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Előretörtek a szélsőségek a német választásokon

nrzénes patkánymérget evett 
egyszerre, KözSs elhatározás
sal, háromjiataijeánytestuér
Tiíokzafios ok miatt űnggillsgoűgi szűnűűkhűi vették be a oaikány- 

mérget - Egyik leány meghalt a másik keltű haldoklik

Hem árulták el az Öngyilkosság okát
Vasárnap hajnalban Pesterzsébeten tragi

kus hármas öngyilkosság történt. Három 
nővér, három fiatal munkásleány jutott arra 
a szörnyű elhatározásra, hogy együtt men
nek a halálba. Arzénes patkánymérget sze
reztek, vasárnap hajnalban mindhárman 
bevették a szörnyű mérget és az egyik fiatal 
leány nemsokára ki is szenvedett borzalmas 
kinok között. A másik két fiatal leányt a 
Rókus-kórházban ápolják.

A pesterzsébeti Attila-utca 5. számú ház
ban történt a tragikus hármas öngyilkosság.

A ház egyik kétszobás kis lakásában lakik 
esztendők óta Albert János volt pincér fele
ségével, négy leányával és két fiával. Nem
régiben megfogyatkozott eggyel a család 
száma: n legidősebb leány férjhezment és 
elköltözött hazulról.

Albert János nem dolgozott a szakmájá
ban, nem bírta már a pincérkedést és csak 
alkalmi munkákat vállalt. A felesége a ház
tartást vezette, a házimunkát

a család megélhetéséről a 
gondoskodtak.

'A leányok, a 21 éves Margit, a 1 
ka és a 16 éves Irén dolgozni „ 
dolgoztak Budapesten', a Mánus Szövőipari 
rész vény tár saságnál, a Rákóczi-tér 11. sz. 
alatt. Dolgozni ’ járt a két flu is, rendes mun
kájuk azonban nem volt, csak ideiglenes 
munkákat kaptak s időnként mint kifutók 
vállaltak állást. Az apa és a fiú csak ritkán 
jutottak keresethez, a három leány is keve
set keresett, nagyon szűkösen, szegényesen 
éltek és

a gond mindennapi vendég volt az At- 
tila-uteai lakásban.

Különben csöndesen, békésen éltek, de a gon
dok mégis sokat foglalkoztatták őket. Az 
Altila-utcai kislakásban

esténként összebújt a három leány, 
a vigasztalan helyzetükről, gondjaikról, szo
morúságaikról beszélgettek. Az idősebbik 
leány, a 21 esztendős Margit vitte a szót. 
Ugy látszik, ő volt az, akit legjobban el
keserített a nehéz helyzet. De nemcsak a 
szegénység miatt szenvedtek a leányok, va
lami más szomorúság is volt az életükben. 
Legalább is erre mutat az a megrázó és 
tragikus esemény, amely a vasárnapra vir
radó éjszaka történt Albert János házában.

A tegnap este is ugy telt el, mint 

szüleikkel és két fiútestvérükkel együtt köl-... _
tötték el szerény vacsorájukat. Kenyeret és|P 
szalonnát vacsoráztak az Albert-leányok,' 
azután még összeültek egy kicsit beszélgetni.

Megint Margit vitte a szót.
A házbeliek , nem is nagyon figyeltek ró, 
miről beszélnek és nem is sejtették, hogy

végezte el és 
gyermekek

18 éves Aran-
i jártak. Bent

milyen végzetes elhatározás küszöbén áll a 
három fiatal leány.

Tiz óra tájban aludni tértek Albert ék. 
Hajnalra járt már az idő, mikor Albert Já
nos, a felesége és a két fiú velőtrázó jajve
székelésre és sikoltozásra riadlak fel. Lám
pát gyújtottak és

rémülten látták, hogy a három leány 
a padlón fekszik és görcsökben vonag

lik, hörög, sikoltoz és jajveszékcl.
Albert János kirohant az utcára, rendőrt 
keresett, aki a mentőkért telefonált. Pár 
pillanat múlva megérkeztek a pesterzsébeti 
mentők és első segítségben részesítették a 
leányokat. A mentőorvos az első pillanat
ban megállapította a tünetekből, hogy arzén
mérgezés történt:

a három fiatal leány arzéntartalma mé
reggel öngyilkossági kísérletet követett 

el.
Egymásután részesítették első segítségben 
a leányokat, azután nyomban autóba emel
ték, és a Rókus-kórházba indultak velük.

Mind a három állapota igen súlyos volt. 
A legnagyobb adagot a méregből Albert 
Aranka vette be, a szerencsétlen leányon 
már nem is lehetett segíteni és

útközben a mentőautóban meghall, 
anélkül, hogy eszméletét egy pillanatra is

visszanyerte volna. A másik két leányt, Mar
gitot és Irént beszállították a Rókus-kór
házba, ahol ápolás alá vették őket.

Az Atlila-utcai lakásban ezalatt megjelent 
a rendőri bizottság és hozzáfogott a vizsgá
lathoz, hogy tisztázza, tulajdonképpen mi is 
történt. A szobában papírdarabokat találtak. 
Mikor ezeket összeillesztették, kiderült, 
hogy egy arzénes patkánymeregkészitmény ' 
burkolópapirja. Ezzel az *

arzénes patkányméreggel mérgezték 
meg magukat az Albert-leányok.

A meglehetősen nagy csomag patkányméreg 
tartalmát három adagra osztották és ezt be
vették. Búcsúlevelet, de még csak semmiféle 
följegyzést sem találtak, amelyből megálla
píthatták volna, hogy miért akartak meg
halni.

A rendőri bizottság innen a Rókus-kór
házba ment, a két öngyilkos leány azon
ban még eszméletlenül feküdt és nem lehe
tett kihallgatni őket. A kórház igazgatósága 
kijelentette, hogy amint a leányoknak jobb
ra fordul az állapotuk, közölni fogja rend
őrséggel.

A délutáni órákban azután megérkezett a 
kórház jelentése, hogy Albert Margit és 
Irén már eszméletre tértek s ki lehet hall
gatni őket. Megint rendőri bizottság ment a 
kórházba és megkezdte az öngyikosjelöltek

kihallgatását. Az idősebbik leány,
Albert Margit, részletesen elmondta ac ' 

öngyikosság történetét.
Elmondotta, hogy mind a hárman közös eh 
határozással szánták magukat a halálra. 
Szombaton, mikor megkapták a fizetésüket, 
mielölt hazautazlak volna Pesterzsébetre, eb 
mentek a Rákóczi-utra és ott

egy ícstékUzletben arzénes patkánymér
get vásároltak.

Este, lefekvés után, mikor a szüleik és testi 
véreik elaludtak, fölkeltek, háromfelé osz
tották a mérget, elbúcsúztak egymástól, azi 
után egyszerre, egy pillanatban mind a hári 
mán bevették a gyilkos szert.

Bevallotta Albert Margit, hogy ő volt az, 
aki bugáit rábeszélte az öngyilkosságra. 

Hasonlóképpen vallott Albert Irén is, de ar
ról egyikük sem akart beszélni, hogy tulaj
donképpen mi volt a közvetlen oka végzetes 
elhatározásuknak.

Kihallgatásuk során mind a ketten 
kijelentették, hogy ha éleiben marad
nak és fölgyógyulnak, megint öngyilko

sok lesznek, 
mert semmi áron sem akarnak tovább élni.

A két leány vallomásáról a bizottság 
jegyzőkönyvet veit fel és most tovább foly
tatják a nyomozást, hogy tisztázzák a hán 
más öngyilkosság pontos okát.

Bethlen miniszterelnök vasárnap 
elutazott Genfböl

Hétfőn este tanácskozni fog a Keresztény Gazdasági Párt vezetőivel 
Kedden délelőtt rendkívüli minisztertanács les*

A Vass József halálával megzavart politikai 
nyugalom, a holnapi nappal döntő fordulat
hoz jut, amennyiben

Bethlen István gróf miniszterelnök vasár
nap o déli vonattal elindult Genfböl és hét

főn délután megérkezik Budapestre, 
ahol nyomban megkezdi tárgyalásait a nyugta
lankodó Keresztény Gazdasági Párttal.

Bethlen István gróf ugyanis intézkedett az
iránt, hogy a Kereszténypárt vezető tagjai és 
különösen Zichy János gróf és Ereszt Sándor 
hétfőn Budapesten tartózkodjanak, hogy a mi-

szüleikkel é, kél fiútestvérükkel együtt kl^
a Vass József halálával felmerült politikai kér
dések tárgyában.

Bethlen István gróf hazaérkezését a Kérész.- közgazdasági, 
ténypárt képviselőinek különböző tanácskozó- *•« — -
sai előzték meg és mint biztos forrásból érte
sülünk.

pénteken a Nemzeti Kaszinóban is folytat
tak megbeszéléseket, amelyen Zichy János 
grófon kívül, Zichy Aladár gróf Is részi

vett
és ez utóbbi táviratilag felkérte a Genfbcn 
időző Apponyi Albert grófot, hogy vesse latba 
befolyását aziránybnn. hogy Bethlen István 
gróf felajánlja a népjóléti miniszteri tárcát 
Zichy János grófnak. Hogv Apponyi Albert 
gróf eleget lett-e ennek n kérésnek, arról nincs 
információnk, de annyi bizonyos,

hogy o kombinációk előterében Zichy Já
nos gróf és Ernszl Sándor minisztersége 

áll,
azonban hir szerint a Keresztény Gazdasági 
Pártnak egyéb kívánságai is lesznek a minisz
terelnökkel szemben és pedig abban az irány
ban, hogy a korrnóny rekonstrukciójával n 

a kereskedelmi és a földmivclési 
tárca külső emberekkel töltessék be.

. Kedden délelőtt minisztertanács lesz Bethlen 
| István gróf elnöklésévcl, amely kétségtelenül

foglalkozni fog az aktuális politikai kérdé sem 
kivül a népjóléti minisztérium további sorsával 
is. Beavatott politikai körökből vett értesülé
seink szerint elképzelhetetlen az, hogy a népjó
léti minisztérium — mint hire jár — likvidál- 
tassék, mert ezt nem az esetleg áthidalható po
litikai okok, hanem bizonyos nemzetközi egyez
mények teszik lehetetlenné.

Bethlen István gróf különben rövid ideig ma
rad csak Budapesten, azután folytatja nyári 
szabadságát inkei gazdaságában.

Bethlen tanácskozásai 
Briand-tial

Bethlen István gráf genfi tanácskozásai 
során — mint beavatott forrásból értesü
lünk — a legnagyobb jelentőségű volt az, 
ninelyct Briand francia külügyminiszterrel 
folytatott.

Ez a tanácskozás nem két államférfit!



2 HÉTFŐI NAPLÓ Budapest, 1930 szeptember 1&

egyszerű találkozása volt, hanem hosszú és 
beható megvitatása két nagyon fontos kér
désnek, amely szorosan egybefonódik és 
végeredményében eddig is súlyos hátrányo
kat okozott nekünk. Tudvalevőleg a húgai, 
illetőleg párisi egyezmény, amely egyrészt 
a jóvátétel! kötelezettségünket szabályozta, 
másrészt arra szolgált volna, hogy a vállalt 
kötelezettségek ellenében pénzügyi függet
lenségünket nyerjük vissza.

még mai napig alnca szabályszerűen 
elintézve.

Az egyezményt ugyanis négy nagyhatalom
nak és négy kisebb államnak kell ratifi
kálni.

Valamennyi erre hivatott és kötelezett

Két halottja és 500 előállítottja 
van a vasárnapi „nyugodt" 

német választásoknak
Előretörtek a szélsőségek

Nagy nap virradt Németországra: vasár
nap vála sztott a Németbirodalom. Az elmúlt 
ciklus politikai vergődései esztendőkön át a 
legnagyobb Ixdpolitikai bizonytalanságban 
tartották Németországot. Éppen ezért nagy
jelentőségű a mostani választás, mert azt 
várják tőle, hogy lehetőséget teremt egy 
biztos alapokon nyugvó kormányzat szá
múra - ha ugyan sikerül.

A választás nagy jelentősége mögött nem 
marad el a választás nagyszabású volta 
sem. Az amerikanizálódott Németország 
még a választás méreteiben sem akar Ame
rika mögött maradni, Negyvenmillió válasz
tót várnak az urnákhoz és hatezer jelölt ha
dakozik huszonkét párt nevében. A szélső
báli kommunistáktól, a független szocialis
táktól, a baloldali szocialistákon, az arany
középutas Centruinpárton és a demokrata 
Állampárton keresztül egészen Hitlcrék és 
Hugenbcrgék szélső jobboldali táboráig nem 
kevesebb mint huszonkét párt igyekszik 
zászlaja alá toborozni a negyvenmillió vá
lasztól.

Az idei választás legnagyobb szenzációjá
nak a nemválasztók megjelenése Ígérkezik, 

ír Légii több ugyanis nem kevesebb mint tiz- 
- millió választó nem élt a szavazati jogával. 

.4 polgári pártok nagyrésze ezt a tízmillió 
szavazatot igyekszik az idén az urnák elé 
vinni. A német választási törvény nem szab
ja meg a képviselők számát. Minden hat
vanezer leadott szavazat egy mandátumot te
remt. A tízmillió szavazat tehát 175 képvi
selővel szaporítaná a Reichstag létszámát.

Százhetvenöt képviselővel, akik a politi
kai elhelyezkedés tekintetében bőven válo
gathatnának a huszonkét párt között, amely
nek a lajstroma az alábbi:

1. Szocialista párt.
2. Német nemzeti néppárt (Htigenberg- 

párt).
3. Centrum (Németország katolikus párt

ja).
4. Kommunista párt.
5. Német néppárt
6. Keresztény szocialista népközösség.
7. Német állami párt (a volt demokrata 

párt uj neve).
8. Gazdasági párt.
9. A szellemi munkások, alkalmazottak 

kulturpártja.
10. Hitler párt.
11. Német gazdapárt.
12. Nép jogi párt.
13. Német parasztpárt.
14. Konzervatív néppárt.
15. Keresztény szociális népszolgálat.
Ifi. Evangélikus választók és válnsztónők.
17. A kisiparosok és kiskereskedők pártja.
18. Lengyel néppárt.
19. Alkoholellenes párt.
20. Németország független szocialista 

pártja.
21. Háztulajdonosok pártja.
22. A dolgozó és alkotó nép munkás

pária.
A vasárnapi választásokról a Hétfői Napló 

tudósítóinak alábbi eredeti távirati és telefon
jelentései számolnak be:

Hindenburg a választóurna 
előtt

Berlin, szept. 14.
M Hétfőt Napló tudósítójának telcfonjclen- 

t*»e  ) A német főváros reggel óin lázban ég — 
ma kezdődlek meg a választások Már a kora 
reggeli órákban élénk sürgés-forgás volt a vá
lasztási helyiségekben. Kora reggel maga Hin
denburg köztársasági elnök i» megjelent az egyik 
választási helyiségben, hogy leszavazzon. A déli 
órákban már körülbelül

a válanatók fele iMMvazoll.
A különböző pártok propagandája főleg röp
cédulák osztására szorítkozott. Választási pla
kátokkal leleaggnlolt teherautók roboglak állan
dóan az utcákon A vitatkozó embercsoportokat 
a rendőrség mindenütt szétoszlatta. A választás 
vasárnapja Berlinben 

állam kormánya már ratifikálta ezt az 
egyezményt, csupán a — francia kor

mány nem.

és igv Bethlen István gróf miniszterelnök 
tanácskozása a francia külügyminiszterrel 
elsősorban azt célozta, hogy — az állítólag 
technikai okok miatt eddig késeit — rati
fikálást most ni ár Franciaország is telje
sítse. Mert mig ez nem történik meg

nincs módunkban a külföldi kölcsön
ről komolyan tárgyalni és ez az oka 
annak, hogy a már tavaszra, majd ősz
re kilátásba helyezeti külföldi kölcsön
ről ma az a hir járja, hogy az csak 
tavasszal lesz elhelyezhető a külföldi 

piacokon.

aránylag nyugodtan folyt le.
Neuköllnben a déli órákban néhány nagyobb 
kommunista gyülekezést oszlatott szét a rend
őrség és az egész fővárosból körülbelül

ötszáz előállítás történt.
A szavazás befejezése előtt megejtett próbaszám
lálások ugy a fővárosban, mint a vidékről ér
kező jelentések szerint azt mulatják, hogy a 
választópolgárok 80—90 százaléka résztvesz a 
szavazásban. Feltűnően erős a nők részvételi 
aránya.

A legkevesebben Münchenben szavazlak le, 
ahol a választók alig harminc százaléka jelent 
meg az urnák elölt. Nagy volt a forgalom vi
szont Lörracli határszéli városkában, ahol a kül
földön tartózkodó németek adták le szavazatu
kat. Sok németen kivül, aki Svájcban tartózko 
dőlt.

itt szavazott le a Genfben tanácskozó német 
delegáció Is.

Curtius német külügyminiszter azonban, aki 
igen el van foglalva, Genfben maradt.

Megerősödtek a nemzeti szocialisták
Berlin, szeptember 14. |

(A Hétfői Napló tudósitó jótól.) A vasár
nap este fél 8 óráig ismeretessé vált első 
választási részlcteredmények. amelyek n 
német birodalom különböző vidékeiről be
futottak. természetesen még nem alakítanak 
pontos képet. Annyi mindazonáltal már az 
eddigi számadatokból is látszik, hogy

a nemzeti szocialista párt szavazatai
nak száma, 

különösen a nyugatnémet választási vidéke
ken, ahonnan Inpusztnlás szerint a legkoráb
ban érkeznek Berlinbe a részieteredmények. 
erősen megnőtt.

Kölnből érkező első választási eredmé
nyek szerint a nemzeti szocialisták majd
nem elérték a szociáldemokraták erősségét.

A kommunisták előnyomulása
Berlin, szeptember 14.

(A Hétfői Napló tudósitójától.) A Tele- 
graphcn-Unlon vasárnap este háromnegyed 
liz órakor közölt számítása szerint 35 vá
lasztási körzetben az eddig beérkezett szám
adatok alapján a német birodalmi válasz
tási eredmény a következő (összesen 
8,955.071 szavazat alapján):

Szociáldemokrata párt 2.645.000
Nemzeti szocialista párt 1,568.464
Kommunista párt 1,847.712
Centrum 1.045.372
Német nemzeti párt 563.852
Német néppárt 502.448
Gazdasági párt 354.296
Állampárt 344.944
Bajor néppárt 286 231
Konzervatív néppárt 144.693
Keresztény szociális

népszolgálat 141.749
Német parasztpárt 93.202
Landvolk 69.564
Népjogpárt 61.200
Német hannoveriek 39.380
Töredékpártok 102.310

Óriási izgalom Berlinben
Berlin, szept. 14.

f.4 Hétfői Napló tudósítójának telefonje
lentése.) Berlin a késő esti órákban olyan, 
mint egy felzaklatolt liangyaboly, min
denki a választások eredményeit lesi a szer
kesztőségek előtt. Berlinben általában

óriási megdöbbenést keltett n nemzeti 
szocialista párt és a Hltlcr-csoport hal

latlan előretörése.
A nemzeti szocialisták körülbelül megöt- 
szöröxték azoknak a szavazatoknak számát, 
mint amennyit a legutóbbi választáson kap
tak. Ugyancsak

jelentékenyen megerősödött a kommu
nista párt Is.

A szélsőségek előretörésének a hallatlan 
gazdasági krízis az oka, amely Németorszá

Ezzel kapcsolatban Brrhten István gróf 
miniszterelnök tárgyalásokat folytat Briand- 
dal azirányban is, hogy a hágai tanácsko
zások francia elnökének, I.oucheurnek azt 
az ígéretét, hogy a magyar kölcsön elhelye
zése céljából számíthatunk a francia kor
mány segítségére, a jelenlegi francia kor
mány is állja-e.

Információnk szerint Bethlen István gróf
nak sikerült e tekintetben is kedvező han
gulatot teremteni a Brianddal folytatott tár
gyalások során, úgyhogy minden remény 
megvan arra, hogy Loucheurnek ezt az ígé
retét a jelenlegi francia kor máiig vállalja és 
teljesíteni fogja.

A politikai összetűzések során többen megse
besüllek, leginkább késszurások következmé
nyeként. Wittenauban kommunisták be akartak 
hatolni egy nemzeti szocialista házába, aki két 
lövést adott le. A lövések egyike

halálosan megsebesített egy munkást.
Ugyancsak meghalt az a Müller nevezetű nem
zeti szocialista is, aki csütörtökön a kommu
nistákkal való összetűzés közben suLyosan meg
sebesült.

A német vidéki városokból általában igen 
megnyugtató hírek érkeztek.

Kölnben, Hesscnben, Badenbcn nyugodtan folyt 
le a szavazás. Lipcsében a kommunisták egyik 
helyisége előtt támadt verekedés nemzeti szocia
listák és kommunisták között. Nyugalmat jelen
tenek az esseni és a felsősziléziai iparvidékről 
is. Breslauban a kommunisták súlyosan megse
besítetlek egy rendőrt, Oppenheimben pedig 
összeütközés támadt a rendőrség és a kommu
nisták között.

! Berlin, szeptember 14.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) A Tele- 

grapfacn Unión, amely saját számológépein 
külön választási eredményszámitásokat vé
gez és résztvesz a szavazatok összeszámlálá- 
sán, vasárnap este fél 9 órakor 35 külön
böző választási körzetben leadott szavaza
tok alapján a következő eredményt jelenti: 

Szociáldemokrata párt 790.053, nemzeti 
szocialista párt 559.804. kommunista párt 
513.218, centrumpárt 352.001, német nem
zeti párt 190.906, német néppárt 189.137, 
gazdasági párt 133.446, állampárt 114.343, 
keresztényszociális népszolgálatpárt 58.576, 
bajon néppárt 55.958, konzervatív néppárt 
41.849, Landvolk-párt 33.325.

got hatalmába kerítette. Az egyre fokozódó 
drágaság és belpolitikai bizonytalanság 
a szélsőségek karjaiba kergette a nem

zetet.
A prononsztrozottan ipari vidékeken, külö
nösen az esseni és a sziléziai gyárvidékeken 
a szociáldemokraták megőrizték fölényüket. 
A higgadtabb álláspontokhoz tartozók vé
lekedése szerint, az egyetlen kivezető ut 
egy nagykoalíció lenne, amelyben a szociál
demokraták összefognának minden pártár- 
nyalatu polgári csoporttal a nemzeti szo
cialisták ellen. Ellenkező esetben esetleg 
katasztrófális következményekkel járna a 
német birodalomra egy teljesen jobboldali 
színezetű Reichstag megalakulása.

Az éjszakai jelentés
Berlin, szept. 14.

(A Hétfői Napló tudósitójának telefon
jelentése.) Késő éjszaka a következőképen 
állott a helyzet Berlinben: összeszámoltak 
19,000.300 szavazatot. Ezek a következő
képen oszlottak meg:

Szociáldemokrata 4,500.000
Nemzeti szocialista 3,200.000
Kommunista 2,700.000
Centrum 2,700.000

A többi lényegesen kisebb csoportokban
oszlik meg a különböző pártok között. Eb- 
bfil a jelentésből már nyilvánvaló, hogy H|1- 
lerék Nemzeti szocialista pártja a második 
legnagyobb német párttá küzdötte fel magát.

— A restaurált újpesti Izr. templom felava
tása. Vasárnap délelőtt emelkedett hangú ün
nepség keretében avatta fel az Újpesti Izraelita 
Hitközség templomát, melyet most restaurállak. 
A szép ünnepségen jelen volt Újpest egész 
izraelita társadalma.

— Agy onsujlott a villám egy kaposvári pász- 
lorfi’H. Kaposvárról jelentik- A kaposvári re
pülőtéren és környékén vasárnapra virradó éj
szaka óriási zivatar dühöngött. Egymásután 
csapolt le a villám, Orbán Imre tizenötéves 
pásztorfiut a villáin halálrasujtotla.

Személyi változások 
a honvédelmi 

minisztériumban
A nemrégiben Miskolcon váratlanul elhunyt 

Végh Kálmán honvédelmi államtitkár helyét 
— amint értesülünk — már a legközelebbi idő- 
ben betöltik és pedig Bogsch Kálmán főtana- 
esőt kinevezésével, aki Végh Kálmán halála óla 
már ellátja az elhunyt államtitkár resszorlját.

