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H ÉTFÖI NAPLÓ
MEGJELENIK minden hétfőn REGGEL 

AZ ELŐFIZETÉS ÁRA:
Egy évre 5 pengő a Félévre 2’50 pengő 
Magyarországon 10 fillér, Ausztriában 20 
Groschen, Franciaországban 1 frank, Jugo
szláviában 2-50 dinár, Németországban 10 
pf, Olaszországban 1 Líra, Romániában 5 lói

POLI TI KAI H ETILAP
SZERKESZTIK

DR ELEK HUGÓ és MANN HUGÓ

MEGJELENIK MINDEN HÉTFŐN REGGEL 
Szerkesztőség és kiadóhivatal:

Budapest, VII. kér., Erzsébet-körut 4. szám 
Vasárnap d. u. 4-től kezdve:

VI. kér., Aradi-utca 8. sz (Glóbus nyomdaj 
Telefon: József 308-96.

Vasárnap (d. u. 4-től): Aut 245-81, 100-41

Borzahnas oMtókatasztrófa az Eskü-utón
Nyomában van a rendőrség 
a nyíregyházái gyilkosnak, aki 

féltékenységtiői Olt
Starü nádor baráilál, km Sándort ggann^itSák a gyilkossággal - 
Kettőn vetélkedtek egy leányért - Vasárnap eltemették az áldozatot 

Szamueiiy Tibor öccsét is Kihallgatta a vizsgálóbíró
A nyíregyházi borzalmas és rejtélyes 

gyilkosság ügyében a nyomozás súlypontja 
vasárnap délelőtt már Budapestre vetődött, 
ahol a főkapitányság meglepő megállapítá
sokra’jutott és olyan nyomokra, amelyek 
nyilvánvalóvá teszik, hogy a nyíregyházi 
fatelepen

szerelmi- dráma áldozatául esett Stark 
Andor cégvezető.

Amikor ugyanis szombaton délután rá- 
'diógram utján jelentette a nyíregyházi 
rendőrség a budapesti főkapitányságnak, 
hogy Stark Andort, a nyíregyházai Ehren
feld Márton féle fatelep cégvezetőjét a fa
telepen meggyilkolva és elásva találták, a 
gyilkosság gyanúsítottját, a folyó hó 16-án 
Nyíregyházáról eltűnt Kicin Sándor fatelepi 
könyvelőt pedig Budapesten kell keresni, 
a főkapitányság azonnal a legerélycsebb 
nyomozásba kezdett. ■

Csakhamar megállapították, hogy Kicin 
Sándor könyvelőnek, aki gyakran fordult 
meg az utóbbi időben is Budapesten, a leg
jobb barátja egy Blum Kálmán nevű fia
talember, aki Friedmann Sámuel burgonya
kereskedő alkalmazásában áll kocsikísérő
ként és aki nővérénél, a Kertész-utca 42. 
számú házban lakik

Blum Kálmánt mór szombaton este elő
állították a főkapitányságra és ott megkezd
ték részletes kihallgatását. A fiatalember 

nagyon zavartan viselkedett, 
nem akart tudni semmit a nyíregyházi drá
máról és váltig tagadta, hogy Kicin Sándor
ral az utóbbi időben találkozott volna. Any- 
nyit azonban kénytelen volt beismerni, hogy 
szoros baráti kötelékek ’ fűzték Kiéin Sán
dor könyvelőhöz. Annyival is inkább be 
kellett ezt vallania, mert a kertészutcai la
kásán tartott házkutatás alkalmával

különböző bizalmas leveleket találtak 
nála.

amelyeket Nyíregyházáról küldött neki 
Kiéin Sándor.

Az első nyom: levél és íénykép
Az egyik levélben Kiéin Sándor megbí

zást adott Blum Kálmánnak, hogy vásárol
jon számára revolvert és erre a célra hu
szonöt pengőt mellékelt soraihoz. A levél
ben még arra is figyelmeztette barátját, 
hogy

sok selyempapirba és újságpapírba 
csomagolja a revolvert,

^ogy a kézbesítés alkalmával ne tűnjön fel, 
hit tartalmaz a küldemény. Blum Kálmán 

^rrc a levélre vonatkozóan azt a kijelentést 
•lette a rendőrségen, hogy a 25 pengőt nem 
\’lálta meg a levélben és igy nem vásárol
gatta meg a revolvert. Hogy milyen célból 

-tolt szüksége Kiéin Sándornak a fegyverre, 

arra nézve nem tudott felvilágosítást adni 
a fiatal kocsikísérő, aki csak annyit mon
dott, hogy barátja' bizonyára egyik rokonát 
akarta megfélemlíteni a fegyverrel.

Szombaton' az éjszakai órákban még ja
vában folyt Blum Kálmánnak a kihallga
tása, amikor visszaérkezett Nyíregyházáról 
az oda kiküldött budapesti detektív. A pesti 
detektív jelentése azután i

egészen uj fordulatot adott az egész 
gyilkosságnak 

és hamarosan nyilvánvalóvá lett, hogy az 
eleinte rablógyilkosságnak vélt bűntény ku
lisszái mögött

rejtélyes szerelmi dráma húzódik meg.
A Pestről kiküldött detektív ugyanis a nyír
egyházai fatelep tulajdonosnöjének, özv. 
Ehrenfeld Mártonncnak a lakásán 

megtalálta Kiéin Sándor könyvelőnek 
a fényképét 

és az özvegyasszony leányának. 
Magdának a holmijai között |

’ . Ehrenfeld 
pedig néhány

Vallomást tesz a gyanúsított barátja, akitől 
revolvert kért

Vasárnap délelőtt azután
szenzációs fordulat állott be az ügyben.

Blum Kálmán, aki szombaton még mitsem 
akart tudnia nyíregyházi drámáról és 
Kiéin Sándor esetleges budapesti tartózko
dásáról, a kihallgatást végző rendőrtisztvi
selő előtt

a keresztkérdések súlya alatt megtört 
és egyenesen szenzációs vallomást lett.
Elmondotta, hogy szeptember 18-án dél

előtt, tehát két nappal Kiéin Sándor Nyír
egyházáról való eltűnése után,

Budapesten az Üllől-uton találkozott 
könyvelő barátjával.

Blum Kálmán gazdájával. Friedmann Sá
muel burgonyakereskedővel egy stráfkocsin 
haladt az üllői-uton, amikor Blum Kálmán 
észrevette, hogy az egyik villamos perronján 
barátja, Kiéin Sándor utazik. Rákiáltott. 
Kiéin azonban intett neki, hogy ne vegye 
őt észre. De ő csak továbbra is integetett 
neki és kiáltozott utána, mire Kicin Sándor 
,i legközelebbi megállónál leugrott a villa
mosról és

felült a stráfkocslra,
hogy barátjával beszélgessen.

A Szlgonv-utcóig kocsiztak együtt, mi
alatt Kicin Sándor elmondotta a barátjának, 
hogy

sürgősen külföldre utazik, már megvan 
az útlevele.

Azonban becsületszavát vette Blum Kál
mánnak, hogy a világon senkinek sem 
mondja meg, hogy találkozott vele. Éppen 

'a becsületszava mellett tett ígérete miatt

bizalmas levelet, amelyből meg lehet álla- 
■ pitani, hogy

Kiéin Sándor könyvelő szerelmes volt
Ehrenfeld Magdába, akinek a kezéért 

Stark Andor cégvezető is versengett.
Stark Andor, aki Nyíregyházának egyik 
legszebb fiatalembere volt, sokkal jobb parti 
volt már cégvezetői állásánál fogva is, mint 
Kicin Sándor, aki a cégvezető mellé rendelt 
könyvelő volt az Ehrenfeld-fcle. fatelepen.

Amikor a pesti detektív megtette jelenté
sét nyíregyházi nyomozásának eredményei
ről, a főkapitányságon rögtön tisztában 
voltak vele, hogy nem rablógyilkosságról 
van szó, mint ahogy azt a nyíregyházi 
rendőrség eleinte hitte, hanem féltékenységi 
drámáról.

A késő éjszakai órákban félbeszakítottak 
Blum Kálmán kihallgatását, de olt tartották 
a főkapitányságon, hogy vasárnap reggel 
azonnal folytathassák kikérdezését.

akarta elhallgatni a rendőrség előtt is a ba
rátjával való találkozást.

Blum Sándor még arra kérte barátját, 
hogy délután találkozzanak, de Kicin Sán
dor kijelentette, hogy azonnal a Keleti pá
lyaudvarra megy és elutazik. A könyvelő

50 pengőt adott át neki
azzal, hogy az összeget juttassa el nővéré
nek, Scluvarz Miklósáénak, vagy pedig 
öccsének. Kicin Andornak. Kicin Sándor 
egy szóval sem említette — a tanúvallomás 
szerint — Blum Kálmán előtt, hogy miért 
kell sürgősen külföldre utaznia. A két barát 
azóta nem is találkozott.

Amikor azonban Blum Kálmán hazatért 
kertész-utcai lakására, az esti órákban

táviratot kapóit Nyíregyházáról Ehren
fcld Magdától,

amelynek szövege csak annyi volt, hogy 
Kiéin Sándor sürgősen utazzon vissza 
Nyíregyházára, hogy a gyanúsítások alól 
tisztázza magát.

Ehrenfeld Magda tudta, hogy Blum Kál
mán a legjobb barátja- Kiéin Sándornak és 
ezért küldte az ő címére a táviratot. Blum 
Kálmán azonban nem tudta barátját értesí
teni és vallomása szerint azt sem tudta, 
hogy milyen gyanúsítások alól kellene ma
gát tisztáznia.

Egész vasárnap folyt a fiatal kocsikísérő 
kihallgatása. Blum Kálmán azonban nem 
mondott többet, mint amennyit délelőtti val
lomása alkalmával a rendőrség tudomására 
hozott. Mivel azonban a szenzációs vallo
mást tévő tanúnak a jelenléte a nyomorás 

további sorára állandóan szükségessé vált, 
Blumot

továbbra is ott tartották a rendőrségen, 
hogy mindig kéznél legyen, ha további fel
világosításokra van szükség.

Vasárnap délután a budapesti nyomozás 
eredményeiről telefonon értesítették a nyír
egyházai rendőrséget, hogy most már a nyír
egyházai rendőrség is a helyes irányban 
folytathassa a nyomozást a gyilkosság ügyé
ben. A Nyíregyházáról hozott

fényképet sokszáz példányban sokszoro
sították vasárnap

a főkapitányságon és szétosztották a detek- 
tivtestület és a rendőri őrszemélyzet tagjai 
között, hogy felismerhessék

a minden valószínűség szerint Buda
pesten bujkáló Kiéin Sándort.

Ugyanis nem sikerült semmiféle olyan ada
tot találni eddig, hogy Kiéin Sándornak 
valóban lett volna érvényes utleve’e 
és külföldre szökött volna A valószínű
ség az, hogy félrevezetésül mondta még ba
rátjának is, hogy a pályaudvarra siet, hogy 
külföldre utazzék.

Budapest, Paris, Törökország 
vagy Ausztrália

Az esti órákban újabb nagyjelentőségű és 
fontos kihallgatást folytatott Zilahy János 
dr. rendőrfogalmazó, a gyilkossági ügy fc- 
ferenso.

A fogalmazó beidézte a rendőrségre és 
tanúként

kihallgatta Blum Kálmán főnökét, 
Friedmann Sámuel burgonyakereskedőt, 

aki Blum szerint ott üli a kocsin, mikor ő 
Kicin Sándorral beszélgetett.

Friedmann Sámuel elmondotta, hogy a 
találkozás valóban ugv játszódott le. amint 
azt Blum előadja. Hallotta azt is, hogy

Kiéin Sándor azt mondotta a barátjá
nak, hogy Ausztráliába utazik.

Megkérdezték Friedmann Sámuelt, nem 
tűnt-e fel neki, hogy a fiatalember ausztrá
liai utazásról beszélt. Friedmann nzt vála
szolta, hogy ő Blum Kálmán révén már hal
lott arról, hogy Kicin Sándor szerelmi bá
nata miatt kivándorlásra készül és emlegeti 
Ausztráliát.

Az est folyamán különben
megint egy detektív érkezett Nyíregy

házáról 
és tájékoztatta a rendőrséget az ottani nyo
mozás uj fejleményeiről.

A detektív jelentése szerint megállapítot
ták, hogy Kiéin Sándornál távozásakor ezer 
pengő készpénz volt, ami elegendő arra, 
hogy fedezze belőle egy külföldi utazás költ
ségeit. Megállapították nzt is. hogy

párizsi Ismerőseivel Is levelezett.
Kitin Sándor régebben üzleti ügyekben so-
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kát utazott külföldön, Törökországban is 
járt. Most négy fellevés van:

BudapMten bujkál, Párizsban, vagy
* Törttkonzágba azAktttt, vagy pedig 
l Ausztrália felé vette útját.

Ezrek kisérték

A főkapitányságon este félkilenckor fejez
ték be a kihallgatásokat, a nyomozás azon
ban teljes apparátussal folyik tovább a pél
dátlanul kegyetlen és rejtélyes gyilkosság 
ügyében.

a temetőbe a gyilkosság 
áldozatát

Nyíregyháza, szeptember 21.
(A Hétfői Napló kiküldött munkatársa 

Menti telefonon:) Nyíregyháza egész lakos
sága a szombaton fölfedezett gyilkosság! 
eset hutása alatt van. A meggyilkolt Slark 
Andor cégvezetőt mindenki ismerte és sze
rette, kiterjedi és becsüli nyíregyházi fake
reskedő családnak a tagja. Az apja, Stark 
Éliás, közszeretetben álló, vagyonos fakeres
kedő volt, aki annyi vagyoni gyűjtött ma
gának, hogy élete végén üzletét felhagyta és 
vagyonából élt. Stark Andornak nagy jövőt 
jósollak. Azt mondják, hogy szép fiú volt, 
a nők körében nagy sikere volt és igy leg
jobb pariink egyikének számított. Rebesget
lek is évek óta arról, hogy hozzá akarlak 
adni egy gazdag Iránul, ő azonban kitéri a 
házasság elöl.

Szombaton délután boncolták fel Stark 
Andor holttestét és megadták a temetési en
gedélyt. A hozzátartozók vasárnap délelőtt, 

sürgősen elintézték, hogy még a dél
utáni órákban a temetés megtörténhes

sék.
A városban percek nlatt elterjedt a hire an
nak, hogy Stark Andort délután helyezik 
örök nyugalomra és a lakosság spontán el
határozásból feltűnő nagy számban jelent 
meg a szerencsétlen sorsú Stark Andor te
metésén.

Többer.er ember vett részt a végtlszfes- 
Bégen.

A gyászszertartás alkalmával x feltűnt, hogy 
Stark Andor édesanyja nincs jelen a gyá
szoló család tagjai közölt. Az öregasszony 
beteg és ezért nem merték ve'e közölni flá-

nak tragikus sorsát és az idős uriasszony 
a temetés után sem tudja, hogy fiával mi 
történt. Azt hiszi, visszament Tátraszép- 
lakra, ahol szabadságát töltötte és ahonnan 
hazaérkezve, végzett vele Elein Sándor.

Kicin Sándor egy helybeli földbérlőnek a 
fia. Nehéz anyagi viszonyok közöli éllek. 
Kicin Sándor takarékos voll és sikerült'1R00 
pengőt félretennie, amit még augusztusban 
helyezett cl egy helybeli bankban. Ezt a 
pénzt a gyilkosság fölfedezése után nővére 
kivette a bankból és másnap egv másik 
bankban akarta saját neve alatt elhelyezni. 
Ezért a leányt

előállították kihallgatás céliából n nyír
egyházi rendőrségre és miután tisztázta 

szerepét, elengedték.
Vasárnap egyébként egy szenzációs ki

hallgatás történt a gyilkosság nyomozása 
során. A vizsgálóbíró

sürgősen maga elé Idézte Szamuelly Já
nost, a kommunista rémuralom hír

hedt vezéralakjának öccsét, 
aki nyíregyházi lakos.

SzamucEv János jó barátja volt a gyil
kosság elkövetésével gyanúsított Kicin Sán
dornak és az a pletyka terjedt el róla, hogy 
közelebbit tud Kicin Sándor szökésének kö
rülményeiről. Erre vonatkozóan hallgatta 
ki a vizsgálóbíró s azután elbocsátotta.

A nyíregyházi rendőrség detektivjei szom
bat este óta Budapesten nyomoznak a szö
késben lévő Kiéin Sándor fölkutatása érde
kében s azt remélik, hogy amint ez a nyo
mozás eredménnyel jár, érdeks fordulatai 
lesznek az üaunek.

Minden feltétel nélkül elvállalhatja 
Ernszt Sándor a népjóléti tárcát

Az egységespárt agrárblokkjának értekezlete
A legközelebbi napokban meglehetősen 

mozgalmasnak Ígérkezik a magyar politikai 
élet. Ma, hétfőn tartja nevezetes értekezle
tét a Keresztény Gazdasági Párt, amelyen 
forma szerint döntenek afelett, hagy Ernszt 
Sándor, a párt ügyvezető elnöke elfogad
hatja-e a párt képviseletében a neki fel
ajánlott népjóléti miniszteri tárcát.

Megbízható értesüléseink szerint a hét
fői párlértekezlelen

a Keresztény Gazdasági Párt minden 
megjegyzés és minden feltétel nélkül 
hozzá fog járulni ahhoz, hogy Ernszt 
Sándor képviselje a kabinetben a pár

tot.
A pártnak nincs is módjában, hogy feltéte
leket szabjon, mert mindenki tisztában van 
azzal, hogv Hetiden István gróf miniszter
elnök .semmiféle kikötést nem akceptál és 
egyáltalában nem hajlandó arra, hogy a 
népjóléti miniszteri tárcánál bekövetkezett 
változás alkalmával feltételeket szabasson 
magának s azokat elfogadni is hajlandó le 
gyen. De nem is lesz erről szó a Keresz
tény Gazdasági Párt értekezletén, legfel
jebb hangoztatják majd, amint eddig is tet
ték, hogy Ernszt Sándor minisztersége nem 
jelenti akciószabadságuk és független állás
pontjuk korlátozását és ennek hangozta
tása melelt nyugodtan fogják továbbra is 
támogatni a kormányt.

Egyébként nagy érdeklődés várja most 
az egységes párt

agrárblokkjának csütörtöki ülését, 
amely részben az immár többizben elha
lasztóit lillafüredi értekezletnek lesz a pót
lása.

Holnap délben jár le a községi 
választói névjegyzék elleni 
panaszbenyujtás határideje

Lázasan folynak az előkészületek a decembert választásra
A községi választások u jelek szerint decem

ber első felében most már minden bizonnyal 
megtörténnek. A terminus közelsége érezteti is 
hatását n községi politikában, ahol n közügyéit 
alaposan háttérbe szorulnak, mert minden ér
deklődés. minden energia a sorsdöntő válasz
tások előkészítésére összpontosul. A városházán 
már nem is kerül napirendre fontos kérdés, 
legfeljebb a llEV megváltása cs a költségvetés

Minden eső nyolc órakor 
Vneákrnnp délután fél négy órakor

Csodabár Csodabár rii alakltot.

Fővárosi Operettszínházban

Az agrárblokk értekezletén meg fog is
métlődni az, amit eddig is mindig hallot
tunk. Mindenki panaszkodni fog, mindenki 
elkeseredett lesz, de hogy a panaszoknak, 
a kéréseknek lesz-e valami eredménye, az 
már azután teljesen a kormánytól függ. Az 
agrárblokk értekezletére vonatkozólag a 
Hétfői Napló munkatársa beszélgetést foly
tatott

Erdélyi Aladár országgyűlési képviselő
vel,

aki tudvalevőleg múr több Ízben adott han
got a párt keretein belül elégedetlenségének 
és állandóan sürgeti bizonyos gazdaságpo
litikai és pénzügyi reformok végrehajtását

Erdélyi Aladár kijelentette munkatár
sunknak, hogy a csütörtöki értekezleten 
feltétlenül fel fog szólalni és

kifejezést fog adni súlyos aggodalmai
nak

és a leghatározottabban kérni fogja az im
már katasztrofális mezőgazdasági válság 
orvoslását és pedig nem injekciókkal, ha
nem gyökeres gyógyítással.

Szabó Sándor dr. a kartellkérdésről fog 
beszélni az értekezleten, amely különben is 
viharosnak ígérkezik, mert információink 
szerint felszólalnak azon még Kicin Antal, 
Neubauer Ferenc, Csizmadia András, Cson
tos Imre és mindazok a képviselők, akik a 
vidéki választókkal eleven és közvetlen 
kontaktust tartanak fenn.

Az értekezleten Mayer János földműve
lésügyi miniszter okvetlenül iésztvesz, de 
valószínű, hogy a többi gazdasági minisz
terek is megjelennek.

Ictárgyalása foglalkoztatja még ezt a közgyű
lést. A törvényhatósági bizottságot más ügyek 
hiányában

nem la hívják össze
és ugy látszik, a közgyűlés már csak kél-három 
alkalommal fog mai formájában összeülni.

A községi választók névjegyzéke is hamaro
san teljessé válik

Kedden jár le a közigazgatási bírósághoz

benyújtható panaszok beadásának határ
ideje.

Szeptember 23-án délben ér véget a közszemle, 
de nagy érdeklődés már nem tapasztalható, 
mert nz igazolóválaszlmány alapos munkál vég
zett és a felszólalók 75 százalékát első Intéz
kedésre felvette a névjegyzékbe. Csupán két- 
ezeregynéhány választó felszólalását utasították 
el, de ezek nem tudják jogosultságukat okmá
nyokkal igazolni. Most

290.196 választó van felvéve a névjegyzékbe, 
legjobb esetben tehát kerek 300.000-ro cmel- 
kedhetik a választók szórna. Ez olyan nagy 
szám, amelyhez hasonló

eddig nem szerepelt n községi választók 
listájában.

Az uj névjegyzék legkésőbb november 1-re 
jogerőro emelkedik, tehát a közigazgatási bíró-

Ablakon kérésztől meg akarta ülni 
férjét agy wmtJirtokos felesége

A gyermeke miatti elkeseredésellen követte el borzalmas tettél
Érdekes ügyet tárgyalt szombaton a 

pestvidéki törvényszék. Fiatalasszony volt 
a vádlott, akit hitvcsgyilkosság kísérletének 
büntette miatt állított az ügyészség bíróság 
elé. Marton György földbirtokos fiatal, 25 
esztendős feleségét azzal vádolja az ügyész
ség, hogy múlt év novemberében

férje vadászpuskájával éjféltájban be
lőtt férje dolgozószobájának ablakán 
és kis híjjá volt, hogy a golyó, 
amely az ágy fölött a falba fúródott, 

nem oltotta ki a földbirtokos életét.
Talpig feketében öltözve állott fegyőrei 

között a letartóztatásban lévő asszony bírái 
elé. Egy pillanatig sem tagad, fejlehajtva, 
mélyen megtörve, töredelmesen vallja be 
bűnét

— Tényleg meg akartam ölni az uramat 
— mondja —, mert el akarta szakítani tő
lem a gyerekemet!

Háborús tragédia rajzolódik ki az asz- 
szony előadásának nyomán, ahogy az elnök 
kérdéseire részletesen megvilágítja a gyil
kosság! kísérlet előzményeit. Marton György 
hat évig szolgált a háborúban, megjárta az 
összes frontokat, majd orosz hadifogságba 
került. 1920-ban került haza, súlyos rok
kantsággal,

az egyik kezét amputálták és az egyik 
szeme is hiányzik.

— Egy sétatéren ismerkedtem meg az 
urammal, — mondja az sszony —, tizen
kilenc esztendős voltam. Mély részvét fogott 
el, amikor a szerencsétlen, rokkant embert 
láttam és a részvétből hamarosan szerelem 
lett. Házasságunkból csakhamar gyerek 
született, egy édes, szőke kis fiú ...

A pestvidéki ügyészség 
előtt van Chikán 

polgármester ügye 
Harmincnyolc vádpont közül 

háromnál kriminális ügvet 
találtak

Szombaton délután — amint a vasárnapi 
lapok jelentettek — újra feléledt a nyomozás 
a pesterzsébeti polgármester elleni fel jelenté 
sek ügyében.

Eredetileg Szerencsés Ferenc volt városi 
számvevő és társai 38 pontból álló feljelentési 
adtak be Chikán Béla polgármester ellen. Eb
ben nz ügyben Pest vármegye indította meg a 
fegyelmi vizsgálatot. Közben kiderült, hogy 

három vádpontban a vizsgálat természete 
túlmegy a vármegye hatáskörén és — a 
pestvldékl ügyészség hatáskörébe tartozik.

Ebben a három pontban foglaltakra nézve 
folytatott szombaton egészen a késő esti órá
kig kihallgatásokat dr. Somody János pestvi 
dékl ügyészségi alclnök.

Még szombaton este jelentette a kihallgatá
sok és a vizsgálat eredményét — nyolc városi 
főtisztviselőt hallgatott ki — a főügyészségnek.

Hogy o jelentés hogyan szólt, arról semmi 
pozitivet nem lehet tudni, de a Hétfői Napló 
információja szerint

nem kedvező a megvádolt polgármesterre 
nézve.

Állítólag a közeli napokban igen komoly for
dulni várható ebben a kél esztendő óta húzódó 
ügyben.

A Friedrich-párt 
angyalföldi nagygyűlése
A Keresztény Ellenzék (Fricdrich-párl) an

gyalföldi szervezete vasárnap délelőtt nagy
gyűlést tartott mintegy ezerfőnyi közönség 
előtt a Hungúria-utl Magyar-kertben.

A gyűlést Tavffcr Gábor dr.. a pórt angyal
földi kerületének elnöke nyitotta meg, ismer 
telve a párt programját. 

tlan-e pelyhe nagy dunnála?
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ság egy hónap alatt köteles lesz az összes pa- 
naszokat letárgyalni és döntést hozni.

Városházi körökben napról-napra fokozódik 
az izgalom és egyre lázasabban latolgatják a 
választást követő tisztujitás esélyeit. Alkalma, 
sint Januárban tartják meg a tisztujitást és

elsőnek a főpolgármesteri állás kerül újra 
választás alá.

Ma még korai arról beszélni, ki lese a főváros 
főpolgármestere a választások után, mert « 
nemcsak személyektől függ, hanem elsősorban 
attól a körülménytől, miként alakulnak a vá
lasztások nyomán a közgyűlés erőviszonyai.

A polgármesteri állás körül azonban nem 
lesz harc, mert minden pórt a legnagyobb meg- 
becsüléssel és elismeréssel veszi körül Sipőcz 
Jenő polgármestert, akinek megválasztása har- 
madszor minden körülmények között egyhan- 
guan fog történni.

