belloni 
(MAC) 30 méterrel Mártonfalvt mögött vált, a 
kővetkező klub emberéi inég nem is látni! S 
csak mintegy 200 méterrel később ér oda Pu- 
hala a MAFC-ból, akit 20 méterrel Vezér FTC 
majd 70 méterrel Strasser (MTE) követ.

Ekkor már a MAC csak Szabóban reményke
dik, de Ferihegyi még növeli az előnyt. A vár
ható vereség már előreveti árnyékát s bár

Farkas Mátyás sokat ledolgoz Muskát 00 
méteres előnyéből, Bánőczl már behozha

tatlan.
Bánóczi már elhelyezte az MTK koszorúját, 

amikor Somfai alakja megjelenik a bejáró ele
jén. Somfai küzd ugyan még, de minden hiába.

Az MTK óriási fölénnyel megnyerte a hato
dik kegyeleti stafétát...

Több mint egy perc múlva ér be Somfai után 
nBalogh-al flniselő MAFC, akit Hajdú (FTC) 
követ s amidőn beérkezik az utolsó staféta is, 
83 koszorú díszíti a hősök emlékét.

Polgárdy Géza.

Részletes befutó.
Győztes: az MTK (Marton. Juhász, Schiissler, 

Hortobágyi, Farkas. Jáhn, Lőivy, Szabó, Gerő 
M., Göbel, Hlatki, Biró, Antal, Szomodi, Márton
jai vi, Vasvári, Ferihegyi, Muskát, Bánóczi) 2.1 
perc, 29.2 mp. Legjobb eredmény!

2. MAC 23:36.2 mp.
3. MAFC 24 p., 24 mp.
4. FTC 24:45 mp. 5. MTE. 6. BEAC. 7. LASE.

8. 1. honvéd gy. c. 9. TFSC. 10. MÁV. 11. MTK 
c). 12. Törekvés. 13. MAC b). 14. VII/1. levente. 
15. BSzKRT a). 16. Csendőrség. 17. Bocskay-
reál a). 16. V/l. levente. 19. MOTE. 20. Pénz
ügyőrség.

Csoportonként.
„A” osztályú egyletek: 1. MTK. 2. MAC.
„B" osztályú egyletek: 1. MAFC. 2. FTC. 3. 

BEAC. 4. MAC b).
,.C" osztályú egyletek; 1. MTE. 2. TFSC. 3. 

MÁV. 4. MTK c). 5. Törekvés. 6. MOTE.
Középfokú iskolák: 1. Bocskay-reál a). 
Leventék: 1. VII/1. 2. BSzKRT a). 3. V/l. 
Magyar kir. honvédség: 1. Ludovikn Akadémia.

2. 1. honvéd gyalogezred.
Kőzrendészetl alakulatok: 1. Csendőrség. 2. 

Pénzügyőrség.
Egyéb alakulatok; 1. Pesti Magyar Kereske

delmi Bank.
Lapterjesztők: 1. Újság. 2. Mai Nap.

Kegyeleti staféták 
a vidéken

A fővárosi nagy staféta mellett vasárnap az 
ország különböző városaiban tartottak kegyeleti 
staféta-versonyt, amelyekről a következőkben 
számolnak be tudósítóink:

Miskolc, október 6.
Huszonhét csapat részvételével rendezték meg 

a miskolci kegyeleti stafétát, amelynek győztese 
a Református gimnázium csapnia lett. — Ered
mény: 1. Református gimn. 2. Első számú pol
gári iskola — Katonai alakulatok. 1. M. kir. 
13. gy. e. — Leventék. 1. MÁV műhely. — Kö
zépfokú iskolák. 1 Református rg. — Spuri
egyesületek. 1 MVSC

Debrecen, október 6.
A debreceni kegyele’l stafétaversenyt nagy 

meglepetésre a katholikus gimnázium nyerte 
meg a DEAC előtt. — Befutó: 1. Debreceni kath. 
gimnázium. 2. DEAC. 3. Debreceni református 
gimnázium

Szeged, október 6.
A szegedi kegyeleti slaf-’la 45 csapatának zö

mét a leventék alkották, aki 3t stafétával já
rullak a verseny sikeníhez. — Belfutó: 1. KEAC.
2. Piarista főgimnázium. 3. SzTK. 4. Tanító
képző. J>. Felsőiparisko’a 6. Állami főgimná
zium.