Ugyancsak arról értesülünk, hogy Czakó 
Jenfi miniszteri tanácsost a legközelebbi időben 
főtanácsossá nevezik ki s utána Czakó nyug
díjba megy. A honvédelmi minisztériumban 
egyébként még több kisebb jelentőségű sze
mélyi változás is várható a legközelebbi idők
ben, ami meglehetősen nyugtalanítja a honvé
delmi minisztérium tisztikarát.

Két autó összeütközött 
a fehérvári országúton

Székesfehérvár, szept. 14..
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon- 

jelentése.) Súlyos autószerencsétlenség tör
tént vasárnap délután Székesfehérvár és 
Polgárdi között az országúton. Székesfehér
vár felöl Budapest felé tartott dr. Tauber 
László orvos, egyetemi tanár gépkocsija, 
amely

az ut egyik kanyarulatánál hirtelen 
szembetalálkozott

Ágoston József budapesti magánzó autójá
val. A két autó teljes erővel szaladt egymás
nak. Mindkét autón nagyobb társaság ült. 
Valamennyi utas súlyosan megsebesült. A 
székesfehérvári mentők lapzártakor beszállí
tották a sebesülteket a székesfehérvári kór
házba.

Kisgazdagyülés 
Kálkápolnán

A hevesmegyei Kálkápolna községben a vár
megyei kisgazdapárt vasárnap délelőttre 
nagygyűlést hivott össze, melyen nemcsak a 
környékről, hanem messze vidékekről is közel 
ezer ember gyűlt össze.

A nagygyűlés Plósz István volt nemzetgyű
lési képviselő nyitotta meg, aki azt hangoz
tatta, hogy

a kormány mérsékelje a közterheket, 
rendszabályozza meg a karteleket, törölje el 
a borfogyasztási adót és enyhítse a közmunka- 
váltságot.

— Tele torokkal kiáltjuk a kormányzatnak^ 
— fejezte be elnöki beszédét Plősz István — 
ha mi elbukunk, elbukik a kereskedelem, el
bukik az ipar cs elbukik az ország is, tehát

gyors segítséget kérünk.
Plósz István beszéde alatt már meglehetősen 

éles közbekiáltások hangzottak el, de különö
sen izgamassá vált a hangulat Krisztián Imre 
ottani országgyűlési képviselő beszéde alatt.

A titkos választást követelték közbeszólá
sokkal, majd amikor Krisztián azt mondotta, 
hogy csak tizenketten vannak kisgazdák aj; 
cgyscgcspárlban, akkor azt kiabálták oda:

— Ki kell lépni a kormánypártból és har
colni kell a titkos választásokért.

Amikor a bolettáról akart beszélni, akkor 
is alig tudott szóhoz jutni, annyira ellenséges 
volt a hangulat.

A jelenvolt képviselők közül, amikor már a 
kisgazdák kipanaszkodták magukat, Gubicza 
Ferenc, Csizmadia András, Muszti István és 
Szabó Sándor szólaltak fel, ez utóbbi különö
sen Mayer János érdemeit méltatta. Az elnök 
indítványára ezután kimondották, hogy

megalakítják a hevcamegyel Nagyatádi és 
Mayer-féle kisgazdapártot,

nem csatlakoznak egy parihoz sem. hanem ön
állóan kívánják képviselni a kisgazdaérdeke- 
kel. Táviratilag üdvözöltök Bethlen István mi
niszterelnököt és Mayer János földmivelési 
minisztert. ____

— Kegyelmet kapott és újból letartóztatták. 
Pécsről jelentik: Mint ismeretes, Mészáros 
László volt pécsi főjegyzőt a múlt év folyamán 
n pécsi tábla hazaárulás miatt 12 évi /egyházra 
Ítélte, mert annak idején ö is részt vett abban 
a deputációban, amely Pécsnek Szerbiához való 
csatolását kérte. A kormányzó most a Szent 
Imre év alkalmával megkegyelmezett Mészáros
nak. Mészárost azonnal szabadlábra helyezték, 
de csalás és okiralhamisitás miatt rövidesen új
ból letartóztatták. Mészáros felfolyamodással élt 
ez ellen és a tábla tényleg újból szabadlábra he
lyezte.
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llógy gyermeke szemetáttára 
meggyilkolta a feleseget

UOres teátekenysegi dráma a gráf Semsey-uradalomban
Debrecen, szept. 14.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonje
lentése.) Vasárnap virradóra a debreceni ha
tárban lévő gróf Semsey-uradalomban bor
zalmas családi dráma történt. Debreczeni Mi
hály 53 éves földműves hatalmas disznóölő- 
késscl négy gyermeke szemeláttára halálra 
szurkálta ötvenéves feleségét.

Az uradalmi cselédek állandóan azzal uszí
tották Debreczeni Mihályt a felesége ellen, 
hogy

egy fiatal legénnyel megcsalja.
Debreczeni gyakran szemrehányást tett ezért 
a feleségének, akinek négy gyermeke van. 
Az asszony azonban erélyesen tiltakozott a 
gyanúsítás ellen. Szombaton ismét azt a hirt 
kapta Debreczeni, hogy a felesége a kukori
cásban találkozik azzal a fiatal legénnyel, 
akivel már gyakran látták együtt.

Debreczeni hajnalban, amikor fölkeltek, 
ismét felelősségre vonta az asszonyt, aki a 
szóváltás hevében kijelentette, hogy itt hagy ja 
Debreczcnit és hazamegy Böszörménybe. A 
férfi ezen annyira feldühödött, hogy kirohant 
a konyhába, előkereste körülbelül 30 centi
méter hosszú disznóölő kést, visszasietett a 
szobába és

a földre teperte az asszonyt és három
szor belészurta a kést.

Négy gyermek, köztük a legnagyobb: tizen- 
bh'éves legény fiú borzadva látták a szörnyű' 
jelenetet. A legény hátulról ráugrott az ap-| 
jóra, hogy kicsavarja a kezéből a kést, ez 
azonban a fiút is le akarta a földre teperni,'

de a legény ügyesen kimenekült a kezéből, 
mire az öreg, kezében a véres késsel, üldö
zőbe vette. A legénynek sikerült elmenekülni 
a szomszédokhoz, az öreg pedig visszament 
a vérében fetrengő asszonyhoz. A három kis
gyermek ott sikoltozott az anyjuk véres te
teme mellett, mire

Debreczeni elkergette a kisgyerekeket, 
újból rátérdepelt az asszonyra és még 

kilencszer szúrta bele a kést.
A szúrások közül az egyik a szivét járta át 
az asszonynak, úgyhogy nyomban ki is 
szenvedett.

Dr. Preineszberger Jenő, a debreceni -tör
vényszék vizsgálóbiiája kiszállt a gyilkosság 
színhelyére és még ott kihallgatta a gyilkos 
Debreczcnit, aki azt vallotta, hogy

gyermekei becsületéért ölte meg az asz- 
szonyt,

mert az uradalomban ujjal mutogattak a 
gyerekeire, azt mondván, hogy azok „faty- 
tyuk“. önmagát is meg akarta ölni.

A kihallgatott szomszédság igazolta azt, 
hogy a gyilkosság elkövetése után

Debreczeni az udvaron lévő kúthoz ro
hant és bele akart ugrani.

Ebben a tettében azonban megakadályozták 
és meg is kötözték a hozzátartozói azért, 
hogy végre ne hajthassa öngyilkossági szán
dékát.

A vizsgálóbíró a gyilkost letartóztatta és 
beszállították a debreceni ügyészség foghá
zába.

Bán Bikman, a tripurai 
maharadzsa Budapesten

Lakkclpöben, rózsaszín turbánban sétál 
és Budapest szépségeiben gyönyörködik

A péntek esti bécsi gyorsvonattal exotikus 
vendég érkezett a fővárosba. Neve: Bán 
Bikman, foglalkozására nézve indiai ki
rályi herceg, Tripura maharadzsája.

A Hungáriában szállt meg teljes udvar
tartásával.

Az első emelet legelőkelőbb lakosztá
lyát bérelte ki.

Az előkelő vendéget Marencsich Ottó, a 
Dunapalota és a Hungária vezérigazgatója 
fogadta.

A maharadzsa
alig több huszonötévesnél.

Remekül szabott sötétkék öltöny van rajta, 
lakkcipő a lábán és rózsaszínű hatalmas 
turbán disziti a fejét. Néhány napig időzik 
Budapesten. Addig is meglátogatja a város 
sok nevezetességét.

A nagyur egyáltalán nem nyilatkozik. 

Faragó Ödön, az Andrássy-uti 
Szinház volt főrendezője 

öngyilkos lett
Vasárnap délben luminállal megmérgezte magát, de a 

gyorsan előhívott orvosi segítség megmentette
A Hétfői Napló más helyén részletesen beszá

molunk arról a veszedelmes öngyilkossági jóra 
ványról, amely a közelmúlt öngyilkosságait vévf 
alapul, ezen a vasárnapon érte el kulmináció*  
pontját. Remélhetőleg ennél magasabbra már 
nem fog ugrani az öngyilkosságok száma, bár a 
gazdasági helyzet javulása egyáltalán nem ke
csegtet bennünket jobb reménnyel.

Az öngyilkosok közül is különösen megdöb
bentő az az öngyilkossági kísérlet, amelynek

a magyar színészet egy Igen értékes tagja 
esett majdnem áldozatul. Faragó Ödön volt 
színigazgatóról, az Andrássy-uti Színháznak 

mull esztendei főrendezőjéről van szó.
aki vasárnap délben a Szondy-utca 64. számú 
ház első emeletének 5. szám alatti Ínkásán lumi 
nullái megmérgezte magát s csupán a gyorsan 
előkerült orvosi segítség mentette meg — a to
vábbi küzdelmek számára.

Faragó Ödön valamikor a kassal és a pozsonyi 
színházaknak volt országszerte ismert igazgatója. 
Nem afféle vidéki színtársulatot szervezett, ha
nem vnlóban színművészeket.

akik dicsőségére váltak színtársulatának és 
akik közül számosán ma előkelő fővárosi 

színházak közkedvelt színészei.
Faragó, aki egyike a legkitűnőbb magyar szín

házi rendezőknek, az Andrássy-uti Színházhoz 
kerüli főrendezőnek. Úgy látszott, hogy végre 
révbe kerül.

Meglehetős jó fizetése Is volt és mikor jövő
jét megalapozva látta, elhatározta, hogy 
megnősül. Egy polgári családból származó 
szerény körülmények között élő urlleányt 

vett el feleségül.
Be is rendezkedett a Szondy-utca 64. szám alatt 
kétszobás polgári lakásba. Nagyon boldog csa
ládi életet élt, mikor azután ebben a szezonban 
páratlanul utólértc az állástalanság csapása.

úgyszintén szépszámú kísérete sem. Titok
zatosak, mint hazájuk, India.

Most éppen sétakocsizásra készül.
A szálló teljes sezmélyzetének sorfala 

között vonul autójához, 
melyet a szálloda vezetősége bocsátott ren
delkezésére.

A korzóról a kapu köré tódulnak az em
berek. Nézik mohón a kiváncsi szemek 
India sárgásbarna képű excellenciás fiát és 
kíséretét.

Előttünk lép be a herceg autójába. Meg
szólítjuk ... talán, talán — mégis szólásra 
bírjuk.

— You are like Budapest?
— Yes, Yes — bólogat mosolyogva cso

dálatos Indiának szűkszavú maharadzsája 
és halk parancsszavával sietve megindítja 
autóját. e. sz.

Az Andrássy-uti Szinház nem újította meg 
vele a szerződését. Faragó mindenütt kísér
letezett, azonban hiába volt nagy tudása és 

szakértelme, nem tudott clhelyezkedni. 
Hihetetlen anyagi gondokkal küzködve kínló
dott ez a nagytehetségü és jobb sorsra érdemes 
ember, minden hiábavalónak bizonyult.

Az elmúlt csütörtökön Kassára utazott. Az 
ottani színtársulattól ugyanis némi követelése 
van és azt remélte, hogy ezt meg fogja kapni és 
igy néhány hétig gondtalapul élhet.

Kassai reményeiben is csalódott azonban, mert 
alig számottevő összeget kapott csupán kö
vetelése fejében és ezzel a pénzzel Indult 

hazafelé.
Közben azonban levelet irt feleségének, amely
ben megírja, hogy miképpen járt Kassán. Le
vele végén ízt írja, hogy nagyon nehéz küz
delme van az élettel és bánatos kifakadását ezek
kel a szavakkal fejezi be:

„Már elég volt ebből az életből."
Szombaton délután érkezett meg Kassáról. 

Nagyon levert volt, felesége azonban már szin
te hozzászokott férje rosszkedvéhez, úgyhogy ez 
most különöseblx'n föl se tűnt neki. Szomba
ton este Faragó megvacsorázott és lefeküdt 
aludni, azonban népi jött ólom a szemére.

így fetrengett ágyában álmatlanul vasár
nap délelőtt 11 óráig, amikor hirtelen el
határozással lumlnált vett be. Sokkal na
gyobb adagot, mint amennyi arra szolgált 

volna, hogy claludjcM.
Felesége a másik szobában volt elfoglalva és 

egyszer csak arra lett figyelmessé, hogy férje 
hörög. Ijedten rohant be a szobába, ahol férjél 
önkívületi óllapotban találta. .Szerencsére a 
fiatalasszony nem veszítette el lélek jelenlétei 
és azonnal orvosért küldött.

Néhány perc múlva megjelent dr. Vértea

István orvos, aki gyomormosást alkalma
zott, még pedig teljes sikerrel.

így Faragó Ödönt megmentették az életnek. 
Állapota súlyos, azonban szerencsére nem ad 
komoly aggodalomra okot, úgyhogy ha csak

Sorozatos csalásokért félévi 
börtönbüntetésre Ítéltek egy 

pesti szőnyegkereskedöt
Egv pesti szőnyegkereskedő sorozatos 

családi bünperét tárgyalta a budapesti bün
tetőtörvényszék. A szőnyegkereskedö, aki 
valamikor dúsgazdag ember volt, 

bizományba vett értékes szőnyegekkel 
károsította meg üzletfeleit, 

akik között számos szőnyegkereskedő van.
Zeeliger Antal — a vád szerint — több 

céggel állott üzleti összeköttetésben s a cé
gektől kisebb-nagyobb értékű szőnyegeket 
vett át azzal, hogy azokat Budapesten, vi
déken vagy külföldön értékesíti. Egy ideig 
nem is volt semmi baj az értékesítésre át
adott szőnyegekkel, a kereskedő pontosan 
és lelkiismeretesen számolt el mindazokkal 
a cégekkel, amelyekkel üzleti összeköttetés
ben állott. Később azonban, amikor nem 
sikerült értékesíteni a bizományba átvett sző
nyegeket s a kedvezőtlen üzleti konjunktúra 
válságba sodorta a bizományi vállalkozási,

Zeeliger nem tudott elszámolni üzlet
feleinek.

A cégek egyideig türelmesen várakoztak, 
majd amikor látták, hogy hiába szólítják 
fel elszámolásra Zeeligert,

egymás után fordultak ellene bűnvádi 
feljelentéssel a rendőrséghez.

Az első feljelentők között volt Sternberg 
Bernát szőnyegnagykereskedő, aki miután 
sem áruját, sem pénzét nem kapta vissza 
Zeeligertől, csalás miatt jelentette fel a ke
reskedőt, aki mint később kiderül,

részben aladta, részben elzálogosította 
a szőnyegeket.

Csalásért és sikkasztásért tett ellene feljelen
tést Behár Éliás szőnyegkereskedö is, aki
nek szőnyegeit egy vidéki orvosnak adta el 
Zeeliger. A vidéki orvos azonban, — mint 
később kiderült — nem vásárolta meg vég
legesen az értékes selyem perzsákat, hanem 
azzal a feltétellel vette át, hogy szeptem
ber elsejéig nyilatkozni fog: megtartja-e a 
szőnyegeket, vagy sem. Az orvos a szőnye
gek átvételekor Zccligernek

500 pengő készpénzt és többezer pengő
ről szóló bont adott át.

Szeptember elsején az orvos értesítette 
Zeeligert, hogy nem veszi meg a szőnyege
ket s azok rendelkezésre állanak s egyben 
kérte vissza a pénzét és a bonokat. Zeeli
ger azonban sem a pénzt, sem a bonokat 
nem adta vissza, mire az orvos feljelentette, 
de feljelentést lett ellene a szőnyegek tu
lajdonosa: Behár Éliás is, aki viszont a sző
nyegeit reklamálta hiába Zeeligertől. Dr. 
Angyal László ügyvéd felesége is feljelen
tést telt Zeeliger ellen, mert 

komoly komplikációk nem állnak elő, a ma
gyar Színházi.a járó közönségnek még számos 
derűs órát fog szerezni a remélhetőleg minél 
hamarább szerződéshez jutó kitűnő és közked
velt Faragó Ödön.

ékszereket csalt ki tőle.
Ezek után a büntetőtörvényszék több

rendbeli csalásért és sikkasztásért vonta fe
lelősségre Zeeligert. aki azzal védekezett, 
hogy az eladott szőnyegekkel nem követett 
el csalást, hanem csupán elszámolási diffe
renciáról lehet szó. A szőnyegek egy részét 
pedig azért telte zálogba, mert tapasztalata 
szerint

a szőnyegvásárlók előszeretettel vesznek 
elzálogosított szőnyeget, mert azt hi
szik, hogy úgy olcsóbban jutnak hozzá.

— A zálogcédulák csalétekül szolgáltak a 
vevők számára — védekezett Zeeliger.

A bíróság azonban nem fogadta el ezt a 
furcsa védekezést és a kereskedőt

többrendbeli csalásért 0 havi börtön
büntetésre Ítélte.

Zeeliger és az ügyész megnyugodott az Íté
letben és igy az azonnal jogerőre is emel
kedett.

MEGJELENT!

REUni KÜLFÖLDI 
MESTERMOUEI 
A világ regényirodalma legkiválóbb alko
tásainak gyűjteménye, mely ép úgy adja- 
mn már klasszikusnaa e ismert írók lég 
jelentősebb alkotásait, mint a ma irodal
mának legaktuálisabb, legkiválóbb müveit-

Anderson: Nagy ember
Arién: Ifjú szerelmesek 
Banq: Remény vesztett nemzedék 
f'osler: Tnyl Ulenspiegci 
Ferber: Úszó szinház 
Flaubert: Salarnmbo
Francé: B. Sylvester vétke

— Ludláh királyné 
Jacobsen: Grubbe Mária

— Lvhne Nlels 
Lawrence: Tollas kigvó 
Mauriac: Méregkeverő 
Ostenso: Szállnak a vadludek 
Wliarton: Félálomban 
Wilder: Androsl lány

— Szt. Lajos király
20 dlszkötésbcn 95 peDgő. 

Megrendelhető részletfizetésre is I

Révai Irodalmi Intézet
Budapest, Üllöl-ut 18

Közöljék, mily fizetési fettételekkel szál
lítják a Révai Külföldi Mestermüveket.

Olvasható aldirds
Foglalkozás: . . ___________
Pontos cm ------- ----- . , . ,
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Borzalmas líizhatasziröfa 
Itárom halottal

a kigyulladt potröioumiámpa tüze haiairadgene az 
anyai és kél gyermekét

A modern nyelv
oktatás szenzációja nyelulshoia 

angol, francia, német, olasz stb, 
a ROSE-félo ábrázoló-módszer szerint.

IX., Ferenc-körut 25. sz., félemelet Telefon: József 361-36
.Miskolc, szeptember 14.

(A Hétfól Napló tudósitójának telefon- 
jelentése.) A vasárnapra virradó éjszaka 
borzalmas tiizkafaszlrófa történi a Miskolc- 
tó! pár kilométernyire fekvő Büdös köz
ségben.

Boczán Sándor büttŐsi gazdánál tegnap 
látogatóban járt édesanyja, özv. Boczán 
Józsefné. Nála is maradt éjszakára. Este

öten fekUdtek le ez egyszobás kis ház
ban:

Borzán Sándor, a felesége, kétéves Sándor 
nevű kisülik, háromhónapos Ilona nevű kis
leányuk és Borzán Józsefné. Borzán Sán- 
doriié éjszaka arra ébredt, hogy a bölcső
ben fekvő kisleány sir. Fölkeli,

lámpát akart gyújtani.
hogy fölvegye és elringassa a kisgyermeket. 
Meggvujtotla a lámpát és ekkor vette észre, 
hogy már csak fír. alján van egy kis petró
leum. Elővette a petróleumos kannát és

Zsolt Béla zárlatot fáért egyifá 
regényére

Jogbitorlás cimín lefoglaltatja „Házassággal vágx3dili“ cimii 
regónyénefi aj fiiadását

Érdeke*  irodalmi per indult meg szom
baton a budapesti törvényszéken.

Zsolt Béla, nz ismert fiatal iró ,,Házasság
gal végződik" című regényét a Génius 
könyvkiadó r.-t. adta ki. Az első kiadás ha
marosan elfogyott és az (ró újabb megálla
podást kötött a kiadóval a második kiadás 
forgalambahozatalára. A múlt héten ki is 
kerültek a nyomdából az újabb példányok, 
de Zsolt meglepetéssel látta, hogy megálla- 
podáíuk ellenére az új példányokon

nincs feltüntetve a „II. kiadás/4
Az író szerint a kiadó ezzel vétett a véle 

kötött szerződés ellen és ezzel jelentékeny 
anyagi és erkölcsi kárt okozott neki, mert 
egyrészt ez sérti az író presztízsét, másrészt 
erősen befolyásolja a mulasztás a mű to-

olajat töltött tz égő lámpába.
A kanóc visszacsúszott és a petróleum ha
talmas lánggal égni kezdett, Az égő kőolaj 
lefolyt az asztalról, meggyulladtak a búto
rok és

a kis szoba pár pillanat múlva láng
tengerben úszott.

Mire a szomszédok fölriadtak és Boczánék 
házához sietlek, borzalmas katasztrófa ját
szódott 1c:

Boczán Sándornét és a két kisgyerme
ket a lángok halálra égették, Boczán 
Sándor és az édesanyja pedig élet

veszélyei égési sebeket szenvedtek.
A szomszédok rövidesen eloltották a tüzet 
és szekeret kerítettek, amelyen Boczán Sán
dort és özv. Boczán Józsefnél a miskolci 
Erzsébct-kórházba szállították. A szerencsét
len véget ért Boczán Sándorné és a két kis
gyermek holttestét a községi temető halot- 
Insházábfl vitték.

vábbi kelendőségét, miután a közönség így 
nem tudja, hogy a könyvnek eddig milyen 
sikere volt, hány példányt adtak el. Viszont 
köztudomású tény, hogy mepnél több ki
adásban jelenik meg egy mű, annál kapó- 
SObb továbbra is.

Zsolt Béla ezért
szerzői jogbitorlás címén pert indított 

a kiadó ellen. Ifj. Székely István ügyvéd 
útján kérte a törvényszékét, rendelje el

a regény újabb példányainak lefoglalá-
aát és 5000 pengő vagyoni éa nem va*  

gyoni kár megítélését.
Kérte továbbá a zárlat kimondását az új 

könyvekre, mert a kiadó már szeptember 
15-én forgalomba akarja hozni a regényt.

Erzsébet elmondja, hogy édesatyjának vidé
ken volt földbirtoka és szeszfőzdéje, de 
tönkrement és Baján nyitott vendéglőt. E> 
a vállalkozás sem sikerült, a család feljött 
Budapestre, itt a leány édesapja kocsmát 
nyitott, de ez is tönkrement. A fiatal leány, 
aki látta szüléinek nehéz küzdelmét, napok 
óta keresett már munkát, de sehol sem tu
dott elhelyezkedni és ezért határozta el, 
hogy öngyilkossá lesz. A Rókus-kórházban 
még nem sikerült öt eszméletre téríteni és 
kihallgatni.

A Szondy-utca 84. számú ház egyik föld
szinti lakásában vasárnap délelőtt

Ismeretlen méreggel 
megmérgezte magát Retezár Jenőné, szüle
tett Hirt Lőtte, egy budapesti mérnök 2G 
éves felesége.

A fiatal uriasszony búskomorság miatt 
követte el az öngyilkossági kísérletet. Ami
korra az öngyikossági kísérletet észrevették, 
a fiatalasszony már eszméletlen volt, a méreg 
felszívódott szervezetébe, ugy hogy a men
tők életveszélyes állapotban vitték be a Pa
jor-szanatóriumba.