Az asszony nem tudja tovább folytatni a 
vallomást, görcsösen fölzokog. Nagysokára 
nyugszik meg annyira, hogy el tudja pana
szolni a továbbiakat. Férje a bábom alatt 
súlyos idegbajt szerzett és az asszony szerint 
állandóan

féltékenységi Jeleneteket rögtönzött.
Később ez már annyim ment, hogy az asz- 
szony elhatározta, hogy szakit és elválik 
tőle. A férfi hajlandó is volt a válásba bele
egyezni, de

nem engedte a gyereket,
akihez viszont az anya görcsösen ragasz
kodott. A gyilkosság! kísérlet estéjén az asz- 
szony már összepakkolta minden holmiját 
és el akart szökni a házból a gyerekkel 
együtt. A férje azonban észrevette szándé
kát és a gyereket elragadva tőle,

azt bezárta szobájába.
Az asszonyt annyira elfogta az indulat, 
hogy az előszobában leakasztotta férje va
dászfegyverét, kilópódzott a házból és be
lőtt az ablakon keresztül a dolgozószobába.

Az asszony kihallgatása után tanúként 
idézett férjét szólítja az elnök. Marton 
György ügyvédje: dr. Subák János beje
lenti, hogy a férj nem jöhetett el a tárgyo
lásra, mert

súlyos betegen fekszik egy budapesti 
klinikán.

Az ügyész és a védő közös indítványára 
a bíróság ezután elnapolja a tárgyalást, 
mert múlhatatlanul szükségesnek tartja a 
férj kihallgatását is. Ha Marton György a 
legközelebbi főtárgyalásra sem tud megje
lenni, akkor a bíróság kiszáll a kórházba 
és betegágyán fogja kihallgatni.

Bence Gyula vasmunkás szólalt fel ezután, 
aki a munkanélküliségről, a helyzet reményte
lenségéről beszélt. Közben élénk éljenzés kö
zepette

megérkezett Friedrich István.
Takács István fővárosi bizottsági tag köve

telte a titkos választójogot és a tizennyolc 
éven aluliak éjjeli alkalmaztatásának meg
szüntetését.

Pekló József a kormány lemondását köve
telte.

Majd Bieber József fővárosi bizottsági tag 
n német választásokra utalt és a titkos vá
lasztójog hívének vallotta njagáf.

Utána Weisz Konrád beszélt, majd lelkes 
taps cs éljenzés közepette

Friedrich István
emelkedett szólásra.

Azzal kezdte, hogy a kormány politikája 
elsősorban

a középosztályt pusztította el.
Nagy helyeslés kísérte Fricdrichnek ezt a 

megállapítását, majd arról beszélt, hogy a kor-

Ha pénzre van 
szüksége 
budapesti vagy budapest-kőrnyAM házra, retekre *•  
építkezésre, rtrnrsnn és előnyősön kaphatja 
hoMtabb törlesztésre

SOLTI LAJOS Budapest? 'ví *Gr'ó1  
Tisza István (volt FUrdö-ütca) IQ.

mány most nagyon buzgólkodik, hidat i*  
épit, mert választások jönnek és ilyenkor min
dig serény a kormány.

— A titkos, választójogot is clkonszolidál- 
Iák — folytatta Friedrich —, pedig az az Ő 
gyermeke, ö ringatta.

Svabnd polgárokból és munkásokból állá 
társadalmat akar és nem pedig a szolgák ál
lamát

Majd nagy lelkesedés közepette azzal fe
jezte be beszédét, hogy mutassák meg, hogy 
ez a nép még nem veszett el.

Tauffcr Gábor elnök záróbeszédé után 
nagygyűlés Friedrich István éltetésével ért vé
get.

A gyűlésen különben nagyobb szómban szer
vezett munkásság is részivel!, akik sűrűn él
jenezték Friedrichet, a titkos választójogot és 
n szocialista pártot.



Budapest, 1030 szeptember 22. HÉTFŐI NAPLÓ s
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fiz autó egyik utasa Ladsiatter János lugosziau 
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megsebesült - Tűzoltók szedtek ki a kocsi ától 

az áldozatokat
Vasárnap éjszaka borzalmas közlekedési 

katasztrófa történt a Belvárosban s a sze
rencsétlenség híre percek alatt terjedt el az 
egész városban. A súlyos katasztrófának 

egy halottja van és három súlyos sebe- 
sültje, 

akiken a késő éjszakai órákban azonnali 
műtétet hajtottak végre a kórházban. A Hél-\ 
fői Napló munkatársa az alábbi részletes 
tudósításban számol be a történtekről.

Az esti bécsi gyorsvonattal érkezett a 
Keleti pályaudvarra

három előkelő külföldi ur, 
akik hatalmas bőröndjeikkel egy nagy 
szűrke taxiba szállottak be. A soíTörnck azt 
az utasítást adták, hogy

hajtson egy dunaparti szállodába.
A Bp. 16-019. rendszámú autotaxi sofTőrje, 
Juhász József elindult a külföldi vendégek
kel a Belváros felé. Az autó normális tem
póban haladt a Rákóczi-uton keresztül az 
Eskü-ut irányába és amikor az Eskü-ut és 
Váci-utca sarkára érkezett, az utcasarkon 
szolgálatot teljesítő rendőr a sofTör inté
sére

szabad utat jelzett a Váci-utcában be
kanyarodni készülő autónak.

Ugyanekkor az Erzsébet-hidról a 14-es jel
zésű villamos nagy sebességgel haladt az 
Apponyi-tér felé. Abban a pillanatban, ami
kor az autó a villamos sinre ért,

■ villamoskocsi bclerohant a taxiba és 
valósággal kettészelte.

Az összeroncsolt automobilt pedig ponto
san 49 lépésen keresztül maga előtt tolta. 
Borzalmas segélykiáltások,

kétségbeesett jajveszékelés 
hallatszott a következő percekben az autó
roncsokból. A villamoskocsi oly nagy se
bességgel haladt, hogy bár a vezető a sze
rencsétlenség bekövetkeztekor

minden erejével fékezett, 
csak a Klotild palota kapujánál tudott meg
állni.

A közeli rendőrőrszem telefonhoz rohant, 
mentőket és tűzoltókat érles tette. Három 
autóval vonultak ki a mentők a katasztrófa 
színhelyére és a tűzoltók is nagy apparátus
sal érkeztek ki. A tűzoltók emelőkészülé
kükkel felemelték a villamoskocsit, hogy
kiszabadítsák az autó utasait. A taxi utasai, I rülése

A nyitott ablakon benyúlt 
és megfojtotta vetély társ nője 

gyermekét egy bestiális asszony
Letartóztatták az elvetemült gyilkost

Miskolc, szeptember 21.
(A Hétfői Napló tudósítójának jelentése.) 

Kegyetlen gyermekgyilkosság történt vasár
nap délután a Miskolc közelében levő Sajó- 
hidas községben.

Pályi Eszter napszámosnő a vasárnap dél
utánt rokonainál töltötte, kéthónapos kis 
gyermekét pedig odahaza hagyta. Mikor 
hazaért, megdöbbentő látvány fogadta: az 
ágy előtt egy félig elégett szalmacsóva he
vert s a szobában pedig sűrű, vastag, fojto
gató füst volt. Rosszat sejtve, rohant a kis
fia bölcsőjéhez, de a gyermek élettelenül fe
küdt a pólyában, 

nyakán pedig a fojfogatás nyomai lát
szottak.

Rémült sikoltozására elősietö szomszédjai 
atonnal hívták a csendőröket, akik megin
dították a nyomozást.

A gyanú mindjárt a kisgyermek apjá- 
nak feleségére terelődött._________

Földesy József tanító ittas 
állapotban revolverrel 
agyonlőtt egy szerelőt

Véres hajnali affér Békés főterén
Békés, szeptember 21.

(A Hétfői Napló tud. telefonjelentése.) 
Vasárnap hajnalban revolverlövések zaja 
riasztotta fel Békés fölerét. Az Ács-féle hen
tesüzlet elölt

füstölgő revolverrel a kezében állt Föl- 
. deay József tanító, előtte pedig a földön 

akik két perccel előbb még elegánsan, jó- 
Kcdvüen üllek a kocsiban.

borzalmasan összeroncsolva, vértől bo
rítva kerültek elő az autóroncsok közül.

A szerencsétlenség hírére percek alatt olyan 
óriási tömeg verődött össze az Eskü-ut és 
Váci-utca sarkán, hogy a rendörörszem 
karhatalomért telefonált s csak

a karhatalomnak sikerült megtisztítani 
a szerencsétlenség színhelyét a kiván

csiak százaitól.
Közben megérkezett a rendőri bizottság. 

A rendőrorvos a mentőkkel együtt megálla
pította, hogy az egyik férfi halott már. A 
halott férfit a Klotild palota udvarára vit
ték. ott átkutatták zsebeit és megtalálták út
levelét. Az útlevél adatai szerint

Ladstatter János 47 éves jugoszláviai 
bőrgyáros a katasztrófa halálos áldo

zata.
Ladstatter, aki Kamnikban lakik, Olasz
országon, Svájcon és Ausztrián keresztül 
jött Budapestre. A mentöorvos megállapí
tása szerint valósággal leskalpoita koponyá
járól a bőrt a villamos kereke.

Juhász József soffőrt és az autó két uta
sát rendkívül súlyos, életveszélyes fejsérülé
sekkel a Rókus-kórházba vitték, hol azon
nal megoperálták.

Állapotukat reménytelennek tartják.
A villamos vezetőjét azonnal Őrizetbe 

vették és a késő éjszakai órákban a főkapi
tányságon

megkezdték kihallgatását, 
hogy megállapítsák, hogy a katasztrófáért 
kit terhel a felelősség.

A rendőri bizottság késő éjszakai órák
ban kiszállott a RőÁus-kórházba, ahol meg
állapították, hogy a másik kél súlyosan se
besült

a katasztrófa halálos áldozatának két 
testvére: Ladstetter Pál 36 éves bécsi 
gyógyszerész és Ladstütter Frigyes 40 

éves bécsi gyáros.
Kettőjük közül Ladstötler Frigyes állapota 
a súlyosabb, ö agyrázkódást, koponyalapi 
törést és bordatörést szenvedett. Állapotát 
az operáció után

életveszélyesnek mondják az orvosok.
\ másik testvér súlyos agyrázkódást szenve
dett. Juhász József 32 éves sofförnek a sé- 

homlokcsonttörés és agyrázkódás.

Köztudomású volt ugyanis a faluban, hogy 
Pályi Eszter gyermekének apja Kont Gábor 
földműves, aki feleségétől el akar válni, 
mert tízévi házasélet után sem született 
gyermeke. Kont Gábornét vallatóra fogták, 
s az asszony hamarosan megtört és beis
merte, hogy a nyitvafelejtelt ablakon be
nyúlt és az ablak alatt fekvő

csecsemőt megfojtotta, mert attól félt, 
hogy ura Pályi Eszter kisgyermeke 

miatt cl fog válni tőle
és Pályi Esztert veszi feleségül. Hogy tetté
nek következményeitől megszabaduljon, egy 
égő szalmacsóvát hajitolt be az ablakon, 
amelyet ezután egy kampós szög segítségé
vel behúzott. Arra számított ugyanis, hogy 
majd arra gondolnak, hogy a kisgyermek a 
lüz következtében halt meg.

A gyilkos asszonyt beismerő vallomása 
után a miskolci ügyészség fogházába szállí
tották.

nagy vértócsában ott feküdt Szekeres 
János villanyszerelő.

A lövöldözést hangos veszekedés előzte meg. 
A tanító fél ötkor ittas állapotban bezörge
tett az Ács-féle hentesüzletbe. Húst kért. A 
kedvéért a szokatlanul korai órában kinyi
tották az üzletet és teljesítették a kivánsá-

gát. A tanító a húst kerékpárjára kötözte, 
azután fel próbált ülni, de ez nem sikerült 
neki. A hentesüzletből most kijött Szekeres 
József és megszólította a tanítót.

— Tanító ur kérem, segít se kV
A kérdésre a tanító revolverrel válaszolt. 

Hátsó zsebéből előrántotta Browningját és 
dühös kiáltással Szekeresre sütötte. A le
gényt

a golyó fején találta
s azonnal összeesett.

A tanító ezután a földön fekvő emberre 
még négy lövést adott le.

Ekkorra már a hentesüzletből többen kisza
ladtak, ártalmatlanná tették a dühöngő, ittas 
embert és átadták a csendőröknek, akik 
azonban nem tudták kihallgatni, mert a 
csendőrségen bódult, mély, mámoros álomba 
merült.

Szekerest autón a gyulai kórházba szállí
tották,‘ahol rövid szenvedés után

meghalt.
A vizsgálat megállapította, hogy az öt lö

vés közül három feltétlen halálos volt.
Vasárnap a késő esti órákban végre sike

rült a gyilkos tanítót kihallgatni. Azt állítja, 
hogy

tettét önvédelemből követte cl,
mert Szekeres hajnalban rátámadt az utcán. 
A tanuk ezzel szemben kijelentik, hogy a ta
nító támadt Szekeresre, aki védekezni sem 
tudott.

ügy
másik verzió

szerint a halálosvégü lövöldözés úgy folyt le, 
hogy a szüretimulalságról jövő Földesy Jó
zsef tanító belekötött egy nagyobb társa
ságba, revolvert rántott s a társaság közé 
lőtt. A lövések pedig Szekerest találták. A 
rfvíllzn*  tanítót a esendőrséö letartóztatta.

országos Mruha- ös szöüöuió 
Fem-gnsnvszüuot

minőség, teljes garancia mellett......................................

Elegáns férfiöltöny
méret után, saját szabósága khan, elsőrendű szabás
sal, gondosan kidolgozva, teljes garancia mellett

Huberlus-Maltöt 
kizárólag tiszta gyapjuminöségben ..............................

__ vevőközönségünk részére díjmentesen 826PltnWcr 28-80 
ű, U. B'/i farakor a Ferencvárosi Keresztény Társaskör 

■ölwCSH Cwll nagytermében (IX., Bakáts-tcr 14. II. cm.)

a magvar Köztisztviselők Fogvasziasl 
Szövetkezete Ruházati Áruházai: 

Budapest. Órai Tisza lslean-u. 1B.. IX.. mester-utca 15 -17. 
neorBosn, fluor. Kaposvár, Mimoio, nvirogtnaza. rács, szögöd, szowstohervar

finom, tiszta
gyapju-

, részletre F® iS—-
készpénzért p 162Q

részletre F« no—
készpénzért F» 102”

részletre r» 33-----
készpénzért F* 34'20

Ma délután temetik 
Pollák Illést

A magyar jogászvilágnak és az egész ma
gyar társadalomnak gyásza van: Pollák Il
lés, a kiváló jogtudós vasárnap hajnalban 
meghalt. Pollák Illés a régi generációból 
való legelsők sorában állott mindig és szé
les tudásával, nagy koncepciójával évtize
dek óta mindig ott volt; ahol embereken 
.segíteni kellett. Kora fiatalságában már 
mé-llányolták nngy tudását és például őt 
bízták meg a kereskedelmi törvénykönyv 
egyik legfontosabb részletének kidolgozá
sával. Pollák Illés jogi munkássága mellett 
iiodalmi alkotásokat is irt — szép sikerrel. 
Egészen a legutóbbi időkig egy előkelő lap 
vezércikkírója volt. Pollák Illést különben 
a Budapesti ügyvédi Kamara saját halott
jának tekinti és temetéséről is az gondosko
dik. A kamara vasárnap délben tartott ülé
sén dr. Pap József elnök meleg szavakkal 
méltatta Pollák Illés munkásságát és indít
ványára elhatározták, hogy

a gyászszertartást hétfőn déli 12 óra
kor az ügyvédi kamara székházából 

kezdik meg.
Az ügyvédi kamara részéről dr. Pap József 
elnök mond gyászbeszédet, utána a többi 
ügyvédi testületek képviselői búcsúztatják 
az elhunytat. A temetés

folytatása a rákoskeresztúri Izraelita te
metőben lesz délután negyedkettőkor.

ahol dr. Baracs Marcell, a kamara elnökhe
lyettese mond beszédet a Szcntegylet által 
felajánlott díszsírhelynél.
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Szenzációs fordulat 
a Délamerikába szökött 

Nemes Zoltán ügyvéd 
bűnügyében

A budapesti biintetőtürvényszék vizs
gálóbírójától vasárnap a főkapitányságra 
érkezett

űz a körözölevél, amelyet legújabban 
bocsátották ki dr. Nemes Zoltán ellen.

Neme*  Zoltán dr feltűnést keltő bűnügye 
emlékezetes még a közönség elölt. Nemes 
dr. igen jómódú és előkelő családból szár
mazik. Aradról került fel Budapestre, 
mint fiatal fiskális. Megnyitotta ügyvédi 
irodáját, majd később a Pénzintézeti Köz
pont jogügyi osztályán talált elhelyezke
dést s itt működött néhány esztendőn ke
resztül. Tehetséges, koncepciózus ügyvéd
nek ismerték Nemet Zoltánt, akinek min 
deniitt nagy karriert jósollak. Érthető fel
tűnést és megdöbbenést keltett ezekután. 
amikor egész csomó bűnvádi fel jelentét 
futott be ellene a budapesti királyi ügyész
ségre és ezekben

többrendbeli csalással és okirathaml- 
sltással vádolták.

Nemes dr. ellen az első feljelentéseket a 
Nagy kálót Szőlősgazdaság rt. tette. A vál
lalat, amelynek élén Nemes dr. egyik nagy
bátyja álloU, feljelentésében elmondotta, 
hogy az ügyvéd részvényeket, váltókat ha
misított és ezzel mintegy 300.000 pengő 
kárt okozott a Nagykátai Szőlősgazdaság 
rt.-nek és üzletfeleinek. A nyomozás meg
indult, de Nemes Zoltánt már hiába keres
ték; külföldre szökött s Dél-Amerikában. 
Buenos-Ayresben egy ügyvéddel társulva, 
irodát nyitott, amely kitünően jövedelmez 
ma is.

A történtek után a Nagykátai Szőlősgaz 
daság rt. üzletfelei

feljelentéssel fordultak uz ügyészség
hez a vállalat ellen

Egy fiatal újpesti asszony 
nyerte meg a főnyereményt
Beszélgetés a 29516 számú sorsjegy boldog tulajdonosával

Erzsébet tih’a 11. A kis kertes 
ház ma az újpestiek érdeklődésének közép
pontjába került. Itt lakik ugyanis Gold
schmiedt István, akinek felesége a

2051(1. sz. félsorsjeggyel százötvenezer 
pengőt nyert.

Igaz, hogy ebből az összegből a kincstár 
még levont húsz százalékot, de igy is

százhúszezer pengőt vett fel a banktól 
Goldschmiedt Istvánná.

És ma ez is pénz. Bccsöngcliünk a sze
rencsés házaspárhoz. A férj egy harminc 
év körüli pénzügyminiszteri tisztviselő, aki 
eddig

kétszáznegyven pengős fizetéséből élt.
A szűk fizetést felesége, aki feltűnően 

csinos, fiatal szőke asszony, saját kereseté
vel pótolta. Goldschmidt Istvánnénak 
ugyanis az Árpád-utón női kal.ipüzlcte van, 
■mit évek óta maga vezet. Közben nzonban 
■ fiatalasszony mindig arról álmodozott, 
hogy milyen jó lenne gondok nélkül, gaz
dagon élni. Ezért titokban, hogy férje u 
pénzfecsérlésről ne tudjon, vett egy fél osz
tály tor jegyet. Véletlenül a 29316 számút, 
pont azt, amely megnyerte a főnyereményt. 
Péntek délután Goldschmiedt ép az egyik 
lapot olvasta, amelyben benne volt hz ősz- 
lálysorsjáték húzásának eredménye.

•— I.Atod Ibolya — szólt féleségének —

Ma pár Királyi Állami Vasgyárak 
Kereskedelmi Képviselete Ki. 
Budnposl, V, Vilmos császár-ut 2«

Telefon: Au-. 27.1 -M. 273-29

és felelőssé tették Nemes manipulációiért, 
amelyek nekik is sulyos kálókat okozlak. 
Hónapokon keresztül folyt az ügyészségen 
a vizsgálat, amelynek eredményeképpen az 
ügyészség néhány nappal ezelőtt hozta meg 
döntését és cl ben

h vállalat ellen megszüntette az eljá
rást,

de megállapította, hogy a szóbanforgó bűn 
cselekményekért Is Nemes Zoltán felelős 
A feljelentő üzletfelek most

Nemes Zoltán ellen fordultak újabb 
tömeges panasszal, 

amelyekből kiderül, hogy Nemes a Nagy
kátai Szöiősgazdaság rt.

400 darab részvényéből 4000 darabot 
készített

és ezeket a hamisítványokat forgalomba 
hozta. Ezenkívül egész sereg váltót haini 
sitotl, amelyeket forgalomba hozott. Az 
újabb tömeges feljelentések alapján szüle
lett meg a most kibocsátott körözőlevél, 
amely szerint

8 rendbeli magánokirathamisitás és 6 
rendbeli csalás terheli Nemes Zoltánt.

A körözőlevél adatai szerint dr. Nemes 
Zoltán ügyvéd Aradon született 1888-ban, 
160 cm. magas elegáns, urias finom meg
jelenésű” és ismeretlen helyen tartózkodik

Nemes Zoltán dr. bűncselekményei azon
ban nemcsak a bűnügyi hatóságokat, ha
nem a polgári törvényszéket is foglalkoz
tatta legutóbb

Egész sereg előkelő magánbankház 
Indított váltópereket a Nagykátai Sző

lőgazdaság rt. ellen.
Ezekben a perekben a napokban dönt vég
legesen a bíróság.

fó dolga lehet annak, akt a főnyereményt 
nyerte

— Hányas szám az h sorsjegy? — érdek
lődőit izgatottan a fiatalasszony.

— Ha jól emlékszem, a 29516 számú — 
szólt unottan Goldschmiedt.

Felesége erre gyorsan kikereste sorsje
gyét és egy perc múlva már az örömtől 
könnyes szemmel újságolta férjének, hogy 
az övéké a főnyeremény. Egyszerűen, de 
uriizléssel berendezett polgári szalónban 
meséli mindezt el a boldogságtól sugárzó 
fiatal házaspár.

— örülünk a főnyereménynek — mondja 
a bájos, fiatal asszony — csak a nevünket 
ne tessék kiírni. Tudja, nem szeretném, ha 
mindenki megtudná. Rosszak és irigyek az 
emberek. Így is már sokan faggatnak, hogy 
most mihez fogunk a sok pénzzel. Hát mit 
válaszoljunk erre. Nagy terveink nincse
nek, továbbra is megmaradunk, azoknak, 
akik eddig, pénz nélkül voltunk. Továbbra 
is dolgozni fogunk, én a kalapüzletben, a 
férjem meg hivatalában.

—■ Mégis százhúszezer pengő... nem 
okoz semmi változást nz életükben? — kér
dezzük.

A fiatalasszony szeme felcsillan.
— De Igen — mondja.
— Cselédet fogok tartani, hetenként 
színházba járunk, nyáron teszünk egy

kis utazást
és egy kis családi házat veszünk.

Most megszólal a férj is.
— Igen, kérem, ha csodálatos is, minket 

nem szédít meg a pénz — mondja. — Jól 
jött és véletlenül, most vigyázni fogunk, 
hogy megmaradjon, nemcsak nekünk, ha
nem a — gyermekeknek is.

A kis asszonyka pirul.
w— Mit beszélsz olyanról, ami még nincs.

— De lesz — felel büszkén a férj.
És egymásra néznek; két nagyon boldog 

ember egv boldogtalan országban. (Zs. O.)

ELEKTRA 
csillArgyár

ii i m i n (a : e r m c i 
megnyíltak 

Mária TerCzta szoba, moden 
terem, franets- A« angolatílü 

korhű csillárok

Telefon:
József 426-77

Címre
témák nzyem 

Kárjen 
Ar.sgysftkM

MISIOtI
CSILLÁR szüMMiatei 

hM trtl, tekintse n or rf

Elálltra csttiarnyár
VII.. Dob HCOH 4>. kiállítását

—tS nyeiuisKoia 
angol, francia, német, olasz s(b. 
a ROSE-féle ábrázoló-módszer szer.nt.

IX., Ferenc-körut 25. sz., félemelet. Telefon: József 361—36

Gróf Vigyázó Ferenc 
osztrák dédunokája is részt követel 

az Akadémia nagy örökségéből
Gróf Bolza Gyuláné pert indít igényei kielégítésére

Ismeretes, hogy gróf Vigyázó Ferenci 
nagy hagyatéka körül, amelyet teljes egé
szében a Magyar Tudományos Akadémiára 
hagyományozott, különböző perek indul
lak meg, gróf Vigyázó törvényes örökösei 
részéről. Az egyik ilyen nagyszabású per a 
napokban fejeződött be egyezséggel, amely 
szerint Bolza Marietta grófnő majdnem öt
millió pengő értékű részt kapott az Akadé
miától gróf Vigyázó Ferenc hagyatékából. 
Amint .értesülünk, ezzel az egyezséggé' 
Vigyázó Ferenc, örökösei közül a gróf Bol- 
záék osztrák ága nincs még kielégítve,

mert bejelentette az Igényét a törvényes 
Strassoldo Philippine grófnő déduno
kája, gróf Bolza Gyula özvegye, szüle
tet Kendler Viktória is, aki ezek szerint 
nemcsak mint gróf Vigyázó Ferenc és 
Strassoldo Phiiipplne grófnő déduno
kája tart igényt kielégítésre, hanem 
mint gróf Bolza Gyula felesége, illetve 

özvegye is.
Özvegy gróf Bolza Gyulánénak egyrészt 

mint Vigyázó Ferenc dédunokájának, más
részt mint gróf Bolza Gyula nejének van 
igénye törvényes hagyatékrészre. mert hi
szen a hagyományozó Vigyázó Ferenc gróf 
nővére ugyancsak Bolza grófhoz ment nőül 
és ebből a házasságból származik Bolza

Sikkasztott a könyvelő - 
letartóztatták a főnökét

A rendőrség vasárnap letartóztatta Hirsch Mihály 
lisztkereskedőt, akinek a kezén 36.000 pengő sikkadt el

A főkapitányság intellektuális osztályán va
sárnap bonyolult ügyben, sikkasztás., miatt elő
zetes lelarlózLalúsba helyezték Hirsch Mihály 
44 éves lisztkereskedőt, akinek a Vadász-utcá
ban van az irodája.

A letartóztatás két malom följelentésére tör
tént. A Mohácsi Miimalom Részvénytársaság 
néhány nappal ezelőtt följelentést tett Hirsch 
Mihály ellen. A följelentés szerint a lisztkcrcs- 
kedŐ <30.000 pengő értékű lisztet vett át a ma
lomtól értékesítés céljából, de

a pénzzel nem számolt el.
Hasonló följelentést telt a Tonhauscr Antal 
Hengermalom Részvénytársaság is A Tonhauscr 
cég hatezer pengőt követel Hirsch Mihálytól.

A lisztkereskedőt vasárnap kihallgatták a fő
kapitányságon, ahol

Igen érdekes módon védekezett.
Elmondotta, hogy a pénzt nem ő sikkasztotta 
el, hanem maga is egy sikkasztás áldozata lett. 
Előadta, hogy T. László nevii könyvelője két al
kalommal 12.509—12.500 pengőt, összesen te
hát 26.000 pengőt sikkasztott tőle.

A könyvelője a sikkasztást Írásban Is elis
merte

és Hirsch ezt a beismerő vallomást át is adta n 
rendőrségnek.