Szombathely, október 0.
Szombathelyen az SzSE pályától a Hősök te

metőjéig rendezték a stafétát, amelyet az SzSE 
együttese nyert meg____________________________

Egy angol konzerí zongora eladó |
R—enaweltf. Déry-n. 16. II. t.

Kell önnek olcsó szOuet?
Eredeti angol férliszöveteket, átmeneti és télikabát kelméket, női francia szövet és sely
meket, vászon, damaszt, flanell és mindennemű textilárukat fii fi etet len OlCSOn öruSltlIIN,

Áruházunk megszűnik
véglegesen és ezért érdemes megtekinteni, mert ezáltal sok pfinzi takarít meg. 
uotelkönyszer nincsen 1 vetelkényszer nincsen I

KAR0LV-KÖRUT 22.

A salgótarjáni Zelenka a marathoní 
futóbajnok

Az októberi viszonyokhoz képest szokat
lan hőségben rendezte meg a MASz az év utolsó 
országos bajnokságát, a maratoni futóbajnoksá
got. A bajnokság színhelye a gödöllői országút 
volt s

a 17 Induló között volt a védő Galambos 
József Is. aki azonban átigazolása folytán 

csak versenyen kívül indulhatott.
így 2 ó. 52 p. 39 mp-es idő alatt elért győzel

mének megsemmisítése folytán a vidéki hosstu- 
távfutósport egyik kiváló képviselője

a salgótarjáni Zelenka jutott bajnoksághoz.

KÜLFÖLDI SP0RTHAPLÓ
Győzött a Budai Harihárom Pozsonyban

Budai Harihárom—SK Bratislava 2:1 (0:0)
Pozsony, oki. 6.

(A Hétfői Napló tudósítójának tcfonjelen- 
tése.) A budai együttes pompás játékot muta
tott s teljes mértékben megnyerte a pozsonyi 
közönség szimpátiáját.

Az Orth György nélkül játszó budaiak tech
nikailag és taktikailag feltétlenül ellenfelük 

fülült álltak.

Csehszlovákia került az Európai Kupa 
tabellájának élére 

Csehszlovkiáa—Svájc 5:0 (3:0)
Prága, okt. 6.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjclen 
lése.) A Sparla-pályán huszonötezer főnyi kö
zönség előtt ütközött meg a cseh és a svájci le
génység az Európai Kupa küzdelmeinek során. 
A osch válogatott megérdemelten győzött, bár 
a győzelem aránya nem fejezi ki hűen a játék 
képét. A cseh csatársornak igen jó napja volt, 
biztos átütő erővel állandó veszélyt jelentett a 
svájci védelemre. A hnlfsor nagyszerű támadó
játékot mutatott, a védelem megfelelt, bár a 
játék egyes periódusában megingott. A cseh 
csapatban Junek pompás teljesítménye emel
hető ki, mig Suioboda formán alul játszott. A 
svájciaknál Ramseyer és Luppi volt jó. A be
melegítő negyedóra után Puch és Cipera össz- 
játékából utóbbi szerzi meg a vezető gólt (1:0). 
A következő percben Kratochwill újabb gólt lő 
(2:0). A 35. percben Sivoboda egyéni akció után 
a rendeltetési helyére juttatja a labdát (3 ;0). 
A svájciak felnyomulnak ezután, úgyhogy a 37. 
percben Zenitek a gólvonalon fejjel ment egy 
biztos gólnak látszó labdái. Szünet után várat
lanul nagy svájci fölény keletkezik. A csehek 
csak a 12. percben szabadulnak fel a nyomás 
alól, amikor is Sivoboda kapufát lő. A 14. 
percben a biró nem ilél meg egy cseh gólt, mi
vel előzőleg hendsz volt. A 20. percben Sprin
ger megsérül, a jobbszélcn statisztál. A 29. 
percben Junek ll-esből javít a gólarányon 
(4:0). A 35. percben Springer végleg kiáll s et
től kezdve a svájciak tiz emberrel játszanak. 
A 37. percben Puch magas lövése beállítja ti 
végeredményt (5:0). Cseh fölénnyel ér véget n 
mérkőzés.