A Soroksári-uti vámnál vasárnap délelőtt 
egy negyven év körüli férfi esett hirtelen 
össze. Kezéből csörömpölve hullott ki az 
üveg, melynek

méregtartalmát a nyílt utcán Itta ki 
az életunt ember. Kihívták a mentőket, akik 
megállapították, hogy az életunt Kasza Sán
dor asztalossegéd, aki lumináloldattal mér
gezte meg magát. Sulyos állapotban vitték 
a Rókus-kórházba.

A Forgács-utca 73. számú házban Juhász 
Lajosné 45 éves háztartásbeli nő nagymeny- 
nyiségü

Két újabb halálos áldozata 
van a mátraballai 

vasúti katasztrófának

sósavat
ivott. A mentők életveszélyes állapotban vit- 
lék a Rókus-kórházba.

Pesterzsébeten, a Török Flóris-utca 14, 
számú házban Kovács Katalin 21 éves ház
tartásbeli leány

ismeretlen méreggel
megmérgezte magát. A mentők öt is a Rókus- 
kórházba vitték.

Kispesten Ecetes József 28 éves kőműves*  
mester, a 42-cs

villamos
elé vetette magát. A vezető még idejekorán 
fékezett, úgyhogy a villamos nem gázolta el. 
Ugyanekkor azonban arra robogott egy mo
torkerékpár, amelynek a vezetője már nem 
tudott megállni és a

1 motorkerékpár
kereke keresztül gázolt az öngyilkosjelölt lá
bán. Ecetes József csak könnyű sérüléseket 
szenvedett, úgyhogy a mentők bekötözéS 
után a helyszínen hagyták. A kőművesmes
ter váltig hangoztatta, hogy megint öngyilkos 
lesz, mire saját érdekében

előállították
a rendőrségre és ott tartják addig, amig ön
gyilkossági szándékáról nem mond le.

Az öngyilkosságnak különös és furcsa 
módját választotta Link Ferenc 30 éves só- 
roksárpéteri munkás. Link Ferenc egy deci 
vízben nagymennyiségű

bagót 
oldott fel és megitta a maró folyadékot, 
amely a belső szerveit súlyosan összemarta. 
A kispesti mentők a gróf Károlyi-kórházba 
vitték.

Az öngyilkosok vasárnapja
A gond, bánat és nyomor vasárnap sűrűn szedte áldozatait

A nyári hónapok alatt örvendetesen meg
csappant az életuntak statisztikája. A köny- 
nyebb megélhetést jelentő nyár körülbelül 
a felére apasztotta le a téli és tavaszi hóna
pokban meglehetősen magas öngyilkossági 
sr.Amkiniutntást, de szeptember beálltával 
ismét Momoru képet fest ez a kimutatás. 
Már az elmúlt két hét folyamán is észreve
hetően megnövekedett ar. életuntak száma, 
a mostani vasárnap pedig egyenesen meg
döbbentő képet fest a kétségbeesett emberek 
él el ti rt Hágáról és arról, hogy milyen könv- 
nyen hajlandók eldobni maguktól a sok 
szenvedéssel járó életet.

A tegnapi vasárnap megint
*< 41- öngyilkosok vasárnapja volt.

A mentők, a rendőrkapitányságok egymás
után kapták a jelentést a város különböző 
részeiből, hogy hói egv férfi, hol egv nő ön
gyilkossági kísérletet követelt el. Több ön
gyilkossági kísérlet halállal végződött.

A Hóknál ut 27. számú házban vasárnap 
hajnalban Ráb Márton 26 éves kórházi al- 
kalmazotl az ablnkkilincsre

cukorspárgával felakasztotta magát. 
Mire ráakadtak és levágták a kőtélről, már 
halott volt. Hosszabb Idő óta volt állás nél
kül és nyomora miatt követte cl Az öngyil
kosságot-.

Pestújhelyen, a Bosnyák-utca 8. számú 
házban egy hetvenéves nyugalmazott kán
tor követett cl öngyilkosságot. Ilayek Antal, 
áki évtizedek óta élt már családjával a bos- 
Pyákuttai házban, vasárnap hajnalban egy 
hagy kampó*  szögre felakasztotta magát.

A hetvenéves kántor már halott volt, 
•mikor hozsálartozói ráakadtak. Zavaros 
tartalmú búcsúlevelet hagyott hátra az élet
unt aggastyán, aki búcsúlevelében valami 
eljárásról ir, amit megindítottak ellene s

Kiadú lakások!
Bimb0-ulcai*3-5.sz.  

'ttémbon a Statisztikai Hivatallal' 
•gyegv F, 4 esti szobás lakás hallal 

Ugyanitt Mnlethelyiségek.

Maroit-horut as. uías
ogy 4 raolMhn lakúba hallal.

Klagana kivitel I Olcsó bérek Bővebbet a 
^hclyezlhen Vagy telefonon ; Aut. 208-29

r

ami miatt el is Ítélték. Meg is átkozta bú
csúlevelében azokat, akik neki ilyen kelle
metlenségeket okoztak. Holttestét a pestúj
helyi haiottasházbn vitték,

A Paulay Ede-utca 41. számú ház I. eme
let 2. számú lakásában vasárnap reggel hol
tan találták Pcstyák Anna 24 éves mindenes
leányt, aki öngyilkossági szándékból éjsza
kára

klnyitotta a gácsapot 
és reggelre meghalt, öngyilkosságának oka 
szerelmi bánat.

Budán, a Donáfy-utca 4.0. számú hátban 
Balogh János 49 éves soíTőr anyagi gondjai 
miatt

lamináltai megmérgezle magát.
A mentők sulyos állapotban vitték az 17/ 

Szent Jdnos-kórhftzba.
Vasárnap délelőtt a Margit hid közepéről 

vetette magát a Dunába
egv fiatalember. Óriási izgalom támadt, mert 
a hídon már folyt a pesti kirándulók nép
vándorlása a budai oldalra. A motoros 
rendőri készültség a Pcntn 2.-vel azonnal a 
fuldokló ember megmentésére sietett és si
került is partra vinni az életuntat, akiről 
csak annyit lehetett megállapítani, hogy 
Wallenstein Bélának hívják és foglalkozá
sára nézve villanyszerelő. A húsz év körüli 
eszméletlen fiatalembert a mentők a Rókus- 
kórházba vitték.

Ugyancsak vasárnap délelőtt az ország
ház előtt az alsó rakpartról

a Dunába vetette magát egy fiatal leány.
A parti csónakosok kimentették és a men
tők bevitték a Rókus-kórházba. Kiderült, 
hogy nz életunt leány Egyed Erzsébet 21 
éves urilcány, aki a Rózsa-utca 9. számú 
házban lakik szüleivel. A parton hagyott 
retiküljében búcsúlevelet találtak a rend
őrök, néhány kusza sort, amelyben Egyed

Perzsaszónyegek 
antíkbuforok 

műtárgyak 
alkalmi vételekből

Antlkart R.-T.
(Sternberg Z. J.)

VII., Dob-utca 31. Kazinoz.y-utca tarkán
Telefon J. OOÍ-Ó8 óa ttft-M

Tranalló vámraktár az üzlethelylségbén

Eger, szept. 14,
(A Hétfői Naptó tudósitójától.) A mátra

ballai vasúti katasztrófának két újabb hálá
idé áldozata van. Ismeretes, hogy néhány 
nappal ezelőtt a mátraballai vasúti átjárónál

a reggeli személyvonat elkapott egy te
herautót,

amelyen Pétervására községbe igyekvő mun
kások ültek. A személyvonat darabokra törte

Magyar Pál a hatalmas téglakonszern élén
A téglaiparban már esztendőkkel ezelőtt fel

merült az az elgondolás, hogy nz ország négy 
legnagyobb téglagyárát fuzionóltassák és igy 
egy érdekeltségbe tömörítve működhessenek. Á 
Hétfői Napló információja szerint hosszú har
cok után, amelyek főleg a személyi kérdések 
körül éleződtek ki, most valóra Válik eZ a so
kat emlegetett fúzió és a négy legnagyobb tég
lagyár: az Újlaki, a Nagybátonyi, a Drasche 
és a Kőbányai téglagyár együtt fog működni.

Amikor elsőkben merült fel a fúzió gondo
lata, a személyi kérdések voltak ugyanis azok, 
amelyek gátat emeltek a fúzió eíé. Hosszas 
tárgyalások után végül is ekkor az történt, 
hogy a Nagybátonyi és az Újlaki téglagyárak 
léptek érdekközösségbe, míg a DrASche, ame
lyet nem sikerült a kooperációba belevonni, a 
Kőbányai téglagyárral létesített megállApodásl. 
A személyi kérdéseket akkor ugy oldották 
meg. hogy a Nagybátonyi éa Újlaki fúziójából 
született vállalkozás élére Lantos vezérigaz
gató került, míg újlaki Müller Pál dr. helyet- 
tea vezérigazgató lett.

Ezt a megoldást nzonhAn nem fogadták ál 
véglegesen azok, akik a négv vállalat fúzióját 
igyekeztek keresztülvinni. Újabb kísérletek, 
újabb próbálkozások következtek, amelyek is
mét Céak a személyi kérdések miatt buktak el. 
Most azután arról értesülünk, hogy sikerült a 
síemélvi kérdéseket áthidalni, úgyhogy mo.sl 
már a négy vállalat cgvheolvnsztiisánák nin
csen knmolv akadálya. Értesülésünk szerint a 
személyi kérdések máris megoldódlak: újlaki 
Miller Pál dr. a fúzió lebonyolítása előtt Ame-

ELEKTRA
CS1I.LAHGYAR 

ni m 1 n taterm ei 
mvanylltak 

Mária Törési*  Moha, módét a 
terem, franola- é*  angolsUIÜ 

lórhű ctlilAröK

Telefon: 
dótaef

Cimf*  
teMék fir/Mn

Kérjen képes
•r.vgyzéket 

az autót és annak utasait részben halálosan, 
részben Súlyosan megsebesltétte. Kél mun
kás ott

a helyszínen azonnal meghalt, 
mig ötöt az egri közkórházba szállítottak. A' 
kórházba szállított sebesültek közül ma rcg-< 
gél

két életveszélyesen sérült, Csetnek Ist
ván és Fojtos János pétervásárai lakos 

szintén kiszenvedett.

fikába utazik, Lukács József, az Újlaki éléről 
eltávozott vezérigazgató nyugalomba vonul, ha 
pereskedése lezárul a vállalattal,

at uj nagy vállalat vezetője pedig Magyar
Iái, az Angol-Magyar Bank Igazgatósági 

tagja lesz.
Közgazdasági körökben élénken kommentál, 

jak a fúzió hírét és mindenütt azt hangoztat
ják, hogy amennyiben valóban szüksége Mu- 
tatkózik n négy vállalat egybeolvasztásának, 
azt meg kell valósítani és a személyi kérdések 
nem lehetnek gátvetői a fúzió megvalósítóié, 
nak. Elvégre egy ilyen nagyjelentőségű és fon
tos közgazdasági tranzakció keresztülvitelénél 
nem okozhat nehézséget az, hogy egy igaz- 
K • "!igflX6at6, vagy csy aligazgatóból 
tisztviselő lesz.

. a oanz-ayáp 
nazheiyparceliaz&sa 
00 pengő foglalóval lőlek vehető.

" iMfiotyobb. lég- szebb és legolcsóbb házhclyparcelláíás.
T. 'órb*1 villamosvasút Aesf- tt’Ü... W??4*4'!41 és « MÁV

budapest-ceglédl fővonala nienlén vannak. 
nUMoiZ ui m- kir. kereskedelemügyi
folMszter ur 2177//\ I. 930. Számú leirata értelmében 

,erülel köaepín >é'ó 106. számú vas
úti őrháznái lesz.
it.Jm iMSí’"" "ir "’k ■

A házhelyek 150 négyszögölesek. A házhelyek úri 
négyszögölenként 7 pengőtől 9 pengőig.
f2.PSSS2aJ* te,*rl lefizetése rae-
t«n vevők Hronnol végleges adásvételi 

szerződést kapnnki
s megvett telket azonnal birtokukba vehetik és azon 
minden akadály nélkül őpitkezhett'ek.
L.,1\l* ,*k  4r4’ 4 *'•«  W,*‘ ««rlMzlenl a minden- 
kőrí hátralék után évi S Százalék kntfiál mellett. A 
pHrrcllásoh terület limes ulrál és Járdái kavIrShué- 
knláAsal. gyönyörűen ki vannak építse él a járdák 
latiba vonnak.

A telkek eladátl ári a forgalmi áraknál jóval 
alacsonyabb.

,,yt.n éron ** f»«etéal feltételek
mellett Budapest kornyékén sehol sem 

lehet telket venni.
.H1*'®'* 11 ••'Ikeket bármikor másnak el lehet 

Sdni. Venni 'mndéköéók j"lrnikr»zenék. fesnueftt 
Mrineen o« e, váro,| vOK-Suitásut végállomásánál 
Mré Irodában.

 VngyöhkeMelőáég.
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Egy fiafal menyasszony sósavat Ontott vőlegénye szemébe

Nagykanizsa, szept. 14.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Véres sze

relmi dráma történt Nagykanizsán, mely az 
egész várost izgalomban tartja.

Nagykanizsán a Rákóczi-ut 17. számú 
házban lakott Burbucs István 20 éves ci
gányzenész, aki nemrégiben jegyzett el egy 
fiatal leányt. A menyasszony erősen félté- 
kenykedett vőlegényére és több Ízben 
szemrehányást is tett neki, hogy más lá
nyokkal sétált. Emiatt a jegyesek között 
gyakoriak voltak a zajos jelenetek.

Tegnapelőtt korán reggel a menyasszony 
felkereste vőlegényét lakásán, mikor az még 
aludt és a magával hozott

sósavat az alvó zehész arcába öntötte.
A méreg a zenész szemébe folyt

Széli József főispán 
Iovagias ügye egy 

sátoraljaújhelyi ügyvéddel, 
aki kifogásolta, hogy az állami autókat 

túlsókat használják magáncélokra

és borzalmasan összeégette egész arcát.
A súlyos állapotban levő Burbucs Istvánt a 
szomszédok vették gondjaikba, majd a ki
hívott mentők beszállították a nagykani
zsai Horthy JfíA'/ós-kór házba. Onnan azon
ban még a délutáni vonattal Pécsre szállí
tották a szemklinikára.

Mint az orvosok mondják, a szerencsét
len vőlegény szemevilágát aligha sikerül 
megmenteni.

A merénylő leány tettének elkövetése után 
megszökött, de az egyik detektiv a nagyka
nizsai állomáson éppen akkor fogta el, mi
kor fel akart ülni a budapesti személyvo
natra. A leányt letartóztatták és a fiatalko
rúak bíróságának adták át.

Megszületett a kis Panna

Sátoraljaújhely, szeptember 14.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon- 

’jelentése.) Csak nemrég fejeződött be az a 
Iovagias ügy, amely a kovácsvágási bérlet 
miatt keletkezett Széli József, Zemplén me
gye főispánja és Farkas Géza országgyűlési 
képviselő között,

máris a főispán ujabb Iovagias ügye 
foglalkoztatja a megye közvéleményét.
A főispán ujabb Iovagias ügye dr. Dubay 

István sátoraljaújhelyi ügyvéddel támadt, 
aki provokáltatta öt. mert a megye törvény
hatóságának egyik legutóbbi ülésén

a főispán olyan kijelentést tett, ame
lyet az ügyvéd sértőnek talált magára 

nézve
Dubay dr. ugyanis az ülésen felszólalt és

Nőgyógyász ás főszorfiosztő 
áülönös botránya Szögödön

Szeged, szeptember 14.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 

’tése.) Különös botrány ügye foglalkoztatja 
a szegedi rendőrséget. A botrány középpont
jában dr. Balta Izidor nőgyógyász-orvos és 
Pásztor József főszerkesztő, törvényhatósági 
bizottsági tag állanak, akik néhány nappal 
ezelőtt a tiszai csónakázó klub helyiségében 
valami fölött összeszólalkoztak.

Mielőtt még a Iovagias eljárás befejeződött 
volna, ma reggel

Pásztor József feljelentést tett a sze
gedi rendőrségen, hogy Bállá felbérelt 

emberekkel meg akarta őt veretni.
Megjelent ugyanis a rendőrségen Vida Sán
dor munkanélküli asztalos, aki elmondotta, 
hogy Budapestre akart jönni, pénze azonban 
nem volt. Felkereste hát régi ismerősét, 
Kmetty Károlyt, aki a konimün utáni idők

Egy előkelő belgrádi uri- 
lányt meggyilkolt és kira
bolt egy elesapott csendőr
Most találták mega napokkal ezelőtt eltűnt leány 

borzalmasan megcsonkított holttestét
Belgrád, szept. 14.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) Az egész várost rendkívüli izga
lomban tartja az a megdöbbentő gyilkos
ság, amelynek egy jólismert, előkelő csa
ládból származó belgrádi urilcány az áldo
zata és egy elcsapolt csendőr a lettese.

Körülbelül három nappal ezelőtt történt,

A CSODABÁR(WUIMDER-BAR) 
szombati premierjére a 
jegyárusítás első napján 

minden jegy elkeli 2 
A világsiker első Uz előadásra jegyeket a mai nar.tíil árusít a 

Fővárosi operettszinház 
pénztára éa a jegyirodák

arról beszélt, hogy
a megyei hivatalos autókat egyesek, igy 
a főispán is túlsókat használják magán

célokra.
Széli főispán, aki az ülésen elnökölt, igen 
éles hangon válaszolt Dubay felszólalá
sára és

kijelentette többek közt, hogy Dubay 
kijelentését nem tartja eléggé önzetlen
nek és emelkedettnek arra, hogy ér

demben foglalkozzék vele.
Az ügyvéd ezek után provokáltatta a fő

ispánt.
A segédek a napokban ülnek össze, hogy 

a Iovagias ügyben tárgyalásokat folytassa
nak.

ben Budapesten élt, de azután ismeretes 
ügyei végeztével állandóan Szegedre költö
zött. Kmetty azt mondta neki, hogy

elvezeti majd valakihez, aki megfelelő 
ellenszolgáltatás fejében pénzhez jut

tatja.
így került Baliához. Az orvos két pengőt 
adott neki és megbízta, hogy éjszaka lesse 
meg az utcán Pásztort és verje meg.

Vida visszautasította az ajánlatot, elment 
Pásztorhoz, majd pedig jelentkezett a rend
őrségen. A megtartott szembesítés során

Vida a rendőrségen szemébe mondta az 
orvosnak vádjait,

Bállá dr. azonban mindent tagad. Azt elis
merte, hogy Vidával beszélt, de Pásztor inzul- 
tálásáról nem volt szó. A rendőrség holnap 
folytatja a nyomozást a nőgyógyász és a fő
szerkesztő különös ügyében.

hogy Milenkovics dr. ismert belgrádi ügy
véd megjelent a rendőrségen és bejelen
tette, hogy

nővére, Milenkovics Sztana 36 éves url- 
leány nyomtalanul eltűnt lakásáról.

A rendőrség erélyes nyomozási indított az 
eltűnt leány felkutatására, fényképpel ellá
tott körözőlevelet adtak ki, az egész ország-

KISBABÁK ÉS GYERMEKEK fehérneműit és ruhácskáit minden héten 
a kismosásban szokták kimosatni. A kismosásra legalkalmasabb a 
negyedkilogrammos darabokban kapható ALBUS-HARANGSZAPPAN. 
Használata nemcsak gazdaságos, hanem biztosíték arra is, hogy a kis
gyermekek tuháját fertótleniti. Mindsn gondos anya érdeke tehát, 

hogy használja az

ALKUS HARANG-SZAPPAN.
bán keresték Milenkqvics Sztanát. Nyomo
zás közben több tanú jelentkezett a rendőr
ségen, akik elmondották, hogy

legutóbb a Belgrád külvárosában levő 
Topcsidcr-parkban látták az ügyvéd 

nővérét.
A rendőrség felkutatta a parkot, kihallgatta 
a környékbeli lakókat, de a nyomozás nem 
vezetett eredményre.

Érthető megdöbbenést keltett ezután, ami
kor tegnap bejelentés érkezett a rendőr
ségre, hogy

a Topcsider-park szemetes gödrében 
egy borzalmasan megcsonkított női 

holtlestet találtak
s a halott nő személyleirása pontosan ráil
lik az eltűnt Milenkovics Sztanára. Rendőri 
bizottság jelent meg a helyszínen s rövide
sen megállapították, hogy

a holttest azonos a leánnyal.
Orvosi vélemény szerint a leányt több he
lyen megszurták, nyakán fojtogatás nyomai 
látszanak és halálát fulladás okozta.

A rendőrség most már Milenkovics Szta-

Budapestre érkezett 
Olaszország genfi delegátusa

Gauriglia olasz rendkívüli követ nyilatkozata 
a Hétfői Napló-nak

Vasárnap délután a négyórás bécsi gyors
vonattal Budapestre érkezett Gauriglio 
olasz rendkívüli követ és meghatalmazott 
miniszter, aki tudvalevőleg a genfi népszö
vetségi tanácskozásokon Olaszország dele
gátusa volt.

A keleti pályaudvar érkezési oldalán Ár
totta budapesti olasz követ feleségével és 
leányával; Pignatelli herceg, a budapesti 
olasz fasció vezetője, a követség tisztviselői 
Widmár sajtóelőadó és az olasz kolónia 
számos tagja várta a feleségével Géniből 
ideérkez- Gauriglia rendkívüli követet, aki 
szívélyesen és melegséggel üdvözölte a fo
gadtatására összegyűlt honfitársait.

Gauriglio rendkívüli követ azután feszte
len beszélgetést folytatott a Hétfői Napló 
munkatársával:

— Nagyon, de nagyon örülök — mon
dotta, — hogy alkalmam van Budapestet 
meglátogatni. A háború előtt jártam utol
jára Budapesten, s most pusztán — s ezt 
hangsúlyozza, —

mint turista vagyok itt 
és keddig maradunk itt feleségemmel 
együtt.

— Innen Bécsen kérésziül hazautazom, 
mert hivatalos teendőim rövidre szabják itt 
időzésemet.

— Romániába nem megy most Excellen- 
ciád? — kérdeztük.

— Egyelőre nem,
arra csak később kerül a sor.

— Bethlen István gróf miniszterelnökkel 
találkozott Genfben?, — kérdeztük az olasz 

na gyilkosa után kutatott. Csakhamar sike
rült is kézrekerileni a tettest Sibaljevics 
Gyorgve volt csendőr személyében. A rend
őrséget egy csendőr bejelentése vezette 
nyomra. A csendőr elmondotta, hogy egyik 
barátja találkozott Sibaljevics Gyorgyeval, 
aki

közölte vele, hogy ő öllé meg Mllcn- 
kovics Sztanát.

Sibaljevics Gj’orgyet előállították a rendőr
ségre, ahol

beismerte, hogy ő gyilkolta meg a 
leányt.

Először azt mondotta, hogy szerelmi vi
szonya volt a leánnyal s féltékenységből 
ölte meg, később azonban

bevallotta, hogy rablás! szándékkal 
gyilkolt.

A leányt, akit régebben ismert, kicsalta a 
parkba és ott megölte. Sibaljevicset, aki 
azelőtt csendőr volt, de szabálytalanságok 
miatt nemrég elbocsátották, vasárnap le
tartóztatták.

delegátust.
— Igen, találkoztam, de
nem volt tárgyalásom őexcellenciájával.
Gauriglia rendkívüli követ ezután szívé

lyesen búcsút vett. Mario Ártotta kíséreté
ben autóba szállott és az olasz követségre 
hajtatott. Egy másik autóban felesége, az 
olasz követ nejével és leányával foglalt he
lyet.

Beavatott forrásból szerzett értesülésünk 
szerint

Gaurigliát valószínűleg hétfőn kihallga
táson fogadja Horthy Miklós kor- 1 

mányzó.
Utána az olasz delegátus látogatást tesz 
Bethlen István gróf miniszterelnöknél és 
Valkó Lajos külügyminiszternél.

NEW-YORK
éttermében a

máHDiTS
zenekar muzsikál.