A könyvelő állal elsikkasztott pénzt kövelclik 
most rajta a malmok. Arra gondolt — mini 
mondotta —, hogyha följelenti a sikkaszló 
könyvelőt, sohasem Jut hozzá a pénzhez, vi
szont, ha nem jelenti fel, abban az esetben 
mégis

remény van arra, hogy az elsikkasztott 
pénzt visszakapja

és kiegyenlítheti a malmok követelését.
A sikkasztó ígéretet telt, hogy a pénzt részle

tekben visszafizeti, de ennek az ígéretnek nem 
tett eleget,

ezért nem tudott ő a malomnak fizetni.
A föknpitúnysógon nem fogadták el ezt a vé
dekezést, mert a rendőrség álláspontja szerint 
nem a sikkasztó könyvelő, hanem Hirsch Mihály 1 
van obligóban a malmdkkal szemben és ő fele
lős a tartozásért. Hirsch Mihályt ezért sikkasz
tás gyanúja miatt

előzetes letartóztatásba helyezték
és intézkedtek, hogy T. Lászlót előkerllsék és 
tőle is felvilágosítást kérjenek az üggyel kap
csolatban. A letartóztatott lisztkereskedőt hol
nap kísérik az ügyészség fo.<házábn és a vize-

Perzsaszőnyegek 
antíkbuforok 

műtárgyak
alkalmi vóte'ekből

Antikért R.-T.
(Sternberg Z. J.) s

VII. Dob-utca 31. Kazinczy-utca sarkán
í telefon J 403-68 *•  423-69

Tranzlto vámraktár az üzlethelyiségben

Marietta grófné, akit most teljesen kiclégi, 
lettek.

Az uj igénylők — mint jeleztük — meg. 
felelő okiratokkal felszerelt bejelentést tét. 
tek a Magvar Tudományos Akadémia fótit, 
kárához, dr. Balogh Jenőhöz, majd meg
teltek ugyanezt a bejelentést az Akadémia 
jogtanácsosának, dr. Vályi Lajosnak is, 
Hir szerint

az Akadémia már a legközelebbi ülé
sén foglalkozik is maid gróf Bolza igé

nyével.
Amint értesülünk, gróf Bolza Gyuláné 

nem támaszt túlságosan nagy igényeket az. 
Akadémiával szemben, de mindenesetre ra
gaszkodik ahhoz, hogv gróf Vigyázó Fe
renc hatalmas örökségéből neki is jusson 
valami, annál is inkább, mert mint egv volt 
közös hadseregbeli tiszt özvegye, nincs a 
legfényesebb anyagi körülmények körött. 
Természetesen, amennyiben az Akadémia 
elutasító álláspontra helyezkedne, abban 
az esetben pert fog indítani, mert meggyő
ződése szerint neki, aki nemcsak a Vicvá’ó 
Ferenc, hanem egyben a gróf Bolza-ágnak 
is egyenes leszármazottja, minden inna 
megvan arra, hogv ugy mint a többi örökö
sök, ugyancsak részt kanion gróf Vigyázó 

‘Ferenc hatalmas hagyatékából.

gálóbiró dönt majd arról, hogy valóban ő fele- 
lös-e a könyvelő által elsikkasztott pénzért.



Budapest, 1930 szeptember 22. HÉTFŐI NAPLÓ

erői Nádasdy Pál autö- kaeambolja egvpirosiaxiuai
fl gráf nagy túraautója valósággal kellószelte a taxit
Súlyos autókarambol történt vasárnap 

hajnalban 4 órakor az Ybl Miklós-tér és a 
Döbrentei-utca sankán. Az Ybl Miklós-tér 
felöl jött egy nagy túraautó, amelyet gróf 
Nádasdy Pál 20 éves nagybirtokos vezetett. 
A fiatal gróf nádasladányi birtokáról érke
zett éppen a fővárosba. A Döbrentei-utca 
felől ugyanakkor kanyarodott ki a sarokra 
egy, pirostaxi, amely a Dunapart felé igye
kezett. Mind a két automobil nagy gyorsa
sággal haladt és

az összeütközés elkerülhetetlenné vált, 
noha úgy Nádasdy Pál gróf, mint a Bp. 18— 
237. rendszámú taxi sofőrje, Gáspár György 
a legnagyobb erővel fékeztek.

A két autó beleszaladt egymásba, 
Nádasdy Pál gróf Bp. 30—394. rendszámú 
nagy autója

valósággal kettészelte derékben a kis 
piros-taxit, 

de a nagy autó is összetörött.
Körülbelül nyolc métert gurultak még az

Megmérgezte magát Rotschild 
Klári, a Rotschild-divatszalon 

tulajdonosának leánya
Tegnap este tiz órakor a Rotschild-féle 

bélVárdsi divatszalón tulajdonosnöje telefo
non fölhívta a Fasor-Szanatóriumot és or
vosi segítséget kért a leánya, Rotschild 
Klári számára, aki mérgezési tünetek között 
megbetegedett. Kallós dr., a szanatórium fő
orvosa autón azonnal Rotschildékhoz hajta
tott. A lakásban eszméletlen állapotban ta
lálta Rotschild Klárit, aki az eddigi orvosi 
megállapítás szerint veramonnal, vágy ada- 
linhal

megmérgezte magát.
A fiatal leányt Kallós dr. főorvos autóján 
nyomban a Fasor-Szanatóriumba szállítot
ták és ápolás alá vették.

A titokzatos mérgezési eset részletei, ho
mályosak. de támpontot szolgáltat egy eset, 
amellyel kapcsolatban Rotschild Klári neve 
egy ügyben szerepel. Ismeretes, hogy So
mogyi Pál Károly orvostanhallgató, aki kü
lönben dúsgazdag földbirtokos, két nappal 
ezelőtt bűnvádi följelentést tett a főkapi
tányságon egy fiatal leány ellen. A följelen
tés szerint Somogyi két darab, egyenként 
?500 pengőről kiállított fedezeti váltót adott 
át a leánynak, aki megígérte, hogy a váltó
kat nem hozza forgalomba. Később azután

a Rotschild-szalónban ruhákat csinál
tatott

és a megállapodás ellenére számlájának fe

Letartóztatták Nagykanizsán egy 
nagy bécsi cég ügynökét

Nagykanizsa, szeptember 21.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Nagy 

feltűnést keltett Nagykanizsán, hogy a 
rendőrség letartóztatta egy ismert, előkelő 
bécsi kereskedelmi vállalat ügynökét.

Szombaton este Nagykanizsára érkezett 
Bécsből Bartha Jenő 56 éves kereskedelmi 

A legszebb tangű
Ein Tangó für dich I

A legszebb film 
A legnagyobb siker!

FÓRUM

egymásba akaszkodott automobilok, me
lyeknek vezetői csodálatosképen meg sem 
sebesültek. Ellenben

a pirostaxiban ülő csendőrszázados 
nagy ívben kizuhant az nttestre és vál

lán és karján megsebesült.
A mentők vitték a helyőrségi kórházba a 
szerencsétlenül járt csendőrszázadost, akit 
azonnal ápolás alá vettek az orvosok.

A helyszínen intézkedő rendőr nyomban 
megkezdte a kihallgatásokat és jegyző
könyvbe foglalta a szemtanuk kijelentéseit, 
melyek szerint

Nádasdy gróf autója Igen nagy sebes
séggel, állítólag a jobboldalon szabály

talanul haladt
és igy ö okozta volna a szerencsétlenséget. 
A további rendőri nyomozás fogja eldön
teni, hogy a szemtanuk állítása megfelel-e 
a valóságnak és valóban a fiatal grófot ter
heli e a könnyen végzetessé válható szeren
csétlenségért a felelősség.

dezésére kiszolgáltatta az ik 1500 pen-, 
gös váltót.

Somogyi Pál Károly megtagadta a váltó 
kiegyenlítését. Szerdán megjelent Somogyi
nak Kossuth Lajos-téri lakásán Rotschild 
Klári és

inkasszálni akarta a váltók összegét,
Somogyi ismét megtagadta a fizetést, majd 
mikor Rotschild Klári nem tágított, felszó
lította. hogy hagyja el a lakást.

Rotschiíd Klári továbbra is követelte a 
pénzt, mire az orvostanhallgató

erőszakosan eltávolította a lakásából.
Az eset során átélt izgalmak következtében 
Rotschild Klárit nagyfokú idegesség fogta 
el. Tetézte az izgalmakat az, hogy Somogyi 
Pál Károly mikor a bűnvádi följelentéssel 
kapcsolatban eljárt a rendőrségen, bejelen
tette azt is, hogy- tamik állítása szerint, a 
váltók miatt följelentett leány néhány hét
tel ezelőtt

kölcsönkérte RoÚchlld Kh&j útlevelét 
és szabálytalan módon, ezzel az útlevél

lel utazott Ausztriába.
Valószínűnek látszik, hogy a lakásból való 
eltávolítás és az Utlevélkölcsönzés körül 
történt szabálytalanság miatt fölizgult lelki
állapotában mérgezte meg magát Rotschild 
Klári.

ügynök, 'aki az egyik szállodában vett ki 
szobát. Bejelentése alapján egy detektív 
ment ki szállodai lakására és felszólította, 
hogy kövesse őt a rendőrségre.

A rendőrségi ügyeletes tiszt azután az 
ügynököt

nyomban letartóztatta

Nagy örömmel jönnek haza
mosás

A kis Panna meg az anyja. 
Tudja a kis Panna már rég, 
Albusszal a ............

NEM DRÁGA AZ ALBUS SZAPPAN, noha a legfinomabb tengerentúli 
anyagokból készül, mert sokkal kiadósabb, mint a többi úgynevezett 
„olcsó szappan". A gondos háziasszony már régen tudja, hogy a2 ALBUS- 
SZAPPANOKKAL mennyivel több ruhát lehet kimosni és a mi, a legfon
tosabb: az eredmény tisztára mosott, jó illatú s jól gondozott fehérnemű. 
Valóságos szállóigévé vált:

Tányérodba tyúkot, kappant, nagymosáshoz

ALBUS SZAPPAN*
azzal az indokolással, hogy zsarolás címén 
körözés van ellene kiadva.

A körözés szerint Bartha Jenő ezelőtl 
két évvel Sátoraljaújhelyen barátnőjének 
egy ügyéből kifolyólag felszólította a sátor
aljaújhelyi kórház igazgató-főorvosát, hogy 

adjon neki azonnal 5000 pengőt, mert 
ellenkező esetben feljelenti és a nyilvá

nosság előtt mcghurcoltatja.
Az igazgató-főorvos feljelentette a zsaroló 

ügynököt, aki, mire elő akarták állítani a

Szécsi Illés vezérigazgatót 
sürgős kihallgatásra idézték 

Székesfehérvárra
Szántó Endre vezérigazgatót negyvenezer pengő óvadék 

ellenében sem helyezik szabadlábra
A székesfehérvári panamaügyek referense, 

Bary Zoltán dr. kir. ügyész vasárnap délelőtt 
megérkezett Budapestre, hogy az ügy állásáról 
jelentést tegyen Strache Gusztáv dr. főügyész
nek. Bary ügyész közölte, hogy a székesfehér
vári törvényszék vádlanácsa szombaton délben 
elutasította Vargha Elemér műszaki főtanácsos 
és Szántó Endre vezérigazgató, a Hajós és 
Szántó cég főnökének felfolyamodását,

fentartva mindkettőjük előzetes letartóz
tatását.

Szántó Endre 40.000 pengő óvadékot ajánlott 
fel, de a vádtanács az óvadék melletti szabad- 
lábralielyezési kérelemnek sem adott helyt

Napok óta folyik Székesfehérváron a vil
lanyvezetékek pontos leméréke. A fővárosi 
Agrolux készítette a város elektromos vezeté
két. Most, a panamaügyek kipattanásakor 
olyan adatok birtokába jutott az ügyészség, 
hogy szükségéi látta a szállítás pontos ellen 
őrzésének. Az Agrolux számláit mór átvizsgál
ták és most a huzalokat mérik le, hogy meg
állapíthassák.

egyezik-e a felhasznált vezeték hossza nz 
Agrolux által számlázott mennyiséggel.

Ar útépítés ügye még mindig nem tisztázó 

rendőrségen, megszökött Sátoraljaújhelyről. 
A rendőrség ézután áttette az ügy iratált a 
sátoraljaújhelyi törvényszékhez, amely a-zoir 
bán hiába idézte meg Bartha Jenőt, mert 
itt sem jelent meg a tárgyaláson. Így ad
ták ki ellene a körözvényt, amelynek alap
ján elfogták és Nagykanizsáról felkisérték 
a sátoraljaújhelyi törvényszékre

Bartha Jenő a letartóztatás ellen fel
folyamodást jelentett be és a vádtanács 
Bartha Jenőt vasárnhp szabadlábra helyezte.

dőlt A többmilliárdos ulépitést a Kerámia 
Rt., a Strasser Vilmos Rt és a Drasche végez
ték, az egész munka azonban a Kerámia neve 
alatt folyt. A Kerámia tárgyalt Székes.fehérvár 
városával, ők számlázták a munkát és vették 
fel a pénzt Strasser Vilmosék és Drasche pe
dig a Kerámiával voltak jogviszonyban. A Ke
rámia Rt. igy az egész útépítésben elsőrendű 
szereppel bírt.

Szécsi Illés, a Kerámia vezérigazgatója már 
tiz nappal ezelőtt sürgős Idézést kapott Bary 
ügyésztől Székesfehérvárra, maga helyett 
azonban orvosi bizonyítvány! küldött, amely 
szerint Bécsben fekszik betegen

Bary ügyész vasárnap Intézkedett, hogy 
Szécsi Illés kihallgatás céljából ezen • 
héten okvetlenül jelenjen meg előtte Szé

kesfehérváron.
Az útépítéssel kapcsolatban különben Bary 
ügyész már kihallgatja a Strasser Vilmos r I. 
igazgatóit. - sőt egy delekliv utján több fontos 
iratot és üzleti könyvet el is vitetett a Strasser 
cég irodájából.

Bary ügyész részletes jelentése utón felhatal
mazást kapott Strache főügyésztől az újabb 
szükséges lépések megtételére.

Zwei Herzen lm 3hs Takt |
Szivek szimfóniája

| Kizárólag a Capitolban ric-gépen || 

BETHLEN TÉRI SZÍNHÁZ 
szeptemberi műsora vezet! SES'J'S.'/TM 

Mindkét alAadáeon a tallaa rámol*  mUsor karUI bemutatókor* .
Dblutbni alőadéiton a logdrógóbb fagy t pangd OO fllldu
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HA MAGYAR PERZSASZŐNYEG LEGYEN HORVÁTH-féle!

MINDEN MÉRETBEN KAPHATÓ HORVÁTH MIKSA SZŐNYEGIPAR RT.nal
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SZÍNTARTÓK!
MOSHATÓK!

Vasarnao hajnalban gazzal meg- 
mírgezte magat as meghalt egy 
híres budapesti orvos özvegye

Megdöbbentő öngyilkosságot fedezlek fel 
ma reggel a Déry-utca «. számú házban, 
•melynek egyik ötödik emeleti lakásában 

holtan találták dr. Seitz Imrénél.
Az idős. 68 éves uriasszony a legelőkelőbb 
pesti- társaságokhoz tartozott és öngyilkos
sága nagy részvétet kelt mindenütt.

Dr. Seitz Imréné néhány esztendővel ez
előtt elhunyt férje Budapest egyik legjob
ban kereső és legismertebb orvosa volt. 
Seitz dr. tudásával hamarosan nagy va
gyont gyűjtött, ugy, hogy még a háborús 
évek elején i«

két tehermentes villája volt a fasorban.
A háború alatt minden vagyonukat pénzzé 
telték,, hogy azt hadikőlcsönbe fektessék. 
Természetesen ez a pénz elveszett, ugv, 
hogv Seitz dr. mindinkább elszegényedett. 
Amig élt, az asszony nem szenvedett szük
séget, piszén n prakszis pótolta az elúszott 
vagyon jövedelmeit. Mikor azonban a férj 
meghalt, az idős uriasszony egyedül maradt 
és mind több és/*  több goiul szakadt a nya
kába. A Déry-utcni ház cgvik kis ötödik
emeleti lakásában élt szerényen, visszavo
nultan, de sehogv sem tudott belenyugodni 
nr egyre rosszabbodó gazdasági helyzetbe.

Ma reggel, ahogy takarítónője benyitott 
hálószobájába.

erős gázszag ütötte meg az orrál.

ugv, hogy nagynehezen tudóit csak az ab
lakhoz menni. Mikor az elsötétített szoba 
ablakát fclszakitolla és világosság és friss 
levegő tódult végre be. legnagyobb megdöb
benésére úrnőjét élettelenül találta 
logon. Azonnal értesítette 
lármázta a szomszédokat, 
aki értesitette 
csak a

beállott
A mentőorvos

a mentőkéi,

a pam- 
házmestert, fel
rendőrt hívtak, 

de azok már

halált konstatálhatták, 
megállapítása szerint, a 

rencsétlcn uriasszony tegnap a 
órákban hajtotta végre végzetes tettét. 
nyitotta a szobával szomszédos konyha aj
taját, ott megnyitotta az összes gázcsapokat 
és a

pamlagra heveredvc várta a halá't.
Dr. Seitz Imréné öngyilkosságáról az őr

szemes rendőr azonnal jelentést tett a főka
pitányságnak, ahonnan rendőri bizottság 
szállott ki a helyszínére. A bizottság heve
nyészett, kusza sorokkal írott búcsúlevelet 
talált az asztalon, amelyben Seitzné a kö
vetkezőkben búcsúzik az élettől:

— Gyógyithatat’an ez az életi Vérző szív
vel megyek a halálbal

A rendőri bizottság megállapította, hogy 
kétségtelenül öngyilkosság esete forog fenn. 
A tragikus sorsit uriasszony holttestét a tör
vényszéki orvostani intézetbe szállították.

sze- 
koraesti 

Ki-

A tábla is elutasította 
Vay Kázmér óvadék melletti 

szabadlábraheSyezésí kérelmét
Befejeződött az ügyészség négy hónap óta tartó nyomozása

Vay Kázmér miniszteri tanácsost, a bel- 
íigyiffinisztériitm rendészeti osztályának há
rom hónap óta letartóztatásban lévő fel- ; 
függesztett vezetőjét szombaton délben fog- 
bázőr kisérte a vizsgálóbíró elé. Nagy Pál 
vizsgálóbíró intézkedésére vezették hozzá 
magánzárkájából Vay Kázmért. Amint a 
törvényszék harmadikemeleti folyosóján 
'égigvezették, mindenki megfordult utána 
és megdöbbenve állapította meg, hogy Vay 
Kázmér feszes testtartáséból mennyit veszí
tett, a; utóbbi hónapok eseményei után leg
alább tiz évvel látszik öregebbnek.

— Az ítélőtábla határozatának közlése 
végejlt vezettettem ide — mondta Vay Káz- 
mérnak a vizsgálóbíró.

Kihirdette ezután Nagy Pál vizsgálóbíró 
a tábla határozatát, amellyel Vay Kázinér- 
nak a vádtanács szabadlábrahclycző végzése 
ellen bejelentett felfolyamodását elutasította.

Ak ítélőtábla szerint ugyanis a vád
tanár*  helyesen döntött, amikor eluta
sította Vay Kázmérnak óvadék mel
letti acabadlóbrahelyezési kérelmét, mert 
a büntetés előrelátható nagysága miatt 
A tábla az iratokból ugy látta, hogy ala

pos gyanuokok szólnak Vay Kázmér bűnös
sége, mellett, a bűnügy jelenlegi állapotá
ban tehát bármilyen nagy óvadék ellenében 
sem lehet a vizsgálati fogságot megszün
tetni és Vay Kázmért szabadlábra helyezni.

Vay Kár mér lesújtva vette tudomásul 
kérelmének elutasítását, •mert nagy bizalom
mal várta a tábla döntését. A tábla határo
zatáról értesítik Vay Kázmér nagybátyját, 
gróf Vay András nagybirtokost, aki tudva
lévőén bejelentette a törvényszéknél, hogy 
amennyiben unokaöccsét szabadié brahelye- 
zik, nyomban leteszi a megkívánt óvadékot, 
sőt, ha kívánják, a meghatározott kaució 
erejéig bekebelezést enged birtokára is. Ez 
a rokoni felajánlkozás sem javított tehát 
Vay Kázmér helyzetén.

A nagy bűnügyben különben a héten 
megtörtént a nyomozás aktáinak lezárása.

Közel négyhónapi ügyészi munka utúu 
befejeződött a nyomozás.

Az ügyészség mellé beosztott rendőri ki
rendeltség tagjai most rendezik a külön
böző ' építészeknél és szállítócégeknél lefog- 

"....................(jr. kir.

Szolnok vármegye alispánja szerint a munkanélküliség 
ügyében nincs szükség hatósági intézkedésre

A vármegye megint felír a kormányhoz
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye törvény

hatósági bizottsága szombaton délelőtt ren
des közgyűlést tartott, amelyen az nlispáni 
jelentésnél Gorove László nagybirtokos szó- j 
Iáit fel és arra kérte a közgyűlést, hogy fog
lalkozzanak komolyan a munkanélküliség' 
kérdésével Gorove felszólalását követte 
Kuna P. András országgyűlési képviselő, 
Pápay Lajos dévaványai plébános és Kusz- 
ka István nyugalmazott főispán felszóla
lása, akik ugyancsak azt hangsúlyozták, 
hogy a vármegyének kötelessége a munka
nélküliség kérdésével behatóan foglalkozni. 
Az elhangzott felszólalásokra Alexander i 
Imre alispán nyomban válaszolt és a köz
gyűlés legnagyobb meglepetésére, izgalmas 
közbeszólásokkal tarkítva, azt hangoztatta,

I

hogy nincs szükség semmiféle hatósági 
beavatkozásra a munkanélküliség kér
désében, mert a munkások sem az ara
tási, sem a betakarítási munkálatokban 
nem akartak résztvennl és Igy önmaguk 
a hibásak abban, ha most kenyér nélkül 
vannak és nem adódik részükre munka

alkalom.

A közgyűlés nem akceptálta az alispán
nak megállapításait, hanem ezzel szemben 
elhatározta, hogy sürgősen felír a kormány
hoz a Duna-Tisza-csatorna építési munká
latainak mielőbbi megkezdése érdekében, 
hogy ezzel a vármegyében a földmunkások
nak és kubikusoknak némi keresetet juttas
sanak.

Collen Moore világhírű filmstar 
Budapesten telepszik le

ÖN MÉG NEM TUDJA? 
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Iáit iratokat, vitéz Széchy István 
ügyész pedig készíti

az ügyészség végleges vizsgálati 
ványát.

Amikor az egyes letartóztatottak 
letartóztatásának határideje 
ügyészség csak formális t .................
ványt terjesztett a vizsgálóbíró elé. A nyo
mozás befejezése után most Széchy ügyész 
a bűnügy minden részlett felölelő vizsgá
lati indítványt készít, amelyben történelmi 
hűséggel szögezi le az egyes letartóztatottak 
szerepét.

Az ügyészség pontosan megjelöli azokat 
n bizonyítékokat, amelyek alapján igazolva 
látja, hogv Vay Kázmér miniszteri tanácsos, 
sógora. Halasy Géza műépítész, Littke Kéz
mér és Czillér Antal építészek, Auguszt 
.József építőmester, valamint Klauschek 
Rezső miniszteri osztálytanácsos, akik 
mindannyian letartóztatásban vannak, való
ban elkövették a terhűkre rótt bűncselek
ményeket. A hat letartóztatásban lévő ter
heltenkivül az ügyészség mások ellen is 
indítványozza a bűnügyi vizsgálat elrende
lését, akiket már ismételten kihallgattak az 
ügyben. A vizsgálati indítvány előrelátha
tóan október közepére készül el. A vizsgá
lat során — október végén — értesülésünk 
szerint már az ügyészség sem fogja elle
nezni a hónapok óta letartóztatásban lévő 
néhány szereplőnek szabadlábról!elyczését.

indlt-

előzetes 
lejárt, az 

vizsgálati indit-

SZŰHVEGUfiSfiR
rendkívül olcsó Arakon

Valódi Dírzsn. per’rs. arco’ uo ur,
axmirtier. moket sez oiwarc. niwow. 

lerltó, OOVf’n na-v válqsztekban
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Mr. Jim Kay, amerikai állampolgár, egy 
plasztikai operációnak vetette alá magát

■ Budapesten. Az operációt egy igen jónevü 
magyar orvos végezte el rajta és ez olyan

• fényesen sikerült, hogy az amerikai ur va- 
. lósággal áradozó levelet irt újvilági ismerő-
■ seinek. Egv ilyen ismerős közölte a dolgot 

Mrs Nanon Krakou>-va\ is.
aki Miss Collen Moorcnak a nagynénje 

és menedzsere Is egy személyben.
önagyságának annyira felkeltette érdek

lődését Mr. Kay levele, hogy azonnal irt 
neki és részletes felvilágosítást kért a plasz
tikai operációról, mert ő is egy 
akarta magát alávetni. A válasz 
után táviratozott és közölte, hogy

rövidesen Európába jön, még 
Párisba és Nizzába, ahonnan 
pestre fog utazni, hogy itt magát meg- 

operátassa.
így érkezett ide Mrs. Nanon Krakoiv, aki 

jelenleg is itt van a Lórántffy Zsuzanna sza
natóriumban. Már túl van az operáción, 
amelynek eredményétől valósággal el van 
ragadtatva. Teljesen fól érzi magát és csu
pán azért tartózkodik ebben a szanatórium
ban, mert annyira megszokta a 
hogy nem tud tőle megválni.

Természetesen az operáció 
dolga az volt, hogy világhírű 
értesítse az eredményről. Ebben az értesí
tésben azl is közölte, hogy bár

Párisi és Nizzát Is végigjárta, az a vé
leménye. hogy Budapest a legmegfele- 
IJbb hely, ahol szórakozni, üdülni és 

társasági életet folytatni lehet.
Azt is közölte unokahugáva), hogy mint ed
dig, ugv most is kezében akarja tartani 
sorsát és ezért

azt ajánlja, hogy Collen Moore jöjjön 
Budapestre és rendezkedjen be Itteni 

állandó tartózkodásra.
Munkatársunk beszélt Mrs. Nanon Kra- 

kotvval.
— Igen, nemcsak hála köt engem a ma

gyar fővároshoz — mondotta — hanem 
minden szubjektivitástól eltekintve —

tényleg ez az az Ideális főváros, ahol 
unokahugocskám a legjobban érezné 
magát. Ismerem a mentalitását és tu
dom, hogy a szórakozás mellett keresi 

a természeti szépségeket, szereti a kul
túrát is és mindenek felett a nyugal
mat amelyet talán sehol a vl’ágon ugy 
meg nem találhat, mint akár a budai 
hegyekben vagy a Margitszigeten, ame
lyet a világ legszebb helyének tarlók. 

, — Unokahugom, amióta hangos lett a 
film, abbahagyta a művészetet. Kétségtelen 
tény, erre szüksége is vo’t, mert orgánuma 
nem felel meg a felvevő gép tulérzékeny 
membránjának. Azonban és azt őszintén 
megmondom, nem Is bántja a dolog. Bár 
még fiatal, de már elfáradt a film őrületei 
munkájában.