Ai Európai
jelenleg a következő:

1. Csehszlovákia
2. Magyarország
3. Olaszország
4. Ausztria
5. Svájc

Kupa állása

10 pont (17:10)
9 pont (20:18)
9 pont (16:15)
8 pont (14:9)
0 pont (10:25)

A bécsi proiitarialékok biztos 
győzelmet arattak Berlin repre

zentánsai lelett
Bécs Berlin 3:1 (2:1)

Bécs, október 6.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefónjelen- 

tése.) A prágai Cejnar bíráskodása mellett ta
lálkozott a két város reprezentáns együttese 
huszonötezer főnyi közönség előtt a Hoho 
Warte-pályán. A játék nem mozgott magas ní
vón, mivel a bécsiek győzelme technikai fnl- 
sőbbségüknél fogva egy percig sem volt két
séges. A győztes csapatnak a halfsora és vé
delme működött kiválóan, mig csatárlánc.a a 
tulerélyesen operáló berlinieket respektálta 6s 
a kínálkozó helyzeteket nem használta ki 
kellőképpen.

Berlin együttese széteső játékot mutatott, 
csak kapusuk és Emmerich hátvéd teljesítménye 
emelkedett felül nz állagon, mig a többiek 
meglehetős szürkén mozoglak. A második fél
idő 16. percében

Stresemann, az tihanyi német külügy

A második helyre a kassai Halta futott be, 
az őt követő szegedi Gyetvay helyezése azonban 
ismét nem számított, mert a szövetség nem fo
gadta el nevezéséi s igy László (RAFC) lett • 
harmadik.

A befutási sorrend:
Magyarország 1929. évi marathoni futóbaj

noka: Zelenka István (SBTC) 3 óra 01 p. 47 
mp. Északi kor. rekord! 2. Halla (Kassa) 3 óra 
06 p. 25 mp. 3. László (RAFC) 3 óra 16 p. 43 
mp. 4. Csillag (ESC) 3 óra 18. p. 53. mp. 5. Lo
vas (MAC) 3 óra 20 p. 50 mp.

Különösen Oláh és Lőttig, Kárpáti és Ember ját
szott kiválóan. A Bratislava nélkülözte Pribojt 
és Sorait, melynek következtében különösen 
csatársora játszott gyengén-A gólnélküli félidő 
után a 22. percben Ember szerezte meg a veze
tést, majd a 36. pcrcboi ugyancsak Ember a 
góllövő. Ez a második gól csodás volt! A po
zsonyiak becsülctgólját a 34. percben Bulla 
lőtte. 1500 főnyi közönség.

miniszter iránti kegyelet jeléül a bíró egy 
percre felfüggesztette a mérkőzést, 

amikor is n nézők és a játékosok állvn hódol
tak a nagy államférfiu emlékének.

Berlin nap és szél ellen kezdett és Kirsell a 
2. percben megszerezte a vezetést. Két pere 
múlva Pillivein kiegyenlített s a 8. percben

hwMiífíiií
CÖRVIH ÁRUHÁZ

Hétfőtől, okt. 7-től 
szombatig, okt. 12-íg
Áruházunk Teaszalónjában

II. emelet
minden délután 4 órakor

Új ruhák, kabátok stb. 
bemutatása 20 mannequin 
közreműködésével

Kérjük, gondoskodjon Idejében jegyekről,
(melynek P I.5O Arában 
a teljes uzsonna is 
benntogflaltatlk),

minthogy naponta csak 300 
látogatót tudunk.elhelyezni.