A bárban

BRODSZKV!
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Életveszélyesen össze
szurkált embert találtak 

a Hungáría-kőruton
Vasárnap hajnalban az őrszemes rendőr a 

Hungária-körut és Cteg-utca sarkán vérbe- 
fagyott eszméletlen férfire akadt. Élesztgetni 
próbálta a földön heverő embert, de az nem 
tért magához.

A rendőr megállapította, hogy az Ismeret
len férfinek

súlyos fejsérülései 
vannak, azonkívül

életveszélyes hassérülése Is.
Kihozta a mentőket, akik azután megállapí
tották, hogy az ismeretlen férfit éles késsel 
hasbaszurták és fejét is össze vissza szürkéi- 
ták.

Az életveszélyesen sérüli embert a mentők 
bevitték a Rókus kórházba, a rendőrség pe
dig megállapította, hogy Üjfalussy József .18 
éves kocsissal azonos, aki a Pozsonyl-ut 18. 
számú házban lakik. Sebesülései oly súlyo
sak, hogy még vasárnap sem tért eszméletre 
és nem lehetett kihallgatni és támadóinak 
kilétét megállapítani.

RendkluOil alkalom öunűauásárlásra

Í
j IV.. Karolv körűi 20. szám alatti üzletünk  uígieg meoszflniH! |
i baját kCnítmcnyö RjönyÖrü Bundáinkat rendkívül olcsón árusítjuk jjg

SCHLINQER BÚS SZŰCSÖK f
I igw Ktroiv körűt 20. Kedvező fizetési feltételek! Ll—

Rablátámad^s a Táborhegyen

— A Frledrleh-pirt órtekMletct tartott 
Óbudán. A III. kerületi keresztény ellenzék- 
vasárnap este az egyik újlaki rakparti vendég, 
lóben értekezletet tartott. Az értekezleten szá
mos ellenzéki felszólaló a kormány politikáját 
bírálta. Tóth Gyula római katholikus leikéit 
kijelentette, hogy a kormány politikája nem 
keresztény, mert az igazi keresztény politika 
Frledrieh István politikája, amely szerint min
den dolgozni akaró embernek munkát kell adni, 
nem pedig ígéretei.

— A miskolci rablótámadók a blrósár
előtt. Miskolcról jelentik: Emlékezetes, hogv 
Kolkó Béla kereskedősegéd ~
Gusztáv malommunkás, az 
kor rablógyilkos merényletet ________
Blum Mór miskolci füszerkereskedő ellen. 
Akkoriban mindkettőjüket elfogták és letartóz
tatták. A miskolci törvényszék Csorba tanácsa 
hétfőn kezdi tárgyalni Rolkó és Ocsenács ügyét, 
akiket különben még tizenkélrcndbeli betörés- 
sel gyanúsítanak.

é» Oesendcs 
idén husvét- 

követtek el

A hercegprímás felszentelte n külső ferenc
városi plébánia templomot. Vasárnap dél
előtt többezer főnyi hivő részvételével Serédl 
Jusztinián bíboros hercegprímás felszentelte 
a külső ferencvárosi Szentkereszt egyház
község Ecscry-úti plébániatemplomot. Á ha
talmas, díszes virágkoszorukkal ékesített és 
fellobogózott templom elé már a kora reg
geli órákban egymásután érkeztek meg a 
katolikus hitélet előkelőségei, köztük Ripka 
Ferenc főpolgármester. A fővárost Rcrczel 
Jenő alpolgármester és Szendy Károly ta
nácsnok képviselték. Pontban félkllenc óra
kor megérkezett Serédi Jusztinján bíboros- 
hercegprímás is s csakhamar megkezdődött 
az ünnepség. A hercegprímás áldást osztott, 
majd n szentelt babérággal meghintette a 
templom ajtaját, útónná Orscnigo Ccsare 
pápai nuncius ajándékával: Krisztus kereszt
jének díszes ereklyetartóban őrzött darabjá
val megkerülték a templomot háromszor. 
Azután a hercegprímás bement a templomba 
ahol Ünnepi misét pontifikáit. Ezzel befeje
ződött a templom felszentelése. Délután P. 
Bertalan kapucinus atya ünnepélyes litániát 
tartott az uj templomban.

Egv ismeretlen térti megtámadta es Kirabolta 
az egyik villa tulaidonosnOlát

Szmetanáné kétségbeesetten kiáltozott 
gitségért, de az elhagyatott utón abban 
időpontban senki sem tartózkodott é» 
rab'.ótámadó zsákmányával 
Még az éjszakai órákban a mérnökék meg
tették a följelentést a főkapitányságon, a 
detektívek és rendőrök egész serege raz- 
ziázta végig a Táborhegyet, de a rabló
támadót nem sikerült kézrckeritenl. A nyo
mozás tovább folyik az ügyben.

Vakmerő rablótámadás történt szombaton 
este a Táborhegyen, n Farkastorok-uton.

Szmctana József mérnök neje 
igvekezett a Táborhegy 16278. hrsz. 
levő villába, amikor a Farkastorok-uton, 
Donáti kápolna közelében

egy Ismeretlen férfi ugrott elő az árok
ból, rátámadt az urlasszonyrn és 

tépte kezéből reliküliét, 
amelyben 72 pengő készpénz volt.

hazafelé 
alatt 

a

se- 
az 

a 
elmenekült.

ki

Budapest fürdőváros 
a megvalósulás előtt

December 15-íkí határidővel, 20.000 pengő 
díjazással tervpályázatot írnak ki a Gellérthegy 

körüli fürdőváros kialakítására

Ritka alkalom 
csak 3 napon! 

sztptem’ier 15, 16 és 17-én.
Saját készítményt! divatos férfi

öltönyök remek szabásban kifogástalan 
kivitelben, fekete, kék, barna és szürke 
szövetből páratlan szép vál aztékban, 
a rendes eladási árak alatt úgyszólván 
félárban 45 pengőért. Továbbá ele
gáns, hosszú férfi télikabátok finom 
fekete posztóból, bársony gallérral, nehéz 
clottbéléssel, meleg betéttel 55 pengőért 
készen kaphatók minden nagyságban 
László Lajos férfiruhaiizletében 

Vilmos császár-ut 40,

Budapest fürdőváros megteremtése újab
ban ismét sokat foglalkoztatja a különböző 
köröket. Állandó téma lett ez a gondolat és 
sok érdekes’ terv, megoldási módozat me
rült már fel ennek megvalósítására. Pénz
ügyi okok késleltették eddig a kivitelezést, 
illetve a végleges program megállapítását. 
Most azután nagy lépéssel halad előre a 
megvalósulás felé a fürdőváros terve. 1

Elkészült egy vázlatos terv a régen pro
pagált Gellcrt-rakparti sétány kialakításá
ról, amely 
a Gellért- és a Rudas-fürdőt kötné össze, 

de bekapcsolná a Ráczfiirdőt is, 
úgyhogy a Gellért-hegy körüli forrásterülc- 
len alakulna ki

a fürdőváros centruma.
Bánlaki Géza, a Gellért-fürdő igazgatója 
készítette el a vázlatos tervekét, amely az 
összes illetékes fórumok tetszését meg
nyerte. Beható tárgyalások folytak a leg
utóbbi napokban a kérdésről a városi, ál
lami hatóságok, az idegenforgalmi tényezők 
bevonásával és megállapodtak arra nézve, 
hogy a Gellérthegy környékének fürdőügyi

szempontból 
rendezésére

eszmei
legjobb

való egységes kialakítására és

tervpályázatot hirdetnek
terv alapján kerül a gondolat 

megvalósításra. Ennek az eszmei tervpályá
zatnak a megszövegezése is elkészült, ahhoz 
Ripka Ferenc főpolgármester, Rakovszky 
Iván, a Közmunkatanács elnöke, Édes 
Endre tanácsnok, azonkívül az idegenfor
galmi szervek vezetői is hozzájárultak, úgy
hogy a napokban

a pályázati hirdetmény nyilvánosságra 
kerül.

A pályaművek díjazására 20.000 pengőt 
szavaztak meg, amely összeget a főváros, az 
idegenforgalmi érdekeltségek és a fürdő
vállalatok adják össze. A pályázati határ
idő lejártát december 15-ében állapították 
meg. Egyidejűleg a gellérthegyi lift és a 
Citadella átalakítása érdekében is újabb 
tárgyalások indultak meg.

.4 katonai hatóságok már beleegyeztek a 
Citadella átadásába és most a pénzügyi fe
dezet megoldásán fáradoznak az illeté
kesek.

és

A Beszkár az uj menetrendet életbe lép
teti és a következőkben tájékoztatja a kö
zönséget:

— A Beszkár uj menetrendje szeptember 
15-én, hétfőn lép életbe. Az uj menetrend 
a viszonylatok számának csökkentése és a 
relációk útvonala tekintetében több változ
tatást tartalmaz: nyolc viszonylat megszű
nik, nyolc viszonylatnak az útiránya pedig 
részben megváltozik.

Mindezeket a változtatásokat az illetékes 
hatóságoknak az az intézkedése tette szük
ségessé, amellyel a Rákóczi-ut és Károly- 
körút, illetőlea Muzeum-körut torkolatánál 
a bekanuarodó vágányok megszüntetését 
rendelték el.

Változások a különböző vonatokon
A vonatsürüség fenntartása és a közönség 

kényelme érdekében egyes viszonylatok ed
digi útiránya részben módosul.

A 8-as viszonylat útiránya csak annyiban 
változik, hogy jelenlegi útvonalán túl a Kál- 
vin-tértöl a Közvágóhidig fog közlekedni.

A 19-es reláció vonatai a Muzeum-körut 
és Ferenc Jórsef-hid helyett a Kossuth 
Lajos-utcán és Erzsébet*  hid'on át fognak a 

Rákóczi- 
Muzeum-

Gellért-rakpartra jutni, mivel a 
útról nem kanyarodhatnak be a 
körútra.

A 37-es reláció csak annyiban 
meg. hogy jelenlegi útvonalán túl 
tér és az Állatkert között is fog k

— Felrobbantotta magát az utcán. Berlin
ből jelentik: Tegnap este az Elisabethkirch- 
Slrasse egyik háza előtt egy ismeretlen 40 
év körüli férfi feltűnést kellő módon köve
tett el öngyilkosságot. .4r utca közepén va
lami robbanóanyagot vett ki az ismeretlen a 
zsebéből, szájába vette és felrobbantotta. A 
robbanószer letépte az öngyilkos fejét tör
zséről.

Ha pénzre van 
szüksége
budapesti varv budapeat-kftrnvóM hóira, •elekre *•  
épt'kevésre, *<rnr«nH  Aa «lflayttaen kaphatja 
howtabb tUrleavtAare

SOLTI LAJOS ;,.T.VX"ví/&i 
Ttua lat vau (volt FUrrffl-utoal 1O.

— A holland IrónörUkösnő eljegyzése. 
Hágából jelentik: Julianna trónörökösnő el
jegyzését l’pplandi Sigvard svéd herceggel 
kedden a holland parlament megnyitásakor 
fogják kihirdetni. Sigvard herceg a svéd 
trónörökös másodszülött fia, 23 éves, anyja 
Margit angliai hercegnő 1020-ban halt meg, 
bátyja Gusztáv Adolf legutóbb egy norvég 
hercegnőt vett feleségül.

— Felavatták a szegedi fogadalmi templom 
orgonáját. Szegedről jelentik: Előkelő közönség 
jelenlétében avatták fel vasárnap a szegedi fo
gadalmi templom orgonáját. Az uj orgonán 
először Rlgler Endre zeneakadémiai tanár 
hangversenyzett, majd Hnggenbergcr a passaui 
dóm művészorgonistája adott elő egyházi éne
keket
- Megfojtotta az újszülött gyermekét. Eger

ből jelentik: A tiszafüredi csendörök az egri 
ügyészség fogházába szállították Hangyéssy 
Jnnosné szakácsnál, aki újszülött csecsemőjét 
megfojtotta és a szalmazsákban rejtette cl, 
azzal a célzattal, hogy alkalmas időben eltün
teti. A cscndőrség azonban feljelentés alapján 
nyomárn jutott a csccscmőgyilkosságnak és 
őrizetbe vette nz özvegyasszonyt, akit nz egri 
ügyészség let adóztatott

— Kidobták a korcsmából. Vasárnap reggel 
9 ómkor a EJvámléren az egyik kis vendéglő 
előtt súlyosan sérüli, eszméletlen emberre nkadl 
• i arra menő rendőr. A rendőr azonnal a men
tőket hivlu, akik a vállán, fején megsebesült 
idős embert bevitték a Rókus kórházba. Kide
rült, hogy a szerencsétlenül járt ember Bulla 
Sándor 79 éves volt fémkrreskedő. akt a fő- 
vámtéri Pincevendéglőben volt hajnalig, ott 
meg lehetősen sok italt fogyasztott, melynek 
árát nem tudta kifizetni és Amikor olláxoHtot- 
ták, elesel! és összezúzta magát.

— Rendkívüli alkalom kínálkozik hölgyeink 
nek olcsón szép és jó bundát vásárolni. Az év
tizedek óta Károly-kórut 20. szám alatt fenn
álló Srhlinger Ferenc és Fiai üzlete ott végleg 
megszűnik és et alkalommal saját műhelyében 
köslsmerlcn legmodernebb kivitelben készült 
bundákat rendkívül olcsón árusítja, amire r 
helyen is felhívjuk olvasóink figyelmét.

— He kevés pénzért elegánsan akar ruház-
kodul, keresse fel László Sándor férfisznbó- 
üzletét, Rákóczi ül 50. __________________________

RVT I

r — Befejeződött n többnapos cscrkészmcetlng. 
Szentendre környékén most tnrlotlák meg a 
cserkészek többnapos nngy mcclingiél, amely 
mn fejeződött be. Az öl-hatezer főnyi cserkész- 
hadseregei külön hajók hozták le a Dunán. A 
hAjók délután érkeztek meg a fővárosba és 
Budapest utcáin nagy feltűnést keltett a zene
karokkal felvonuló kis cserkészek Impozáns 

I tömege. A sldám nótákat harsogó fiatalok n
Szabad ságié rrc vonullnk. Almi ünnepélyesen 
megkoszorúzták az Országzásilól.

— A Ferencvárosi Nemzeti Demokratepárf 
Ifjúsági csoportja szeptember 15-én este 8 órai 
kezdettel első előadását rendezi a Hébel kávé
ház különtermében (Ferenc-körút 23.). Az est 
előadója Sós Endre lesz, aki felolvasását „Em
berek és városok**  címmel tartja.

— Szinte lehetetlen és bestéi is rólA egész 
Budapest, hogy milyen olcsón árusít a Bcck 
Gyula-féle speciális kesztyű- és harisnya- 
szaküzlet (Budapest, VII., Erzsébel-körut 32). 
Beszéltünk a cég tulajdonosával, aki pár szó
val leleplezte az olcsó árusítás titkát:

— Egyedüli célom mindig az volt, hogy ol
csón és jót adjak a közönségnek. Az olcsósá
got úgy érem el. hogy hasznot alig kalkulálok 
és a tömeges fogyasztás révén rendkívül olcsón 
tudok bevásárolni.

— A Budapest— Izabcllatelep—Horányi csárda 
közötti helyi hajöjáratok megutlntetése. A 
Mftr igazgatósága közhírré teszi, hogy a helyi 
hajójáratokat Budapest—Izabellatelep—-Horánvi 
csárda között a folyó évben akként Szünteti 
meg, hogy az utolsó járatok szeptember hó 
14-én lesznek.

— A Zeppelin genfi útja. Fricdrichshafcn- 
bői jelentik: A Gráf Zeppelin léghajó délelőtt 
elindult Genfbe, ahol délután 2 órakor le
szállt. Egy órai otlartózkodás utón a lég
hajó visszatért Fricdrichshafenbe.

— Megöltek egy legényt Pocsajon. Debrecen
ből jelentik: A debreceni ügyészség fogházába 
bekísérte a csendőrség Buday József pocsajt 
legényt, két társával együtt, azért, mert Báthory 
Gyula pocsaji gazdnleg’énvt három késsrurással 
megölték. Mind a három legényt letartóztatásba 
helyezték.

— Vakmerő rablótámadás az országúton. 
Sárvárról jelentik: Gábriel Ferenc ujperinti 
vendéglős Porné községből tért haza kocsijával 
borvásárlás után. Az országúton két topron
gyos ember támadta meg a vendéglőst, akit 
arra kényszeritettek, hogy szálljon le a kocsi
ról. Gábriel a legközelebbi csendőrőrsre ro
hant, ahonnan kerékpáros csendőrök indultak 
a támadók üldözésére. A vendéglős támadói, 
mikor meglátták a csendőröket, leugrottak *»  
kocsiról és nz erdőbe menekültek. A csendőrök 
utánuk lőttek, de egv lövésük sem talált. Most 
keresik nz elmenekült támadókat.

változik
,,, ................... ... ______ a Baross-

tér és az Állatkert között is fog közlekedni.
A 48-as viszonylat mai útvonala annyi

ban módosul, hogy Kelenföld helyett csak 
a Horthy Miklós úti Kör-térről fog kiindulni 
és a Berlini-tér helyett a Török-utcáig fog 
járni. A Kelenföld és a Horthy Miklós-uti 
Kör-tér között közlekedő 19., 49. és 51.
számú viszonylatokban olyan mértékben 
szaporítják a vonatok számát, hogy ez a 
három reláció teljesen pótolni fogja a 48-as 
viszonylat részbeni elvonását.

A 49-es reláció útvonalában szintén csak 
annyi a változás, hogy eddigi útvonalán túl 
a Lipót-körut—Margithid—Margit-köruton 
át a Dé*livasutig  fog járni.

Az 53-as viszonylat a Pálffy-téren túl a 
Török-utcáig fog közlekedni.

A 71-es viszonylat megtartja jelenlegi út
vonalát, de a Városliget helyett a Baross- 
térröl fog indulni, viszont a Széli Kálmán- 
téren túl a Margil-körut—Margithid—l.ipót- 
köruton át a Sólyom-utcáig fog járni.

déli vaey esti órákban könyvelést, leveleséit tállal. 
„Perfekt ftieffbUható" jeligére a Kiadóhivatalba.

A vágányok áthelyezése a Rákóczi
mon rendeletre történik

Az uj menetrend életbeléptetésével egy- 
tdŐben kezdődnek meg a Rákóczl-uton a 
vágányáthelyezési munkálatok. A székes
főváros az illetékes hatóságokkal egyetértve 
tudvalevőén elrendelte a vágányoknak az 
úttest közepére helyezését. Ennek a cél
szerű intézkedésnek a magyarázata az, hogv 
mig ma a villamosvasút vágányai három 
részre tagolják az úttestet és sem a két sín
pár közölt, sem pedig a vágányok és a gya
logjáró között nem marad elég hely a kocsi
közlekedés s.-úmára: abban az esetben, ha a 
vágányokat »z úttest közepén, egymás mrl 
lett helyezik el, a kocsiút tágasabbá válik 
és a gyalogjáró mellett is több hely jut a 
kocsik és autók részére.

A Beszkár kéri az utazóközönséget, hogy 
a közlekedés rendje és biztonsága érdeké
ben szükségessé vált intézkedéseket fogadja 
megértéssel. A Beszkár minden lehetőt 
megtelt oly irányban, hogy nz említett ren
delkezések. a közönség kényelmének minél 
kisebb érintésével legyenek végrehajthatók. 
.4 közönség tájékoztatása céljából a Részkör 
térképpel ellátott menetrendet adott ki. 
amely célszerű felvilágosítással és útmuta
tással szolgál a közönségnek. A menetrend 
a kalauzoknál, ellenőröknél és kocsirende
zőknél 15-től kezdve példányonként 6 Al
lééért kapható.

Gyors borotválkozás csak MORISSON borotvacrémmel lehetséges
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Kommunista ifjúmunkások 
tüntetése 

az Ördögorom-csárdánál
Negyven tűméiül eHogoti a rendőrség

Szeptember 15-től 20-ig

5 napos őszi megnyitó vásár!
Vasárnap délután különös kommunista tünte

tést ugrasztott szét a rendőrség. A késő esti órák
ban mintegy

negyven fiatalkorút hoztak be 
toloncuton a detektívek a főkapitányságra. Az 
előállított ifjúmunkások kommunista tüntetést 
kíséreltek meg vasárnap délután.

A szociáldemokratapárt kebelében alakult Ter
mészetbarátok Turista Egyesülete vasárnap dél
után kirándulást rendezett az Ördögorom-csűr- 
dához. A kiránduláson mintegy ftt-hatszáz főnyi 
tömeg vett részt. Mikor a társaság tagjai a csár
dához elérkeztek, észrevették, hogy soraik kö
zött tok ifjúmunkás is van, akik egy távolabbi 
helyen ütöttek tanyát. A turisták nagy csodálko
zására

■ fiatalkorúak hátizsákjaiból vörös zászlók 
és kommunista röpcédulák kerültek elő.

Érzelmes dumaparti kaland, 
amely a rendőrségen végződik

Súlyos testisértés miatt jelentette fel a lovag 
a Dunakorzó elegáns dámáját

Vasárnap a főkapitányság sérülési osztá
lyán K. E. 30 éves magántisztviselő súlyos 
testisértés miatt bűnvádi feljelentést lelt 
egy asszony ellen, aki különváltan élő nő, 
de a férje nevét viseli és

a neve előtt a doktori cim díszeleg'.
A nagyvárosi élet erkölcsrajzánnk tipikus 

példája az az eset, amely a följelentés hát
terében áll.

K. E. előadja a feljelentésében, hogy 
szombaton délután a Dunakorzőn

megismerkedett egy feltűnő elegánsan 
öltözött hölggyel.

Bemutatkozás után a doktornő — mert ő 
volt az elegáns hölgy — elfogadta meghí
vását uzsonnára. Uzsonna után egy tánc
helyiségbe mentek, azután megvacsoráztak, 
este pedig egy nyári mulatóban szórakoz
tak. A doktorné az egész idő alatt 

dlsztlngvált uriasszony módjára visel
kedett

és az egész esetet mint egy kis kiruccanást 
állította a lovagja elé. A fiatalembert való

Bánatát és 
adósságát

Dr. Larlffirl
elfelejteti
csütörtöktől

UfáDan
Garantáljuk •

Max Hansen 
Gisela Werbezirk
Paul Morgan

Parázs tüntetést rendezlek csakhamar az ifjú
munkások a kommunista eszmék mellett és buz
gón kezdték osztogatni röpirataikat. A tüntetés
nek egy arra haladó katonatiszt is szemtanuja 
volt, ki azonnal értesítette a főkapitányságot, 
ahonnan

rendőrtisztek és megfelelő számú rendőr
legénység sietett ki autón nz ördögorom

csárdához.
Természetesen a szocialista turista társaság tag
jait néVn tartóztatták fel, ellenben a röpcédulá
kat osztogató fiatalkorúak közül

negyvenet sikerült elfogni.
Ezeket azután behozták a főkapitányságra és 
holnap délelőtt átadják őket a rendőrség politi
kai osztályának.

sággal elbűvölte és K. E. a mulatóban pezs
gői hangulatában egyre hevesebben ostro
molta a szép asszonyt. A doktorné előbb 
tiltakozott, de később engedékenyebbé vált 
és mikor az autótaxi előállt

szótlanul tűrte, hogy K. E. eg.v budai 
hotel elmét mondja be a soíTőrnck.

Késő éjszaka volt, mikor a boldog pár 
el akarta hagyni a szálló épületét. A fiatal
ember a bóditóan szép kaland hatása alatt 
érzelmes búcsút akart venni, de érzelmeit 
alaposan lehütÖlte az, mikor a doktorné 
félre nem érthető módon ..anyagi ellenszol
gáltatásra" tett célzást.

nz együtt töltött idő fejében anyagi el
lenszolgáltatásra reflektál, mert nála ez 

üzleti kérdés.
A lovag kábultan állt egy pillanatig: a 

menyországból zuhant a földre. Meglepeté
sét azonban csakhamar hirtelen harag vál
totta fel és heves szavakkal tett szemrehá
nyást. A doktorné nem hagyta magát, szó

.. 9.00 helyett
Selvemharlsnya 9,20

kis szépséghibával-------- ... 9.00 helyett P w

Selyemharisnya 9.50
sjour ny Hal, kis hibával 4.10 helyett P m

Selyemharisnya
<elje,on hlb.llan ........................5 So helyett F

3.90
Cérna angol férllharisnya 9.40

kis hibával............................. 4.80 helyett P ü
Svéd imit. női keztyll

minden sz nben  ................  P

Végig bélelt keztyil
nöl és Uríl..................  F

Glassé női keztyil 
divatszinekben .........-....................  P

|.80
2-40
3.90

Beck-harlsnya P 5.80
Minden pár Bock-harlsnyáhox egy fél pár pótharisnya van 

mellékelve !