Anyagi gondok sem bántják, hiszen 
számításom szerint legalább három mil
lió dollárt lakaritolt össze abból az idő
ből, amikor még cgvike volt a legna

gyobb sztároknak,
— Nem csak ő. hanem , egész csa’ádja 

rövidesen Budapestre fog jönni, amint ezt 
mintegy 200 szavas kábóljében jelezte. Vgy 
^ámilmn. hogv egv-két hónapig eltart, m

likvidálja ottani dolgait és azután rövide
sen itt is lesz Budapesten.

Mrs. Nanon Krakoiv itt is marad már és’ 
máris megbízta ügyvédjét, hogy keressen 
Collen Moore és az ö részére egy-egy meg- 
fe'elö villát, amelyet azután minden elkép
zelhető kényelemmel el akarnak látni.

öac-ra

ilyennek 
után az-

tehát szerencsés esetben

környezetet,

utáni első 
nnőkahugát

pengő nyerhető készpérzben egyel 
lenegy sorsjeggyel 

összesen 42.0j0 nyeremény 

7,722.000 
pengő és pedig: 

300.000 
200.000

stb. stb. pengő
Húzás kczt.'iídEk 

oktööor 17-sn
Minden második sorsjegy nyer I 
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Hét gyilkosságot vállalt 
magára egy letartóztatott 

fiatal zsebtolvaj
SzOkesfeiteruarrói Budapestre hozták ás a uizsgálúblrd 
előtt részletesen emondüita a kát gyilkosság történetet 
- Egyik áldozatát a Svábhegyen gyilkolta meg. a másikat 

a Dunába dobta
Néhány nap óta érdekes lakója van az 

ügyészség Markó-utcai fogházának: egy fia
talember, akit zsebtolvajlás miatt tartóztat
tak le, a tárgyaláson azonban a bíróság leg
nagyobb meglepetésére,

önként magára vállalt két gyilkosságot.
Az elmúlt héten a székesfehérvári tör

vényszék egyik büntető tanácsa előtt állott 
zsebtolvajlással vádolva Köves László 22 
éves fiatalember. A tárgyalás közben egy
szer csak fölállt és a következő hihetetlen 
nek látszó kijelentést tette:

— Kérem, nagyságos biró ur, könnyíteni 
akarok a lelkiismeretemen.

Nemcsak lopást követtem el, hanem két 
gyilkosságot is.

Budapesten megöltem két embert.
A törvényszék a bejelentés után 

elnapolta a tárgyalást 
és intézkedett, hogy a különös vallomás 
ügyében indítsák meg a nyomozást

Köves Lászlót rövidesen
Budapestre hozták.

Az ügyészség fogházába kisérték és a vizs
gálóbíró elé állitották. A vizsgálóbíró előtt 
azután két órán át tarló vallomásában meg
döbbentő nyugalommal mesélte el az önként 
magára vállalt két gyilkosság részleteit.

Köves elmondotta, hogy négy évvel ez
előtt. tehát 18 éves korában Budapesten élt 
és alkalmi munkák vállalásával tartotta el 
magát. Megismerkedett és barátságba került 
két testvérrel.

Hlrsch Józseffel és Hirsch Gyulával. 
Ezerkilencszázhuszonhat nyarán egy vasár 
pap hármasban kimentek sétálni a Kis- 
Svábhegyre. Egy üzemen kívül álló kőbánya 
mellett jártak, mikor beszélgetés közben 
összeszólalkozott Hirsch Józseffel. Veszeke
dés közben megtaszitotta a karjával Hirsch 
Józsefet, aki

belezuhant a kőbánya egyik gödrébe 
és mozdulatlanul terült el a gödör mélyén. 
Mikor ráeszmélt a tettére, Hirsch Gyulával 
együtt lemásztak a gödör fenekére, hogy esz
méletre térítsék Hirsch Józsefet. A fiatalem
ber azonban — mint Köves mondja —, 
olyan szerencsétlenül zuhant, hogy 

összezúzta a koponyáját és szörnyet
halt.

Megdöbbenve álltak a holttest mellett. Nem
csak Köves ijedt meg, hanem Hirsch Gyula 
is és nehogy valami bajuk essék, elhatároz
ták, hogy eltüntetik a gyilkosság áldozatát

Gödröt ástak és eltemették a holttestet.
Köves László ezután még tovább is isme

retséget tartott fenn Hirsch Gyulával. A kis- 
svábhegyi áldozat véres emléke szorosra fűz 
te a barátságukat, amelyet azután Hirsch 
Gyula fantasztikus zsarolásokra használt 
fel. Hirsch ugyanis állás nélkül volt és ál
landóan pénzt követelt Kövestől azzal, hogy 

ha nem ad pénzt, leleplezi a gyilkosságot.

Albrecht főherceg 
Baden bei Wíenbe érkezett?

A Neues Wiener Journal vasárnapi szá
mában feltűnő helyen érdekes tudósítást 
közöl Albrecht főhercegről. A bécsi lap ér
tesülése szerint

Albrecht főherceg szombaton délelőtt 
feleségével együtt Baden bel Wlenbc 

érkezett.
ahol a legszigorúbban inkognitóban szállott 
meg az egyik hotelben. Szombaton délben 
nagyobb sétát tettek a fürdőhelyen, majd 
a szálló éttermében megebédeltek, ahol

Eltűnt egy magasrangu állami 
tisztviselő tizenhatéves leánya

A rendőrség eltűnési osztálya nyomozási 
indított egv előkelő családból származó fia
tal budapesti urileány

rejtélyes eltűnése ügyében.

Egy magasrangu állami tisztviselő 16 
éves leánya tűnt el néhánv nappal ezelőtt 
és a rendőri megállapítások szerint

A fiatalember a följelentés következményei
től való félelmében minden keresetét Hirsch 
Gyulának adta. A zsaroló azután, mikor 
Kövesnek már nem volt tisztességes kere
sete, rávette, hogy menjen lopni és betörni, 
de akármilyen utón szerezen neki pénzt. 
Valósággal hipnotikus hatalmában tartotta 
Köves Lászlót, aki szót is fogadott neki és 

félelmében Inkább lopni ment, csakhogy 
megszerezze a követelt pénzt.

Vallomása szerint esztendőkön át tar
totta hatalmában Hirsch Gyula, de végül is 
megunta a dolgot. Állandóan gyötörte az a 
gondolat, hogy Hirsch miatt tért rossz útra 
és ezért

elhatározta, hogy őt is elteszl láb alól, 
hogv megszabaduljon a gyilkosság egyetlen 
tanújától.

Az idén augusztusban levelet küldött 
Hirsch Gyulának. Azt irta neki, hogy sike
rült nagyobb összeget szereznie és

augusztus 4-én éjszakára a Ferenc Jó
zsef hidra rendelte, 

ho"v majd ott pénzt ad neki.
Hirsch pontosan meg is jelent a találko

zón. Beszélgetni kezdtek. Köves ugv tett, 
mintha valamit leejtett volna és lehajolt, 
hogy megkeresse. Hirsch kérdésére azt vá
laszolta. hogv egv pengőt ejtett le, mire 
Hirsch is lehajolt, hogy segítsen neki ke
resni, Köves ekkor a lehajolva kuporgó 
ember hála mögé került.

rávetette magát, megragadta a torkát, 
fojtogatni kezdte és mikor érezte, hogy 
Hirsch már elgy'-’ngii’t. a híd korlátjá

hoz cipelte és a Dunába dobta.
Az éjszakai órákban elhagyatott, néptelen 

hídon senki se vette észre a gyilkosságot. 
Hirsch pár pillanatig kapálózott a vízben 
azután elmerült, Köves pedig elfutott a híd
ról.

A gyilkosság után már nem mert Buda
pesten maradni. Szombathelyre ment. 
Pénze nem volt, hogv fönn tudja magái 
tartani, megint lopni ment. Ezen

a lopáson azonban rajtavesztett, 
elfogták, letartóztatták és Székesfehérvárra 
kisérték . ahol azután a törvényszék előtt 
megtette beismerő vallomását.

A vizsgálóbíró részletesen jegyzőkönyvbe 
foglalta Köves László vallomását és értesí
tette róla az ügyészséget. A fiata’ember val
lomásét érthető kétkedéssel fogadták a ha
tóságok. bár

megdöbbentő realitással adta elő a gyil
kosságok történetét.

Az ügv most az ügyészség előtt fekszik és 
előreláthatóan elrendelik a nyomozást. 
ho"v megállapítsák, valóban megtörtént-c 
a két kegyetlen gyilkosság.

Valószínű az is, hogv Köves László 
elmeá'lanotának a figyelését is elrendelik, 
de mindenképpen rövidesen tisztázni fogják 
nr esetet.

többen felismerték a fiatal főherceget 
Ebéd végeztével újból, sétára indult Al
brecht főherceg a feleségével, majd szobá
jába vonult vissza. Eddigi terveik szerint 
Albrecht főherceg

hosszabb időt szándékozik a Bécs mel
letti fürdőhelyen tölteni.

A Neues Wiener Journal értesüléseit 
Albrecht főherceg állítólagos badeni tar
tózkodásáról még nem erősítették meg.

a fiatal leány egy fiatalember és egy 
másik leány társaságában Bécsbe uta

zott.
A fiatalember és a másik fiatal leány más 
nap már visszatérlek Budapestre, az állami 
tisztviselő leánya azonban továbbra is Bécs
ben maradt.

A rejtélyes ügyben a főkapitányság va-

pénzemért nem rádiót 
hanem kristály
tiszta zenét kapok. 

6-12-18 havi részletre
bárhol beszerezhető.

A főkapitányságon most várják a bécsi 
választ, hogy sikerült-e a bécsi detektivek- 
nek megtalálni az osztrák fővárosba szö
kött budapesti leányt.

sárnap délelőtt telefonon érintkezésbe lépett 
a bécsi rendőrigazgatósággal és közölte vele 
az eltűnt budapesti urileány pontos személy
leírását.

A rendőrség elvette Hartmann 
László Hajtási igazolványát

Hartmann László 29 éves magántisztvi
selő, az ismert motorkerékpár-versenyző, 
aki a vasárnapi svábhegyi versenyre trení
rozott, autójával súlyos szerencsétlenséget 
okozott szombaton este az Üllői-uton. Egy 
teherkocsival való összeütközést akart elke
rülni és hirtelen fékezett. Gépe azonban 
oly gyors iramban volt, hogy a fékezés 
után

fölszaladt a járdára és elütötte Sípos 
Rózsi tanítónőt,

aki súlyos sérüléseket szenvedett.
Hartmann Lászlót előállították a főkapi

tányságra. A motorversenyző azzal védeke
zett, hogy féke elszakadt és önhibáján kí
vül ez okozta a szerencsétlenséget. A szem

Szépirodalmi, művészeti képes hetilap és kritikai szemle

Szerkesztőség és kiadóhivatal:

VI., ANDRÁSSY-ÜT 16. 
Telefon: 245—09

Szerkeszti
Herczeg Ferenc
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Az UjIdők 
rózsadombi villákat 

ajándékoz előfizetőinek
Nemzetmentő munkát végez, aki építtet, 

mert a legnagyobb magyar gond, a ma
gyar társadalmat fenyegető legnagyobb ve
szedelem: a munkanélküliség.

A munkanélküliségnek egyetlen gyógy
szere van: az építtetés.

Herczeg Ferenc hetilapja, az Uj Idők el
határozta, hogy családi házakat fog épít
tetni. Nem üzleti célból. Nem azért, hogy 
eladja

de „Vl Idők" a házat el fogja ajándé
kozni.

Eredetileg azt terveztük, hogv az így 
felépített rózsadombi villát ki fogjuk sor
solni előfizetőink közölt. A förvénv azon
ban tiltja az Ingatlanok sorsolását

Ezért öttagú bizottság fogja a házal oda 
ajándékozni st Uj Idők egvik előfizetőjének

A bizottság tagjainak személyisége ke
zeskedik arról, hogv a döntés mcglAmadha 
tnllnnul Ign/sAgos lesz Minden előfizetőt 
envfnrmAn eesz tekintetbe a bizottság a 
döntés alkalmával 

tanuk azonban azt vallották, hogy nagyon 
gyorsan haladt és emiatt következett be a 
gyors fékezés után a szerencsétlenség. A ki
hallgatások befejezése után

vasárnap délelőtt 11 órakor bocsátották 
el a rendőrségről Hartmann Lászlót, 
akitől elvették a hajtási Igazolványát 

és testi sértés miatt megindították ellene az 
eljárást.

Érdekes különben, hogy Hartmann László 
mégis résztvett a svábhegyi versenyen. 
Verseny közben

nekiiiajtott kocsijával a svábhegyi 
Nagyszálló kerítésének 

és az autója darabokra zúzódott. Hartmann- 
nak nem történt komolyabb baja.

Előfizetési ára:
Egész évre 24.— pengő 
Félévre ... 12.50 ..
Negyedévre 6.40 .,

1. Berzeuiczy Albert, a Magyar Tudomá-
1 Berziutczy Albert, a Magyar Tudomá

nyos Akadémia és a Kisfaludy-Társaság el
nöke, v. b. t. t, rfy. miniszter, felsőházi tag. 
2. Herczeg Ferenc, az Uj Idők szerkesztője, 
felsőházi tag. 3. I.yka Károly, az Uj Idők fő
munkatársa, felsőházi tag. í Pékár Gyula, 
a Petőfi-Társaság elnöke, ny. miniszter. 
I, Wolfner József, az Uj Idők alapitója.

Ismételjük- minden előfizető egyforma 
eséllyel pályázik a házra azzal, hogy az Uj 
Idők re előfizet.

A házak n Rózsadombon levő, erre acélra 
, vásárolt telkeinken épülnek: minden kom- 

I lorltal felszerelt háromszobás. fürdőszobás, 
\\ adómentes, modern családiházak lesznek.

Ha a cíaládiház vidéki előfizetőnknek jut 
s az Illető nem akarná birtokba venni: az

' Uj Idők gondrskndtk arról hogv az aján- 
dékvillAt úgy értékesíthesse hogv lakóhe
lyén hasonló családiházat építhessen ma- 

, gónak.
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HÍREK
Felrobbant egy autó 

vasárnap az országúton
Súlyos autószerencsétlenség történt vasár- 

HMp délelőtt Maglód és Gyümrö között. 
Jászberényből Budapest felé tartott Vidák 
Miklösné keszthelyi földbirtokosnő személy*  
autóján, amelyen rajta kívül még négyen 
foglallak helyet Maglód és Gyiimrő között 
eddig inég meg nem állapított módon, va
lószínűleg üzemhiba következményekép

az autó felrobbant és pillanatok alatt 
lángba borult.

Az autó négy utasának sikerült az utolsó pil
lanatban klugrani a kocáiból,

Vldákné és a sofőr azonban sulyos égési 
sebeket szenvedett.

A súlyosan sérült sebesülteket a gépkocsi
ján éppen arra haladó dr. Szántó Frigyes 
gyömröi orvos kötözte be és szállította kór
házba.

— A hercegprímás felszentelte a külső 
lipótvárosi uj templomot. Vasárnap délelőtt 
szentelte fel Scrédi Jusztinián bíboros her
cegprímás a külső lipótvárosi Szent Mihály 
egyházközség uj plébániatemplomát. A temp
lomszentelési szertartás reggel nyolc órakor 
kezdődött el. Utána tizenegy órakor n her
cegprímás főpapi misét pontifikáit, amelyet 
a főváros képivselelében Ripka Ferenc fő
polgármester és Szendy Károly tanácsnok 
is meghallgatlak. A .szentbeszédet maga a 
hercegprímás tartotta meg; a könyörületes*  
bégről és nz adakozásról beszélt, amely nem 
más — mondotta a hercegprímás, — mint az 
í rnak adott kölcsön, ami mindig jó befek
tetés. Este hat órakor a régi kápolnából Mé
száros János dr. érseki helytartó ünnepi kör- 
menolben vitte át az oltúri szentségei az uj 
templomba, ahol litániát mondott.

— Békésmegye törvényhatósági bizottsági tag
jainak szervezkedése. Békéscsabáról jelentik: 
Vasárnap (télutón a Fiume-szállő helyiségében 
Békés vármegye törvényhatósági bizottsági tag
jai Szcberényí Lajos felsőházi tag elnöklésévcl 
értekezleteit tartottak, melyen kimondották, 
hogy a vármegyei közgyűléseken erős küzdel
met indítanak a szabadságjogok kiterjesztéséért. 
A vármegye 400 bizottsági tagja közül eddig 150 
jelentette be csatlakozását a bizottsági tagok 
szervezkedéséhez.

— Halálos kerékpárnzcrrncsétlenség. 
Dombóvárról jelentik: Reinhard István, a 

tlersi nagyvendéglő bérlőjének fia, néhány 
barátjával kirándult kerékpáron a község 
határába. Reinhard István, nki az élen ha
ladt. összeütközött egy szemközt jővő kerék
párral és nagy ívben az úttestre zuhant. 
Mentőautóba ültették, hogy beszállítsák a 
szekszárdi kórházba, Reinhard azonban út
közben az autóban meghalt.

— A Terézvárosi Társaskör közgyűlése. 
Szombaton este tartotta a Terézvárosi Társaskör 
rendes évi közgyűlését, melyen elnökké újra 
Dinich Vidor! vúlaztotlúk meg. A közgyűlést 
társnsvacsora követte, melyen számos felkö- 
sgönlő hangzóit cl.

Egy kerékpáros elgázolt egy orvosnőt. 
Szombatod éjszaka 12 óra tájban Hartmann 
István 19 éves sütő.segéd a Margit-körut 21. 
tzómu ház előtt kerékpárjával elütött egy 
uriasszony!, nki nz úttesten akart áthaladni 
férje társaságában. Az uriasszony olyan sze
rencséi lenül esett el, hogy sulyos sérüléseket 
.‘Zcnvcdetl. Kihívták a mentőket, akik meg
állapították, hogy a szerencsétlenül járt úri- 
nsszonv dr. Veszel Flóra orvosnő, nki a 
Pálffy-utcn 1. számú házban lakik és aki 
férjével, IV’e/s; Rezsővel igyekezett hazafelé, 
amikor a .szerencsétlenség érte. A mentők az 
Irgalmasok kórházába szállították a szeren
csétlenül járt orvosnői, a rendőrség pedig 
megindította nz. eljárást a kerékpáros ellen.

— A mezőtúrt gimnázium jubileuma. Merő
tarról jelentik: Vasárnap Ünnepelte a reformá
tus gimnázium négyszázéves jubileumál nagy 
közönség jelenlétében. Az ünnepségen részivel! 
Baltazár Dezső református püspök is. Az ünne
pélyt Istentisztelet vezette be. majd a városház 
előtti Kossuhl-léren folytatódott nz ünnepség. A 
Mezőtúri öregdiákok Egyesületének díszközgyű
lése után, ti kaszinóban diszebédre gyűlt össze 
az ünneplő közönség, majd a diszebéd után a 
mezőtúri gimnázium hősi halottjainak emlék
tábláját leplezték le .

— Autó és motorkerékpár összeUlköséM. Va
sárnap délelőtt nz f'llői utón haladt ar R. /.I 17 
ti. rendszámú bukaresti gépkocsi, melyet Pav
lov Philip 4.3 éves bukaresti soffőr veretett. A 
génkocsi mögött n Bp 82-847. rendszámú ol
dalkocsis motorkerékpár haladt, amelyet Ret
kes Ferenc 41 éves postatiszt veretett. A mo
torkerékpár oldalkocsijúhnn a tisztviselő fele 
ségc ült. A I I szánni ház előtt a gépkocsi le. 
féMc/eti • a motorkerékpáros belefutott ar 
elölte haladó autóba Ar összeütközés követkor 
lében Retkes Ferenc súlyosan megsebesült, fe
lesége pedig könnvcbh sérülést szenvedett A 
mentők mindkettőjüket a Rókus kórházba vlt

BESZÉLGETÉS AZ „ÖTMILLIÓ 
DOLLÁROS ÖRÖKSÉG" EGYIK 

ÖRÖKÖSIVEL,
AKI NYUGODTAN PIPÁL TOVÁBB, DE MÁR KIEGYEZNE 

KISEBB ÖSSZEGRE IS
Sátoraljaújhely, szept. 21

E héten nagy port vert fel az a hir, hogy 
Sebess Mória gyömröi tanárnő ötmillió dollárt 
örököli.

Az örökségnek egyelőre még csak a híre van 
meg, de az örökösök máris jelentkeznek.

Az egyik ilyen „örökös**
Szabó József sátoraljaújhelyi pénzügyi 

tisztviselő.
Első unokatestvére a gyömröi tanárnőnek.

— .Mint látja, én nyugodtan pipálok tovább. 
— beszéli vidám jókedvvel a meginterjúvolt 
Szabó József. — De

az asszonyok lázas Izgalomban vannak, 
főleg a nővércinék. A dologról Róják György 
budapesti ny. deleklivföfelügyclö, nővérem 
veje értesített, nki azzal küldte be nz egyik 
eslihip számút, hogyha nz örökség tényleg meg

— Hűvös, szeles hlő várható. Vasárnap, 
ugy látszik véglegesen beköszöntött az ősz. 
megszakításokkal, permetezett az eső. A Me
teorológiai Intézet prognózisa: változékony 
Korongos, hűvös idő volt s egész nap, rövid 
idő várható újabb hősiilyedéssel, dél-nyugat
ról nyugatra forduló élénk légáramlattal, a 
Dunántul, Tiszántúl és a Duna—Tisza közén 
további esőzésekkel.

— A debreceni OMKE Létay-cmlékiinncne. 
Debrecenből jelentik: Az OMKE debreceni fiókja 
vasárnap a Kereskedelmi Csarnok helyiségében 
ülést tartott a tragikus körülmények között el
hunyt Létay Lajos emlékére, aki a debreceni 
OMKE élén állóit. Az emlékünnepen az egyesü
let központja részéről Magyar Bertalan, az 
OMKE alc.lnökc jeleni meg és mondott hatásos 
beszédet Lélay Lajosról.

— Súlyos repülőkatasztrófa Zágráb mel
lett. Zágrábból jelentik: Sziszeken vasár
nap leplezték le nagy ünnepség keretében 
Péter király szobrát. Az ünnepségekkel kap
csolatban aviatikái mutatványok is voltak. 
Zxifkovics miniszterelnöknek az ünnepségre 
érkező vonata felett is bravúros légi mutat
ványokat rendeztek és eközben az egyik 
repülőgép Tvopoljo község közelében ki
gyulladt és lezuhant. A gépben ülő Sebéin 
Milos mérnök és Krunics Tevan egyetemi 
hallgató szénné égett. .

zsoldos 
— Hajók pusztulása n nagy viharban. 

Casablancából jelentik: A Paris nevű halász
hajó Oukacha közelében a nagy vihar köz
ben zátonyra futott és elsüllyedt. A legény
ség tizenegy tagját megmentették, de öt cm 
bér a tengerbe fulladt. — A Cvklop cs Ro
bis halászhajókat a vihar a sziklákra vetette 
és teljesen összetörte. Több halászhajó sú
lyosan megsérülve érkezett vissza a ki
kötőbe. — A Saint Lnurcnc de Croix halász
hajó zátonyra futott és elsüllyedt. A legény
séget csak nagy erőfeszítéssel tudták kimen
teni a habokból. Egy mási khalászhajó fe
délzetéről egy nagy bullám két embert a 
tengerbe sodort. Az összes halászhajók sé
rülten futottak be a kikötőbe.

Wliitu fflníO
— Vasutasok zorándoklúsa Széchenyi sírjá

hoz. Sopronból jelentik: Vasárnap délelőtt több 
mint ezer vnsutas érkezett Nagycenkrc, hogy 
kegycletes ünnepség keretében megkoszorúzzák 
Széchenyi István sírját. A Samarjay Lajos 
Máv. elnöklgaxgató vezetésével érkező vasuta
sokat Simon Elemér főispán fogadta Az ün
nepi beszédet Tasnády Nagy András Máv. igaz
gató mondotta.

—- öngyilkosság Az utcán. Nagy riadalom tá
madt vasárnap délelőtt a József-köruton. A 14. 
számú ház előtt lévő pádról egy idősebb férfi 
lezuhant az aszfaltra és az összcscrcglő járó
kelők nem tudták eszméletre téríteni. Az őrsze
mes rendőr kihívta a mentőket, nklk megálla
pították. hogy az ismeretlen férfi nagymennyi
ségű veronállal megmérgezte magát és a mérge
zés okozta cszmélclienségél.. Sulyos állapotban 
vitték be a Rókus-kórházba. A rendőri nyomo
zás megállapította, hogy n József körúti pádon 
öngyilkosságot elkövető férfi Böhm Ede 46 éves 
állásnélküli magánhivatalnok, aki a Török-utca 
6. számú házban lakik és aki anyagi gondjai 
miatt akart megválni az élettől.

— I)ozzl József Szalámigyár R. T. kitüntetése. 
Az antwerpeni magyar kir. főkonzulátus arról 
értesítette a Dozxi József Szalámigyár R. T.-l, 
hogv az ottani nemzetközi kiállításon a világ
hírű Dozzl szalámi első dl|at, nagy aranyérmet 
kapott. A világmárkát jelentő Dozzi szalámi 
íljabb sikere a hazai ipar dicsőségét jelenti. A 
világkiállítás előkelő zsűrije is elismerte azt. 
amit az egész világ már tud: A Dozzi szalámi 
a legjobb

— Megnyílt n Ralatonl Társasé^ kiállítása. A 
Bnlnlom Társaság ezévi. most már negvedlk 
kiállítása vnsúrnan délelőtt nyílt meg n Nem 
réti Szalón termeiben. A kiállítást a kultusz- 
minisztérium képviseletében Kertész K Róbert 
h államtitkár nyitotta meg A megnyitás nagv 

kítönW« jelenlétében történt. A mű- 
vásárlás a megnyitás után azonnal megkezdő

van, akkor annak egy része bennünket illet. 
Azonkívül persze a hivatalban is nagy az Izga
lom, a kollégák már az áldomást sürgetik és 
megelégednének néhány adósság kifizetésével. 
Ami pedig engem illet,

én már sokkal kevesebbel Is beérném.
— Mindenesetre a deleklivföfelügyclö roko

nunk már „nyomoz*'  az ügyben.
Mindezt mosolyogva mondja el Szabó Jó

zsef, mintha nem is az 5 „örökségéről" volna 
szó. Ezután elmagyarázza, hogy rokonságot 
csak éppen agy tud felmutatni, mint Sebes*  
Mária. Ugyanis Szabó József édesanyja és Se
bess Mária édesapja testvérek voltak.
... Az ötmillió dolláros örökség örökösei 

tídiát mar elég szép számmal jelentkeznek. 
Tizenegyen vannak, de az örökség még nincsen 
sehol, — legalább is egyelőre.

▼. a.