Jegyek elővételben áru
házunk minden pénztáránál 

kaphatók.
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Schall nz osztrákokat juttatta vezetéshez. A 
félidő végéig több osztrák korneren kivül je
lentősebb esemény nincs.

Szünet után az 5. percben Emmerich hátvéd 
miatt a biró 11-est ité), melyből Wesselyk 
beállítja a végeredményt. A 20. perctől kezdve 
a berliniek sűrűn támadnak a kissé visszaeső 
osztrákokkal szemben, de a berlini csatárok 
lövését vagy a kapus teszi ártalmatlanná, vagy 
célt tévesztenek. Az utolsó pcrceklien még egy
szer fellángol nz osztrák harci kedv, ujabb 
gólt azonban ők sem érnek el.

A lengyel amatőrök 3:l-re le
győzték az osztrák amatőröket 

(A Hétfői Napló tudósítójának távirati jelen
tése.) Lengyelország-Ausztria amatőr váloga
tott 3:1 (1:0). Az Amatőr Európai Kupa kiizdei- 
OM*W>ek során találkozó:: n két együttes, melyen 
a lengyelek megérdeuv'i győzelmet arattak a 
favorit osztrákok felett. A lengyelek ezzel a 
győzelmükkel nz Európai Kupa-díjnak legko
molyabb jelöltjei leltek A dij állása egyebek 
be>n a következő:

1. Lengyelország 5 po.it (10:4).
2 Ausztria 4 pont (7:6)
3. Csehszlovákia 1 pont (3:5).
4. Magyarország 0 pont (3:8).

A Balkán-Kupáért: 
Románia győz Jugo
szlávia ellen 2:l-re

Bukarest, oki. fi.
(A Hétfőt Napló tudósítójának telefonjelentése.) 
A Balkán Kupa első mérkőzését bonyolitotla le 
Bukarestben tizenötezer főnyi közönség előtt a 
román éa a jugoszláv nemzeti válogatott. A kö
zönség soraiban a jugoszláv éa francia követ, 
valamint a román egészségügyi miniszter és 
számos előkelőség is helyet foglalt. A mérkőzés 
he vés iramú volt és a technikásabb román 
Csapni megérdemelt győzelmével végződött.

A nagy meecs előjátéka egy ruyhy mérkőzés 
volt, amely alkalommal Bukarest válogatott 
csapatának ellenfele a párizsi UC rugby együt
tese volt. A franciák 23:3 arányban győztek a 
románok ellen.

Egyéb külföld' futballeredniényekr
Breslau: Délkeletnémetország—Baltqnverband 

B:2 2(:1).
Berlin: Hcrtln BSC—Guta Muts Dresden 4:2 

(3:1)
Nürnberg: IFC Nürnberg—Spielvereinigung 

Fürth 1:1.
München: Bavem—1860. München 2:2. — 

Wacker—I)SV 1:0
Rcgensbiirg Schwaben Augsburg—Jalin Re- 

gensburg 1:1.
Stuttgart: Stuttgarter Klckera—Vfb Stuttgart 

B:2.
Prága: Slavoj VIII—SC Licben 2:1 (1:1). — 

DSC Budwels—Teplitzer SC 3:0 (1:0). — SC 
Brüi—SC Slun 4:3 (1:3) — DFC—Sparta

MUJIÜ0 ÁTKÖLTÖZÖTT

NYOMATOTT A GLÓBUS NYOMDAI M01NTÉZET B. T. KÖRFORG0GEPELN, BUDAPEST VI, ARADI UCCA R.