Viszonteladókat 
* ezen idő alit- 

nem szolgálok ki 1 BECK GYULA
szót követett és a vége az lett, hogy rátá
madt a fiatalemberre. .

Ötperces közelharc következett, amely
ből az anyagiakat követelő dáma került 

ki győztesen
és K. E. szétszaggatolt ruhákkal, letépett 
gallérral, összekarmolt arccal maradt a po
rondon.

A magántisztviselő ezután még éjszaka 
orvoshoz ment,

látleletet vétetett fel n sebesüléseiről 
majd a főkapitányságon följelentést tett 
súlyos testi sértés cimén.

Megindult a vizsgálat, amely elsősorban 
is tiszlázta azt, hogy a doktoráénak „nem 
is volt joga" pénzt kérni.

Erre, most már a rendőrség nemcsak sú
lyos testi sértés miatt indította meg ellene 
az eljárást, hanem az erkölcsrendészeli osz
tály is belekapcsolódott az ügybe, amely 
egy szénen induló dunakorzói kalanddal 
kezdődött és bűnvádi feljelentéssel végző
dött.

— Meleg idő csapadékkal. Vasárnap is 
szinte fülledten meleg idő volt s csak dél
után borult be s hullott alá néhány esőcsepp. 
A Meteorológiai Intézet prognózisa: jobbára 
felhős, meleg idő várható, helyenként csa
padékkal.

— Vass József-omléktemplom Rnlntonboglá 
ron. Balatonboglárról jelentik: A lemplomépíiő 
bizottság tegnap ütést tartott éa azon dr. Varga 
Béla lelkész, indítványára elhatározták, hogy a 
felépítendő balalonboglári templomot Vass 
Józsefről nevezik cl. Ez lesz az ország első 
Vass .József-cmléktemploma.

— Egy bankigazgató jubileumára. A bank
munka rohanó lüktetésében egy pillanatra 
megállást parancsolt egv évforduló. Har
minc esztendeje, hogy Kálmán Henrik, az 
Angol Magyar Bank helyettes vezérigazga
tója a bank szolgálatába lépett. Harminc 
esztendő telt el azóta. A kezdő kishivalal- 
nokból bankvezér lett. A két nap közölt 
azonban semmi különbség nincs. Kálmán 
Henrik ma is éppen ugy dolgozik, mint har
minc évvel ezelőtt azon a bizonyos napon. 
Dolgozott harminc éve, dolgozik most és 
dolgozni fog tehetséggel és tudással, ha el- 
viharzik fölötte a jubileum, amelynek alkal
mából annyi szívből jövő őszinte srerencse- 
kivánat száll feléje. Kálmán Henrik a tehet
ség, a tudás és a munka embere: a tehetsé
get. a tudást és a munkát ünnepelik azok, 
akik őt ünnepelik.

— A vasmegyei molnárok leállítják malmai
kat. Szombathelyről jelentik: A Vasmegyei 
Molnárszövetség tegnap ülést tartott, amelyen 
a bolettatörvénnycl kapcsolatosan a malmok 
sániőrlési dijának leszállítása ellen tiltakoztak. 
Az ülésen indítvány hangzott el, hogy a vas
megyei molnárok állítsák le malmaikat. Bár az 
ülésen nem foglallak állást az indítvány mel
lett. az ülés után együtt maradt molnárok el
határozták. hogv holnaptól, keddtől kezdve le- 
állítják malmaikat és ezzel juttatják kifejezésre 
tiltakozásukat a vámőrlési dijak leszállítása 
ellen.

— A vádtanács fogva tartotta Stern Jenőt. 
Miskolcról jelentik: Stern Jenő igazgatót, 
mint ismeretes, a vizsgálóbíró előzetes le
tartóztatásba helyezte. Stern felfolyamödás- 
sál élt és az ügv ma került a miskolci tör
vényszék vádtanúcsa elé. A vádtanács eluta
sította a fel folyamodást, jóváhagyta a vizs
gálóbíró végzését és Stern Jenő továbbra is 
fogva maradt.

— A Tattcrsallban országos gyűlést tartanak 
a házfelügyelők. A fővárosi házfelügyelők, akik 
négy különböző egyesülésbe vonnak tömörülve, 
vasárnap délután négy ómkor Budán qyülést 
tartottak. A gyűlésen megjelent dr. Krlvoss Ár
pád is, a házfelügyelők ügyésze és vagy kétszáz 
budai és pesti házfelügyelő Á gyűlésen elhatá
rozták. hogy a négy egyesületet eggyé tömörí
tik. hogv igv megerősödve, a légköreiéi'*  i vá
rosi képviselőtestületi választáson is megfelelő 
súllyal léphessenek fel. Dr. Krivoss Árpád in
dítványára elhatározták, hogy szolgálati viszo
nyuk rendezése ügyében — különösen az egy
hónapi felmondás miatt — szeptember 21 én 
nagygyűlést fognak tartani, amelyre az ország 
összes házfelügyelőit meghívják.

Női mosőbőrkeztyü
teher, sári?*,  barna és szürke......... P

Női bélelt kutyabőrkeztyU
Svájci meleg nadrág Ing
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Svájci meleg Ingnadrág
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J.5O
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Tél lselymezett meleg nadrág 2-60
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kis *zep«óBblhhva>.................................. r
Gyermek pullover

gyönyörű színekben ................  P

Férfi- és női pullover
divat színekben . ........................  F
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(Royal Orfeummal szemben)

[ Áz eladás 
mennyiségének 

[jogát fentarton

Bűntény 
vagy szerencsétlenség?

Félholtan találtak 
egy bányászt a sínek mellett

Topolca szept. 14.
(.4 Hétfői Napló tudósítója jelenti.) A' 

Balatonfüredtől nem messze levő Kisör- 
szőlőhegyen tegnap hajnalban egy eszmélet
len embert talállak a vasúti sínek mellett 
nagy vér tócsában.

A tapolcai kórházba szállították a súlyos 
állapotban levő férfit, akit azonban kihall
gatni nem tudtak. A Tapolca és más közsé« 
gek csendőrségei azonnal erélyes nyomozást 
indítottak a rejtélyes ügy felderítésére és 
sikerült megállapítani, hogy a férfi Géllel 
Bálint 40 éves badacsonytomaji bányamun
kás, aki, mint az orvosok megállapították, 

súlyos koponyaalapi törést szenvedett 
és állapota nagyon aggasztó.

Hogy a bányász miképen került vérében 
a sínek mellé, erre vonatkozólag senki sem 
tudott felvilágósitásl adni. A csendőrség 
valószínűnek tartja azt, hogv Gellei bűntény 
áldozata lett, mert bár pénzzel indult el 
hazulról, zsebeiben egv fillért sem találtak.

— Meghiúsult Piccard professzor repü
lése. Augsburgból jelentik: Piccard -profesz- 
szór, mint ismeretes, tudományos mérések 
céljából nagy magasságba akart felszállni 
speciális léggömbjével. A repülés időpontja 
vasárnap reggelre volt kitűzve, de a pro
fesszornak nem sikerült a felszállás, a lég
gömb nem emelkedett a magasba s a szele# 
idő is kedvezőtlenül befolyásolta a kísérle
tet. A professzor csak hetek múlva gondol 
ujabb felszállási kísérletre.

ZSOEÜOS előkészít polgári é« 
középiskolai magán- 
Tlr.Rákrn, eretsst*-  

re.V.I.Pcbány a. 84

— Sikkasztás miatt elítéltek egy volt mis
kolci ügyvédet. Miskolcról jelentik: Czelláth 
Arpóil dr. miskolci ügyvéd ellen még 1926- 
ban több ügyfele sikkasztás miatt följelen
tést tett. A följelentés szerint elsikkasztotta 
az ügyfelek által rábízott pénzeket. Megin
dult az eljárás, Czelláth Árpádot letartóztat
ták. kilenc hónapig vizsgálati fogságban volt, 
de később szabadlábra helyezték. Közben 
több följelentést visszavonlak. Négy évig 
tártéi eljárás után most került tárgyalásra a 
sor a miskolci törvényszéken. Czelláth Ár
pád dr. időközben felhagyott az ügyvédi 
gyakorlattal és most egv budapesti ügyvédi 
irodában dolgozik. A tárgyalás során azzal 
védekezett, hogv nem követett cl bűncselek
ményt, egyszerű elszámolásokról van sző. 
Az ügyész. 11 rendbeli sikkasztással és ma- 
gánokirathamisitással vádolta Czclláth Ár
pádot. Négy napig tartó tárgyalás után teg
nap hirdetett Ítéletet a törvényszék. A bíró
ság csak cgyrendbeli sikkasztásban találta 
bűnösnek Czelláth Árpádot és ezért nyolc 
hónapi fogházrn ítélte. A többi vádpontok 
Alól fölmentette. A vádlott és az ügyész i> 
fellebbeztek.______________________________ _SASFÉSZEK Süveg-utca 7.

rcwtbb kilátás. to-es vtltoao#. Oát> >0 W» aiitg 
“—"a VOGE nagygyűlése. A Vasutasok Orszá
gos Gazdasági Egyesülete vasárnap délelőtt 10 
órakor a Katolikus Legényegylet Roltenbiller- 
ut<al székhazában nagy gyűlést tartott, melyen 
különösen az automatikus előléptetési rendszer 
visszaállítását követelték. Számos felszólalá# 
hangzott el, melyek után Pillich Nándor fő
titkár mondott összefoglaló beszédet, majd 
Kovósznay Béla titkár felolvasta a határozati 
javaslatot amely az előléptetésre vonatkozó kí
vánságokat tartalmazza A határozati javaslatöt 
a jövő héten kiildóltségileg adják ál fítid JánO*  
kereskedelmi miniszternek és a MÁV elnökigaz- 
gálájának
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MOZI
Más film, 

mint a többi!
Először fordult elő egy berlini fiim- 
premiereD, hogy a főszereplő, midőn a 
film után a vászon előtt megjelent, uj- 
jongás közben hozták le a színpadról, 
kézről-kézre adva, a vállukon vitték a 
színházon keresztül. Ezt érte meg a 
daliás, hires sportember és ski bajnok:

Luis Trenker,
akit a budapesti közönség a „Szent hegy" 
cimü filmből ismer. Uj filmjében vele 
együtt játszik egy üde, kedves leány, 
akit egész előadás alatt meg szeretne 
csókolni az ember, egy igazi párisi 

szalóndáma:

Renate Müller

Hangos botrány 
a Vígszínház színpadán

Mi történt a Koldus operája második 
felvonásának szünetében? — Gaál Franciska és 

Mály Gerö afférja
Alig csillapodtak le Gaál Franciska hir

telen támadt betegségét követő ijedelem hul
lámai, a Vígszínház igazgatóságának egy 
újabb incidens tette próbára idegeit. A mű
vésznő felépülését követő napon ugyanis 

hangos botrány zajlott le a Vígszínház 
színpadán,

a Koldus operája cimü darab második fel
vonása után.

Meg kell állapítani, hogy az afférnek ki
zárólag Gaál Franciska munkaszeretete, 
színpad iránti rajongása és korrekt szín
padi tudása az oka.

Gaál Franciska betegségéből felépülten, 
természetszerűen idegesen jött be aznap a 
színpadra. Az első felvonás rendben ment 
le, a második felvonás közepén egy duettet 
kellett énekelnie Mály Gerővel, a szinház 
kitűnő tagjával. Valahogyan Mály Gerő 
részéről megtörtént a hiba.

Mály Gerö egyik bevágásnál eltévesz
tette a szöveget és mást énekelt, 

mint amit kellett volna. Az egész tévedés 
alapjában véve teljesen lényegtelen volt, a 
közönség természetesen észre sem vette és 
az utána következő éneket Gaál Franciska 
hibátlanul énekelte végig. Alig gördült le a

függöny, Gaál Franciska szemrehányó te*  
kintettel fordult Mály Geröhöz:

— Mert ilyeneket csináltok, azért nem 
jön a közönség a színházba! ‘

— Talán másért sémi — mondta ironikus 
mosollyal Mály Gerö.

Szó szót követett, a szemrehányásból 
hangos vita lett, amely egyre erősbödött. 
úgyhogy a színpadon tartózkodó színészek 
és műszaki személyzet ijedten futottak ösz- 
sze, hogy a kitörni készülő botrányt meg
előzzék. Hiába volt azonban minden csitit- 
gatás cs közbelépés,

Gaál Franciska már nem tudott Ide
gein uralkodni.

Magából kikelve kiáltozott, úgyhogy ké
sőbb félig ájulton vitték a szinház öltöző
jébe, ahol azután megnyugodott.

A szinház igazgatósága azonnal az affér 
elsimításához fogott. Békitgetni kezdték a 
két művészt. Ennek az akciónak meg is lett 
az eredménye, mert Gaál Franciska azon
nal belátta, hogy idegességében túlságosan 
elragadtatta magát és elnézést kért Mály 
Gerőtől, azzal, hogy idegein, amelyek a be
tegségétől nagyon meg voltak viselve, nem 
tudott uralkodni..

> — —

asszony komédiája

I

a

Velük együtt játszik a legnevesebb há
rom német ski-bajnok, akik akrobatikus 
ski-ugrásokkal, ski-futással és egy bá
mulatos ski-jöringgel mutatják meg mi 
az igazi sportszellem és sporterő. Velük 
együtt játszanak a hegyek, a csillogó 
csúcsok, a felhők, a gleccserek és a hó

mezők, röviden

csodalatos termoszét
És közben játszik a jazz, parkett, Páris, 
humor, hangulat és dr. G. BECCE finom 
zenekisérete. Mindez együtt a német 

hangos és beszélőfilm

0
HEGVEK FIA

Ez az a film, amelyet a nagyvárosi ember 
házai és zakatoló gépei között kétszer- 

háromszor is megnéz.

Premier

Urániában
csütörtökön, szeptember 18-án

Ernőd Tamás befejezi Bródy Sándorral áözösen megkezdett 
darabját, amelyet míg az időn mutat be az egy iá szinbáz — 

Titáos Ilona nagy szerepe
Bródy Sándor halála után egymásután 

kerültek reprizre a nagy zseni különböző 
színpadi munkái, sőt elérték a népszerűség 
legmagasabb fokát is, hogy egyes müveiből 
Hollywoodban filmet csináltak. Arról azon
ban már mindenki e’felejtkezett, hogy egy 
másik magyar iró: Ernőd Tamás íróaszta
lában fekszik egy Bródy-darab, amely 
szinte teljesen készen van és csak egyes 
jelenetek kidolgozása van hátra. Ez az a 
darab, amelyet Az asszony komódiája cí
men Bródv Sándor kezdett írni Ernőd Ta
más társaságában.

Bárdos Artúrnak, a Magyar Szinház igaz
gatójának eszébe jutott a darab, amelyet 
annak idején ő akart bemutatni a Belvárosi 
Színházban. A darab befejezését azonban 
Bródy Sándor halála megakadályozta és igy 
elmaradt a tervezett bemutató is. Most, mi
kor a Magyar Szinház igazgatója lett, 
eszébe jutott Az asszony komédiája és fel
kérte Ernőd Tamást, hogy

fejezze be a darabot és adja át a szín
háznak.

értékesebb és legérdekesebb irodalmi örök
ségét.

Beszélgettünk a dologról Ernőd Tamással, 
aki a következőket mondotta:

— Nagy szeretettel dolgozom Az asszony 
komédiája befejezésén. A darab arról szól, 
hogy egy probléma vetődik fel két ember 
között. A probléma: az asszony, az asszony 
ereje, az asszony hatalma és az asszony 
gyöngesége. Ennek a problémának meg
oldására, illetőleg megvilágítására

megelevenednek a különböző korok leg
híresebb asszonyai.

— Villanó, gyors képekből áll a darab, 
amely Évától kezdve a világtörténelem nagy 
asszonyait ismerteti. Amikor ez készült, egy 
nagy színésznőre gondoltunk, aki most már, 
sajnos, nem tudná eljátszani Évát. A darab 
írása közben folyton

Titkos Ilonára gondolok
?s azt hiszem, hogy ő lesz az, aki Az asz*  
szony komédiáját eljátssza a színpadon.

Filmpremiérek...
A FEHÉR HEGYEK FIA

Égbenyuló havasok, végtelenbe szaladó 
hómezők közölt játszódik az Uránia filmje, 
amely a magyar keresztségben A fehér he
gyek fia címet kapta. Egy grandiózus si- 
verseny a középpontja ennek a filmnek, 
amely a svájci Alpok szűzi hómezöin ját
szódik. Lélegzetállitóan izgalmas verseny
futás, életért-halálért, hegyen át, havon át, 
jégen át és mindez a beszélőfilm tökéletes 
technikájának segítségével. A gleccser tete
jéről alázúduló hólavina kísérteties dübör
gése adja ennek a filmnek fenséges kísérő
zenéjét. Mario Bonnard rendezte az Urániá
nak ezt a nagyszabású sportfilmjét és a fő
szerepet az egyik legkitűnőbb német szí
nész: Luis Trenker játssza. Játék alatt itt 
nemcsak színészi munka értendő, hanem 
életet kockáztató turistaprodukció is, meri 
amely előadja Bródy Sándornak egyik leg- 
a film felvételei közben a főhős éppen ugy, 
mint a fotografáló operatőr, állandóan a 
legnagyobb veszedelmeknek volt . kitéve. 
Mario Bonnard és Luis Trenker uj filmje 
már százszázalékosan hangos, izgalmas 
dialógusok kisérik a szemünk előtt lepergő 
drámai játékot.

DR. LÁRI-FARI
Ez a cime annak a pompás vigjáték- 

revünek, amelyet a Terézköruti UFA vesz 
műsorára. A kacagtató fordulatokban bő
velkedő. elmés vígjáték sikerét és hangula
tát a női főszereplő: Gisela Wcrbezirk ga
rantálja, akit, ugy-e. nem kell bemutatnunk 
a pesti publikumnak, hiszen eleget vendég
szerepelt ő már a magyar főváros szín
padain. Most a hangosfilm vásznán talál
kozhatunk eredeti egyéniségével, utánozha
tatlan humorával, remek játékával. Ahogy 
a Dr. Lári-Fári legkacagtatóbb jelenetében 
kiáll a rivalda szélére és ötletes Mar'ene 
Dietrich parodizálójával elénckli a Kék 
angyal híres slágerét — élmény ez. Még 
pedig olyan élmény, amelynek emlékére

napokkal később is feltör az emlékező né
zőből a kacagás orkánja. Természetesen 
már ez a film is beszél és ezenfelül külön 
értéke még. hogy — énekel is. Kitűnő 
zeneszámok fülbemászó muzsikája tarkítja 
a mulatságos jelenetek sorozatát. Az UFA- 
ban sokáig nem lesz uj műsor.

GREAT GARBÓ.
a nagy artista száma a hangosfilm vásznán 
is diadalt aratott. A Kamara-mozi vette mű
sorára az elmúlt héten Erich von Stroheini 
mesteri produkcióját és óriási tetszést ara
tott vele. A varieték szines életében játszó
dik le a film izgalmas cselekménye, amely 
egy különös kvalitású hasbeszélő életét, sze
relmét és tragikus bukását vetíti elénk. A 
nagy Gabbot végül is az őrületbe kergeti 
szerelme és önmaga-alkotta figurája, Ott, 
a hasbeszélő bábuja győzedelmeskedik fö
lötte. A rendező káprázatos revü-staíTázst 
adott a mese izgalmas részleteinek. A női 
főszerepben a bájos Betty Compson excellál.

vígszínház

Szombaton, szeptember 20-án
először

II szent láng
(The Sacred Fiamé)
Színjáték három felvonásban, 
irta: Somerset Maugham. 
Fordította: Harsányt Zsolt

Főszereplők:
Varsányi Irén, 

Makay Margit, Péchy Blanka, 
Beregi Oszkár, 

Törzs Jenő, Jávor Pál,
Vértess Lajos

Jegyek egész napon át válthatók.
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Tasnádi Szüts András 
és Geiger Richárd 

nagy érdekeltséget vállaltak 
a Hunnia filmgyárban

A hírek szerint egy rendelet készüla belügyminisztériumban, 
amely huszonöt százalékig magyar filmek bemutatására 

kötelezi a filmszínházakat
Filmkörökbcn sokat beszélnek a fllméletben 

nem is olyan régen nagy szerepet játszott ve
zérember reaktivállatásáról és Tásnády Szűts 
András helyettes államtitkár újabb fllmérde- 
kéltségéről. Jólértcsiilt forrásból kaptuk a hirt, 
hogy ennek a két urnák újabb filmérdekeltsége 
jelentős változást fog véghezvinni a Hunnia 
l ilm rt. és a magyar filmgyártás életében

Geiger Richárd, a Slar volt vezérigazgatójá
ról van szó, aki hosszú éveken keresztül mint 
a Slar Filmgyár rt. vezetője egyúttal a film
kölcsönzők elnöke is volt. Mikor a Slar fel
számolt. Geiger Richárd leköszönt az elnök
ségről és

visszavonult a filmélettől,
de mindig várta azt az alkalmat, hogy meg
felelő módon újra belekapcsolódhassék a ma
gyar filmszakmába. Ez az alkalom, ugyláfszik. 
most megjött, mert értesülésünk szerint, hosz- 
6zu tárgyalások ulán

Az 8Jj Szinház joBenti:
Első nemulaiúla szent. 19-ön este @ oraKor.

Rehllsch és Herzog őrlési slkerU tUrténelml színjáték.,,

A Dre^fus-ügy 
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ fordításában.

Főszereplők: Molnár Aranka. Hollós Ilona, Halmi Irén. Toronyi L Imre, Bársony 
Aladár, Baló Elemér. Bánóczy Dezső, Ba assa, Czobor, Boray, Bazsay, Baróthy, Gonda, 

Bcnkó, Bondy. Rendező: Bérczy Ernő. 
Az első előadások jegyeit már árusítjuk.

SZÍNHÁZI napló
Sok dolga lesz hétfőn a választott bíróság 

előtt az Uj Színháznak, amely mint föl
peres és mint alperes fog megjelenni az ülé
sen. Lontag István és Vdrady Lajos nevű 
volt tagjait szerződésszegéssel vádolja az 
Uj Szinház, mert annak ellénére, hogy to
vábbfutó szerződésük volt, az idén mégis 
más sz_i(\házhoz szerződtek. Harsány! Rezsőt 
pedig azzal vádolja az Uj Szinház, hogy szer
ződése ellenére nem vett tésit az Uj Szinház 
nyári turnéjában és ezzel a színházat meg
károsította. Vajda László rendező viszont a 
vádlottak padjára ülteti az Uj Színházat 
azért, mert állítólag néki bizonyos rendezői 
honoráriumokkal tartozik. Az Uj Színház 
— mint alperes — azzal védekezik, hogy 
Vajda Lászlónak, aki enged elme nélkfi! tá
vozott el Berlinbe, nem jár rendezői honorá
rium arra az időre, amit ő a Színháztól távol 
töltött.
Tfadnay Miklós, az Operaház igazgatója 

végleg likvidálta azt a ballcrina-háboru- 
ságot, amelyről a Hétfői Napló annak idején 
megemlékezett. Tavaly annak a viszálynak 
az eldöntésében, hogy ki játssza a Seherezáde 
főszerepét, Misley Panda és Szalui Karola 
ballerinák hajbakaptak, a szó szoros értel
mében. Radnm most 18-árn kitűzte a Sehere- 
zádét — Szalui Karolával a főszerepben és 
a hasonló viszályok elkerülése miatt Misley 
Pannit nem szerződtette az idén az Operaház 
kötelékébe.
J-Ja már viszálynál tartunk, meg kell emlé- 

kizni arról a háborúságról, amely Góth 
Sándorék körfii a Magyar és a VigStinhá: 
között keletkezett. Góth Sándor, aki a Ma
gyar Színház nagysikerű újdonságának 
játssza főszerepét, mint a Vígszínház tagja, 
holnaptól kezdve már a Molnár Ferenc: A jó 
tündér cimü darabjának egyik főszereplője és 
rendezője lesz. A jó tündért a Koldus operája 
sikertelenségé miatt már október első nap
jaiban akarja bemutatni -a Vigszihház és 
éppen _azért n. igaz- 

ezázwAralékos vigjAtókMker a IVÍ A O Y A R S X I W H A 2-ban 

ftóthné Kertész Ella, Góth Sándor, Lázár Mária, Mészáros Gíza.Vuray ld” Ráday Imre, Dénes György, Berczy Géza stb. 
A legmulatságosabb francia darab, a legelegánsabb budapesti előadás. 
Előadás után autobüMjáratok rendes titoldij mellett

Megcsallak, mert szeretlek!
az Andrássy- —1 —’-úti Szinház szenzációja!