— izgalmas betörőüldözés Debrecenben. 
Debrecenből jelentik: Muzsik Bertalan napszá
mos néhány nappal ezelőtt Nyíregyházán betöri 
Márk Károlyné lakására és onnan 1000 pengő 
értékű ruhaneműt lopott cl. Az ellopott holmit 
ládába csomagolva gyorsáruként feladta debre
cenije, ahol a zsibvásáron áruba bocsátotta a 
ruhaneniüekel. Márkné egyik hozzátartozója 
felismerte a lopott ruhákat, rendőri hívott, aki 
üldözőbe vcllc a tolvajt. Egy órán keresztül tar
tott az izgalmas üldözés, mig végül Buzsikot si
került elfogni. A betörőt vasárnap szállították 
át a nvireayházni ügyészség fogházába.

— Bírák és ügyészek közgyűlése Egerben. 
Egerből jelentik: Az Országos Bírói és Ügyészi 
Egyesület vasárnap Egerben tartotta rendex 
évi közgyűlését, mintegy öt-halszáz biró és 
ügyész részvételével. A közgyűlést Székács 
Aladár, közigazgatási biró, társelnök nyitotta 
meg, majd Oswald István dr. a Kúria másnál- 
elnöke tartott értékes előadást Eger városáról. 
Előadásában Ostvald doktor a ..Magyar Athén 
nck‘‘ nevezte Egert. Többek felszólalása után 
a közgyűlés utasította nz egyesület igazgatósá
gát, hogy a jogos bírói és ügyészi kívánságok 
teljesítése érdekében járjon cl az igazságügy
miniszternél. A közgyűlést diszebéd követte, 
utána Eger illusztris vendegei megkoszorúzták 
Gárdonyi Géza sirját.

— Betörés egy trafikba. Vasárnap este dr. 
Papp Gyuláné Lenke-ut 93. számú házban levő 
trafikjába betörtek és onnan 200 pengő kész
pénzt és nagyobb mennyiségű trafikárut vittek 
el. A tetteseket a rendőrség keresi.

(Sport tudósítás eleje a 12—14. oldalon.)

VASÁRNAPI 
SPORTHÍREK

Lemondott a jugoszláv 
futballszövetség elnöksége

Belgrád, szeptember 21.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 

tése.) Az uruguayi futballvilágbajnokságon ki
tünően szerepelt jugoszláv válogatott csapat 
hazatérése után váratlanul kellemetlen incidens 
következett be. Annak idején ugyanis a Beog- 
radski S. K. kilenc játékosát csak oly feltételek 
melleit volt hajlandó a szövetség rendelkezé
sére bocsátani, ha a szövetség a világbajnoki 
torna után abszolválandó túra tiszta bevételét 
megosztja a belgrádi bajnokcsapattal. Az uru
guayi világbajnokságról 4.10.000 dinárt hozott 
haza a válogatott csapat, a világbajnoki mérkő
zések utáni túra azonban egészen jelentéktelen 
anyagi eredménnyel végződött. A BSK látva n 
szövetség nagy jövedelmét, kérte, hogy abból 
rekompenzáljákT A belgrádi bajnokcsapat veze
tősége 25.000 dinárt kért a szövetségtől. A zág
rábi sajtó azonban éles támadásokat intézett a 
belgrádi bajnokcsapat ellen, úgyszintén a rivá
lis Jugoslavija is mindenképen ellenezte ezt az 
anyagi rekompenzációt. A jugoszláv szövetség
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Safarlk Jakov elnök, Zslvanovics főtitkár 
és két választmányi tag vasárnap beadta 

lemondását.
A fejlemények odáig jutottak, hogy a tisztikar 
többi tagjai is hamarosan beadják lemondása, 
kát. A megmaradt igazgatóság rendkívüli köz. 
gyűlés összehívását határozta el.

Bocskay—Vasas 4:1 (2:1).
Debrecen, szeptember 21. ’

(A Hétfői Napló tudósitójának telefonjelen
tése.) Mérsékelt érdeklődés mellett folyt le a 
két csapat barátságos mérkőzése. Pedig a mér
kőzés hellyel közzel nagyon szép volt! Különö- 
sen az első 20 percben volt szép játék, amikor

a Bocskay csatársorának minden tagja 
válogatott formát játszott.

Jó volt még a Bocskavból Sághy, mig a Va
sasból a védelem tűnt ki.

Az első gól a 10*ik  percben esett.
Markos kitört Teleky szép labdájával és 

lapos lövéssel az első gólt lőtte (1:0).
A Bocskay tovább támadott és a 18. percben 

Teleky lőtte a 2-ik gólt (2:0). Ezután a Vasas 
is szóhoz jutott és Budai minden jó védése 
ellenére a 36. perben Jeckl gólt lő (2:1).

Szünet után
is a Bocskay támadott

s a 30-ik percben Teleky, a 4.3. percben pedig 
Bobák góljával 4:1-re javították a gólarány!.

X Az eső miatt befejezetlen maradi a szom
bathelyi bajnoki tenniszverseny. Szombathely
ről jelentik: A Szombathelyi Sport Egylet orszá
gos vidéki bajnoki tenniszversenvéiiek a mai 
napra tervezett döntő mérkőzéseit az esőzés 
miatt nem tudták befejezni. Délelőtt egyáltalán 
nem tudlak játszani és délután is csak azokat a 
mérkőzéseket játszották le, amelyekben a részt
vevők egyike hétfőre már nem tudott Szombat- 
helyen maradni. így lejátszották a férfi egyes 
vidéki bajnokság döntőjét, melyet a szombat
helyi László nyert meg a mátyásföldi Rónay el
len 6:4, 6:4 arányban. A női egyes vidéki baj. 
noksóg döntőjében a nagykanizsai Rée.scy Rózsi 
győzött a kaposvári Surgoth Bözsi ellen 8:6, 4 fi, 
6:3 arányban. Vasvárincgyc bajnokságában 
egyedül a női egyes junior döntőjét játszották 
le, melyet a kőszegi Szovják Edilh nyert meg 
a szombathelyi Scholtz Ella ellen 6:2, 6:2 arány
ben.

„ORflSn" férfiaknak! 
(kitOntetve ■ legmagasabb díjjal (Grand Prlx) Párís. 

1928 évben.)

Ml az „OKASA**?  
.OKASV ar. egyetlen lónak bizonyult szer a férfiak 
Idóclrttli gyöngeséíe ellen. Kérje azonnal Dr. Lahu- 
«en titkos tanácsos, orvos errcvonalkozó tanulságos 
szakorvosi irodalmának ingyenes meakflldésél. Kér
jen továbbá az .OKASA"-b61 eav Ingvenes próba
dobozt OKASA-MCVEK vezérképviselete WIEN. 
VI.. FlHgradergasse 2/12. szám. (Portőköttségckéri 

40 fillér melléklendő.)

Budapesti lóversenyek
Thank you nyerte a Kozma 

Ferenc e mlékversenyt
A legértékesebb flyer-versenyek egyike, a 

Kozma Ferenc-emlékverseny volt a vasárnapi 
program főszámja. A legjobb kétévesnek, Thank 
Vonnak részvétele a nevezetlek nagy részét 
visszatartotta az indulástól s mindössze négv ló 
mérkőzött az értékes díjért. Thank You a vára
kozásnak megfelelően imponáló stílussal nyert 
Kapitány ellen. Kapitány hasonlóan fölényesen 
bánt el a mezőny másik kél lovával: Honpol
gárral és Páratlan ll-ve\. Gutái mint szombaton, 
vasárnap is két versenyt nyert, s kitűnő for
mája ellenére a közönség Pezsgővel annyira el
hanyagolta, hogy győzelmére huszxnjros oszta
lékot fizetett a totaiizalőr. A részletes eredmény 
a következő:

I. futam. 1. Odescalchi Béla hg. Rendek (2‘A) 
Csuta. 2. Corinthia (2) Csapiár. 3. Porloferry 
Í5) Horváth B. F. ni.: Vaczak. 2. h. 1. h. Tol. 
10:51. II. futam. 1. Dreher I. Little Nubian (l'.í) 
Gutái. 2. Admirális (5) Csapiár. 3. Betyár Í5) 
Blaskovits, F. m.: Pechvogel. Rendes, Néni, Ki- 
ráiyleánv. Almos. 2. h. nyakh. Tót. 10:21. 13. 
16, 21. Ifi. futam. I. Lesvári ménes Thank You 
(3 reá) Balog. 2. Kapitány (2) Schejbal. 3. Hon
polgár (10) Csuta. F. m.' Páratlan II. 3. h. 3. h. 
Tol. 10:13. IV. futam. 1. Pejacsevich J. gr. Pezs
gő (12) Gutái. 2. Suta (2!á) Balog. 3. Péter (8) 
Csuta. F. m.: Bosnyák, Moring. Herbstzeitlosc. 
Ladilaelilom, Turkana, Pihegö, Rilkasóg, Csat
lós, Relly. Tüzes. Parittya, Becsvágy. Fej. fej. h 
Tót. 10:202. 72. 23, 59. V. futam- 1. Pelanovils 
J. Simon (6) Blaskovits. 2 Csopak (4) Csuta. 3. 
Dárius (5) Linch. F. m.: Csilri. Da capo. Fh- 
slsta. Felperes, Nuni. Blondella. 1. h. 2%. h. 
Tol. 10:72, 21. 20, 21. VI. futam. I. Imreh M dr 
Funnj/ (4) Csuta. 2. Feldherr (11/4) Balog ». 
Granada (6) Cseszkorits. F. m.: Pellilz, Rab 
Ráby, Héra. Csokor, Komllfo, Salambo. */«•  h. 
3 h. Tót, 10:64, 18, 14. 25.

Bécsi versenyek
A vasárnapi bécsi versenyek eredménye a 

következő:
I. futam, t. Bolha (0:10.) Szilágyi. F. m.: Erb- 

prlnz. Tót. 10:15. II. futnm. 1. Éva (3) Wecker- 
mann. 2. Ronachcr (4) Szabó L. 3. Savannah 
(2>í) Szilágyi. F. m.: Dogaressa, Kypris, Glul- 
lon, Feldmnus, Gramona. Tol. 10:42. 15. 19. 17. 
HL futam- I. Volat (2) Szilágyi. 2 Histris (pari) 
Szabó L. F. m.: Vlasla, Hokobol. Tót. 10:22, 12. 
12. IV. fulam. 1. Dagger (l’/j) Szabó L. 2. Dans- 
cuse (1%) Esch. F. m.: Silistria. Slar. Helm- 
wrhr. Blesk Tót. 10:21, 1L I! V. fulam. 1. 
Wilhclmine (8:10.) Albrecht. 2. Campano (2>í) 
Varga. F m.: Zsófi. Rcmus. Tót. 10:13, 12, 16. 
VL fulam. 1. Ramóna (6) Szabó L. 2. Viscounl 
(4) Tóth 3. Deledda (6i Húrban. F. m.: Ezerév, 
Fabula. Workman. Szeladftn, Boleslav. Pis Palii, 
Hipos, Vendornn. Oharka. Tol. 10:72, 30. 22. 20. 
VII. futam. 1. Toscana (6) Kospida K. 2. Das- 
hlng Glrl (4) Müller. 8. Nordstcrn (10) Rein- 
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Négyszer csavarta ki 
felesége a revolvert egy 

földbirtokos kezéből, 
aki egy vállal kozásba fektetett 8000 pengője miatt 

öngyilkos akart lenni, majd följelentést tett a 
rendőrségen

A főkapitányságon tegnap egy 8000 pen
gős kölcsön miatt érkezett bűnvádi feljelen
tés ismeretlen tettesek ellen. Balogh László 
földbirtokos, aki a Remete-utca 32. szám 
alatt lakik, fordult panaszával a rendőrség
hez és előadta, hogv körülbelül két eszten
dővel ezelőtt értékesítette földbirtokának 
megmaradt részét. 8000 pengőt kapott kéz
hez és ezt a pénzt egyik ismerősének rábe
szélésére befektette a Transhungaria Tiszt
viselők Idegenforgalmi Részvénytársasá
gába. A vállalat a 8000 pengőt kölcsönkép- 
pen vette át Baloghtól, akinek megígérték, 
hogv

a kölcsön fejében a vállnlat Igazgató
sás! tagjává vú'asztiák és állást is kap: 
"énztáros lesz havi 300 pengő fizetéssel. 
Balogh a vállalat egvik igazgatósáéi ülé

sen —. amelyen jelen volt Hohenlohe Károly 
Egon herceg, a Transhungaria rt. elnöké is 
- - szerződést kötött a vállalattal, átadta 
8000 pengőjét, elfoglalta állását és beválasz
tották az igazgatóságba is.

Három hónapig kapott azonban csak 
fizetést, a 8000 pengőjéből pedig mind

össze 70 pengőt fizettek vissza.
Balogh egyre türelmetlenebbül sürgette a

A kétarcú Hubay,..
Látogatás az Augiisztafalepen, molynak 
a sikkasztó Hubay Győző apostola volt

A Hétfői Napló adott Lirt elsőnek arról a 
60.000 pengős sikkasztásról, melyet Hubay 
Győző, az Augusztatelep gondnoka követelt 
el.

Az eset hullámai clcsendesedtek. Kör- 
mendy Ékes Károly, nyugalmazott alezredes 
került Hubay helyére, mig Hubay a Markó- 
u teában várja bírái ítéletét.

Egyszerű sikkasztó lett Hubay Győzőből, 
akit ügyének kipattanásáig csak elismerés
sel és dicsérettel halmoztak el mindenfelé.

1927-ig a telep hírhedt nyomortanya volt, 
mig ez időtől kezdve, az ő gondonoksága 

minden előírásnak megfelelően.
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vállalatot pénzének visszafizetésére és fize
tésének kiutalására, de eddig sem a 8000 
pengőjét nem látta viszont, sem a fizetését 
nem kapta meg. A vállalat vezetői elmon
dották neki, hogy az egész vállalkozást bér
beadták Binder Rezső és Binder Gyula vál
lalkozóknak és ők nem felelősek már a Ba
logh állal átadott kölcsönért és állását sem 
tudják biztosítani.

Balogh Lászlót rendkívül elkeserítette 
mindez s többször öngyilkosságot kísérelt 
meg.

Az elmúlt hetekben négyszer akart ön
gyilkosságot elkövetni s felesége négy
szer csavarta ki a revolvert a kezéből.

A történtek után Balogh most a rendőrség 
hez fordult és dr. Szegő Izsó ügyvéd utján 

ismeretlen tettesek ellen feljelentést tett, 
amelyben hangsúlyozza, hogy senkit nem 
akar alaptalanul meggyanúsítani 8000 pen
gője miatt és ezért a rendőrségre bízza an
nak kikutatását és megállapítását, hogy 

ki felelős a 8000 pengős kölcsön vissza 
nem fizetéséért

és azért, hogv pénztárosi állásában csak há
romszor kapott fizetést.

alatt megjavultak a viszonyok a telepen.
Hatezer lakósu kertvároska lett,

az egykori Auguszta hadikórházból.
Kint jártunk a telepen, melv az uj Lóver

senypálya szomszédságában terül el. Erdély
ből és a Felvidékről menekült középosztály
beliek részére létesítette 1920-ban a Mene
kültügyi Hivatal. A megszűnt hadikórház 
ötven fabarakkjában lakott körülbelül száz
ötven család. Volt olyan barak is, ahol az 
apró szobácskákban két családot is össze- 
zsu foltak.

Mi az őszi és téli divat
legújabb változata?
Asszonyom, —

Nyár! utazásából visszatérve, a meleg évszak ruházatát az őszi 
dhrat követelményeivel és elegánclájával óhajtja felcserélni.

Ön ezúttal is a legkülönlegesebb színeket, a legválasztékosabb 
dessln-eket és az excluslve szövésfajtákat kívánja, hogy ruházatának 
együttese egyéni stílusának és előkelőségének megfelelően modern és 
mlndenekfelett sikkes legyen. Déli séta és autózás, sport és utazás, tea
délutánok és látogatások mind megkívánják Öntől azt a különös eredeti
séget, ami Önt az átlagostól tetszetősen megkülönbözteti.

Ezt a dlsztlngvált eleganciát nyújtja Önnek divatkelmeházam, 
melynek elismert hírneve köze! félszázados tradícióban gyökerezik.

Uj dlvatőltözéke céljaira utólőrhetetten avatottságga! összeválogatott 
eredeti párisi és londoni kollekcióm révén a legválasztékosabb és leg
újabb kelmekülönlegességek páratlan gazdag sorozatai állnak rendel
kezésére. Elragadtatással fogja szemlélni a leguiabb és legkedveltebb 
dlvatszlneket: Émsraude, Havanna, C<a»sls, vagy Blou-Nuit, 
a Marron d'lndo gyönyörű barna árnyalatát, vagy az Ismét domináló 
mélytüzű gyémántfeketét. Válogasson tetszése szerint a lágyan omló és 
simulékony, szlnpompás kefmeujdonságok között: Betudó grlsonnó 
és arrachó, Dlagualya, Caettemlro cirgonté, angol Jarsay 
és Golfscott, melyek mind különösen változatos és tetszetős mintá
zatokban állanak rendelkezésére.

Kérem, tisztellen meg látogatásával és ez alkalommal Is a leg
gondosabb és legfigyelmesebb kiszolgálásban fogom részesíteni.

BRAMMER ÖDÖN
Budapest, IV., Petőfi Sándor-utca 20.

Ár. alápincézetlen faházikókban pokoli 
szenvedésen mentek keresztül a lakók.

A kút vize ihatatlan volt, a tetőn be
csurgott az. cső és sártenger vette körül 

a telepei.
Télen hiába fűtöttek, a deszkák nem tartot
ták a meleget.

Jöttek egymásután a gondok, egyik sem 
tudóit segíteni a megszállott területről mene
kültek kálváriáján. Mig Hubay Győző, nyu
galmazott csendőrszázados erélyes kézzel, 
fanatikus igyekezettel hozzálátott a keserves 
állapotok orvoslásához.

Kért, követelt, harcolt a népjóléti minisz
tériumban a telep érdekében. Es alig kél év 
leforgása alatt,

negyven kőház épült nyolcvan lakással.
A fabarakokat kijavították, az utakat sala
kozták.

Rohamosan megjavullak a viszonyok a 
menekültek telepén.

Kicsiny város ez a nagyvárosban. Mind
egyik házacska előtt virágoskerl. A telep 
kél részből, illetve kerületből áll.

Az első kerület: „Erdély*,  a másik: „Fel
vidék**

A házak falán táblák hirdetik az utcácskák 
neveit. Az Erdély kerületben van O/f-ulca, 
Máramaros-utca, Brassó-ulea, Á'agyszeben- 
ulca. A Felvidék kerületben: Vőp-utca, 
Lőcdr-ulca, /p/ő-utca ...

Kérdezősködünk a lakóktól Huhav felől, 
de csak azt a választ kapjuk . hogy vala- 
mennyiöket meglepte, megdöbbentette Hu
bay letartóztatása.

— Kár érte, nem volt rossz ember 
halljuk mindenkitől.

Járjuk keresztül-kasul a telepet. Majd 
minden utcácskában látunk üzleteket: fűsze
rest. péket, hentest. Hirtelen énekhangok 
ütik meg a fülünket. Amint befordulunk a 
következő utcába, templomot pillantunk 
meg. Benézünk; hívek vannak bent szép 
számmal. Czilly József plébános tart itt 
minden reggel misét a buzgó Auguszla-tele- 
pieknek.

Kissé távolabb egy másik templomocskát 
pillantunk meg, ez a reformátusoké. A 
templom előtti téren nagy „futballmeccs” 
folyik a gyermekek közöli. Nem sokkal ki
sebb a futball, mint a — játékosok ...

Van a telepnek elemi iskoláin, óvodája 
napközi otthona, bölcsődéje, sőt kaszinója 
is, ahol mükedvelőelőadásokat is szoktak 
tartani. A telep dalárdáját, amely már több 
dalosversenyen is résztvett, ü’ngár Hermann 
énektanár szervezte meg.

Szép sportélet is folyik itt. A telep női 
kézilabda csapata megnyerte a bajnokságot 
és a múlt évben megverték a bécsieket is. 
Futballpályájuk is vtn, ahol szorgalmasan 
trenirozik a „Menekültek” csapata, melv az 
idén került be a harmadik osztályba 
Strandjuk is van, jégpályájuk is.

— Ez a sok szép intézmény, a telep remek 
vezetése mind Hubay Győző érdeme volt? 
— kérdezzük.

— Igen, nagyrészt az ő érdeme — mond 
ják a lakók. — Nem sejtette Itt kérem 
senki, hogy Hubay könnyelmű életet él. 
Való igaz, hogy a maga és családja

ebédjét az étkezőből hozatta, 
ahol kedvezményes áron kosztolnak e tele 
piek.

A kártya gyilkos szenvedély ... a nyu
galmazott csendőrszázadost is hálójába ke
rítette. Az ördög bibliáján úszott el mind a 
hatvanezer pengő . , «

— Békésen intézték el Széli főispán lo
vaglás ügyét. Sátoraljaújhelyről jelentik; 
Megírtuk, hogv Széli József zempléni fő
ispánnak lovagias ügye támadt a múlt bé
len dr. Dubay István sátoraljaújhelyi ügy
véddel. Az ügyvéd ugyanis sértőnek találta 
a főispánnak egy, a megyegyülésen elhang
zott kijelnlését. A segédek most ültek össze 
a lovagias ügy elintézésére. Sikerült is ne
kik az affért békésen elintézni.

— Ellenzéki kisgazdagyülés Békésen. Békés
ről jelentik: A békésmegyei kisgazdák vasárnap 
látogatóit nagygyűlést tartottak. Bardol/j László 
mezöberényi kisgazda elnökölt a gyűlésen, me
lyen kimondották, hogy megkezdik országszerte 
a szervezkedési és október 12-én országos kis- 
gnzdagyülést tartanak Békésen, amelyen meg
alakítják az országos ellenzéki kisgazda szövet
séget. A békésmegyei szervezet elnökéül Me- 
qyery Sándor vármegyei bizottsági tagot válasz
tó! Iák meg.

— Olasz vendegek Budapesten. Vasárnap dél
elölt a trieszti gyorsvonattal Leó Pollin: igaz
gató vezetésével 30 főből álló olasz, faseista cso
port érkezett Budapestre, akiket a TESz, a Re
víziós Liga, az Aero szövetség küldöttségei fo
gadtak. A főváros nevében Lobmayer Jenő ta
nácsnok. a külügyminisztérium részéről Gerc- 
vlch Zoltán miniszteri tanácsos és az olasz fas- 
eio nevében Pignatelli herceg üdvözölték a ven
dégeket, akik körülbelül egv hétig maradnak 
Budapesten és azután a vidéki városokat tekin
tik meg.

— Az építőiparosok az építőipart törvény
tervezet ellen. Az Iparosok és Kereskedők Gaz- 
yaságpolitikal pártja vnsfrnap a Kereskedelmi 
és Iparkamara nagytermében nagygyűlést tar
tott, amelyen az- építőipari törvénytervezet 
egyes intézkedései ellen tiltakoztak. A gyűlé
sen Bittrter János elnöki megnyitójában rámu
tatott a törvény sérelmes rendelkezéseire. Ez
után többen szólallak fel s részben a mérnöki 
kamara ujnbb jocköre ellen, részben a törvény
tervezet ellen tillnkoztak. Itt említjük meg, 
hegy az Országos Kéztmlvestestülef ma, hétfőn 
délután 5 órakor az IOKSZ tanácstermében 
íKároly-körut 3/c.) sznkértekezlctet tart, ame
lyen ugyancsak az építőipari törvénytervezettel 
foglalkozik.

— Elkobozták a Népszava vasárnapi szá
mút. A Népszava vasárnapi számát az 
ügyészség utasítására elkobozta a rendőrség. 
Az elkobzásra a lan vezércikke ‘zolgállntott 
okot, amely a társadalmi rend ellen való iz- 
"áfást tartalmazott az ügyészség megállapí
tása szerint. A rendőrség a kora reggeli 
órákban elkobozta a lap megtalálható ősz- 
szes példányait és azokat vasárnap délben 
beszolgáltatta az ügyészségnek.

1IIIM
közismert kitűnő
'csokoládégyfirtmányairól

világhírű a pörköltkávókeverékeí 
révén,
Ízlelje meg egyszer

kávécsokoládéfát t
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MOZI
Afférsorozat a Csodabár 

szerzője és 
két főszereplője között

rr ■

Kcbos Gyula a házi főpróbán akarta otthagyni a színházat
A nagy premiereket megelőző próbák 

szokásos kisebb-nagyobb incidensei kereté
től is kinő az nz afférsorozat, amely a 
„Csodabár" Pesten időző kitűnő szerzője, 
Herczeg Géza és darabja főszereplői között 
szinte napirenden volt.

Az első affér a „Csodabár**  zenéje miatt 
tört ki és amelynek eredményeképpen 
Herczeg Géza társszerzője,

Katscher Róbert zeneszerző nem Is vett 
részt darabja budapesti premierjén.

Az történt ugyanis, hogy a szinház a ki
tűnő Brodszkyval iratolt l>e néhány betét
számot a „Csodabár**-ba,  amelynek Brodszky 
egyébként egyik főszereplője is. Herczeg 
tiltakozott az ellen, hogy az ő darabjába, 
amely tizenkét nagyvárosban már eredeti 
formájában is nagy sikert aratott, más 
zeneszerző az engedelme nélkül bedolgoz
hasson. Tiltakozásának meg is lett az ered
ménye és Brodszkynak csak két száma ma
radt benn az operettben.

A próbák szinte megerőltető módon foly
tak. Délelőtt, délután és este talpon voltak 
a főszereplők, akik a szerzővel és Szabolcs 
Ernő főrendezővel együtt szinte lázas buz
galommal igyekeztek a darab előkészítésén. 
A házi főpróbán ezek

■ túlfeszített idegek csődöt mondtak.
Olyan jelenetek játszódtak le a szereplők, 
szerző és n rendező között, amelyek már- 
már kétségessé tették azt, hogy a „Csoda
bár” a kitűzött dátumra előadásra kerülhet.

A házi főpróbán egymásután izgalmas af
féron ment keresztül Herczeg Géza, a „Cso
dabár**  szerzője. Az egyik Fejes Terivel, a 
darab szubrett jé ve!, a másik pedig Kabos 
Gyulával, a „Csodabár" vezető szereplőjével 
kapcsolatos. A Fejes-affér előzménye 

a szokásos primadonna-versengés. 
Szokolay Olly ugyanis egy ragyogó számot 
énekel és láncol, amelynek szerzője i 
Brodszky volt. Fejes Teri nem akart alul- I jól sikerült — Kabos Gyulával az egyik fő
maradni és éppen ezért a maga számára is | szerepben.

egy ujabb betétet követelt. Herczeg ebbe 
nem egyezett bele, különösen abba, hogy 

ezt a számot is Brodszky Írja.
Hosszas tárgyalások után végre Herczeg 
egy betétet engedélyezett Katscher ujabb 
számaiból, amelyet azonban Fejes Teri nem 
talált megfelelőnek. Természetesen ezeknek 
tárgyalása nem történt a legsimábban és 
meglehetős

hisztérikus jelenetek követték egymást, 
amíg Fejes Teri megígérte, hogy mégis be
tanulja ezt a számot, amit azonban nem 
teljesitett és a premieren a számot nem is 
énekelte.