Kladno 2:1 (2:0). — Meteor VIII—SC Smichov 
4:2 (3:1). — Moravska Slavia—Königsfeld 2:0 
(0:0). — Brünner SC—DSB 2:0.

Pozsony: Ligeti—ÉSE 3:2 (2:1). 
Welsaklrehen: KA Ziska—Bohemians 5:2. 
Párizs: Wacker (Bécs)—Club Francais 0:0.

A német atléták 
legyőzték a japánokat

Toklo, október 6
(A Hétfői Napló tudósítójának távirata.) 

Németország és Japán reprezentáns atlétagár
dája kétnapos küzdelemben ütközött meg egy
mással. Mindkét napon negyvenezer főnyi kö
zönség nézte végig a nagyszabású mítinget és 
a közönség soraiban a császári család is meg
jelent. Az első napon a németek 36:34 arány
ban vezettek s ez a minimális különbség va
sárnap csak egy parányival javult, amennyiben 
a németek végeredményben 79:71 arányban 
győzték le a lebecsült és rendkívül sokat ja
vult japánokat.

Sporthírek folytatása a 4. oldalon.

TÁTRft ÍIUTOH
SOROZATOS GYŐZELMEI

a

Balaton
túraút megbízhatósági versenyén nyeri a

TEAM-DÍJAT
n X. svábhegyi uersenv 

szenzációs eredményei
FEEENiEIt igazgató 2 heng. 5.56.20 I. díj 

VEfitflHOVSZKl 4 heng. 3.42.83 I. díj 
RÁKOSSY I.A.IOS 6 heng. 4.41.86 II. díj

Jánoshegyi uersenyl929.X.6
FELLNER SIMONI 2. heng. 5.01.93
G. túrakocsi kategóriában 

I. dijat nyert.

Gyártja és vezérképviseli:

autónapló
Szénásy Alán lett a MAC jános-

hegyi versenyének abszolút győztese
Lezajlott a „grifímadarasok“ nagy küzdelme

Kz októberi verőfény már kora reggel meg
indította az emberek ezreit a jánoshegyi pálya 
felé és villamoson, autókon és gyalog valósu- 
gos népvándorlás indult meg a starthely és a 
célpont felé. '

Tiz órakor kezdődött a verseny. Pontban 
tiz órakor harsogták végig a célnál és az út
vonalakon elhelyezett Standard megafónok az 
első induló nevét. Elsőnek a motorkerékpárok 
robogtak cl egyenletes egymásutánban a start
helyről, ahol Gorove, Orosz és Udvardy száza
dosok látták el a starterek tisztét. Óriási ová
ció fogadta a célnál a berobogó gépeket. A 
nagy tömeg nagy tapssal köszöntötte

a szóló motorkerékpár kategória győzteséi,
Balázs Lászlót, aki 3.24.29 Idejével uj re

kordot állított fel.
Nagy óvációt kapott Kozma Endre is, ez a fia
tal és uj versenyző, aki bár sokkal kisebb ru
tinnal és kevesebb tréninggel rendelkezik, 
mégis alig maradt el Balázs mögött, és kitűnő 
Matchless gépén az idén harmadszor kelt már 
nagy feltűnést.

Á szóló motorkerékpárok után az oldal
kocsisok következtek

lelkes fogadtatásban volt része a kategória
győztes Urbach Lászlónak, aki 3.36.84-es 
Idejével messze felülmúlta tavalyi 4.04.8-as 

szereplését.
Az utána következő Bauer József és Medgyessy 
Zoltán ideje keltett még nagy feltűnést.

Az autók indulása során a kis Hajdú xocsi 
volt a legnagyobb csodálat tárgya.

Legszebben a versenyen a Tátra-kocslk 
szerepeltek.