Geiger Richárd, társulva Tasnády Szüta 
Andrással, a Royal Apolló volt elnökével, 
félmillió pengő erejéig érdekeltséget vál

laltak a Hunnia filmgyár üzletében.
A két ur félmillió pengővel járul hozzá 

Hunnia filmgyár alaptőkéjéhez és ezzel nz 
szeggel természetesen döntő szóhoz jutottak 
az államilag szubvencionált gyár irányításá
ban. A gyár most n két uj Igazgató működésé
vel tényleg magyar filmeket kezd gyártani. Ezt 
az információt támasztja alá az n hir is, hogy 
a belügyminisztérium a magyar filmgyártás ér 
dekében, illetve a Hunnia filmgyár működésé
nek biztosítása érdekében egy

rendeletét készül kibocsátani, amelynek 
értelmében tekintet nélkül az úgynevezett 
kontingens-jegyekre, minden filmszínhá
zat kötelezi, hogv műsorában legalább 
huszonöt Százaléknyira magyar filmnek 

adjon helyet.

gat óságával, hogy a Molnár-bemutató után 
Góth már nem játszhat a Magyar Színház
ban. Mivel a szinház nem akarja kiengedni 
Gól hot a magateremtette sikerből, valószínű
leg választott bíróság fogja eldönteni, hogy 
Góth Sándor hol köteles játszani: a Magyar 
Színházban, vagy a Vígszínházban.

A z elmúlt szezonban a Városi Színházban 
™ a Denevér Adél szerepében egy fiatal 
énekesnő mutatkozott be fend kívül megnyerő 
körülmények közölt. Falus Edit ez a fiatal 
énekesnő, aki egij polgári uricsalád otthoná
ból került a színpadra. Bemutatkozásakor 
nagy jövőt jósoltak a fiatal énekesnőnek, 
amely jóslat most kezd valóra válni. Falus 
Editet a müncheni operaház leszerződtetle 
tagjai sorába, olyan szerepkörre, amelyet 
joggal kitüntetésnek vehet a fiatal magyar 
énekesnő, aki, sajnos, szintén külföldön kezd 
karriert csinálni.
Q zinészek, mint artisták fognak bemutat- 
& kozni á Csodabárban, amelynek szomba
ton lesz a premierje a Fővárosi Operettszin- 
házban. A darabban egy teljes varieté-műsor 
pereg le, ahol Fejes Teri mint egy délameri
kai táncosnő, Titkos Ilona egy Raguéi Mel- 
ler-Szerű sanzónénekesnő, Szokolay Olly pe
dig égy néger táncossal egy olyan duettet fog 
előadni, amely bármelyik világvárosban 
mint legelső vatictészám megállná a helyét. 
Lesz itt egy néger nő is, aki mint klasszikus 
táncosnő fog a pestieknek bemutatkozni. Ez 
IcSz az első néger, akitől klasszikus táncokat 
látunk.

ATerézköruti Színpad a jövő műsorán 
szakit a kabaréval és egy egész estét be

töltő revüt fog bemutatni, amely Bécsben 
hagy sikett aratott és egy kitűnő Salamon- 
szerepet tartalmaz. A révül Ifarsányi Zsolt 
fordítja magyarra.

Az Uj Szinház szeptember IS-án, csütörtö
kön este 8 órakor tartja. A Dreyfus-ügy 

nyilvános főpróbáját a Budapesti Színészek 
Szövetsége és á Vass József Szinészüdűlő 
javára. Jegyeket a szinház titkári hivatala 
árusít.

joíMH, AMtf, tebvice.

amit nyújt, az: zene! 
Hangtisztasága töké
letes, minősége kiváló.

Könnyen kezelhető. 6-12-18 
havi részletre beszerezhető.

Alpár Gitta vasárnap este 
Budapestre érkezett

Hat estire
Alpár Gitta, a legszebbhntigu magyar éne

kesnő, akit a külföld hódított el tőlünk, rö
vid látogatásfa

ma este Budapestre érkezett.
Csupa öröm, napfény és nevetés ez a fiatal 
asszony, aki majd kicsattan a boldogságtól, 
hogy újra hazajöhetett. Könnyes szemekkel 
omlik a pályaudvaron szülei nyakába és a 
sirás fojtogatja a torkát, mikor lelkendezve 
beszél örök szerelméről, erről a városról.

Talán még soha nem volt ilyen szép Alpár 
Gitta, akinek napbarnított teintjén meglát
szik, hogy Itália napja színezte ilyen egész
ségessé.

— Egyenesen Olaszországból jöttem — 
meséli — és kimondhatatlan az örömöm, 
hogy újra itthon lehelek.

Premier után
A GYENGE NEM. llátom tsuloll hát n 

Magyar Színházban, a legtöbbel mondó kri
tika Hourdet darabjáról. A gyenge ncm-ről. 
Bonrdet, ez a mélyenjáró francia iró társult 
Lakatos Lászlóval, a darab magyar átülfc- 
töjévcl és ebből á kompániából egy rend
kívül mulatságos, de irodalmikig is tökéle
tesen helytálló darab született. A közönség 
jól megérti azt nz ostorozó szatírát, amcly- 
lyel a modern élet kinövéseit akarja helyére 
pofozni n szerző. Sokat mulat rajta, de azért 
el is gondolkodik! A sorok közli gondolato
kat viszont rendkívül tehetségesen az a szi- 
nészgárda fejezi ki, amelyet Góth Sándor 
rendezése, tökéletesen dolgozó, homogén 
társulattá gyúrt össze. Elől természetesen a 
Góthék haladnak, jókedvükkel és szipor
kázó szellemességükkel. Mindjárt utánuk az 
előadás legnagyobb meglepetése, Lázár Má
ria, akit eddig mint „szép" színésznőt szok
tunk elkönyvelni, de most egyszerre a leg
zseniálisabbnak látjuk. Három remek fiatal 
színész egvsorbnn: Dénes György, Berc.zy 
Géza és Ráday Imre, az előadás három hi
bátlanul szép és erős pillére. Öröm volt 
látni Tliray Idát és hallani a rendkívül bá
jos KŐrösy Angélát. Horvátiig Elvira, az an
golul kedvesen csacsogó Tamássy Lívia, 
Svéd Pifoska és egy-egy pompás kabinet- 
figurában Zala Karola, .Mészáros Giza és 
Faragó Erzsi érdemlik meg teljes elismeré
sünkét.

EGY LEÁNY, AKT MER. Faragó Sándor 
Ós László Aladár két tehetséges, fiatal iró 
munkáját mutálta be a Belvárosi Színház — 
az előjelek után ítélve — rendkívül nagy 
sikerrel. A darab nem nagy igényű, de an
nál mulatságosabb, derűsebb és kedvesebb! 
Egy leányról van szó, aki nem akar vidéken 
tnegsavanyodni és inkább mer olyat tenni, 
ámiről az egész ország beszél. Ebből az öt
letből azután a helyzetkomikumok egész 
sora faknd. A közönség kicsorduló szívvel, 
tele szájjal nevet és mulat. Dayka Margit 
most mutatkozott be a Belvárosi Szinház 
színpadán és ez a bemutatkozás egyúttal

PAPAGAJ
KABARÉ
VARIETÉ
DANCING

sxecxödöít
Hat estit énekelek Budapestér.

Az első pénteken lesz, amikor a Traviata 
címszerepében lépek annyi idő után újra ma
gyar publikum elé.

Hetek óta lesem, várom ezt a napot és 
mit mondjak még, nagyon boldog va

gyok!
Holnap reggel a nyakamba veszem a várost, 
Végigkóborolok a pesti utcákon, hogy meg
ismerkedjek mindcnncJ, ami uj, amit eddig 
nem láttam. Végigszaladok az Andrássy-uton, 
ahol minden pad, minden kő a régi lógócop- 
fos kislányról beszél, aki voltam! Kimegyek, 
mint minden esztendőben, a ligetbe is, meg
keresem azt az öreg fát, amelyben még min- 

| dig olt a nevem kezdőbetűje bevésve..

győzelmet jelent számára. Somlay Artúr 
szintén ragyogó szerephez jutott. Ezt teljesí
tette színészi kvalitásának tiszteletreméltó 
erejével. Vágóné Margit nnynszeropébcn 
olyan, hogv mindenkinek könnyeket csal a 
szemébe. Ilégcn a Nemzetiben lenne a helye!

FOLD!. Farkas Imre ezúttal nem nagyon 
nvomla meg a tollal. Az ő darabjaihoz ed
dig „ziccerre" mentünk. Maradéktalan mu
latság, kedves és hangulatos jókedv, rózsa
színű romantika jellemezte Farkas Imre 
színpadi költészetét, amelyből most a Király 
Szinház .színpadára soványabban jutott. T)c 
dalaival híl maradt önmagához, mert szebb- 
nél-szebb és különösen jobbnál-jobban elő
adott számok tarkítják a librettót, amely 
néha-néha meséskönyvben is hihetetlenül 
hangzana. Fedák Sári áll az előadás köz
pontjában, mngávalrngadóan és szivhezszó- 
lóan emberien. t'gyanczt kell elmondanunk 
Rátkai Mártonról, aki olyan kabinctflgurát 
formált, amilyen méltó nagv színészi kvali
tásához. Rerky Lili egv gyönyörű pasztell
kép a múltból. Vadig Ilona nagyon kedves, 
Szépen énekelt és cukros bája megnyerő. 
Kertész Dezső ezúttal megmutatta, hogy 
nemcsak bonviván, hanem színész is. Tet
szett a közönségnek. A fiatal gárdából Bár
sony Rózsi és Békássy István kettőse ragad
tatta tapsra a közönséget.

A legnagyobb siker

A csók
vádlott:

Grata Garbó
védő:

conrad Ragéi

A

A

Kizárólag
Rfidlus-matro Filmpalota
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H ÉTFÖI SPORTNAPLÓ
A két góléhes nagy csapat 

12 gólt rúgott 
gyenge közönség: nyolc csapat — 

16.000 néző
Jó sport

A második csonkaforduló már kevesebb 
meglepetéssel szolgált, mint az előző, egy
szóval a „nagyok" közül ezen a vasárna
pon egyik sem került terítékre.

A Hungária és a Ferencváros hatalmas 
gólaránnyal Igyekezett híveinek örömet 

szerezni,
amire különösen a zöldfehérek táborának 
volt szüksége az elmúlt vasárnap kesernyés 
emlékű veresége után. Meglepetést keltett a 
Ferencvárost verő Bocskay döntetlenje a 
szombathelyi oroszlánbarlangban, a megle
petés azonban inkább a Sabaria részéről 
áll, amely babéros ellenfelét majdhogynem 
kétvállra 
vissza" a

Vasasok csapatát tisztes vereséggel vendé
gelte meg.

fektette. Szegeden a Bástya „élt 
vendégszeretettel s a lcrándult

A bajnoki tabella állása:
1. Hungária 10:1 4 pont.
2. III. kér. FC 6:1 4
3. Bástya 5:3 3
4. Bocskay 6:5 3
5. Újpest 4:1 2
6. Ferencváros 7:3 2
7. Pécs-Baranya 3:9 2
8. Sahnria 3:5 1
9. Budai „33" 2:7 1 ,,

10. Nemzeti 3:7 0 ,,

11. Kispest 1:3 0
12. Vasas 2:7 0

fölény alakul ki s a 18. percben Skvarek 
labdájával Barátky áttöri a védelmet és 
tizenhat méterről védhetetlenül sarokba 

vágja. 1 : 0.
A 2.5. percben ismét üres a kapu, de Skvarek 
ismét mellé teszi a labdát. A 27. percben egy 

öthuzásos pompás kombináció Indul útnak, 
Kiéber—Hirzer—Ticska—Skvarek adja ka
pásból egymáshoz a labdát, míg azután 
Skvarek kivárja, amíg Biri elhagyja a ka
puját és mellette a hálóba plaszlroz. 2 :0.

A gól megtöri a pécsiek elszántságát s ezentúl 
mintha a pályán sem lennének: a Hungária 
gépezete feltartóztathatatlanul rohamozza a 
pécsi kaput. A sok szerencsével küzdő vidéki 
csapat azonban ideig-órúig még tartani tudja 
a támadásokat. A 44. percben

végre Ticska, aki a remekül játszó csapat-

Skvarek elgáncsolásával tudja feltartóztatni. 
Tizenegyes, amelyet Barátky belő. 5:0. A 19. 
percben Ticska korneret Barátky fejjel hátra- 
küldi és Skvarek huszméteres lövése a nagy 
tumultusban is nyílegyenesen süvít a hálóba. 
6:0. Ezután az egész Hungária halfsor leáll, a 
nagy iram kifárasztotta őket, ugy hogy a Pécs- 
baranya is szóhoz jut. A 35. percben Tritz hat 
lépésre áll a kaputól, megszerezhetné a tisztelet
gólt, de mellé gurít. A 40. percben meginduló 
közönség nngy ovációja közben Ticska—Uirzcr- 
akció következik.

A „kicsi" bombáját Biri ugyan kitolja, de a 
résenálló Barátky éles szögből befejezi a 

gólszerző délutánt. 7 : 0.
A Hungária

csapatának minden egyes tagja tudása legjavát 
nyújtotta, annyira, hogy

A sem nyugtatta meggólzáporos győzelem
a Ferencváros híveit

Ferencváros—Budai 33 5:0 (3:0)
ötezren vándorollak ki az iillői-utiMintegy

'pályára, hogy a mull héten Debrecenben rossz 
startot vett Ferencvárost egy igazi, jó meccs 
keretében lássák. A Ferencváros aránylag sú
lyos vereséget mért ugyan a budaiakra, de 
játéka nem elégített ki teljesen, győzelme nem 
hatott imponálóan. A Fradi híveit különösen 
az nyugtalaníthatja, hogy nz ellenfél oly gyenge 
teljesítményt nyújtott, mely ellen könnyű lett 
volna nngy játékot produkálni. A Ferencváros 
szép stílusa, ragyogó technikája itt-ott felcsil
lant ugyan, de

a csapat egyes részel közt nem volt meg 
a megfelelő kontaktus, a csapatrészek 

azétc.sők voltak s a támadások jórésze ener- 
vált, vérszegény volt s a tizenhatos körül 
megtorpant az a lendület, amely az Ily 
gyenge ellenfeleket könnyedén szokta le

hengerelni.
Igaz, hogy vollnk n meccsnek fázisai, amikor 
hat-nyolc bekkel játszott a budai együttes s a 
kapuban is ketlen-hárman védtek. S nz ellen 
n rendszertelen kapkodás ellen, amit a budaiak 

rr-,1 véghezvitlek, a technika fegyverei tényleg ha
tástalanoknak bizonyultak. A 19. percben Oláh 
„hazafcjelle" a labdát s miután Lantos az őt 
támadó Toldival volt elfoglalva, a Inbda hálóba 
perdült, öngól. (1:0). A 23. percben

Kohut beadását Toldi éles ..........................

17.

lövéssel küldte

a budaiak hálójába. 2:0.
A 29. percben Oláh Túráit faultolta a tizen
hatosán belül, a megítélt tizenegyest Kohut 
nagy erővel Lantosba lőtte. Újabb gól a nagy
szerűen védekező budaiak szívós ellenállása 
mialt nem esett a félidő végéig. Szünet után 
a 8. percben

Lyka harminc méterről gyönyörű gólt lőtt. 
3:0.

A 30. percben Turay bombáját Lantos kiejtette. 
Takács II. szépen átemelte a labdát a kapu
son s már-már biztos gólhelyzetben állt, ami
kor Oláh kézzel fogta meg a labdát.

Az újabb tizenegyest azután már Tánczos 
védhetetlen góllá értékesítette. 4:0.

A 37. pércbcn Takács II. beállította a vég
eredményt: 5.0. A Ferencváros csapatában 
Korányi-Kronenberger kolosszális formát ját
szott ki, nagy hiba lenne kihagyni a válogatott 
csapatból. Rajta kivül Turay, Toldi, Lyka és 
Kohut elégitctl ki.

Volt a mérkőzésnek egy bántó, sportsze
rűtlen jelenete, melyet Oláh követett el 
a közönséggel szemben, amelyért a mérkő
zés végén a szolgálatot teljesítő Meskó 
Arisztid dr. rendőrkapitány igazoltatta s 
Oláh ellen mielőbb megindul közszemérem 

elleni vétség elmén a rendőri eljárás.

ból Is messze társai fölé emelkedett, végig
száguld a pályán, kidriblizi Iványit és kö
zépre gurított labdáját Skvarek kapufának 
lövi, de a befutó védőjátékosok között az 

mégis gólba pattan 3:0.
Szünet után aj első percben bővül az 

mény.
Ticska szabarugását Hirzer kapásból 
vábbltja, Skvarek a lövés elől, amely külön
ben eltalálná, hirtelen elugrik és ■ labda a 
léc mellett, Biri nagy ámulatára, a hálóba 

vágódik. 4:0.
A tomboló közönség biztatására a Hungária 
még nagyobb ostromba fog s ezt Iványi csak

Kalmár távolléte föl sem tűnt.
A csapat teljesítményére jellemző, hogy Mandl, 
Kiéber, Barátky és Ticska játékát a közeljövő 
kettős válogatott mérkőzésén nem nélkülözhet
jük. A Pécsbaranya az óriási lelkesedéssel játszó 
kék-fehérek magas technikai fölényét semmivel 
sem tudta egyensúlyozni. Pécs szerencséjén mú
lott, hogy nem kétjegyű számmal gazdagodott a 
Hungária bajnoki mérlege.

Zászlódiszbe öltözött pályán tízezer néző 
üdvözölte a Hungária turacsapatát

Mór egy hete Budapesten tartózkodik a 
Hungária csapata, n diadalmas túráról haza
érkezett együttest azonban csak vasárnap 
tudta kellő formákhan és ünepélyességgel üd
vözölni a Hungária törzsközönsége és a ma
gyar sportélet krémje.

Zászlódiszbe öltözött pálya és tízezer néző 
várta az ünnepelt csapatot és vezetőségét.

A pálya közepén padokat állítottak fel a 
játékosok számára, nehogy a hosszas üd

vözlőbeszédek kifárasszák őket, 
előttük egy terebélyes asztalon sorakoztak„„ . . „... __ ___________ __  a
diadalmas túra emlékzászlói, serlegei és érmei, 
vnlarnint a mikrofon, amely az üdvözlő beszé
deket egv erősítő berendezéshez közvetítette, 
hogy ezeket a pálya egész, közönsége hall
hassa. Szűnni nem akaró tapsorkán közepette 
futott ki a kék-fehér gárda frissen mozgó le
génysége, majd nem sokkal később a bajnoki 
ellenfél: a Pécsbarnnya tizenegy játékosa. A 
Hungária teljes turaesapata öltött dresszt s a 
tleznnyolc edzett sportember Mandl csapat
kapitány vezényletével ünnepélyesen üdvözölte 
mindkét tribün közönségét. Ezután Hodászy 
Miklós testnevelési igazgató lépett a mikrofon
hoz és a székesfőváros nevében köszönte meg

a Hungária nemzeti misszióját, amelyet ide
gen világrészekben teljesített. Utána Zsar- 
nóczay János, a MLSz ügyvezető elnöke az 
összes labdarugó szervek képviseletében len
dületes szónoki beszédet tartott. Gerő Erzsi a 
Hungária-hivők megbízásából üdvözölte a csa
patot és nyújtotta át a díszes virágcsokrot. A 
pompásan megrendezett és gyorsan pergő üd
vözlések utón Brüll Alfréd, a Hungária elnöke 
köszönte meg az ünnepeltelést. A remekül fel
épített 
leniek 
szava,

szellemes szónoklata során a megje- 
mindegyikéhez volt néhány szívélyes 
majd óriási derültség közepette álla

pította meg, hogy ha igaz az a régi elv, hogy 
amatőr az, aki a sporton nem keres, akkor

a Hungária proficsapata a legtisztább 
amntőrszcllcmben végezte el a túrát.

Fodor Henrik dr., a Hungária túrájának ve
zetője ezután megköszönte a szeretetteljes fo
gadtatást és a csapat nevében Ígéretet tett 
arra, hogy mindent elkövetnek és híveik szá
mára ez évben újra megszerzik a bajnokság 
örömét. A beszédek után fölhangzott a Szózat 
és az ünnepélyes akkordok elcsitulása után 
azonnal útnak indult a labda, az egész ünne- 
pcltctés lényege: a sport.

a 2. percben gólra nyílott alkalom. Biri egészen 
a tizenhatos határig /ut Ticska elé, a balszélső 
kidriblizi, a tisztán álló Skvarekhez adja a lab
dát, aki ahelyett, hogy kapásból belőné, addig 
kombinál, amig már csak fölé lőhet. Hauer be-

Káprázatos formában van a Hungária 
Kalmár nélkül is

Hungária Pécs-Baranya 7:0 (3:0)
Gombos biró bíráskodásával tiz emberrel 

kezdte a mérkőzést a Hungária, mert Varga, 
bár dresszbe öltözött, közvetlenül a start előtt 
megrándilotta a hibát és nem merte vállalni a 
játékot. Helyette n nyolcadik percben Hauer

Háromezer néző az idény 
első szegedi mérkőzésen 

Bástya — Vasas 3:1 (2:1)
Szeged, szeptember 14.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen
tése.) Vasárnap játszották le az uj bajnoki 
szezon első szegedi mérkőzését, amelyen 3000 
főnyi közönség jelent meg. A meccs alacsony 
színvonalon mozgott és csak néhány birói íté
let idézett fel némi izgalmat. A biró ugyanis 
a Bástya két gólját nem adta meg és a szege
diek egy, a Vasasok javára megítélt tizenegyest 
is vitatnak.

A csapatok teljesítménye szezoneleji volt, 
a Bástya csatársora azonban stílusos Já

tékkal lepte meg közönségét.
A közvetlen védelem is megfelelt, de a fedezet
sor sok kívánni valót hagyott maga után.

A Vasasok játékában azonban hasztalan ke
resték a legendás hirü régi Vasas-stiiust. Ezt 
a hiányt a csapat lelkesedéssel és nagy lendü
lettel próbálta pótolni. A lendület azonban a 
löos vonalnál elakadt. A gólratörés tulajdon
sága hiányzott a Vasas-akciókból. Különösen 
Rottter játszott nagyon jól, ám a szegedi 
társor őt is gyakran megzavarta.

A Bástya a 12-ik percben érte el első 
ját, amikor

Hernádi komerét Schwarcz befejelte.
öt perc múlva tumultuózus jelenet keletke

zik a szegedi kapu előtt. Az ide-oda pattogó 
labda körül kavargó játékosokat a biró sípja 
állította meg

és tizenegyest ítélt, amelyet Stanczl to
vábbított a kapuba.

A 20. percben Possák szerzi meg a labdát.
Szcdlacsekhez passzol, aki fordulásból 

bombaszerü gólt lőtt.
Közvetlenül utána Schwarcz ér el újabb 

gólt, de a biró ofTszájdot állapított meg.
A második félidőben a mérkőzés vészit a 

lendületéből. Az első 20 percben a Vasas tá
mad. A Possák által kiszöktetett Schwarcz a 
hálóba tov-ábbitja a labdát, a biró azonban 
ofTszájd címén annulálta a gólt. A 38-ik perc
ben Rottler a kapu előtt keletkezett nagy tu
multusban kézzel ütötte le a labdát és

a megítélt tizenegyest Szcdlacsek góllá 
értékesítette.

Vér György.

csa-

gól-

Bizalom dolga 
a paplan vásárlás és mi a vásárlóközön
ség bizalmával SOHA vissza nem éltünk. 