A másik affér már sokkal komolyabb 
jellegű volt. A házi főpróbán Herczeg észre
vette, hogy Kabos Gyula, aki a Wunderbár 
konferanszié-szerepét töltötte be, túlsókat 
beszél és nagyon sok olyat mond, ami nin
csen bent az általa irt szerepkönyvben.

Herczeg a házi főpróbán megállította 
beszédjében Habost a következőképpen:

— Kérem, Kabos ur, csak azt tessék el
mondani, amit én irtom!

— Abból én nem tudok semmit sem ki
hozni, az nem elég!

— Ha nem tud semmit kihozni, majd 
kihúzzuk a szerepének felét — 

replikázott Herczeg, különösen pedig tizen
két sikeres premiér után nem engedhetem 
meg azt, hogy itt zsidó-viccekkel spékeljék 
a darabomat.

Szó-szót követelt és a vita olyan élessé 
és hangossá fajult, hogy Kabos Gyula ki
jelentette, hogy az esti sajtófőpróbán már 
nem jálszhatja a darabot, mert ezekután 

képtelen a darabban fellépni.
Kabos otthagyta a színpadot és már-már 
ugy állt a dolog, hogy Kabos szerepét hirte
len másnak kell odaadni. Hála azonban az 
igazgatói diplomáciának, erre nem került a 
sor és a ,,Csodabár'*  szombatesti premiérje

fl Dreyfus-Ugy
„ UJ SZINHÁZ-ban
Egész heten minden este ara^°^ óriási sikert. [g08zuj|enni|ni|MMl|

Egyetlen s egyben rendkívül érdekes 
premierje lesz a hétnek: Földes Imre 

„Világ könyvelője” cimü darabja. A kitűnő 
iró. aki az utóbbi években egymásután 
aratta a legnagyobb színpadi sikereket, ez
úttal is tartalmas és komoly magvu darabot 
irt, amelynek startja előrelátható'ag Európa 
összes nagy színházai felé vezet. 1935-ben 
játszódik le a darab, amikor a világ gazda
sági élete már-már csődöt mond. Ekkor egy 
angol gyár könyvelőjének eszébe jut, hogy 
az egész nagy gazdasági válságot ugy le
hetne megoldani, hogy vissza kellene he
lyezni mindenütt a háboruelőtti állapoto
kat. pontosan ugyanazokat, amelyek 191’i 
eleién voltak. Az ötletet sikerül megvalósí
tani. Ez a fiatalember lesz a „Világ köny
velője”, aki megcsinálja az 191ó-es status 
quo-t. A nagy munkája után kimerül és 
szabadságra megy Mikor szabadságából 
hazajön, borzadva látja az előjeleket. Min
den gyár muníciót gyárt, a levegő tele van 
villamossággal, háborús bujlogatók ütik fel 
fejüket és pontosan minden ugy történik, 
hogy félelmetes biztonsággal indulnak az 
események az 191b julius 28-iki félelmes 
dátuma felé. A nagy koncepciójú darab 
rendezője Bárdos Arthur, a szinház igazga
tója, akt ezzel a munkájával tér vissza az 
aktin rendezők közé. Eric Vogeí szenzációs 
díszleteket tervezett — a forgószinpadra. 
Pékár Gyula „Szép Pongráczné krinolinja" 

cimü regényéből filmet készít egy magyar 
társaság, amely a film főszerepére Laurisin 
Lajost, az Operaház tagját akarja szerződtetni. 
Annak rendje és módja szerint elmentek Rad- 
nai igazgatóhoz és elkérték tőle Laurisin La
jost. Radnai azonban váratlanul nem engedé
lyezte Laurisin filmbeli szereplését, holott a 
rádióban minden tagját és Laurisiht is engedi 
énekelni. A filmesek nagyon furcsállottál: Rad
nai állásfoglalását, annál is inkább, mert Lau
risin filmszereplése egyáltalán nem érintette 
volna az Operaház repertoárját és mert két 
más állami színházi tag már nyert engedély

egyelőre csődöt mondott. A darab még nin
csen kész, ezenkívül pedig Fedák Sári a 
„Poldi” után Párisba akar utazni és február 
előtt nem hajlandó magyar színpadon ját
szani.
A Király Szinházban vasárnap délután 

„Az alvinci huszárok'' cimü operettben uj 
táncoskomikus mutatkozott be. Dénes Oszkár 
egykori szerepét, Dénes Ervin játszotta, aki 
nem más, mint Oszkár nagyreményű öccse. Az 
ifjú Dénes nem marad meg pót-Dénesnel:, 
mert önálló és jóizü egyéniség, aki Dénes Osz
kár nevének presztízse nélkül is kitünően meg
állta a helyét. A közönség sokat tapsolt.

SZÍNHÁZI napló
FT/ operettre készül a Városi Szinház. .4 Bér- 

linben nagy sikert aratott „Drei Musketie- 
rerí' cimü Chnrcll-revüt akarja Budapesten be
mutatni, „A három muskétás'*  címmel. Nem 
mehetünk el szó nélkül azonban egy jellemző 
pesti tünet mellett ezzel a bemutatóval kapcso
latban. .4 „Drei Groschenoper", amelyet a Víg
színház mutatott be, „A koldus operája" el
men, a külföldön éppen a primitívségével ha-

tolt. „4 koldus operájáénak nem volt forgó- 
színpada sehol, sót a díszleteket szándékosan 
két évszázad előttire tervezték és a primitív 
színpadi technikával rendezték be a színpadot. 
Nálunk azonban előkelőén forgószinpadot ka
pott a „Drei Groschenoper'1 mig a „Drei Mus- 
ketieren", amely — mint a Dumas-rcgényből 
készült revü — már műfajánál fogva is meg
követeli a legmodernebb színházi berendezést 
és a forgószinpadot, három felvonásos operet
téként kerül nálunk színre. Ilyen hibák után 
azután csodálkoznak a pesti színigazgatók, ha 
a külföldi sikerek nálunk elsikkadnak.

alapján játszik is a filmben. Ezek: Rákosi Szidi 
és Pethcs Margit, a Nemzeti Szinház tágját. 
Ebből a kisebb afférbői azután látszik, hogy az 
állami színházak igazgatói között nincsen meg 
a legnagyobb egyetértés.
Tj a már a Király Színházról van szó, az 
H irodában a legnagyobb bizonytalanság 
uralkodik, mert még mindig nem tudják, 
milyen darabot próbáljanak a Poldi után. 
Először arról volt szó, hogy Fcdák Sári 
„Az okos mama” cimü Béke ff y—Lajtai-ope
rettben fog fellépni, mely terv azonban

Filmpremiérek..,
A WESTFRONT.

A napokban zártkörű közönség előtt mu
tattak be az utóbbi idők legmegrázóbb, 
legnagyobb beszélőfilmjét, amely Die Vier 
von dér Infanterie címen egész Nyugat- 
európában óriási sikert aratott. Ez a film 
sláger, de nem a régi, megszokott értelem
ben, hanem egy hatalmas, szimfonikus ri
port, a világháború utolsó éveinek gigászi 
küzdelméről. Nem egyesek sorsáról, hanem 
egy örökérvényű nagy élményről van szó, 
mert a film főszereplőinek, a négy gyalo
goskatonának sorsa, á millió névtelen ka
tona sorsa. Ez a film nagy vádbeszéd a há
ború ellen és híven a hasonló világhírű re
gényhez, az emberen heteken át uralko
dik, aki erről szerzett benyomásait soha
sem tudja elfelejteni. Előfordul a filmben 
egy olyan jelenet, amely a világháborúban 
s<:.m.. vo.ritkaság: az egyik a négy katona 
közül rövid szabadságra megy és feleségénél 
egy másik férfit talál, aki másnap szintén 
harcba indul. A férj szinte megnémul fáj
dalmában és olyan csöndben indul vissza, 
ahogyan érkezett, és a közös sorsban egy
másra talál a csábitó és a férj, akiknek egy 
sorsuk lesz: a halál. A filmről találóan 
jegyzi meg. ,a német kritika, hogy ezt min
den évben elő kellene u.ira és újra adatni 
a legkisebb faluban is. hogv lássa min
denki, hogy aki nem is vett részt a világ
háborúban, megtudja, hogy: mi is volt az. 
A Corvin tűzi műsorára a Westfrontot.

A LEGSZEBB TANGÓ.
A Fórum filmszínház, amely nagy filmsike

reivel egészen kivételes helyet foglal el a buda
pesti mozik sorában, legújabb filmjével hű 
maradt ahhoz a nívóhoz, amelyet az eddigi 
sikereivel szinte kényszerítő módon állított föl 
önmagának. A Zivei Herzen im ’/< Takt után 
ismét német beszélőfilm-operettet tűzött mű- 
sorára: A legszebb tangó címmel. Ezt a filmet 
is Bolváry Géza rendezte, aki rövid idő alatt 
Európa legnagyobb rendezőjévé nőtte ki ma
gát. Valami bűbájos melegség, szív, harmónia, 
humor, ötlet és — ami a legfontosabb, jó mu
zsika keveréke önti el A legszebb tangó min
den filmkockáját, úgyhogy a közönségnek 
maradéktalan szórakozást nyújt. A legszebb 
tangó egyúttal a legszebb film és a legnagyobb 
sikert jelenti ma Pesten. Különösen nekünk 
kedves ez a film, ahol nemcsak a Zivei Her- 
renben meaismert és megszeretett Oskar 
Karhvcisst láthatjuk viszont, hanem egy sereg 
kitűnő magyar színészt, igy elsősorban Vere
bes Ernőt, aki egy sranyolmázu tangó-karmes
tert és Mindszentiig Tibort, aki egy jazz-mu- 
zsikust alakit. Van a darabnak egy szivbemar- 
koló jelenete, mén pedig az. amikor a két Ber
linben élő fiú felfedezi egymásról art, hogy 
magvar. Magyar beszéd, magyar ének követ- 
ke zik a filmben, amely végig mulatságos, ötle
tes, ragyogó és siker . . .

EGY TEST-KÉT LÉLEK
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Véres verekedés 
a Kaposvárott turnézó 
pesti rádióénekesek 
és színészek között

Három orosz énekes egy lezárt szállodai szobában 
leteperte és megverte Vajda Sándor színészt

A kaposvári nagyszálloda éjszakai csendjét 
kino'Y'hotrány zavarta föl szombat éjszaka. Az 
egyik leiárt szobából a szálloda személyzete se
gély kiáltásokat hallott és amikor a szállodai 
szobába be akartai; nyitni, meglepetten tapasz
talták, hogy az be van zárva.

Dühös veszekedés, bútorok földöntésének 
hangjai szűrődtek ki a szállodai folyosóra, 
majd ‘hirtelen felpattant az ajtó és a szobá
ból egy fiatal nő szaladt ki és magánkívül 

rendőrért kiáltozott.
Hamarosan jött a rendőr, aki az egész társa

ságot előállította a kaposvári rendőrségre, ahol 
azután az izgatott hangú és szaggatott előadá
sokból a következő derült ki:

Szeptember elején Vajda Sándor jónevű pesti 
impreszárió és színész egy társulatot alakított, 
hogy a Dunántúl nagyobb városaiban turnézva, 
előadásokat tartson. Vajda Sándor szerződési
leg állapodott meg Eugen Stepat orosz szárma
zású énekessel és karmesterrel, akit az ország 
közönsége különösen

a rádióban való gyakori szerepléséből 
Ismer.

A társulat többi tagjai a rádióból szintén jólis- 
jnert Gorcsev Szergei lenorisla és Voromin Di- 
mitrij baritonista és balalajka-müvész, Ditta 
Karina táncosnő és Kompóthy Lujza ismertnevü 
vidéki szubrettszinésznö voltak. A társulat szer
ződése úgy szólt, hogy a tagok mindaddig köte
lesek egyiitlinaradni. amig az előadásokra vo
natkozólag megfelelő kötések vannak. A társu
lni szeptember elején el is indult és meglehe
tős sikerrel vendégszerepelt a dunántúli váro
sokban. A tagok megkapták osztalékukat és 
semmi baj sem mutatkozott egészen Hévízig, 
ahol a társulat impreszáriója tagjainak csak 
tizcnkél-tizennégy pengő osztalékot tudott fi
zetni. tekintve azt, hogy a szezon Hévizén meg
lehetősen lejárt és bizony gyérebben lálcgatták 
a turné előadásait. Az oroszok ugylátszik kévé
seitek ezt az osztalékot és

minden bucsn nélkül, a társulat töbhl tag
jait cserbenhagyva, éjszaka Hévízről el

utaztak.
A csonkp társulat nem tehetett egyebet, mint

n világ Künvueiöje
Földes Itnre uj színmüve a MAGYAR SZINHÁZ-ban

3 felvonás 14 kép. — Témája: a mai gazdasági helyzet

Legdrágább hely O pengő.

Héttőtől - csütörtökig íft ftVÍBNftE 0^‘hékkal a
minden esto H UVUIÜUI*  főszerepekben.

Radó Sándort nem engedték 
színpadra az Andrássy-uti Szín
házban, mert lekéste a jelenetéi
Amikor Radónak nem sikerül a pendiizés — Radó bírája Salamon

A vicclapok örök riválisai: Salamon Béla és 
Radó Sándor most- a legkomolyabb formában 
kerülnek egymás mellé. Ezt a mondatot le
helne úgy is megfogalmazni, hogy a viccver- 
senyhen végérvényesen Radó maradt alul, 
mert ime, Salamon Béla fog ítélkezni felette.

Az ítéletet pedig nem könnyű eltalálni; csak 
egy bizonyos, hogy „salamoni" lesz.

Szombat este két szinház plakátja hirdette 
Radó.-Sándort, ákinek a Fővárosi Operctlszin- 
ház premierjén, a Csodabárban és az Andrássy- 
uti Színházban is fel kellett lépnie. A két 
színház közül csak az egyikben lépett föl: a 
Csodabárban,

az Andrássy-uti Színházban pedig egysze
rűen nem engedtek színpadra Radó Sándort.

Az előzményekhez hozzátartozik az, hogy 
Radó Sándor két szerződést kötött. L’gy az 
Andrássy-uti Színházban, mint a Fővárosi Ope-

vígszínház
Minden este, csütörtököt kivéve

A szent láng
Színmű 3 felvonásban.

Irta: Somerset Maugham. 
Fordította: Harsúnyl Zsolt

Főszereplők:
Varsányi Irén, Makay Margit, 
Péchy Blanka, Beregi, Törzs, 

Vértess és Jávor

Csütörtökön:
LILIOM
Irta: Molnár Ferenc 

Főszereplők:
Varsányi Irén, Csortos Gyula 

Jegyek egész napon át válthatók. 

fölulazotl Pestre és Vajda Sándor impreszárió 
ötszáz pengő bánatpénz megfizetésére pert in
dított a szerződésszegő oroszok ellen.

Pesten az oroszok meggondolva magukat, is
mét jelentkezlck Vajdánál azzal, hogy most 
már hajlandók Kaposvárra utazni. Kompóthy 
Lujza, aki az egyik elsőrangú vidéki társulat
hoz közben már szerződési kötött, mint szub- 
rcll, a turné kedvéért felbontotta szerződését és 
igy most a társulat egészében leutazolt Kapos
várra, ahol két előadást tartottak. A második 
előadáson azonban ismét csak 13 pengő 50 fil
lér tiszta haszon mutatkozott az oroszok javára, 
amiért az oroszok

ismét titokban készülődni kezdtek azznl a 
céllal, hogy fölutaznak Pestre és a társula

tot elhagyják.
Vajda Sándor jól látta ezt és ezért a kaposvári 
előadás ulán bement nz oroszok szobájába, 
ahol kijelentette, hogy ámbár 13 pengő 50 fillér 
osztalék mutatkozik mindenki javára, ett csak 
— Pécseit hajlandó átadni, mert attól tart, hogy 
az oroszok ismét megszöknek a társulattól.

Az oroszok ezen rendkívül felháborodtak és 
erélyesen követelték, hogy az őket megillető 
felléptid.ijat Vajda fizesse ki. Vajda, aki nem 
akarta a pécsi előadást veszélyeztetni, ismétel
ten megtagadta a kifizetést, mire

Eugen Stepat lezárta a szállodai szoba aj
taját és a három orosz együttes erővel neki

esett Vajda Sándornak.
Vajda és Kompóthy Lujza előadása szerint 

a hatalmas termetű oroszok megragadták Vaj
dát, a földre rántották és

bőven hullott a pofon és Utleg n szerencsét
len impreszárió fejére,

akit végre is Kompóthy Lujza lélekjelenléte 
mentett meg. A szubrett az ajtóhoz ugrott, azt 
kinyitotta, majd rendőrt hozott, aki azután ki
szabadította az oroszok kezéből a póruljárt im- 
prcszáriól. Vajda ezután a jándőtsegen szemé
lyes szabadság megsértése és Whyiyíi testi sér
tés címén följelentést tett az erjsz rádióéneke
sek ellen. Ezért aztán Pécsett is elmaradt Eugen 
Stepat és társainak a már bebirdetell hang 
versenye 

Premier után
A DREYFUS-ÜGY. Ismét a Dreyfus! Re

gény, mozi, szinház, az ártatlanul elitéit 
francia kapitány legendássá nőtt alakjából, 
akiből két világszemlélet összeütközőének 
érzéseket lángbaboritó szikráját csiholták 
ki a szerzők. A Dreyfus-drániát németek 
csinálták — alaposan és pontosan. Gyen
gébb első felvonás után robbanóerejü má
sodik felvonás következik, amely néhány 
Pesten ismeretlen színésznek ad alkalmat 
a kiugrásra. Az Uj Színház uj gárdája még 
sokat fog produkálni. Bársony Aladár 
Zolája a legnagyobb meglepetés. Baló Ele
mér zseniális volt. Molnár Aranka finom 
művészete uralkodott az előadáson. A töb
biek az elsősorban: Hollós Ilonka, Sugár 
Magda (színpadon először?), Balassa János, 
Toronyi Imre, Barsay, C.zobor, Boorthy Jó
zsef, Bánőczy, Gonda, Bondy és Bcrczy, a 
rendező, meleg gratulációt érdemelnek.

CSODABÁR. A kritika sablonjába nem 
is illeszkedhetett Herczeg Géza, — Kalschcr 
Róbert — Harmat h Imre színpadi munkája, 
amely bátran rúgta föl a színpad korlátáit 
és hatásának expanzív erejével ugv elta
lálta a közönséget, hogy ez szemet-szájnt 
látva, a külső siker minden jelével hal
mozta el a szereplőket és a darabot. Tehát: 
bár van a színpad helyén és bárban ül a 
közönség — pezsgőfogyasztás nélkül. **Ez  is 
már pluszt jelent a mai szomorú gazdasági 
viszonyok között. Igaz, hogy néhányunk 
szájpadlása ragadt a jófajta toroköbiilő 
nélkül, amikor egymásután a legkitűnőbb 
bárszámok ringatlak bárhangulatba min
ket. Herczeg Géza ötlete megérdemelte a 
világsikert és hogy Pest sem fog elmaradni 
a világtól, ebben nem kis része van Szabolcs 
Ernőnek, aki ezt a rendkívül merész és ne
héz konstrukciójú színpadi munkát ilyen 
jó előadásban fogta össze. Egy egész sereg 
nevet kellene felsorolni, akik élén Titkos 
Ilona Fejes — Szokolay — Beiig — Kabos

reltszinházban rendes tag lett, viszont a két 
szinház igazgatója nem tudott abban meg
egyezni, hogy Radó Sándor, ha fellépései egy
másba ütköznek, hol köteles szerepelni-? Az 
Andrássy-uti Színházban a műsor kezdete óta 
egy nagyszerű számot énekel Radó: az „ Idegen - 
vezetö"-t, amellyel nagy sikere is van. Ezt a 
számot a műsor első részének felében adja 
el**  Amikor Radó a Csodabárban szerepet 
ki .'Ott, Werthelmcr Elemér igazgató figyel
meztette, hogy a szerepét csak úgy vállalhatja 
cl, ha az néni akadályozza az Andrássy-uti 
Színházban való fellépését, mert a színház 
semmiesetre sem énekeltetheti őt a miisor má
sodik felében, mivel ott egy háromfelvonásos 
kis vígjátékot játszanak. Radó Sándor, bízva 
abban, hogy megóvja öt a pendlizők istene, 
mégis elvállalta a Csodabárban szerepét, amely 
szerint a Csodabár egész első részében Jelen 
kell lennie.

A Csodabár tegnapi premierjének szüneté
ben taxiba vágta magát Radó és izgatottan ro
hant át az Andrássy-uti Színházba, mivel jó
val elmúlt már az az dő, amikor fellépni 
szokott. A színházban nngy szemrehányással 
fogadták Radót, és Barabás Lóránt művészeti 
igazgató kijelentette, hogy a műsorban nem 
enged felfordulást és ezért Radó Sándort ezen 
az estén nem is engedheti a színpadra. Radó 
ezt kénytelen volt tudomásul venni és elhagyni 
a színházat, ügy Radó, mint a színház

választott bíróságot kért
ebben az ügyben és Radó Sándor a választolt 
bíróságba Salamon Bélát nevezte meg. mint 
nzt, aki legigazságosabban dönthet ügyében. 

^Blockner J.
hirdető iroda

VI., VILMOS CSASZÁR-UT 83. 
fiókjának uj telefonszáma: 148 19.

Hétfőn, Kedden és Szerdán — csak ezen a 3 napon —

2 drb nyakkendő vagy 2 drb gallér 
vásárlásánál 3 darabot szolgálunk ki 

bármelyik minőségünkből.
TáíékOZtatÓ áraink : ?50/° selyem önkötő nyakkendők 1.90 P

mbmmbmbhmhmi Fenyves dupla gallér 1.10 és — .80 P

Kereskedő még nem nyújtott ily engedményt vevőinek!

Andrássy-ut 4 József-körut 25
Központ: Calvin-tér 7

Postai rendeléseknél, ez esetben a portóköiiséget felszámítjuk.

Gyula haladnak. Rengeteget neveltünk négy 
kabinetfigurán (amelyek a legelső osztály
zatot érdemlik): Somogyi Nnsi karrikaturá- 
ján, Radó Sándor, Gárdonyi Lajos és La.- 
tabár egy-egy pompás portréján. A Csoda
bár előadása sokáig beszédtémája marad 
azoknak, akik ezt megnézték. Brodszky- 
számok tökéletesek. Herczeg Géza a tizen
harmadik nagy sikert könyvelheti el — a 
lezajlott tizenkét premierje után.

A SZENT LÁNG. Ha Somerset Maugham 
darabját a Vígszínházban csak azért adták elő, 
hogy Varsányi Irén eziislcsengésü hangja meg
szólalhasson újra a színpadon és hogy ismét 

I magyarul hallhassuk beszélni az érthetetlenül 
emigrált Pécsi Blankát és méltó szerepben lát*  
hassuk viszont a magyar színészek egyik büsz*>  
keségéj: Peregi Oszkárt, akkor már a Vígszín
ház igazolva van. Maugham darabja azonban 
többet nyújt, mint színészi alakításokat. Amitől 
már utóbbi időben elszoktunk a színpadon — 
merész problémát vet fel és azt merészen 
oldja meg. Az anya megölheti gyermekét, ha 
ezzel jót tesz a szenvedőnek és megmenti az 
élőket. Ezt a bátran kimondott igazságot annyi 
szuggesztiv erővel harsonázza az előadás a né
zők szivébc-lclkébc, hogy meggyőzi erről az 
igazságról az ellenkező véleményen levőket is. 
Az előadás ismét a régi vigszinházi fényben 
ragyogott, érdemes megnézni, hiszen ráadá
sul kapja Makay Margit egyre méiyebbzcngésü 
művészeiét, amelyre olyan nagy szüksége van 
a pesti színpadoknak. (3. z.)

— A bécs Thoater an der WicnTicn'e bet 
végén egy olasz slaggionéval vendégszere
pelt fíosetta Pampanini, a világhírű 
olasz drámai szopránénekesnő, akinek elő
adását, hála a bécsi rádiónak, a pestiek is 
élvezhettél;. Ezt a rövid színházi hirt csak 
azért jegyezzük le, hogy rámutassunk a bu
dapesti operaigazgalók elölt arra, hogy ki
ket is kellene Pestre hozni és kiket tudna 
méltányolni a budapesti közönség. Ha Rad- 
nai és Sebestyén igazgatók nem kiméinek 
■1 fáradságot, akkor Rosclta Painpaninihcz 
hasonló kvalitású c.s nagyságú énekművé
szeket hoznának vendégszereplésre — nem 
pedig .. .

tökéletesen egyetértenek abban, hogy eredményes munkát csak kifogástalan erőálla
potban, nyufodt idegekkel, kiegyensúlyozott kedélyhangulatban lehet végezni. 
A szervezelállandó ápolásra, felfrissülésre van szüksége, hogy n mai küzdelmes 
élet nngy munkaigényeinek meg tudjon felelni. Az emberi test fehTissité'érc, nz élet
működés! szervek jóknrbnntnrtására, nz egészséges vérkeringés előidézésére, a 
fáradság érzésének leküzdésére nincs alkalmasabb és szemmellálhatóbbnn eredmé
nyes szer, mint a valódi

mely mint egészségápoló, frissítő, fájdalomcsillapító és vérpezsdítő háziszer, már 
évtizedek óta nz egész földkerekségen Ismert és elismert. Használják külsőleg bedől-- 
zsölésre, borognlúsokrn, lemosásokra, szogclgatásra, belsőleg pedig száj- és torok- 
Öblítőnek, cdvas fogak fertőtlenítésére, valamint cukorra cseppentve: étvágygerjesztő 
nek, görcsök csillapítására, a háborgó gyomor és bel megnyugtatására.

Egy háztartásból sem szabad hiányoznia!
Mindenütt kapható!

I



HÉTFŐI NAPLÓ Budapest, 1080 gieptember 22.

H ÉTFÖI SPORTNAPLÓ
Minden összeesküdött a magyar csapat 

ellen és mégis győzni tudott
Löwy és a jobbszárny csődöt mondott: a válogatás tehát megbukott — 
Mandl, Turay, Ticska és Amsei hősies játéka csikarta ki a győzelmet — 

Mindkét osztrák gól potyagól volt 
Magyarország—Ausztria 3:2 (2:1)

Túl vagyunk a nehezén: Bécsben sikerült 
a nagy betörés — győztünk. Pedig minden 
Összeesküdött a magyar csapat ellen. A vá
logatásról, jobb nem beszélni. Ahol a lég 
élesebben támadta a válogatókat a kritika, 
ott bukott meg a cíapat. Vizes vo't a pálya 
és füves. Ez sem nevelte a győzelmi sanszo
kat.' Dehát • '

a magyar futball ereje teljében van és 
minden hendikepet kibír.

Még a válogatóblzoflságot is.
/Kétszeres dicséret illeti meg a csapatot, 

hogy mindezen túltette magái és győzni 
tudott. Elsősorban kijár a babér a mérkőzés 
négy hősének: Mandlnak, Turaynak, Tics- 
kának és Amseinek.