A Fellner Simon vezetésében beérkező Tátra- 
kocsit mindenki lelkes örömmel fogadta. A 
feléje hangzó ováció nemcsak a gép nagyszerű 
rátermettségének és tökéletes konstrukciójának 
szólt, hanem — mégpedig nem utolsó sorban, 
a kitűnő vezetőnek, akinek 5.0i.93-as ideje 
nagyvonalú vezetői kvalitásokról tanúskodik. 
Horthy Károly Opef-kocsijának szereplése még 
a magasabb kategóriáknál is jobb időt vívott 
ki. Gróf Festetich Pál útját egy kis incidens 
akasztotta meg. Az előtte induló Verebéig 
Lancia-kocSija ugyanis géphiba folytán meg
rekedt az egyik fordulóban és

a szerencsétlenségtől tarló rendőr leállí
totta Festetich gróf Fiat-kocsiját.

A kitűnő versenyző erre újból startolt és kocsi
jával flgyelemreméltóan szép időt ért el. Mint 
ahogy általános feltűnést kelteti Martens Cézár 
(Steyr), Petrovics Vidor (Bugatti), Joszipovics 
László (Whippet), Szelnár Aladár dr. (Hupmo- 
bil) szereplése is. A női versenyzők között a 
7/o/skís-kocsin induló Schmalz Józsefné kapta 
a legtöbb tapsot.

A verseny legnagyobb szenzációja természe- 

A

lesen a sportkocsik indulása volt. Elsőnek Muzt- 
lay István robogott fel Bugatíí-kocsiján a cél- 
hoz, utána az igen jó formában lévő Galgóczi— 
Heteés Sándor következett. Mikor aztán a me
gafonok Szénásy Alán startolását jelentették, 
óriási izgalom vett erőt a tömegen. Mindenki a 
korlátokhoz tódult és úgy leste az utat remekül 
absolváló Szénásy Alán artista produkciónak be- 
illő nagyszerű vezetését. Mikor beért a célhoz, 
megafonok jelentelték idejét:

Szénásy Alán 3.12.66 mp alatt robogott vé
gig a pályán.

Olyan idő alatt, amilyet a jánoshegyi versenyen 
még senki el nem ért. Ezzel a szerepléssel ter
mészetesen

ő lett a grlffmadarasok versenyének abszo
lút győztessé.

De sok gratulációt kapott a nyomban utána kö
vetkező Steyr-kocsis Wolfner László is, aki 
3.21.46-os idejével, ha az utolsó pillanatban 
nem minősítteti át magát, a túrakocsik kategó
riájának abszolút győztese lett volna. *

A jánoshegyi verseny részletes és hivatalos, de 
nem végleges eredményei a következők:

Szóló motorkerékpárok:
6. osztály. 175 ccm-ig. 1. Zbórai Zbőray Fe

renc (DKV) 3.56.96, A. osztály. 250 ccm-ig. 1. 
Delly Lajos (Ratco) 3.48.13, 2. Weber Oszkár
(Méray) 3.55.57, 3. Hűmmel Endre (OK Su- 
préme) 3 56.79. B. osztály. 350 ccm-ig. 1. Valen- 
tini Károly (Chater Lea) 3.52.48, 2. Sabrnák
Oszkár (Standard) 3.59.04. C osztály 500 
ccm-ig. 1. Balázs László (Sumbeam) 3.24.29, 2. 
Kozma Endre (Macles) 3.29.09. D. osztály. 750 
ccm-ig. 1. Komlóssy Béla (Sarolea) 3.39.30. 2. 
T. Horváth István (Super X.) 3.58.60.

Mellékkocsis motorkerékpárok:
B .osztály. 350 ccm-ig. 1. Winkler 

(Méray) 4.29.08. F. osztály. 600 ccm-ig. 
bach László (A. J. Stewens) 3.36.84, 2. 
József (Ariéi) 3.51.07. C 
1. Medgyessy Zoltán (BMW) 3.45.93.