Cégünk 58 éve áll lenn.
InfÁvofl ágynemük hihetetlen 
1UIC4CL1 olcsó áron kaphatók. 
SÁNDOR IMMEAIá paplangyár 
V, Kamermayer Károly-u. 1. (Városháza épület) 
l'it Ihibás paplanokat olcsón árusítunk.

Hatalmas támndá- Iállása után már feltartóztathatatlan a támadó I ICA IHAPQV
I, Pór.. I «ok >ulv. ■ I **'•  ^********V.O T ••■kOPVO,

■■■■■■■■■■■■■■■ rendel l(Mte7-Mg 
dóxsel-körut 3. aa. o Férfi te női betegeknek

állt a jobbszélső posztjára. I...... .............. ..........
sokkal lejtc meg ma nz első percekben Pécs-I sok súlya s 
Baranyát a csonka kék-fehér csatársor s már 1 káprázatos akciók nyomán óriási Hungária-

A félelmetes debreceni 
csapat egy pontot hagyott 

Szombathelyen
Sabaria—Bocskay 3:3 (3:1)

Szombathely, szept. 14.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 

tése.) A nyugati sportmetropolis közönsége 
egész héten lázas várakozással tekintett a Bocs- 
kay elleni mérkőzés elé. Nagy izgalommal vár
ták a bajnokság egyik előkelő helyezettjét s a 
Ferencváros multheti legyőzőjét. Azonban ez a 
nagy várakozás és érdeklődés a közönség szá
mában nem nyilvánult meg, amennyiben alig 
kétezer ember jelent meg a pályán. Az ismét 
elsöligabeli Sabaria csaknem kellemes meglepe
tésekkel szolgált közönségének, amennyiben

kiváló játékot produkálva, a mérkőzés nagy
részében fölénybe nvolt 

és csupán Weinhardt kapus céltalan kifutásának, 
nemkülönben elhibázott taktikájának tulajdonít
hatja, hogy a Bocskay ki tudott egyenlíteni. Az 
ötödik percben Holzbauer lőtte a vezető gólt, 
majd a 9. percben Borbély révén 2 :0 arányban 
vezetett a Sabaria. A 38. percben Zemler, miután 
Weinhardt elhagyta a kapuját, a védtelen hálóba 
gurította a labdát. A 44. percben Borbély révén 
a harmadik góljához jutott a Sabaria. Szünet 
után, a 21. percben, Weinhardt ismét elhagyta 
a kapuját s ekkor Mcrtin volt a góllövő. 3 :2. 
A 28. percben korner után Vincze az ismét ki
futó Weinhardt mellett beállította a végered
ményt. 3:3.
Az DTE veretlen amatőrcsapata 

eddig nem akadt legyőzőre
Az amatőrök vasárnapi’ fordulója nem oko

zott nagyobb eltérést a tabellán. Nem volt 
semmiféle nagyobb meglepetés a vasárnapi 
fordulón s

az UTE változatlanul vezet!
Ezúttal a Ferencvárosi Vasutast kényszeri- 

tették megadásra a kitűnő lila-fehérek s 3:2 
(2:2) arányú győzelmük révén megerősítet
ték vezető pozíciójukat. A poraiból megéledt 
BSE az NMSE-t győzte le fölényesen s 7:1 
(3:0) arányú győzelmével ugylátszik a javulás 
útjára lépett. Váratlanul nagyarányú győzel
met aratott a Postás az FTC ellen: 5:0 (2:0). A 
többi eredmények: MTK—BSzKRT 2.0 (OO). 
33 FC—BTC 2:1 (1:1), Hl. kér. TVE—URAK 
2:2 (0:0).

VED
Szárazelemek és telepek 

zseblámpa és anódtelepek 
számára.

Teljesítményük felülmúlhatatlan. 
Minden szaküzletben kaphatók
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Rekordteljesitményekre kényszerítették 

a legjobb atlétákat a MAC klasszikus vándordíjaiért 
folytatott küzdelmek

Három uj rekord: Nagy a 200-as gáton 25'1 mp., Somíay a
400-as gáton 56’3 mp., Szabó Miklós 1000 méteren 2 p., 31'8 mp

Váratlanul nagyszámú közönség elölt ren
dezte meg a MAC hagyományos vándordijas 
atlétikai versenyéi. Ezt a vándordijas versenyt 
már a múltban is rekordok telték emlékeze
tessé s ezek most sem maradlak el.

Három rekord dőlt meg a versenyen, 
amelyek közül legértékesebb Szabó Miklós 
ezer méteren elért 2 p. 31.8 mp.-es uj rekordja, 
amellyel csak az idén a német Wichmann el
len felállított rekordját javította meg 0.6 má
sodperccel. A másik két rekorddöntés két gát
futásban volt, az egyik Nagy Géza nevéhez 
fűződik, aki az igen gyönge kétszázas rekor
don javított valamicskét, a másik pedig 
Somfai Elemér nevéhez, aki saját 400-as gál- 
fuló-rekordját javította meg 0.1 mp.-el.

Ezek voltak a rekordok. A közelgő magyar
francia mérkőzés szempontjából azonban né
hány más eredmény is igen figyelemreméltó.

így elsősorban örvendetes Marvalits 
dlszkoszdobása, akinek végre sikerült túl

jutnia ■ 47 méteren
é« 4722 cm.-es dobásával egyéni rekordot ért 
el. A százyardos síkfutásban Paitz keltett igen 
jó benyomást, aki remek verseny után Gerő 
I-el holtversenyben ért célba.

Baj ezúttal is volt, még pedig ismét a gát
futásnál. Mór annyiszor volt baj a gátfutások
nál a hibás gátállások miatt. Ennek ellenére 
még most is hihetetlen nemtörődömség jel
lemzi a gátfelállitók munkáját. Ezúttal a 
110-es gátfutásnál volt baj a gálfelállilással, 
ami Kálmán rándulásába került.

A verseny részletes eredményei a követ
kezők:

A Király-díj:
100 yardos síkfutás: 1. Paitz (BEAC) 10.1 

mp. 2. Schiffrer (Postás) 10-3 mp. 3. Moharos 
(MAC). — A döntőben indult még Gerő I. 
(MTK) is, akit azonban két kiugrás miatt kiál
lítottak. A közelgő magyar-francia mérkőzésre 
való tekintettel azonban versenyen kivül indult 
és remek küzdelem után Pailz-cal holtverseny
ben ért célba 10.1 mp. alatt. Moharos és Solt 
80 méternél összeütközött s lelassítva futot
tak be.

József kir. herceg dija:
220 yardos síkfutás: 1. Sugár (UTE) 22.5 mp. 
2. Solt (BSE) 22.7 mp. 3. Szalay (BBTE) 22.8 
mp. — Sugár végig vezetett s biztosan győzött, 
mig az elején nagyon lemaradt Szalay a finis
ben nyomult fel.

1000 m. síkfutás: 1. Szabó M. (MAC) 2:31.8 
mp. Országos rekord! 2. Ferihegyi (MTK) 2:37.4 
mp. Narjes (MAC) 2:39.2 mp. — Szabó rögtön 
a start után a 17 főnyi mezőny élére állt és 
végig a maga diktálta tempót futva fölényesen, 
mintegy 35 méterrel győzött.

3000 m. síkfutás: 1. Szerb (MAC) 8:59 mp.
2. Piros (BBTE) 9:042 mp. 3. Belloni (MAC) 
9:06.6 mp. — Szerb és Piros egészen az utolsó 
körig együtt futott. Csöngetés után Piros 
szökni próbált, de Szerb hamarosan visszasze
rezte a vezetést és 200 méteres finis után 8

Kassa, Eperjes atlétái vándordíját hoztak Debrecenbe 
a három város sportbarátságának kímélyítésére

Gvönáe eredményeket hozott a három város atlétáinak viaskodása 
A pontversenyt Debrecen nyerte 84:37 arányban

Debrecen, szept. 14.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen

tése.) A nagy’ sportkulturáju ősi cívis város 
meleg vendégszeretettel ölelte magához hassa 
és Eperjes vendégatlétáit, akik autókon érkez
tek meg Debrecenbe.

Ai Eperjesi AC és ■ Kassal AC elnöksége 
vándordíjai ajánlott fel a három város 

sportbarátságának klmélyllésére.
A vándordíjért vívandó versenyek felváltva 
Debrecenben, Kassán, majd Eperjesn kerülnek 
1 ^T^egyetemi sporttelepen ünnepi külsőségek 

között lebonyolított versenyek
általában gyönge eredményeket hoztak és
• pontversenyt • vendégfogadó Debrecen 

nyerte 84:37 arányban.
Ar eredmények a következők:
100 m. síkfutás: 1. Fehér (Debrecen) lt.B 

mp.. 2. Ráthonyl (Debrecen) 11.4 J*
Szabó (Kassa) 12 mp. — 200 m. síkfutás: 1. 

Három iijusági rekord a MAC 
Csurgay-dijas versenyén

Vasárnap délelőtt rrnderle mag a MAC ha- 
gyományos Csurgay vándordijas Ifjúsági atlé
tikai versenyét.

A versenyen három Ifjúsági rekord dóit

s közülük különösen a 400 méteres és a ta- 
volugrás rekordja olv jó, hogy bizony a sze- 
nioroknak is becsületére válna.

A vándordíj védelmét heves küzdelem után 
az MTK szerezte n»*g.

100 m. síkfutás: 1. Gyenes (MTK) 11.2 imp.. 
2. Forgács (UTE) II. 2 mp, 3. Szlklay (FTC 
11.4 mp. -400 m. síkfutás: 1. Nádujfalvi (MAC) 
51.2 mp. Ifjúsági rekord! 2. Belirzav (I TI.) 
51.8 mp. Kerületi ifjuságl rekord. 3. Biró (MTK) 
5? mp. — 1500 m. síkfutás: 1. Mészáros (MAC) 
4:16.2 mp.. 2. Simon (MTK) 4:18.8 mp. 3. Is
teníts (MAC) 4:20.2 mp. — 400 m. gátfutás: 1.

méterrel győzött a végén összeroppanó Piros 
ellen.

A Scokolyl-vándordljr
110 m. gátfutás: 1. Jávor (MTK) 15.7 mp. 2. 

Boross (KEAC) 15.8 mp. — A versenyt — a 
gátfelállitók nagyobb dicsőségére! — kétszer 
kellett lefutni. Az első futásnál ugyanis

a hetedik gátat rosszul állították fel s itt 
az addig vezető Kálmán megbotlott és fel

adta a versenyt.
Ekkor Jávor nyert 15.9 mp. alatt Boross és 
Kovács elten. A verseny végén azután ujrafu- 
tották a döntőt, de ekkor csak Boross és Já
vor állt ki és nagy küzdelem után Jávor egy 
méterrel győzött a 8-ik gátban botló Boross 
ellen.

200 m. gátfutás: 1. Nagy G. (MAC) 25.1 mp. 
Országos rekord! — Több helyezett nincs. A 
döntőben ugyanis Nagy már az első gáttól 
kezdve Somfai előtt járt s a 8 ik gátnál is még 
tisztán egy méterrel vezetett. Ebben azonban

Somfai megbotlott, a gátat Bérczy elé 
ütötte, aki elesett és ő viszont Valentint 

akadályozta.
A 2. és 3-ik helyért később meghatározandó 

helven uj verseny lesz.
400 m. síkfutás: 1. Somfay (MAC) 56.3 mp., 

országos rekord. 2. Leichlag (UTE) 61.8 mp., 
3. Kovácsy (FTC) 61.8 mp. — Somfay végig
vezetve biztosan győzött. Ideje 0.1 másod
perccel jobb a fennálló rekordnál. Az utolsó 
gátig tartotta magát Kovácsy, abban azonban 
megbotlott és leállt egészen, úgyhogy pont a 
célban Leichlag is befogta.

Hármasugrás: 1. Somfay (MAC) 1402 .cm., 
2. Goda (MAC) 1341 cm., 3. Dombováry (BSE) 
1317 cm. — Somfay harmadik ugrásra érle cl 
legjobb eredményét.

A Kauser Jakab-cmlékverseny
Rúdugrás: 1. Zsuffka (Mac) 370 cm.. 2. An

dor (NAC) 360 cm. — Versenyen kivül in
dult még Király (MAFC) is és 370 cm.-t ugrott. 
Zsuffka a 380 centimétert első ugrásra csak 
alig érintve — ütötte. Másik két ugrása már 
kevésbé sikerült.

Az Államdl]
Sulydobás: 1. Darányi (MAC) 1495 cm., 2. 

Kiss (MBSE) 1309 cm., 3. Bácsalmási (BEAC) 
1322 cm. — Darányi második dobósra érte^ cl 
legjobb eredményét. Volt egy kilépett 1515 
cm.-es dobása.

Diszkoszvetés: 1. Marvalits (BTC) 4722 cm., 
2. Remecz (RÁC) 4459 cm.. 3. Egry (MAC) 
4328 cm. — Versenyen kivül indult még Ma
darász, akj 4510 centimétert dobott. Marvalits 
nagyszerű formában van. Első dobása már 
463i voll. másodikra pedig 4684-el dobott.

Negyedik dobásra érte el legjobb ered
ményét, amely 4705 cm. volt, de amely 
acélszalaggal való lemérés után 4722 cm- 

nek bizonyult!
4X100 m. staféta. 1. MAC (Németh. Nagy. 

Rózsahegyi, Moharos) 43.7 mp., 2. MAFC 4/ 
mp. — Indult még az MTK, de harmadik fu
tója hetvennél lcsánlult és feladta a versenyt.

Szász (D) 24 mp., 2. Ráthonyl (D) 24.2 mp., — 
400 m. síkfutás: 1. Aradi (D) 53.8 mp., 2. Kö- 
vcsdy (D) 54.6 mp., 3. Szolitsinszky (K) 56 mp. 
—1500 m. síkfutás: 1. Fricsay (Eperjes) 4:27.1 
mp., 2. Aradi (D.) 4:30.2 mp., 3. Némethy (D. 
4:35 mp. — 3000 m. síkfutás: 1. Csicsery (K.) 
9:39.8 mp.. 2. Papp (DJ 10:13.8 mp. — Magas- 
ugrás: 1. Király (D.) 165 cm., 2. Soós (D) 164 
cm., 3. Fricsay (E.) 155 cm. — Távolugrás: 1. 
Majzik (D.) 625 cm., 2. Király (D.) 617 cm., 3. 
Szabó (K.) 573 cm. — Rúdugrás: 1. Hadházy 
(D.) 340 cm., 2. Fricsay (K.) 320 cm., 3. Kulcsár 
(D.) 300 cm. — Sulydobás: 1. Gally (D.) 1268 
cm.. 2. Slolp (D.) 1250 cm., 3. Liszkovszky (K.) 
1189 cm. — Díszkoszvetcs: 1. Gally (D.) 3951 
cm., 2. Farkas (K.) 3904 cm., 3. Slolp (D.) 3774 
cm. — fíerelyvetés: 1. Gally (D.) 5170 cm., 2. 
Soós (D.) 4757 cm., 3. Farkas (K.) 4150 cin. — 
4X/00 m. staféta: 1. Debiecen 45.2 mp.

A pontversenyt Debrecen 84:37 arányban
^ÖZÖ,f’ Bencze Mihály.

Szabolcs (MAC.) 59.6 mp. Ifjúsági rekord! 2. 
Mayerböck (FTC) 61.2 mp., 3. Szabó (BBJE) 
62.8 mp. —- Magasugrás: 1. Liszkay (FTC) 
178 cm, 2. Koltai (BBTE) 174 cm., 3. Jász 
(MAC) 174 cm. — Távolugrás: 1. Koltai (BBTE) 
695 cm. Ifjúsági rekord! 2. Somló (FTC) 682 
cm.. 3. Varga (Törekvés) 659 cm. Koltai ne
gyedik ugrásra érte cl a fenti rekorderedményt. 
_ Rúdugrás: 1. Mélykúti (MTK) 320 rm.. 2 
Simonyi (MTK) 320 cm.. 3. Csontos (MTK) 310 
rm. _ Sulydobás: 1. Varró (VRE) 1234 cm.. 2. 
Csányi (BBTE) 1203 cm.. 3. Füzesi (MAC) 1117 
rm. — Diszkoszvetés: 1. Aczél (BBTE) 3759 
cm., 2. Füzesi (MAC) 3440 rm., 3. Virág (MTK) 
3364 cm. — 4X/00 m staféta: 1. UTE (llcnez. 
Forgács, Beliczay. Schncller) 45 mp., 2. MTK 
45.4 mp.. 3. MAC 45 6 mp.

A Csurgay vándordijas pontversenyben: 1. 
MTK 22 pont. 2. MAC 17 pont. BBTE 16 pont.

Dr. FÉNYES
ver-, bőr- és nemi-beleseknek rendel egész nap 

VII, R*kóc«l-lit  32. I. «m. 1. Eékoml iMtBtn

Hétfőn, kedden és szerdán — csak ezen a 3 napon —

2 öaraij férfiing máriásánál 3 darabol 
szolgaiunk ki bármelyik minősegünkből

Nem riadunk vissza ily nagy anyagi áldozattól sem, 
hogy minél ismertebbé tegyük kiváló minőségeinket.
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A szerda estig beérkező postai rendelésekre szintén vonatkozik ez a kedvezmény. 
Postaköltséget e.z esetben felszámítjuk.

KÜLFÖLDI SPPBTHflPLÜ
Acht vesztette el a döntő milánói csatát

Mindkét csapat nagy formát futott, de a balszerencse ellen 
Újpest sem tehetett

Ambrosiana —Újpest 5:3 (3:1)
Milano, szept. 14.

(A Hétfői Napló tudósítójának telcfonjclen- 
lese.) Magyarország és Olaszország bajnok
csapata ezúttal negyedszer ütközött meg a Kö
zépeurópai Kupa küzdelmei során. Az első 
mérkőzés, mint ismeretes, Budapesten folyt te 
s az újpesti legénység hihetetlen enervált já
téka után 4:2 arányú olasz győzelemmel vég
ződött. A második milánói mérkőzésen Újpest 
klasszisa teljes fényében tündökölt s ugyanoly 
arányú vereséget mért az olaszokra. A har
madik találkozás semleges pályán, Bernben 
történt meg kél héttel ezelőtt s a szczoncleji 
formáknak megfelelően 1:1 arányú döntetlent 
hozott. A negyedik találkozás színhelyét erű 
dclileg a sorsra bízták,

de később az Ambrosiana vezetősége ál
tal felajánlott húszezer Ura ellenében. Új

pest eladta pályaválasztási jogát.
Tudtuk előre, hogy az olasz bajnokcsapat bar
langjából másodszor semmiesetre sem kerül
het ki Újpest legénysége győzelemmel, bár 
technikailag, taktikailag feltétlenül különb 
fegyverzetű, mint ellenfele. Tudtuk, hogy az 
olasz bajnokcsapat ezúttal minden lehetőt cl 
fog követni, akár sportszerűtlen eszközökkel 
is, hogy Újpest továbbjutását megakadályozza 
Erre ugyan nem volt szükség ,de a saját pálya 
előnye s az olasz közönség fanatikus, lelkesítő, 
harcba hajszoló biztatása végül is valóra vál
totta hőn óhajtóit álmukat. Igaz, hogy

az olaszok nagy előnyével szemben l’jpcst 
még igy is győzni tudott volna, ha látoga
tott kapusa, Acht teljesen csődöt nem 

mondott tolna.
Az első félidőben két szédületes potyagólt en
gedett be s ezzel az olaszokat oly előnyhöz 
juttatta, melyet nagyon nehéz volt egalizálni. 
A második félidőben azután Újpestnek volt 
egy olyan megsemmisítő félórája, amikor 
három-négy gólt is elérhetett volna, de ekkor 
meg a balszerencse állt a csapat mellé.

Az olasz közönség telkes ünneplésében, dél 
után 4 órakor, vakító napsütésben s harminc
fokos hőségben állt fel a két csapat a német 
Bauwens dr. biró sípjelére. Néhány erőteljes 
líjpcsli támadás után lassanként fölénybe ke
rekedtek az olaszok. A nagy hőségben a ma
gyar fedezetsor visszaesett s ekkor az olas*  
csatárlánc offenzív kísérletei sikerrel járlak 
A 28. percben

egy magas labdára ugrott fel Acht. az 
olasz csatárok cto.vomták, a labda Blnse- 
vlchhcz került, aki közelről a hálóba 

gurította. 1:0.
Ezután következett nz olaszok" emberfeletti 
hengerelő tiz perec. A közönség meg-megujuló 
biztatásai közepette a 30. percben Meuzza 
kiszökött

s mintegy 10 méterről kapura lőtt, a lab
dái rosszul találta s a labda az ellenkező 

sarokba futott. 2:0.
Az olaszok folylalták mindent elsöprő tárna 
dúsaikat s a 38. percben

Mcazza egyéni áttörésével ujabb gólhos 
jutottak. 3:0.

Acht, ha Idejében kifutott volna, feltétlenül 
az övé lett volna a labda. A 42. percben

Auer bombalövéascl szépített az eredmé 
nyen. 3:1.

Szünet után Újpest már a 4 percben Auer fe 
fcsc révén szép gólt ért el. 3.2

Ezután következett Újpest óriási erejű 
hengerelő félórája.

Lövés lövést követelt, de semmi sem sikerült 
Stofflán és P. Szabó egy-egy knpufalövésc. 
hat crerfménv leien korner, Spltznek egy 
két lépésről hanti föle lőtt labdája a Auer 
nak a tömörült védelemről visszapattant 
négy-öt lövése az eredménye ennek a fél 

órának.
Ezalatt az idő alatt az olaszok egyetlenegy 
szer sem jutottak túl a félpályán. Végre a 32. 
percben

Mcazzának sikerült áttörnie s máris meg

tindeássy-ul 4

volt az ujabb gól. 4:2.
A 38. percben Viscntin átdriblizte magát Du
dáson, középre kanyarodott s a balsarokba 
lőtte az ötödik gólt. 5:2. Két perc múlva

P. Szabó szöktctésével Stofflán kiugrott 
és sikerült szépítenie a súlyos gólarányon.

De a meccs elveszett! Újpest a négy Ambro- 
siana-mérközés közül ezen játszotta ki leg
jobb formáját, de óriási balszerencséjére az 
olaszok is ezen a mérkőzésen nyújtották a leg
jobb teljesítményüket. Újpest csapatának sze
rencsétlen csatája volt ez a meccs, mert a lila
fehérek sokkal jobb futballt játszottak, mint 
az Ambrosiana, a mérkőzés nagyrészében do
mináló fölényben is voltak,

de Ariit élete legrosszabb játéka miatt , 
vesztesként voltak kénytelenek elhagyni a 

pályát.
Bauwens dr. biró mimikét fél megelégedésére 
vezette a mérkőzést. Újpest legénységű nem 
túrázik tovább Olaszon/, gban, hanem kedden 
délelőtt 10 órakor érkezik meg a délivatuli 
pályaudvarra.

Barsi 400 méteren is 
győzött Finnországban

Tammcrsfors, szept. 14.
(A Hétfői Napló tudósítójának távirati je*  

leütése.) A tamnicrsforsi atlétikai verseny 
második napján Barsi (BBTE) a 400 mé
teres síkfutásban indult.

Barsi végig vezetett és senkitől sem 
megszorítva győzött 49.1 mp-es Idővel.
Második Achilles Járvinen, az újdonsült 

dekatlon viiágrekorder lelt.

az

Németországban 
intézményesítik 
álamatőr-rendszert

Berlin, szept. 14.
CA Hétfői Napló tudósítójának tclefonjelen- 

tésc.) A Dculschcr Fussball Bund vasárnapi 
teljes ülésén

elvetették a Nyugatnémetországi alszövet- 
ségnek azt az Indítványát, amely a pro
fesszionista rendszer bevezetését javasolta.
Az értekezlet felszólította a DFB elnökséget, 

hogy
tegyen előterjesztést az amatőr’zabályok- 
nali n jelenlegi gazdasági helyzetnek meg

felelő megvilágítása tárgyában.

Külföldi 
futballeredmények

Románia.
Kolozsvár: Hnggibor- -Makkabl 3:1 (1:0).
Arad: AAC - AMTE 1:1 (1:0). Glória CFR-*

Voinla 8 1 (2:01, AT E Unirea 4 2 (1:1), Trico- 
lor—Olympia 2:2 (2:2).