‘ .Bécs, szeptember 21.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 

tdíe.) Szombaton délután kevéssel hat óra után 
állottak meg az autók a MétrOpole elölt: 

megérkezett Bécsbe a magyar csapit.
Minder kiosztja a szobákat. Közben klébcthek 
egy hölgy sok szerencsét kíván.' Kiéber Ijedten 
tiltakozik. mert vadásznak és futballistába k 
mérkőzés előtt nagyon-nngyon rossz Kabbala 
szerencsét kívánni. De ezúttal bevált. Hosszú 
idők után először — Bécsben;

Nyilatkoznak:
Zsarnóczay: Biztos győzelmet várok.
Minder: Nem szoktam mérkőzés előtt nyilat

kozni. (Minder a régi iskolából való, óvatos.)
♦

Vasárnap egész délelőtt szünet nélkül esik. 
Hogyan fognak a rettenetesen fölázott pályán 
játszani n mngjk’nrok? Egyre nem számítottunk. 
Á Hohe Warle vastag gyepszÖnyegére, amely 
telhetetlen szomjúsággal szívta fel a nagymeriy- 
nylségü, vitet.

*
Táblás házra számítottak. De csak számítot

tak. Mert 35—40.000 embernél több nem volt 
kint. Az utolsó percekben meggondolta magát 
a béqsl közönség s mintha érezte volna a dél
után szerencsétlen előszelét.

♦
A legnagyobb kíváncsisággal Bécs Löwyl 

várta. ,J)er tuilde Mann" — „a vadember1' já
téka osztatlan érdeklődést keltett, bár a játék 
nem sikerült. Nem rajta múlott. Mint utólag 
kiderült, nz egész második félidőt kificamított 
lábbal játszotta végig. A pályán még állt a 
lábán. Mert kellett. A mérkőzés után azonban 
az autóban már ölbevették.

* -*

A mérkőzés tizedik percében erős harangzú
gás hallatszott a közeli toronyból. A baboná
sakat dermesztő ijedtség fogja el. még nem 
lehet tudni: kit temet A haratigszó Közben a 
jókedélyü osztrákok megállapítják, hogy Turay 
ezen a pálván és ez ellen nz osztrák csapat 
ellen nem fog élni. Harminc másodperccel az 
osztrák gól után egy öthuzásos magyar akció 
és Turay bombája máris egyenlít. Hát egyelőre 
még él Turay! Amikor a harmincadik percben 
Auer bevágin a magynr vezető gólt, szinte te
metői csend fogadja az eredményt s n kis ma
gyar kolónia is cink később tér észre és tombol 
az örömtől.

¥
Szünetben nagyszerű a hangulat az öltöző 

ben. Turay hangja csattan fel:
— Még egy gólt kell lőni és guőzünkl
Eltalálta. Sőt: telibetalálta. Még azt az egy 

gólt is ö lőlte.

Turay gólja után NnnÜI;megsérült: a védelem 
lelke. Majd megsérül WTUrfly Is: a támadás 
lelke. A magyar cbábitt egészen fölborul s min
den lal>dn tnccsra száll. Nem szép a védekezés, 
de hftsznos.

Mérkőzés után mindenki gratulál. Mint egy 
hangyaboly, ugy nyüzsög a magyarok tábora 
s kőiben a hosszuorru osztrákok magyarázzák 
■ vereségei.

— Na. egyelőre a harminckettesek győztek! 
(Récsben ma a legnépszerűbb dal a ..Harminc
kettes baka vagyok én .. .“)

És végül Ismét nyilatkoznak:
Zsarnóczáy: A hagy mondtam, biztos voltam 

a győzelemben Végig lelkesen, minden erejé
vel ktizdöll a magyar csapat, megérdemelte a 
győzelmet.

Minder: A: eredménnyel nagyon meg vagyok 
elégedve. A játékkal nem teljesen. Pesten el
temették ezt a csapatot s ezért örülök n leg
jobban. hogy a sírásóknak nem lett igazuk. A 
mérkőzés előtt megfogadta a magyar csapat 
minden tagja, hogv telles erejével látszik s ez 
elég voll. Az osztrákok nagy csalódást keltet
tek.

Carraro. a mérkőzés bírája: Erről legjobb 
nrti beszélni!

MM«I. Mindkettő yagyon gyenge volt. A ma
gyarok voltak a kevésbé gyengék. Egy cldön- 

s e

felien lelt volna az igazságos. Tandler peches 
volt, HofTmann egyedül állt. A magyarok kö
zül Ticska és Turay tetszett a legjobban.

Mandl: Megszűnt a legenda. A Hohe Warle 
Ifibbé nem pokol.

Ticska: Kibnbróltam a bekkckkel.

Korai volt az osztrákok öröme...
Carraro olasz biró sípjelére a következő csa

patok álltak fel:
Magyarország: Amsei — Mandl, Löwy — 

Lyka, Kiéber, Berkessy.— Ströck, Auer, Turay, 
Toldi, Ticska.

AuszHIn: Hiden — Rainer. Tandler — Kal- 
ler. HofTmann. LueíT — Brosenbftuer, Wes- 
selik, Gsdhwcidl, Horvát, Wessely. . 1

A mngyar csapat meglehetősen erős széllel 
és tüzö nappal szemben játszotta az első fél
időt. Turay vezérletével nzonnal támadólag 
lépett fel a magyar csapat, a csatárok lövései 
azonbnn eredménytelenek voltak. Hidennek 
már az első percben Turay szép helyezett lö
vését kellett fognia. Az osztrákok ellentámadá
suk következtében a 7. percben nagy helyzet
hez jutottak.

Wesstllk öl méterre állt a kaputól. Éles, 
Markos bombáját azonban Amsei impozáns 

stílusban fogta.
A 8. percben Berkessy kiugrasztotta Toldit, 
azonban közben Berkessyt Rainer fontolta. A 
következő percben a pompásan kitörő Turay 
lerepitett veszélyes helyzetet, őt azonbah 
Tandler szerelte az utolsó- pillanatban. A 10. 
percben Gschweidl kedvező szituációban a ma
gynr kapu elölt elesett s Mond! taccsra mentett. 
Az osztrákok ettől kezdve némi fölénybe ke
rüllek, azonban csak egy eredménytelen kor
úért tudlak kicsikarni á 12. percben. Közvet
lenül utána Lyka hendsze . miatt Carraro sza
badrúgást Ítélt a mngyar csapni ellen, mely 
nzonban kapu meljett süvített el. A kővetkező 
mngyar ellentámadásnál Ticskát Rainer sze
relte, majd- Berkessy huszonötméteres lövése 
került az d(ztrfik kapta mellé A 13. percben 
tgy erőteljes osztrák támadás közben Mandl 
elcsúszott. ■ Wesseftk alig ..pár lépésre állt a 
kapu előtt, azonban szerencsére elidegeskedte 
a kedvező h'ely-ctet. Párnerccs változatos me
zőnyjáték alakult ki ezután.

Turay szebbnél-szehb labdákkal tömte a 
jobblzárnyat, azonbnn Auer igen lassúnak 

és puhának bizonyult.
A hangulat percröl-percrc izzóbbá vált a játék
téren s a tribünön egyaránt. Mindkét csapát 
Izgatottan kapkodott s a'faultok miatti szabad
rúgások egymást követték. A 22. percben 
' Wessely gdrombán lerúgta Lykát, aki 

azonban, lábát fájlalva, tovább játszott.
Ezután Gschtúeidl a tizenhatosról küldött egy 
éles lövést a kapu mellé. A magyar védelem 
pár pefere megingott s ezalatt az Idő alatt az 
osztják csatárok több veszélyes helyzetet dol
goztak ki. de idegesen sorra el is rontották a 
kínálkozó alkalmakat, .tinikor pedig lövéshez 
jutottak.

Amsei kitűnő helyezkedésével és nagyszerű 
labdafogásával mindent mentolt, Mandl is 
sok támadást rombolt szét, Löwy azonban 

gyakran hajmeresztőén kihagyott.
A 27. percben az osztrákok érték el a vezető 

gólt.
Nagy kavarodás után Wcssellk keresztül- 
(utóit Löwyn s közeli lövését védhctetlenlll 
helyezte el a magyar kapu Jobbsarkába 0:1.

A közönség egetrengető tapssal honorálta a: 
osztrák sikert, melynek azonban korai volt 
örülni, amennyiben egy perc sem telt el s

a mngyar ellentámadásnál Auer Ügyesen 
ugrasztott*  ki Turayt, aki gyönyörű lövés

sel kiegyenlített (1:1).
Ezután párperces osztrák ofTenzIva követke
zett, eredmény nélkül. A 35. percben Toldi 
szöktetéséuel Auer jó helyzetbe kerül és

néhéz szögből éles, csavart lövési küldött 
a . kapura, mely a háló felső részében kö

tött ki. 2:1.
Rendkívül erős játékba fogott ezután mind

két csapat. Szinte perienként volt veszélyben 
mindkét kapu. A magyar csapat szebben, az 
osztrák veszélyesebben támadott a félidő vé
géig. A 45. percben eredménytelen magyar 
korner zárta be a félidőt.

A magyar csapat hősies finise 
A második félidő

rendkívül erős és lendületes osztrák támadá
sokkal kezdődött, de a magyar csatársor sem 
maradt tétlen. A második percben Toldi Hz 
méterről hatalmas lövést küldött Hiden kapu
jára, mely azonban kevéssel léc fölé kerül. A 
következő percben ismét Toldi lendült táma
dásba. azonban Rainer az altestén rugta meg 
Toldit, aki pár percig játékon kivül volt. Carraro 
bíró tévesen a mngyar ellen tiélt sznbndrugást. 
A 4. percben Tandler Turayt rugta le. aki szia 
tén elhagyta a pályát és csak két perc múlva 
tért vissza Néhánvperces osztrák támadás kö
vetkezett ezután. Horvát felső-sarkot bombáját

Amsei szépen lehúzta. A 6. percben egyenlítet
tek az osztrákok

Gschweldl kihasználta Löwy pillanatnyi 
tétovázását, egyedül áttört, Amsei a kapu
ból eléje futott, az összecsapásnál mind
ketten elestek, de Gschweldl fekve is el
érte a labdát s a hálóba gurította (2:2).

Ekkor ugy a pályán, mint a nézőtéren az izga
lom a tetőfokára hágott. Ar. osztrákok szinte 
százszázalékig kihasználták fizikumukat s 

az alattomos rúgások és rosszindulatú 
faultok egymást követték.

A 20. percben Amsei három alkalommal is ve- 
siclyes helyzetben mentett. Az osztrákok mint
egy negyedórán keresztül ostromolták a magyar 
kaput, amely azonban bevehetetlennek bizo
nyult. A 32. percben

Wessely Mandlt combonrugta, úgyhogy a 
veterán Játékost ki kellett vezetni a pályá
ról s a magyar csapat nyolc percen keresz

tül tíz emberrel játszott.
Ezalatt az idő alatt Auer ment hátra bekkelni, 
de csodálatosképpen a magyar csapat ember- 
feletti erővel támadást támadásra halmozott. 
Mandl visszatérése után a 35. percben érte el 
a magyar csapat a harmadik, egyben győzelmet 
jelentő gólját.

Ströck szépen Iveit beadását Turay gyö
nyörű, sarkos fejesgóllá érlékesitette (3:2).

Pompás győzelmet aratott a Hungária Komáromban
Hungária—KFC 10:0 (3:0)

Komárom, szeptember 21.
(A Hétfői Napló tudósítójának távirat jelen

tébe.) A Hungária csapata vasárnap a Komá
romi FC együttese ellen rekordkötönség előtt 
mutatkozott be. Az Amerikát járt kitűnő együt
test a komáromiak nagy ünneplésben részesi- 
leték. A jó formában lévő. csapat ezt azzal

A III, kerületiek veresége Konstantinápolyban 
Fener Bagcse—UI. FC 3:212:2)

Konstantinápoly, szept. 21.
(A Hétfői Napló tudósítójának távirati jelen

tése.) Ar. óbudaiak harmadik konstantinápolyi 
mérkőzésüket nagy balszerencsétől kisélve 

3:2 (2:2) arányban elvesztették.

Újpest kikapott Milanóban
FC Milán—Újpest 1:0 (1:0)

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonje
lentése.) Újpest csapata fáradtan, több tar
talékkal játszott és • %. '

1:0 (1:0) arányú vereséget szenvedett.

Útra kész a párisi 
Válogatott atléta csapat

Vasárnap, a stafélabajnokságok után állította 
össze a MASZ nemzetközi bizottsága a váloga
tott csapatot, amely 28-án Párizsban képviseli 
színeinket a franciák ellen.

A csapat teljesen készen van, csak a rúdug
rás második helye kétes . és, ezért

kedden délután 4 órakor az MTK-pályán 
verseny lesz Zsuffka (MAC) és Király 

(MAFC) között.
A válogatottak, a következők: 100 m.: Rag

gambi, Gerő. — 200 m..- Raggambi, GerŐ. — 
400 m.: Barsi, Zsitvai. — 800 nfi.:. Szabó, Barsi. 
— 1500 m.: Szabó, Ferihegyi. — 5000 m..- He
vele. Szerb. — 110 m. gát: Jávor, Boross. — 
Magasugrás. Orbán, Késmárki. — Táttolugrás: 
Balogh, Szabó. — Rúdugrás: Karlovits, ?. — 
Sulydobás: Darányi, Kifcs. — Diszkoszvetés: 
Marvalits, Madarász. — Gerelyvetés: Szepes, 
Takács. — SvédstafétO: Gerő, Raggambi, Su
gár, Zsitvai.

A csapatot Stankovits Szilárd elnök, Misán- 
gyi Ottó és Herttka Rezső kisérik. Stankovits 
szombaton repülőgépen indul Párizsba, Misán- 
gyi Ottó elfoglaltsága folytán előbb vonakodott 
a részvételt illetően, végül azonban sikerült őt 
rábeszéni.

4 Pécs-Baranyavereséget 
szenvedett .

az eszéki Gradjanskitól 
Gradjanski- Pécs-Baranya 

2:1 (2:0)
Péea, szeptember 21.

(A Hétfői Napló tudósítójának telcfonjclen 
lése.) A mérkőzést esős időben, csúszós pályán 
Játszották le 509 néző jelenlétében. A pécsi 
csapat feltűnően kedvetlenül Játszott, ezrei 
szemben a Gradjanski igen ambicionálta a já- 

Az osztrák csapat a közönség biztatására fini- 
kelni kézdett, azonban a magyar fedezetsor 
és a közvetlen védelem minden kísérletet ci|. 
rájában elfojtott. Amikor pedig az osztrák 
csatárok lövöhelyzetbe kerültek, Amsei bármi- 
latos fürgeséggel fogta ki a biztos gólnak látszó 
labdákat. A 40. percben Ströck egyedül szágul- 
dott végig a pályán s éles, sarkos lövését Hiden 
szenzációs robinzonáddal a legnagyobb szeren- 
csével'i védte. , Az utolsó percekben a magyar 
csátárok voltak fróntban s Ticska szép lefutá. 
sával ért véget a hatvanheledik magyar-, 
osztrák válogatott mérkőzés. ,

- - A mérkőzés kritikája.
Az első félidő első fele és a második félidő 

utolsó fele- az osztrák fölény jegyében zajlott 
le. Mindkét osztrák, gól a potyag'ólok mintája 
lehelne, mindkettő 'Löu/y hibája.

Nagyszerű formát játszott ki Mandl, aki 
jóformán egyedül tartotta az egész osztrák 
támadást, sőt Löwy hibáit Is javítania 

kellett.
Turay renegeteget dolgozott ismét és tömte 
labdákkal a szárnyakat, amelyek'közül a jobb
oldal annyira satnya volt, hogy nem számítolt. 
Baloldalon pedig Toldinak hihetetlenül rossz 
játéka okozott döccenőt a folyamatos csatár
munkában. Egyedül Ticska emelkedett ki jó 
lefutásaival és szédítő driblijeivel. Kiéber so- 
kát dolgozott, csali a második félidő utolsó fe
lében hanyatlott le,- amikor Turay segiteltc ki. 
Löuiy, Toldi és Lyka, mint már említettük, 
gyengék voltak. Amsei sok veszélyes labda vé
désével akadályozta meg az osztrákok egyenli- 
lési szándékát.

Az osztrákok különös dicsérettel emlékez
nek meg Amsei szerepléséről

Hident hibáztatják, mert Turay fejesgóljánál 
Hiden a labdát fogta ugyan, de kezei közül ki. 
perdült a hálóba.

Léon Andor. 
Egy kis statisztika.

Játszottunk 67 mérkőzést, győzelem 31, dön- 
tetlen 14, vereség 22. Adott és kapott gólok 
szúrna: 144:134.

hálálta meg, hogy
kéf számjegyű győzelmet aratott.

Az első félidőben 3, a másodikban 7 gólt lőttek 
a kék-fehérek, úgyhogy végeredményben^ 10:0 
arányban győzlek. A gólok közül Nehadoma 
hármat, Sebes hármat, Remmer kettőt és Héj- 
jas kettőt szerzett.........

A csapaton a fáradtság jelei ezen a mérkőzésen 
kiütköztek. A meccs előtt a Wiener Sport Club 
játszott a Galala Seraj együttesével és a bécsiek 
3:1. (1:0) arányban győztek a törők bajnokcsa
pat ellen.

A biró erősen nyomta a lita-fehéreket, Vo- 
lentik és Wilhelm 1—1 gólját is annulálta. 
A Pro VerCelli 6;0-ra győzte le at FC Lu- 
ganót. -..... 

tékot és megérdemelten győzött. A vezető gólt 
a 22. percben Novósels révén érték el az eszé- 
kiek, majd a 33. percben Polz ujabb gólt lőtt 
(2:0). Szünet után a 22. percben Halas szépí
tett az eredményen. Fór egy tizenegyest mellé 
lőtt, úgyszintén az eszékiek balhátvédje is.

Két külföldi válogatott 
mérkőzés

Vasárnap két érdeeks válogatott meccs volt a 
kontinensen. Csehszlovákia Belgium csapatával 
Antverpenben találkozott. Győztek a csehek 3:2 
(1:0) arápyban .

Amásik meccs Oslóban folyt le a dánok és a 
norvégek között. Nagy meglepetésre az erősen 
feljavult norvégek győztek 1:0 (1:0) arányban.

Jugoszlávia
Vasárnap játszották le a jugoszláv bajnokság 

harmadik fordulóját.
Belgrád: JugoslaviJa—Sarajevói Slavia 2:1

Eszék: BSK—Eszéki Slavia 2:1 (1:0). Az ered
mény nagy meglepetés, amennyiben a belgrá
diak nagy gólarónyu győzelmét várták. Az 
eszéki csapát megérdemelte volna a döntetlent 
Is, egy tizenegyest nem tudott értékesíteni.

Spalato: Hajdúk—Zágrábi Konkordia 5:1
(3:1).

Egyéb eredmények: ,
ZágUfa: A bécsi Admira szombaton a HASK 

ellen 2:2 (1:1) arányp döntetlent ért el, vásár
ibb ptedig a Gradjahski 3:1 (1:0) arányban le
győzte.

Szabadka: $AND—Belgrádi Soko 3:2 (2:2). A 
jugoszláv kupa elődöntő mérkőzése.

Zombor: ZSÁK—ZTK 6:0 (2:0), Zombori
Sport—ZAC 5:1 (3:0).

X a profi tennlnzvilágbajnnk Rlehards Mt. 
A Berlinben lejátszott profi tennibzvílágbajnoki 
döntőt tegnap vívta meg nz eddigi világbajnok 
Jan Kozeluh és az amerikai Vincent Ricliards. 
Erős, nívós küzdelem után Richárd győzött 2:6, 
10:8, 6; 4és 6:3 arányban .
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A Magyar Kupa harmadik helyezettje 

a Ferencváros 
Ferencváros—Sabaria 7:1 (4:1)

A szakadó őszi esőben alig 2000 főnyi közön
lég látogatóit ki nz Üllöi-uti pályára, de ennek 
nagyrésze is főként a magyar-osztrák mérkőzés 
előre beharangozott telefon-hirszolgálntára volt 
kiváncsi.

Most, utólag, mór meg lehet állapítani, hogy 
az utóbbiért érdemes volt kimenni.

Maga a mérkőzés nem érte meg a fárad
ságot.

Ennyire egyoldalú mérkőzést már régen lát
tunk. Mindenki ugy gondolkozott, hogy a Sa
baria ki fogja használni Turay, Amscll, Lyka 
és Berkessy távollétét és igy sikerülni fog biz
tosítania a Magyar Kupa harmadik helyét. Ám 
nem igy történt.

Soha ily rosszul nem játszott Pesten a 
Sabaria.

Lehetne ugyan arról beszélni, hogy a Saba
ria nem teljesen egészséges csapattal vette fel 
a küzdelmet és hogy a második félidőt tiz já

Nincs már veretlen csapat az elsöosztályu 
amatőröknél, 

mert az DTE kikapott a Postástól
‘Az amatőr bajnoki vasárnapi fordulójának 

eseménye, hogy elhullott az utolsó veretlen csa
pat is.;

■ Postások fosztották meg veretlenségüktől 
az UTE-t.

Különösen nz első félidőben volt nagy fö
lényben a Postás, amely 4:l-es félidő után 5:2-re 
győzött.

Katasztrófális vereséget szenvedett az FTC. 
7:0 (2:0) arányban kapván ki nz NMSE-töl. A 
BSE 6:2 (4:0)-ra győzött a BEAC ellen, a 
BSzKRT a 33 FC ellen aratott fölényes diadalt. 
Eredmény: 4:0 (2:0). A multévi bajnok Törek
vés a BTC ellen folytatta győzelmi sorozatát, 
Déri 2. Pusztai, Mihalovszky és Régner II. gól
jaival 5:1 (3:0) arányban győzvén a BTC ellen, 
a BTC egyetlen gólját Orbán lőtte szabadrú
gásból.

Durva jelenetekben bővelkedő mérkőzés volt 
az MTK—III kér. TVE mérkőzés. A biró kissé 
kiengedte a kezéből a játékot, ugy, hogy

szilnél után már Inkább a lábakat rugdal
ták, mint a labdái!

A közönség hangja azután a biró ellen fordult 
■ bár a mérkőzés lefújásának pillanatában nagy- 
sietve eltűnt

a rendőrök csak kivont karddal tudták 
megvédeni a közönség haragjától!

Az eredmény 2:1 volt az MTK javára.
A forduló hetedik mérkőzését a Fér. Vasutas 

és URAK vívták meg. amely 1:1 (1:1) arányban 
döntetlenül végződött.

Még az Attila és a Somogy 
veretlen a II, ligában
Teljes fordulót bonyolítottak le vasárnap a 

II. ligában. A főé.rdeklödés Miskolc felé irá
nyult, ahol két veretlen csapat, az Attila és a 
Vác FC találkozott.

A MAC négy, a BBTE két staféta
bajnokságot nyert

1500 méteren Ferihegyi, a 110 méteres gáton Bofbs indul 
Párisban - A rúdugró próbaverseny 360 cm.-nél a rossz 

idő miatt félbemaradt
Sramoru. Időben folytak le »’ W

stafétabajnoki küzdelmek. Az eső, ugyszólván, 
állandóan esett s ennek tudható be. hogy bár 
nem egy számban volt rekordra kilátás, ségül

csak a 4X1000 méteres Ifjusági rekord 
dőlt meg!

A legtöbb bajnokságot — négyet — a MAC 
nyert, az 5000-es csapatot azonban csak sze
rencsével. . , ,

A versennyel kapcsolatban volt hórom próba
verseny, a párizsi csapat kétes helyeire,

1500 méteren Ferihegyi, 110 gáton Boross 
lett válogatott, mig a rúdugró próbaverseny 

a rossz Idő miatt félbeszakadt.
A sxeníor-csapatbalnokságok 

4X100 m. Bajnok: a BBTE (Barsi, PalU, 
Szalay, Raggambi) 42.9 mp,

2. MTK (Dabasi. Bánóczl. Gerö III. Gerő I ) 
48.5 mp, 3. MAC (Somfai II. Nagy, Somfai I_. 
Moharos) 44 mp. — Az első futóknál az UTE 
Sugár ment a legjobban, a BBTE-t azonban .a 
nagyszerűen futó Pnitz már élre sitté s a BRTE 
innen végig vezetve fölényesen, 6 méterrel 
győzött.

4X400 m. Bajnok: a BBTE (Farkas, Zsltval. 
Szalay, Barsi) 8:27.2 mp,

2. MAC (Nagy. Budai, Lenkei, Szabó) 3:30.6 
mp, 3. MTK (Sarkadi. Márton. Dabasi, Sugár) 
3:45.7 mp. — Az első váltásnál másfél méter
nél még a MAC veretett. Zsltval azonban mar 
élre vitte a BBTE-t, amely végül 22 méterrel 
győzött.

4X1500 m. Bajnok: a MAC (Caat, Bellonl. 
Gyulai, Szabó) 17:02.2 mp,

2. MTK (Halász. Túra. Farkas. Ferihegyi) 
17:02 8 mp. 3. UTE (Juhász. Pálffv. LelchtagL. 
László) 17:53.4 mp. Pestvidéki kerülni rekord. 
Első vállásnál Halász révén az MTK vezet 
Bellonl erős Iramot diktálva 800 méternél 
már mintegy 20 méterrel járt Tuza előtt, n 
végén azonban teljesen összeroppant és a 4.(2 
mp-et futó Tuza fit méterrel verte a 4:130 
mp-et futó Bcllonit. Farkas még növelte nz 
előnyt Gyulayval szemben, de Szabó biztosan 
győzött.

tékossal játszotta végig, azonban a Ferencváros 
oly impozáns erőfölényben volt, hogy valóság
gal végigsétálta a meccset.

A zöld-fehér csapatnak amellett még pechje 
is volt, mert rengeteg kitűnő gólhelyzetet hárí
tott el a kapuléc, de maguk a csatárok is so
kat hibáztak a kapu előtt.

A Sabaria Háda sn/r/os védelmi hibájából 
megszerezhette a vezető-gólt a fiatal Belkó ré
vén, de Gyurcsó rövidesen kiegyenlített. Az 
erőteljesen támadó ferencvárosi csatársor ez
után mór valósággal kapujához szorítja ellen
felét és Lázár, Takács II., majd Gyurcsó góljai 
val 4:1 arányban zárul a félidő.

A második félidő elején Boda, a Sabaria 
szélsőcsalára megsebesült és a szombathelyi 
csapat tizes létszámra olvad le. A ferencvárosi 
fölény ettől az időtől kezdve még kirívóbb és 
Takács II., Gyurcsó és Fuhrmann góljaival 
7:l-re megnyeri a mérkőzést.

Nos. a két pontveszleség nélkül álló csapat 
találkozása nem hozta meg a várt szép küzdel
met

Mert a Attila végig oly nagy fölényben volt, 
hogy könnyen nem Is három, de sokkal 

több gólt lőhetett volna.
Dehát a balszerencse erősen a csapat sarkába 

szegődött s töméntelen kapufa telitalálat után 
Szabó II. és Maszlonka góljaival igy csak 3:1 
(1:1) arányban győzött a Vác ellen, amelynek 
gólját Neumann lőtte.

Gólzáporral győzött a Somogy a profiliga 
ujoncn. a Maglód ellen. Teljesen átázott tala
jon játszották el a mérkőzést s

a nagy formát kijátszó Somogy fölényes 
játék után 7:0 (4:0) arányú biztos győzel

met aratott.
I Különösen Kohut II. volt jó, aki egymaga négy 
gólt lölt. mig a többin Jakuba 11. és Péter osz
tozott.