Turaautomobilok:
1. osztály. 0.35—0.50 literig. 1. Hajdú András 

(Hajdú) 6.25.02. G. osztály. 0.75—1.1 literig. 1. 
Fellner Simon (Tátra) 5.01.93, 2.Alexay András 
(Morris) 5.39.81, 3. Horthy Károly (Opel)
6.02.08 .F. osztály. 1.1—1.5 literig. 1. Berkovits 
László (Steyr) 5.06.04. E. osztály. 1.5—2 literig. 
1. Martens Cézár (Steyr) 5.19.61. D. osztály.
2— 3 literig. 1. Petrovich Tibor (Bugatti) 
3.57.86, 2. Schmalz Józsefné (Hotskis) 5.22.35,
3. Gróf Festetich Pál (Fiat) 5.56.68. C. osztály.
3— 4 literig. 1. Josefovits László
4.49.09, ~ " ............................
4.58.81

József
1. ür- 

, -_ Bauer
G. osztály 1000 ccm-ig.

(Whippetl
2. Dr. Szelnár Aladár (Hupmobil)

Sport- és versenyautók:
D. osztály. 2—3 literig. 1. Galgóczi Hetées 

Sándor (Bugatti) 3.29.86. G. osztály. 0.75—11 
literig. Kállay István (Opel) 4.30.75. F. osztály. 
1.1—1.5 literig. 1. Szénásy Alán (Bugatti) 
3.12.66. C. osztály. 3—5 literig. 1. Wolfner 
László (Steyr) 3.21.43.

A versenyeredményt hivatalosan hétfőn este 
hét órakor hirdetik ki a MAC székházában.

Kálmán Sándor.

Autópneu
Autófelszerelések
Citroen, Chevrolet alkatrészek 
legolcsóbban.
NAGY JÓZSEF
Andrássy-ut 34. szám. Telefon: 221—97

)( A Bitiek uj olcsó kiskocsija. Amerika lég 
népszerűbb automobiljának, a hathengeres 
Buicknak — magas ára eddig tagadhatatlanul 
sok embert visszatartott a vásárlástól. Mos* 
azután a gyár, hogy a kiiebb anyagi képessé
gekkel rendelkezők számára is lehetővé tegye, 
hogy Buick-kocsit vásárolhassanak, kisebb és 
olcsóbb kocsit hozott a piacra. Az uj kocsik 
Marquette néven kerülnek forgalomba. Hossza 
kísérletezések és tudományos kutatások előz
ték meg a Marquette konstrukcióját, amelynek 
jellemző tulajdonságai, gyorsasága, a motor 
rugalmassága, nagyszerű hegymászó képessége 
és fékberendezése.

)( UJ közbiztonsági szerkezet autókon. A kö
zelmúlt néhány halálos autószerencsétlenségén 
okulva, Neumann József igen érdekes konstruk
ciójú és óriási jelentőségű találmányt muta
tott be a közelmúltban az összes szakfórumok 
előtt. Az uj találmánynak az a .ényege, hogy 
egy automatikus berendezés abban az esetben, 
ha a gépkocsivezető a fékpcdált lenyomja, fl 
gázt azonnal kikapcsolja és ezzel lehetetlenné 
teszi, hogy a vezető esetleg a fék helyett a gaz
pedálra lépve, még csak fokozza a szerencsétlen
séget.

)( Előkészületek az első budapesti autópálya- 
versenyre. A Terézvárosi Torna Club ez évben 
rendezi meg az első magyarországi pálya autó
versenyt A mitingre 1100 köbcentiméterig min
den túra-, sport- és versenykocsi nevezhet. Az 
október 20-án, vasárnap délután megtartandó 
versenyeket az Erzsébet királyné-uti íigctőpa- 
lyán futják le .ugyanakkor kerül eldöntésre a 
motorkerékpár-derby is, amelyen szóló- és ol« 
dalkocsis gépek indulhatnak.

A szerkesztésért és kiadásért felel' 
Dr. ELEK HUGÓ

Kiadja:
t llétfói l.api k- flságvállahl
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