Nagyvárad: Törekvés KAC 3:1 (1:0).
Temesvár: Kinizsi—TMTE 2:0 (1:0), TAC—-

Bánátul 1:0 (0:0), Kadlma—Rapid 4:1 (2:1),
I Szamosujvár Sparta KMSC 4:1 (0:0).

Brassó: BMTE—Ivria 3:2 (2:1).

JUGOSZLÁVIA
Tegnap folytatták a jugoszláv országos baj

nokságok dönlő küzdelmeit. Ezúttal a második 
fordulóra került n sor.

Zágráb: Concordia—Jugoslavija 2:1 (1:0).
Meglepetés!

Belgrád: BSK - Sarajcvói Slavia 5:2 (4:11. 
Spnlato: Hajdúk Eszéki Slavia 3:0 (2:0). 
Egyéb mérkőzések:
t jvldék: A. C. 23. Sofin Vojvodina 4 2 

(3:0) Szombaton a bolgárok a Radnicski ellen 
győzlek 4:1 (3:0) arányban.
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VÁROSI 
VIDÉKI ÜZEMBEN TÚRÁN

VERSEMEN
MINŐSÉGŰ 
TELJESÍTMÉNYŰ COPDATIC

Zombor: Zombori Sport—óbecsei Szoko 9:0 
'(5 :0).

Szabadka: Bácska Sport 2 2 (1:0), bajnoki. 
8MTC—Sand 3:1 (1:0), linrólságos.

Berakcrek: Obilics -Rndnicski 6:2 (2:0), .1c- 
nonsilvo—Vojvodina 3:0 (1:0). Borac—-Orao 
8:0 (5:0), Schwaebischc ZSAK 2:2 (1:0).

CSEHSZLOVÁKIAI
Viktória Ziskov—Teplitz 5:1 (3:1), Slavia—

Spárta 3:1 (1:0), Bohemians—Meteor VIII. 
10:8, Klndno—Nachod 0:0, Cechie Kariin— 
Nuselsky 5:2.

AUSZTRIA:
Nlcholson—W’AC 8:0 (3:0), Austria-—Florida- 

Hevele a
Bér.% szeptember 14.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefónjelen- 
tése) Óriási érdeklődés mellett futották le az 
idei Ring-Rund-futásl. amelyen magyar rész
ről a soroksári Hevele vett részt.

Ünnepi külsőségek között, kétezer főnyi 
közönség jelenlétében avatták fel 

a szegedi verseny uszodát
Szeged, szept. 14.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefónjelen- 
tése ) A szegedi versenyuszoda vnsArnapi meg- 
nyit’ójón vitéz Sliuioy Kálmán tábornokkal és 
fíuócz Gyula dr. főkapilányhelyetlessel az élén 
megjelentek nz. állam hivatalos dignilánusai és 
■ társadalom vezclőlényczöi.

Az Ideiglenesen összeácsolt tribünön mint
egy 2000 főnyi közönség foglalt helyet.

Az uszodaavató programmol néhány uszó- 
azAm vezette be.

Wannie II. 50 méteren 26.3 mp cs Idővel 
győzte le Rezső bátyját, akinek ideje 26.4 

mp. volt.
A Szeged város bajnokságáért lebonyolított 

BJÜugró-verscnyt Wol/ János nyerte.
MAC—SzUE 4:0 (2:0)

A Spelsegger Ernő által vezetett mérkőzésen 
» tartalékos MAC nagyobb technikai felké
szültségével és taktikai tudásával biztosan győ
zött a széteső és kevés tréninggel rendelkező 
szegediek ellen. A gólokat Vértessy (3) és Ha
lász dobták.

UTE—MESE 6:4 (3:1)
A bajnokság szempontjából döntőfonlosságu

Vidéki csapatok győzelmei 
a második ligában

A II. liga vasárnapi fordulóján csak győztes 
és vesztes csapatok voltak: nem volt döntetlen 
mérkőzés a II. ligában. Valamennyi mérkőzés 
sorsa eldőlt. A múlt évben még I. ligabeli csa
pat, az Attila és Somogy közül az Attila győ
zött biztosabban.

Rudas (2) és Pimpi góljaival 3:0 (1:0) 
arányban győzöl! az újonc Maglód ellen. 
A Somogynak már sokkal nagyobb küzdel

mébe került a Turul legyőzése. 1:1 arányú fél
idő után csak a finisben tudott diadalmas
kodni 4:3 arányban a derekns ellenállást ta
núsító Turullal szemben. A VÁC a Kossuthot 
győzte le 2:0 (0:0) arányban, a Soroksár vi
szont a Rákospalota fölött aratott 4:0 (3:0) 
arányt: győzelmet, Balszerencsével mérkőzött a 
Józsefváros. Félidőben még 2 Ó ra vezetett a 
Terézváros ellen, a második félidőben azonban 
annyira visszaesett, hogy a Terézváros nem
csak hogy kiegyenlített, de további két gólt is 
rugót! s igy 4:2 arányban győzött. A BAK erős 
küzdelem után 3.2 (2:2) arányban győzött a 
Megyer ellen.

Dunántúl atlétái 50:48 
arányban győztek 
Stájerország ellen

Székesfehérvár, szept. 14.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefónjelen- 

tése.) Váratlan — és legyük hozzá, kellemes — 
meglepetést szerezlek Dunántiil válogatott at
létái nz atlétikai hírnévnek. Mert csaknem bi
zonyosra vettük, hogy a stájerek legyőzik a 
dunántúliakat s hogy végeredményben

Dunántúl e'.kósered élt küzdelem után 
50:48 arányban győzött,

ezért minden dicséretet megérdemelnek a du
nántúli atléták.

Hogy ez a váratlan győzelem bekövetkezett, 
annak néhány jó eredmény volt nz előidézője.

így Igen jó a még ifjúsági pécsi Herbait 
181 cm-es magasugrása és Szabó 724 

cm-es távolugrása.
De a diszkoszvető gárdánk is két újabb 40 

méteres diszkoszvetővel gvarapodott: Horváth 
4152. Arany 4067 cm!

Részletes eredmények: 100 m. síkfutás: 1. 
Gl.aser (Stájer) 112 mp. 2. Szabó (Dunántúl) 
114 mp. — 400 m síkfutás: I. Szabó (D.) 51.2 
mp. 2. Ginser iSt.) 51.4 mp. — 800 m. síkfutás: 
1. Pugl (St.) 2:01 mp. 2 Murgrcilner (St.) 
2:016 mp. 1300 ni.: 1. Pugl (St ) 4:15.8 mp. 
2 Mnrgrcitncr (St.) 4:18.2 mp. — 3000 m. sikj.: 

dorf 71 (4:1), Vienna—Admira 3:1 (1:0), Ra- 
pld WSC 4:0 (0:0).

Kispest győzelme 
Olaszországban 

Kispest - Bari FC 5:1 (2:1)
Bari, szept. 14.

CA Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen
tése.) A Kispest turnéjának első mérkőzését 
ma a Bari FC-vel vívta és azt fölényes játék 
után 5:1 (21) arányban legyőzte.

bécsi Ring-Rundfutás 
győztese

Hevele már az Operánál a mezőny élére 
került és előnyét folyton növelve, biztos 

győzelmet aratott.
Ideje 17.30 mp. 2. Léván 17.45 mp. 3. Leit- 

geb 17.50 mp.

vizipolómérkőzést vasárnap délelőtt 500 főnyi 
közönség előtt játszották le. A rossz gólarány 
valószínűleg az UTE bajnokságába kerül, mert 
a MAC—MESE-meccs előreláthatólag „sima“ 
lesz. László révén már 2:0-ra vezetett az UTE. 
amikor Haralyi lőtt gólt (2:1). A félidőben 
még Bozsi eredményes (3:1). Szünet után Né
meth (4:1), Bárány (4:2), Baranyay (4:3), Né
meth (5:3), Tarródy (5:4), Németh (6:4) a gól
dobók sorrendje.

A KISOK bajnoki uszóversenye.
A Császárfürdő uszodájában vasárnap dél

után rendezte a középiskolai sportszövetség 
bajnoki uszóversenyét. Az idei bajnokok a kö
vetkezők:

200 m. mellúszás: Pázmán (Eötvös főreál) 3 
p. 10 mp. — 200 m. gyorsuszás: Mészöly Tibor 
(Árpád rg.) 2 p. 34.8 mp. — 100 m. hátuszás: 
Klónk Gusztáv (Szarvasi ág. ev. gimn.) 1 p. 
21.4 mp. — Műugrás: Székely Miklós (Ver- 
bőczy rg ). — 3^100 m. vegyesstaféta: Eötvös- 
főreál (Pázmán, Hazai, Bajki) 3 p. 54 mp.

A pontverseny eredményei: 1. Eötvös-reál 11 
pont. 2. Árpád rg 8 pont. 3. Szarvasi rg. é*  o 
Vorbőczy rg. 

I. Billik (D.) 16:34.8 mp. 2. Pastrclla (St.) 
16:46.6 mp. — Magasugrás: 1. Herbszt (D.) 181 
cm. 2. Umfahrer (St.) 181 cm. — Távolugrás:
1. Szabó (D.) 724 cm. 2. MolVnrccz (D.) 672 
cm. — Rúdugrás: 1. Csáky (D.) 335 cm. 2. 
Beid (St.) 32Ó cm. — Sulydobás: 1. Arany (D.) 
1350 cm. 2. Kamputsch (St.) 1301 cm. — 
Diszkoszvetés: 1. Horváth (D.) 4152 cm. 2. 
Arany (D.) 4067 cm. — Gerelyvetés: 1. Um
fahrer (St.) 5413 cm. 2. Wennesz (D) 5178 cm.

Hódit a női atlétika
Az ESC női atlétikai versenye

A női világbajnokságoknak a minap Párizs
ban lebonyolított küzdelme eleven propagan
dája volt a női atlétikának. Talán a sulyos 
gazdasági viszonyok magyarázzák, hogy ná
lunk nem tudott testnevelő-értékének megfele
lően fejlődni a nők atlétikai sportja. Újabban 
azonban nálunk is megindult egy akció, 
amelynek célja a nők sportjának népszerűsí
tése. Legutóbb a BBTE és az ESC kapcsolódott 
be intenziven e mozgalomba és vasárnap dél
előtt az Egyetértés sersenyén starthoz is állt 
nz atletizáló nők clltgárdája. A verseny ered
ményeit itt adjuk:

200 méteres síkfutás. 1. Merkl Anna (ESC) 
30.2 mp. 2. Arnold Anna (MTE) 31.2 mp. 3. 
Obruc.sny Irén (MTE) 31.8 mp. — Diszkosz
vetés. I. Nadányi Ágnes (FTC.) 3297 cm. 2. 
Kael Anna 2655 cm. 3. Kelen Ilse 2548 cm. — 
Magasugrás. 1. Kolos Margit (FTC) 140 cm.
2. Sümeghy Vera (TFSC) 136 cm. 3. Bogyó 
Gvörgyi (FTC) 128 cm. — 60 méteres síkfutás. 
I.‘ Lukács Éva (FTC) 8 p. 02 mp. 2. Sümeghy 
Vera (TFSC) 8 p. 07 mp. 3. Vida Anni (FTC) 
8 p. 08 mp. •— Sulydobás. 1. Nadányi Ágnes 
(FTC.) 955 cm. 2. Lukács Éva (FTC) 800 cm.
3. Kelen Ilse (FTC) 769 cm.

A női verseny keretében volt egy 3000 mé
teres férfi futó-'rsapatversenv, amelyet az MTE 
csapata nyert 23 ponttal, az ESC 41 és a So
roksári AC 56 pontja ellen. Egyénileg Eper 
(ESC) gvőzölt 9 p. 19.8 mp. alatt, Kiss (MTE) 
és Csathó (MTE) előtt.

VASÁRNAPI 
SPORTHÍREK

X Kehrling veresége Grálban. Grúzból jelen
tik: Az alpesi lawn-tenniszbajnokságok során 
ma Kehrling a férfiegyes döntőjében szerepelt 
és olt vereséget szenvedett az osztrák Malej- 
kától 6:3, 2:6, 6:1. 6:1 arányban.

I X a kerékpársport vasárnapi események 
I Vasárnap délel-tt tartotta meg a Világosság 
| Kerékpár Kör Csillag Lajos 00 kilométeres em
lékversenyét a gödöllői országúton. Negyvenhét

versenyző abszolválta a standard időn belüli 
a távot. Első lett-Székely (TTC) 2 óra 51. 2.| 
Makkay (UTE) 2 óra 52. 3. Rossz (Diadal) 
2 óra 52. Szegeden a Magyar Kerékpáros Szö
vetség déli kerülete tartotta meg a Kelemen 
Márton Vándordíj versenyét a Szeged—Makó— 
Hódmezővásárhely-Makó—Szeged útvonalon. A 
versenyt a Szegedi Vasutas csapata nyerte meg.

X A Tornászszövetség közgyűlése. A MOTESz 
vasárnap délelőtt rendkívüli közgyűlést tartott

Az általános védkötelezettség 
és a kisebbségi kérdés Genfben

A Népszövetség hivatalos tárgyalásai kö
zül bennünket különösen érdekelnek a 
Vl-ik szánni politikai bizotlság tanácskozá
sai, amelyeken a Népszövetség közgyűlésé
nek határozata értelmében a kisebbségi kér
déseket tárgya'ják. Tudvalevő ugyanis, hogy 
annakidején Stresemann német fődelegátus 
javaslatára a Népszövetség azt a határoza
tot hozta, hogy a kisebbségi szerződéseket 
időről időre minden alkalommal tárgyalni 
fogja a politikai bizottság. Stresemann ha
gyományait követte Curtius mostani német 
fődelegátus is, amikor a főtitkári jelentés 
előterjesztése alkalmával követelte, hogy a 
íelentésnek a kisebbségi kérdésre vonatkozó 
részét tárgyaltassák le a Vl-ik bizottsággal 
azért,

hogy minden alkalmat meg kell ragadni 
arra, hogy a kisebbségi szerződéseket 
megfelelően összhangba hozzák a való 

élet követelményeivel.
Amint értesülünk, a VI. bizottság ülésén 
Apponyi Albert gróf magyar fődelegátus is 
fel fog szólalni és ki fogja fejteni a mi 
álláspontunkat a kisebbségi kérdésben.

Nagy érdeklődés mellett tárgyalja majd

Ma reggel meghalt 
a kórházban a Nefelejts-utcai 

családi dráma áldozata
Élénken emlékezetében van még mindenkinek 

az a véres családi dráma, amely néhány nappal 
ezelőtt egy Nefclejts-utcai vendéglőben zajlott 
le. Kostyál Vince vendéglőst rövid szóváltás után 

felesége egy disznóöiő késsel mellbeszurta.
A vendéglőst sulyos sérülésekkel a Rókus-kór
házba szállították a mentők, mig a merénylő 
asszonyt az őrszemes rendőr a főkapitányságra 
állította elő. Ma azután a Rókus-kórházból jelen
tés érkezett a főkapitányságra, amely hivatalo
san közölte a rendőrséggel, hogy

a néhány nappal ezelőtt oda beszállított 
vendéglős reggel meghalt.

LÓSPORT
Budapesti lóversenyek

A vasárnapi versenyek közül spor'a. -n 
bői az őszi dij emelkedett ki. A minden fázi
sában érdekes verseny eseménye, hogy 
Andrássy Géza gróf jobb sorsra érdemes lovát, 
Hortobágyit, ezúttal sem hagyta el a balsze
rencse, miután a már biztosnak látszó győze
lemtől az utolsó pillanatban fosztotta meg fej
hosszal a hirtelen nagyot javult Beaupreau. A 
nap többi futama ugyancsak nívós sporttal 
szórakoztatta a közönséget. A részletes ered
mény a következő:

I. FUTAM. 1. Horthy J. Okosan (4:10 reá) 
Lynch, 2. Marquis Posa (24) Klimscha, 3. 
Nonnsberg (5) Telischik. Több ló nem futott. 
2 h., 24 h. Tol.: 10:12. — II. FUTAM. 1. Mr. 
Corner Pásztó (4) Esch, 2. Billikom (3) 
Telischik, 3. Portaferry (24) Gutái. F. m.: 
Nebuló, Adonis, Cipou, Kallisto, Couchita, Add 
oda, Pellit, Fababa, ötnegyed h., 1 h. Tót.: 
10:69, 28, 20, 20. — IIL FUTAM. 1. Lesvári 
ménes Beaupreau (2) Balog, 2. Hortobágy 
(8:10 reá) Csuta. 3. Baldoyle (2) Schejbal. 
F. ni.: Kitartás, Rajna. Fejh., 1 h. Tol.: 10:50. 
18. 13. — IV. FUTAM. 1. Sz. A. szövetség 
Vájjad (3) Csapiár, 2. Fonólány (51 Csuta, 3. 
Suzy (10) Balog. F. m.: Biri, Emlék, Tábla
bíró, Bosnyák, Pezsgő, Fogd meg. Százszor
szép, Párlütő. ötnegyed h., 14 h. Tol.: 10:45. 
t9. 24, 46. — V. FUTAM. 1. Kengyeli ménes 
Musset (IH) Péter. 2. Csak előre (3) Gulyás, 
3. Páratlan II. (1,4) Gutái. F. m.: Pálma, 
Csclepafak, Puszta. Fejh., fejh. Tol.: 10:22. 16, 
24. — VI. FUTAM. 1. Mélik A. Granada (14) 
Esch, 2. Fcldherr (6) Esch II és Fráu Wunder- 
lich (6) Csuta holtversenyben. F. m.: Robogó, 
Lelkem. Mnramaros, Daloló, Obsitos, Mi lesz, 
Dnruvár, Funny, Fuvolás. »/< h, holtverseny. 
Tol.: 10:38. 17, 27, 26.

Budapesti ügetőversenyek
A vasárnap délelőtti ügelőversenyek részletes 

eredménye a következő:
I. FUTAM. 1. Stoinitz M. Ollne (2 4) Kal

linka, 2 Jácint (2) Zwlllingcr, 3. Mirha (pari) 
Maszár. F. ni.: Dongó, Dclila, Hárpia, Rik
kants, Nagyidn. Tót.: 10 150. 15, ti, 12. Olasz: 
27. — II. FUTAM. 1. Pusztabcrényi'istálló Inge-

Demény Károly elnök elnökletével. A közgvfl. 
lés az NTE fellebbezését tárgyalta, mely az uj 
fegyelmi szabályzat ellen irányult. Hosszas vita 
után a közgyűlés egyes pontokat, igy a pénz
bírságot elejtve, változtatott az eredeti szöve
gen és magyarázó hivatkozásokat illesztett be 
a fegyelmi szabályzat kódexébe. Ezután szava
zásra került a sor s a közgyűlés az NTE fel- 
lebbezését 54:6 arányban elvetette.

a Népszövetség a lefegyverzés kérdését is, 
amelyet Henderson angol külügyminiszter 
nagyhatású beszéde vetett bele a tárgyalá
sok anyagába.

Beavatott információnk szerint a Nép
szövetségben összegyü't államférfiak nem 
vonhatták ki magukat Henderson beszédé-, 
nek benyomása alól, amelynek konklú
ziója az, hogy

mindent meg kell fenni a lefegyverzés 
érdekében.

Magyarországot 7'ánczos Gábor képviseli eb
ben a bizottságban, aki teljes mértékben 
akceptálja Henderson angol külügyminiszter 
felfogását, de a magyar álláspont nem lehet 
más, mint a lefegyverzéssel egyidejűleg

egyenjogosultságot szerezni minden ál
lamnak a fegyverkezésre.

És nincs kizárva, hogy már ezen az ülésen 
szóba kerül Magyarországnak az általános 
védkötelezettségre vonatkozó óhajtása, ami 
nem jelenti azt, mint ha mi a lefegyverzés 
ellen volnánk, hanem jelenti éppen az 
egyenjogosultság megteremtését, amely alap
ja lehet magának az általános lefegyverzés 
kérdésének is.

Ma délelőtt a kórházból nyert értesítés alapján 
Kostyál Vince halálát

a főkapitányság azonnal jelentette a buda
pesti királyi ügyészségnek.

Az ügyészségen hétfőn délelőtt foglalkoznak a 
gyilkos asszony ügyével és természetesen most 
már a vádat is minősíteni fogják. A budapesti ki
rályi ügyészség most már

hltvcsgyilkosság elmén emel vádat
a merénylő felesége ellen, akinek további fogva- 
tartása ügyében különben hétfőn határoz a vizs
gálóbíró.

borg (2) Maszár J., 2. Ljublinac (pari) Maszár 
F., 3. Emden (12) Kovács J. F. m.: Mimosa, 
Malvina, Pogány, Brutus, Jutalom Tót.: 10:39. 
14, 12, 39. Olasz: 41. — III. FUTAM. 1. Kör- 
mendi ménes Dániel (3) Tánzcr, 2. Rézi (14 
reá) Pcknry, 3. Cyklon (10) Szayer. F. m.: 
Orkán, Néha, Feri. Tót.: 10:75. 20, 12. Olaszt 
40. — IV. FUTAM. 1. Körmendi ménes Elly 
(2 reá) Zwillinger, 2. Comtesse Pro Patria (2) 
Maszár J.» 3. Da-bln-i (4) Dózsa. F. m.: Su- 
hartc, Conrad, Nurmi, Almont. Tót.: 10:16. 11, 
13, 13. Olasz: 37. — V. FUTAM. 1. Szontagh 
J. Barátom (6) Vorst, 2. Sátán (2) Maszár J.,
3. Saladin (16) Fityó. F. m.: Nóta bene, Auriga, 
Bilxi*  Fényes, Románc, Huncut, Don Quichotte, 
Egcria, Blanka grófnő. Tót.: 10:139. 37, ?2, 30. 
Olasz: 68. — VI. FUTAM. 1. Haulzmann J. 
Ibrány (3) Bcnkő, 2. Libertás (2) Fityó, 3. 
Parittya (10) Kovács II. F. m.: Ipse, Ideál, 
Szerető, Máskor, Melinda, Futórózsa, Matyóka, 
Elga. Tol.: 10:39. 14, 18, 37. Olaszr ól.

Vasárnap futották Bécsben a Jubileumi-diját, 
melyei Liebling nyert meg, a favorit Phőnit 
holtversenyben a harmadik helyen végzett 
Passattal. A részletes eredmény a követkelő:

I. FUTAM. 1. Sfar (3:10 reá) Rojik, 2. Geor- 
gettó (5) Slircula, 3. Jawohl (16) Freilach. 
F. ni.: Glutton, Ronac.her, Faru, Blesk, Radin, 
First sorrow. Tol.: 10:12. 11, 15, 22. — fi. 
FUTAM. 1. Toscana (5) Weckermann, 2. 
Dáshing Girl (4) .Németh, 3. Hamar (5) Tuss. 
F. ni.: Kinoprinz, Pitykés, Cicelle, Daca, 
Ulster Prinz, Dóriin, Mirakcl. Tol.: 10:53. 20, 
31, 25. — III. FUTAM. 1. Arnus (8) Wecker
mann, 2. Perlő (5) Rojik, 3. Nordslem (4) 
Tuss. F. m.: Maralhon II., Perplex, Problem, 
Sans coeur. Ezer cv. Tol.: 10:114. 31, 42, 21.
- IV. FUTAM. 1. Liebling (3) Rojik, 2. Passat 
(16) Szabó L„ 3. Phönix (l«/4) Szilágyi és 
Sámson (14) Tuss. F. m.: Szerencs. Tót.: 
10:38. 20, 21. — V. FUTAM. 1. Zsófi (24) 
Bansky. F. m.: Campana, Sugár. Tót.: 10:31.
— VI. FUTAM. 1. Ecarte (pari) Szilágyi, 2. 
Maira (8) Húrban, 3. Mariéit (4) Szabó L. 
F. m.: Gioconda, Borba, Stanko, Fcldmaui, 
Dark Loie, Gramona. Tót.: 10:23. 15, 37, 18. — 
VII. FUTAM. 1. Vlscount (3) Tóth B., 2. Ro
binson (4), 3. Hippos (16) Valentin. F.m.: 
Toddy, Bőst hope. Osculum, Pastrana, Oharka. 
Tűt.: 10:28. 14, 19, 17.

A srerkeszlósérf és kiadáséri felel: 
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