A többi eredmények a következők: Bak— 
Józsefváros 3:1 (2:0); Soroksár—Kossuth 2:0 
(0:0); Turul—Megyer 3:0 (1:0); Terézváros—
Rákospalota 4:3 (2:1).

A salgótarjáni Zelenka 
harmadik lett az osztrák 

marathoni tutóbajnokságban
Bécs, szeptember 21.

fA Hétfői Napló tudósítójának telefónjelen- 
tése) Ma futották le az osztrák marathoni 
futóbajnokságot, amelyen

résztvett Zelenka József (SBTC) Is, de
2 óra 51:20 mp-es jó Idővel csak harmadik 

tudott lenni.
A bajnokságot Tuschek (WAC) nyerte 2 óra 

43:03 mp-es uj osztrák rekord alatt.

5000 m. ötös csapatverseny. Bajnok: a 
MAC (Szerb, Cser, Bellonl, Gyulay, Kulcsár) 

52 pont,
2. ESC 54 pont, 3. MTE 63 pont. — Egyénileg:
1. Szerb (MAC) 15:41.2 mp, 2. Hevele (SAC) 
15:428 mp, 3. Piros (BBTE) 15:52.2 mp. 4. 
Eper (ESC), 5. Majorosi (ESC). 6. Gégény 
(ESC). — Szerb és Hevele 4500-lg együtt men
tek. olt Szerb elhúzott és szép finis után 3 mé
terrel győzött.

Ifjúsági bajnokságok:
4X/00 m. Bajnok: az FTC (Somló, László. 

Sziklai, Kovács) 45 mp. 2. MTK (Mezei. Ara
nyosi, Angyal. Gyencs) 45.7 mp. -- A második- 
nak beérkező UTE csapatát tulváltás miatt 
diszkvaliflkálták.

4X400 ni. Bajnok: a MAC (Mészáros. Far
kas, Madari. Nádujfalvi) 3:37. 2. FTC (Kovács. 
Meycrböck, Sziklai, Bach) 3:43.8 mp. 3. BBTE 
3:44 mp. — Az UTE flnlsembere, Bellczev, a 
2-ik helyen futva elejtene a botot és feladta a 
versenyt.

4XÍ000 m. Bajnok: MAC (Paulik. Kristóf. 
Isteníts. Mészáros) 11:05.2 mp. Ifjúsági rekord!
2. UTE (Hevlcr. Ginelly, Görög, Sárvári) 11:23.2 
mp. Pestvidéki kér. ifjúsági rekord. 3. FTC 
Vozérí. Müller.-Magyary, Stelner) 1|:25.8 mp.

3000 m. ötös csapatverseny. Bajnok: MTK 
37 pont, 2. Törekvés 50 pont 3. UTE 53 pont. 
Egyénileg: 1. Simon (MTK) 9:25 mp. 2. Görög 
(UTE) 9:36 mp. 3 Ács (MTK) 9:36.6 mp. 4. 
Sárvári (UTE). 5. Cserháti (MTK), 6. Albert 
(Törekvés).

X Molvarecz 7 métert ugrott távolba Pécsett. 
Pécsről jelentik: A PEAC vasárnapi atlétikai 
versenyének kiemelkedő eredménye Molvarcr: 
(PEAC) (ávolugrása volt, aki pontosan 700 
cm-t ugrott s ezzel ő a negyedik magyar távol 
ugró, aki az idén elérte a 7 méteres határt. Ein- 
litésremélló még Bodossy (PEAC) 175 cm-cs 
magasugrása és az ifjusági Légár (KTSE) 64.4 
mp-es 400 métere.
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Az UTE - vizipólóbajnok
A jobb gólárányéri vivott küzdelemben az UTE megelőzte 

a MAC-ot és igy megszerezte első bajnokságát
Abban a hatalmas küzdelemben, amelyet 

az UTE és a MAC folytatott a bajnokságért, 
a szerencse döntött — az UTE javára.

Ezt. a .ízer^nc-srt a néhány százalékkal jobb 
gólarány jelenti, amely — valljuk be — csak 
azért néhány százalék, mert a vizipólóbnj 
nokság egyfordulós s igy összesen nyolc 
mérkőzés eredményéből kell megállapítani a 
győztest.

Ezzel tehát
elsőizben sikerült az UTE-nak elnyerni 

a bajnoki pálmát
s minden sportember csak ürömmel üdvö
zölheti azt a csapatot, amely két évvel ez
előtt került fel az elő osztályba s ez a kél 
cv elegendő volt arra, hogy megszerezze a 
bajnokságot.
Az I. osztályú vlzlpólóbajnokság végeredménye.

1. UTE 05:15 14 pont
2. MAC 42:11 14 „
3. III. kcr. 42:14 11 ..
4. MTK 34:15 11 ..
5. MESE 36:18 10 „
«. SzUE 22:37 6 ,,
7. FTC 7:39 3 „
8. BESzKRT 6:50 2
9. MUE 10:67 1 ..

MAC—MESE 2:1 (2:1)
l'gy indult a mérkőzés, hogy a MAC meglepe

tést csinál és gólarányát olv magas fokra emeli, 
hogy az az UTE gólarányának ellensúlyozására 
elegendő lesz. Csakhogy ... az egriek sincse
nek fából. Olyan parázs vlziháborut rendeztek a 
Császár-fürdőben, hogy emiatt a MAC., amely 
különben is messze van szokott formájától, tel
jesen lehetetlen lett, örülhet altnak, hogy vere
ség nélkül úszta inog a mérkőzést. A MESE két 
hatalmas nngy gólhelyzetet hagyott ki mindjárt 
a játék első felében, de nzulón Bofky I. nem 
sokat teketóriázott s félpályáról küldött lövése 
nz egriek vczclőgóljál hozza. 1:0. Ettől n MAG 
életre támad és gyors egymásutánban Keserű 
két góljával 2:1 nrányban végzi a félidőt. Szünet 
után fej-fej melletti közelharc, indul minden 
labdáért s ebben nz egriek n szivósabbak és lel
kesebbek. Hiába minden erőlködése a griffma- 
dnrns pólózóknnk, nz eredmény nem változik.

A mérkőzés befejezését követően rranyn 
éa sportszerűtlen jelenet keletkezett a 

MESE kapuja előtt.
ahol Keserű II. és Mátrai kölcsönösen vigyázlak 
egymásra. A mérkőzés kialakulására kétségtele
nül nngy hatással volt Mátrai pompás szerep
lése. aki Keserű IL tudományát hatástalanítani 
tudta. Amikor Speíteggcr bíró lefújta a mérkő
zést s milsrtm sejtve hálni fordított a víznek.

Keserű IL körülnézett és teljes erővel, há
tulról nyakáéírtén vágta Mátrait.

.4 csúnya és sportszerűtlen, emclett nem is fér
fias inzultus Iá fián a közönség alaposan meg- 
bot ránko zott Minthogy nz eléggé el nem Ítél
hető záróakkordnak n MUSz legtöbb funkcloná 
rlusn is fnniijn volt. Keserű II. ellen fegyelmi 
eljárást indltnnnk. amely mindenesetre súlyo
sabb büntetéssel fogja sújtani, mintha mérkő
zés közben követte volna cl n sportszerűtlen 
séget.

UTE—SzUE 3:1 (8:0)
A mérkőzés crcdméúnyc lulajdonképcn meg 

lepetés. mert a szakértők és a közönség agy
ai ónt hatalmas arányú UTE-győzelmet . várt. 
Ezt u győzelmet a SzUE v<)Mé.lycjj .wftlárwra és 
ügycS védelme, egyszóval tehát yúralhjpMl fpU 
javult Szl’E akadályozta meg A gólokat Ha
lasy és Németh (2), valamint a SzUE. részéről 
Vágó dobta.

A mérkőzést uszóverseny követte, amelynek 
eredménvei közti) egyedül az ölvennuteres I. o. 
gyoruszas eredménye érdemel említést: győz
tese Wannie II. 26.5 mp.-es idővel.

III. kér.—FTC 5:0 (3:0)
A Hl. kerület Susztrovics nélkül szállt a vízbe, 

de n tartalékos csapat is könnyen nyerte A mér
kőzést. A zöld-fehérek igen fáradtan mozogtak, 
— amint a kulisszák mögött suttogták — há
romnapos mulatozás állt a hátuk mögött. A 
vízben hamarosan kijózanodtak, de a pompásan 
működő III. kerületi védelem mellett moccanni 
sem tudott a csatársor. Az első félidőben Celle 
két és Dezső egv gólja, majd a második fél
időben Celle és Kékessy egy-egy gólja könnye
dén intézte cl a mérkőzés sorsát.

MAC—III. kér. Ifj. vizipóló mérkőzés
4:2 (3:0). Biró: Slampfer.

Lenkey Magdáé az utolsó sző
A szezonzúró vizlpőlómérkőzésckkel kapcso

latosan rendezték meg a szezonzáró uszómérkó- 
zéseket is. Ezek közül a két stafétaszám » az 
örök rivális pár:

Lenkey Magda és Tóth Ilonka harca kel
tett érdeklődést.

Zuhogó esőben állottak a starthoz és jellemtő 
volt az érdeklődésre, hogy n fedél alá húzódott 
közEnség egyszeriben clőbujl a védet helyekről 
és ázva Izgulta végig nz elkeseredett ellenfelek 
utolsó küzdelmét. Lenkey jól vette a startot és 
végig vezetett. Többször a kötelekbe akadt s 
emiatt a táv kritikus részén, a 75 méter táján 
Tóth erős finisbe foghatott. De végül is győzött 
a nagyobb nknrntlal versenyző Lenkey. Részle
tes eredmények a következők:

100 m. hölgy gyorsuszás: 1. Lenkey Magda 111. 
kor 1 p. 17.4 mp., 2. Tóth MUE 1 p. 17.6 mp.

10x50 ni. hölgy melluszó-staféta: 1. FTC 8 p. 
12 mp., 2 III. kcr. 8 p. 34.4 mp., 3. UTE 8 p. 
35.4 mp

10x50 m. gyorsúszó staféta: 1. BRTE 5 p. 8.4 
mp.. 2. MTK 5 p 3.8 mp., 3 UTE 5 p. 04 mp.

400 m. ifjúsági gyorsuszás: 1. Strnusz MVE 
6 p. 05 2 mp., 2. Gyárfás UTE 6 p. 12.4 n;p., 3. 
Zólyomi MUE 7 p. 06.8 mp.

100 m. gyermek gyorsuszás: 1. Gyulay MAC 
I p. 10.2 mp., 2. Nagviványl UTE 1 p. 12 2 mp.f 
3, Brehm MAC 1 p. 13 mp.

X Elchcszélycsen megsebesült vasárnap 
cg.v futballista. A Pasaróti-uton levő Buda- 
íjyöngve sporttelepen Schiffer Ferenc 23 
éves cipöfclsőrészkészilő segédet vasárnap 
délután játék közben egyik játékostársa ve- 
sénrugta. A fis tn lem bért a mentők életve- 
erélyes állapotban a Szent Isnán-kárhárba 
vitték

Dr. KAJDACSY szakorvos 
rendel 104 ée 7 S-lf 

Józeel-kOrut 8. aa. v Fárü 4t nőt betecekaate
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I Shell - győzelmek
a Svábhegyi versenyen

1. Rudolf Caracciola, Benz Mercedes 3-2113 A nap leg
jobb ideje legjobb sportkocsi-idő, alX. svábhegyi ver-

’ seny abszolút győztese.
2. Hans v. Stuck, Austro Daimler 3 23, a versenykocsik 

legjobb ideje, a nap második legjobb ideje.
4. A. Borzachini, Alfa Rómeó 3'7, sportkocsi-kategória-

! győztes és uj kát. rekord.
5. Gróf Arco Zinneberg, Benz Mercedes S43.

Motorkerékpárral:
1. Rudolf Runtsch, Douglas, a motorkerékpárok leg

jobb ideje 32814
Oldalkocsival a 350 kcm kategóriában:

1. Willy Melichar, Sunbeam, 416. Uj rekord!
Mindannyi;

Shell-benzinnel és 

Shell-motorolajjal 
győzött!

RX
tdapesf, : 
b/Úaucc<

T« llagyar Ruggyantaárugyár r.t. i

Budapest

Szívesen hozzuk írásban le tudomásukra,hogy 1928 február 10.-in 

•zerelt 46843 ez. 34X7 méretű Cordatic köpenyük a mai napig 107736 ka. 

•t futott autóbuszunkon és még ma le használható állapotban van.Őrön- 

■el látjuk ezen teljeeitményben a magyar Ipar diadalát.

kiváló tisztelettel

C ORDÁT
•ó' 2i

Elmosta az eső a magyar-osztrák tenniszmérkőzés 
vasárnapi programmját

Ma délután fejezik be a mérkőzést

A.UTÓNAPLÓ 
+ meterkerekpár. moiorcsőnak ás aulafika + 

Caracciola Mercedes kocsiján 
megverte Hans von Stuckot, 

a hegyek királyát,
2 és fél másodperccel, a ma lezajlott 

svábhegyi versenyen
A nap legjobb idejét Caracciola futotta 3 p. 21.13 mp. alatt

A magyar osztrák tenniszmérkőzés szombaton 
'•1-re állott Magyarország javára. A mérkőzés 
olylatAaál vasárnap délutánra tervezték, ám 

váratlanul támadt esőzés keresztülhúzta a 
záiniiúsokat és

n mérkőzés folytatása elmaradt.
Amikor már bizonyossá vált, hogy játszani 

em lehel, hosszas tárgyalások indultak a Ma- 
yar Tennisz Szövetség vezetősége és az Osztrák 
onnisz Szövetség titkára közölt a verseny 

■ tlylalásáról. Az osztrákok azt hivánták, hogy 
létfőn délelőtt játsszák le a Kehrling—Matcjka- 

.mérkőzést. A magyar szövetség vezetősége az

osztrákok ajánlatát nem fogadta el, mert a 
Kehrling—Matejka-mérkőzést, amelyen a sok
szoros magyar bajnok revansot.akar uenni leg
utóbbi vereségéért, a nagyközönség előtt óhajtja 
lejátszani.

Az osztrákok végül elfogadták a magyar 
álláspontot

és abban állapodtak meg, hogy a mai napra 
tervezett programot holnap délután félhárom 
órakor játsszák le. Így

a holnapi sorrend Bánó—Klnzel, Takács— 
Wintcrsteln és Kehrling—Matcjka lesz.

Nurmi! Járvinen! 
Ladoumegue!

Berlin, szeptember 21.
(A Hétfői Napló tudósítójának tclcfonjelen 

' se.) Nem mindennapi verseny színhelye volt 
isárnap délután az SCC charloltenburgi 
'őrtelepe. Egész sereg világnagyság indult a 
rsenyen s nem kevesebb, mint 35 000 főnyi 
•zönség nézte végig a nagysikerű viadalt. 
Résztvett a versenyen a francia Ladoumegue, ' 

■irrtpa jelenlegi legjobb 1500-asa. Találkozása | 
világrekorder Pcllzcrrcl remek küzdelmet 

ért, ám
a nagy főműiben lévő Ladoumegue 3:53.7 
mp-es Idővel fölényesen győzött Pcltzcr 

ellen,
>i 3:59 mp-et futott.

Nurmi 5000 méteren indult s győzött is ter
mészetesen. Ideje 14:58 mp, mig az utána kö- 

• dkező német Pctri 15:21.8 mp-el futott.
Az utóbbi időben állandóan JQ méteren felül 

■ vbáló finn M. Járvinen ezúttal „csak” 66 mé
rt dobolt, l'elázotl, csúszós volt n talaj s a 
gnagyobh dobása 6688 cm voltl A német 
íjnok Möser 6161 cm-es dobással lett második.
Itt kellett volna Indulni Szcpcsnek, de ki

váló bajnokunk megbetegedett
,'i nem tudott indulni a viadalon. Pedig jó fór
jában van, hiszen szombaton próbaképpen 

dobált néhányat
8 legjobb dobásn 6548 cm volt.

A külföld vasárnapi 
futballeredményei

Románia
Kolozsvár: KAC—Románia 3:3 (2:1).
Nagyvárad: Corvin (Nagyszalonta) Chrisann i 

,:2 (1:1).
- Temesvár: Arad—Temesvár válogatott 1:1 
.1:0).

Arad: A MTE Kinizsi 42 (2:1). Az Aradon 
ncgtarlolt atlétikai verseny egyetlen kiemel- 
.edő eredményéi I'rilz (Forbáth), nz AAC (volt 
•TC) atlétája érte cl 14 méter 29 cm-es súly- 
lobássa).

Marosvásárhely: Sodronyipar—MTE 1:1 (1:0). 
Tordn: Üveggyár—Tordai MTE 2:1 (a 9. 

percben félbeszakadt).
Brassó: BMTE—Sepsiszentgyörgyi SC 4:1 (1:0). 
Nagyszeben: Nagyszeben—Brassó válogatott 

3:1 (1:1).

KA^FÍK7Fk ve"dé«|«
kJ fi kJ 1 1j kJ lu II Süveg-utca 7.

eRRtebb kilátás. t0-«» villamos. Csak 20 fok meleg

Bukarest: NAC—Juventus 4:4 (3:1). szomba
ton, NAC—Juventus 3:1 (2:1). A nagyváradi 
csapat győzelme az országos bajnok felett je
lentős sikernek számit.

Csehszlovákia:
Prága: Slavia—Viktória Zsiskov,2:0, Sparta— 

Bata Zlin 6:1. Bohcmians—D.FC 3;3.
Drlinn: SK Bratislava—Brünner Sport Club 

6:0.
Budweiss: SK Budweis?—Chechíe Kariin 5:2.

(Sport folytatása a 8-lk oldalon.)

Számok neszeinek
SZEIYIÉLYKOCSIK

állandóan a magyar aulösiaiisztiKa eien

Autómul*,  
autűfelszeretósek

legjobban

Telefon : A. 321-X’
A 2FJ-M

NAGY JÓZSEF
VI.. ANBHARtY ÜT t’4. RZXM

meri a FIAT Komplett modell szériát 
Rendkívül előnyös árat 
Előnyös eladási feltételeket 
Feltétlen megbízhatóságot 
Állandó értékű kocsit

nwlt
FIAT AUTOMOBILOK MAGYAR ELADÁSI RÍ.
Budapest. IV, VAol-utea l-t. Telefoo: 8*8-4 ’. 
Service! VI., Umb-utca M Telefon: 925-78.

A kora reggeli órákban hangos már a 
Kékgolyó-utca környéke: a svábhegyi verseny 
résztvevői gyülekeznek A start körül a lezárt 
pályán Delmár Walter főstarter intézkedik 
Petrovics Vidor, a KMAC agilis titkárának se
gítségével.

A közönség óriási tömegekben lepi el a 
Svábhegyre fölvezető összes utakat.

Negyedtizenegykor
kezdik indítani a motorkerékpáros ver

senyzőket.
Először a 175 kem-es kategóriákat indítja a 
starter. Utána jönnek a többi kategóriák ve
gyesen. A motorkerékpárok közül

legjobb Időt Rudolf Runsch német ver
senyző érte el 3 p. 28.14 mp. alatt.

Willy éAiliéhár kitűnő formát mutatott, 
350-es oldalkocsis motorjával, de mikor szóló
gépével másodszor indult a 350-es kategóriá
ban,

a cél előtti kanyarban felbukotl. gépe 
keresztbe fordult s ö leesett róla. Nyom
ban fölugrott azonban gépére és beszaladt 

a célba.
Igy Ideje másodszor sokkal gyengébb, mint 
először volt. Cmyral a 250 es kategóriában in
dult szólógépévcl.

A kőkeresztná) bukott először szerencsé
sen, de továDb ment. De másodszor is bu
kott az utkaparóháznál, ekkor azonban 

ujját eltörte s a versenyt feladta.
Linzbauer Kató, az egyetlen motorkerékpáros 
hölgyversenyzö, 250-es Méray gépén 5 p. 33.81 
mp. alatt futott be.

Tizenegy óra 10 perckor érkezett Horthy 
Miklós kormányzó,, akit a KMAC vezetősége 
fogadott és a részére felállított kormányzói 
páholyba kísért.

Még néhány motorkerékpár indulása és be
érkezése ulán következtek az autók. Első in
dulónak a megafon Fellner Simont Tátra ko
csijával jelentette be, aki

múlt évi rekordját kategóriájában 5 má
sodperccel megjavította.

Szentiványt Kató Minerváján kövelkezetl 
utána, akinek kocsiját az utolsó célkanynrban 
a mellette ülő férfivezető többszöri volánigazi- 
lássál segítette célba. A 4-es tartszámu dr. Fe- 
ledy Pál Bugatti túrakocsiján 4.05.66 mp. alatt 
vezette fel túrakocsiját. Hans Sachl úgy lát szik 
pénteki balesete miatt 4 20.29-es idővel, tehát 
rosszabbat mint amilvent a tréningeken futott, 
ért célba. Csörgics sportkocsiját a sportbizott
ság versenykategóriában indította. Ottlik Lajos, 
Albrecht főherceg Steyr kocsijával abszolút ve
rető! tudásáról tett tanúságot akkor, amikor 
4 p. 22.83 alatt ért célba Llchtenstein her
cegnő startját általános érdeklődés kísérte.

Borzachini, Burggallcr és Caracciola start
ját.

A közönségen az izgalom moraja fut végig. 
Borzachini, a híres olasz versenyző, a dijak 
tömegének nyerője művészi vezetést produkált, 
és 3 p. 37.77 mp. alatt ért célba. Utána Bar- 
gallér, a vezetés királya következett, ö 3.25.18 
mp. alatt ért célba. Percek múlva Caracciola 
..mozdonyának" hangja slvit a közelben. A né- 
zőközön«ét? óriási izgalom közepette várja Az 

> célkanyarban olyan abszolút biztos kéz- 
•el kt zelte n volánt, mintha nem először ment 
volna a svábhegyi pályán. Ideje 3.21.13, 12 
tnp-cel löbtv. mint gróf Zichy Tivadar abszolút 
pályarcknrdjn. Utána néhány perccel Hans von 
Stuckot jelenti a meg a fon és n publikum óriási 
irgalom közepette várja, mvrt

már csak ö verheti meg Caracclolát.
Általános moraj fut végig a közönségen, amikor 
Stuck idejét 3.23.77-el közli a megafon. 57-es 
startszámmal Hartmann László startját jelen
tik. Utána Arco Zincbcrg grófét. Arco Zineberg 
fel is ér a célba, azonban

Hartmannt hiába várja a publikum. 
Percek múlva jelenti be n megafon, hogy 
Hartmann László kocsija a Nagyszállónál 
klfarolt és a Nagyszálló kőkerítésének tel
jes sebességgel neklrohant. A kerítést és 
a kőoszlopokat kidöntötte, kocsija össze
tört, neki azonban znzódásokon kívül 

semmi baja nem történt.
A verseny pontosan egy órakor ért véget.

Budapest előkelősége majdnem kivétel nélkül 
megjelent a főnézőtéren, a számozott tribünö
kön nem hiányozlak a belügy- és honvédelmi 
minisztérium kiküldöttei. A célkanyar és előtte 
elterülő mező a Shell és Vacuum reklámtáb
láinak szines tömege tarkitotta a nézőterei. A 
biifTé épületet a Shellék építették. A rendezés 
minden téren kifogástalan. A verseny lebonyo
lítása gyors ütemben történt. Mindössze 12 óra 
körül a közönség a pálya egyes részein tanúsí
tott lehetetlen magatartása miatt tiz perces ren
dőri szünetet tartottak, amikor a rendőrség in
tézkedett, hogy a közönséget a pálya azon ré
széről, ahol a versenyzőket akadályozták, eltá
volítsák. Részletes eredmények a következők:

175 kcm. Solomotorkerékpárok: 1. 6 Luka- 
vecz Ferenc Francis Barn. (KMAC) 4.12.54

250 kcm.: 1. 71 dr. Zsótér Bertalan Méray 
(DAC) 4.08 72

350 kcm. I. 18 Kremm József Velocctte (HÁG) 
4.01.97; 2. 24 Willy Melichar, Wien Sunbean 
4.02.99.

500 kcm. 1. 33 Rudolf Runtsch. Wien Doug
las 3.28 14. a nap legjobb motorideje; 2. 31 
Deli Lnjos Rudge (BSE) 3.30.76.

750 kcm. 1. 35 Rudolf Runtsch, Wien Douglas 
3.42.43.

Oldalkocsik: 350 kcm. 1. 62 Willv Melichar, 
Wien Sunbean 4.16.66, uj rekord; 2. 60 Wit- 
lenbcrg József Velocetle (TTC) 4.54.98.

600 kcm. 1. 66 Bauer József Norton (MTK) 
4.14.69; 2. 65 Bátya János FN (HAC) 4.18.08.

1000 kcm 1. 69 Bátya János FN (HAC) 
4.09.96. nz oldalkoeslk legjobb ideje.

Cyclecarok 11Q0 kcm. 1. 80 dr. Bezsilla Nán
dor Haltyár spcc. Margón (HAC) 4.39.60, uj 
Cyclecar rekord.

Túrakocsik 1100 kcm. 1. 1 Fellner Simon 
Tatra (KMAC) 5.51.28. uj kalegóriarekord. 
1500 kcm. 1. 22 Lichtenslcin Shelagh hercegnő, 
Wien Slevr 5 05.25 2000 kcm. 1. 4 dr. Feledv 
Pál Bugatti (KMAC) 4.05.66, a nap legjobb 
túrakocsi Ideje. 3000 kcm. 1. 6 Hans Sachsel, 
Wien Bugatti 4.20.29. 5000 kcm. 1. 9 Ottlyk La 
jós Steyr (KMAC) 4.22.83, uj kalegóriarekord.

Sportkocsik 500 kcm. 1. 20 Victor Strasser 
Sylton (KMAC) 5.04.47. uj kalegóriarekord- 
1500 kcm. 1. 24 Kari Jelien, Graz Bugatti 
1.31.48. 2000 kcm. 1. 27 Borzacchini, Milánó
Alfa Rómeó 3.37.77, uj kategóriarekord. 3000 
kcm: 1. 32 A Burggnller, Berlin Bugatti 3 25.18, 
iij rekord kateg. 800 kcm. 1. 40 Rudolf Carac
ciola, Berlin Mercedes 3.2113, a nap abszolút 
legjobb ideje, uj kategóriarekord

Versenykocslk 2000 kcm. 1. 55 Lichlenstein 
herceg, Wien Bugatti 3.47.31. 5000 kcm. 1. 59 
Hans v. Stuck, Wien Austro Daimler 3.23.72. 
8000 kcm. Limllidőn túl érkezeti: 60 gr. Arco 
Zinncberg Mercedes 3 43.56.

A szerkesztésért é> kiadásért felel-
Dr. EI.EK Hllfirt

NYOMATOTT A GLÓBUS NYOMDAI MU1NTÉZET B.-T. KORFOHGOGCTE1N, BUDAPEST, VL, AHAU1 UCCA B. *.  NYOMDAIGAZGATÓ, HAVAS M.


