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Súlyos keiiemsiieiisOgeiiet oHezoit az Bzomzayap 
fl Hétfői Hayio szeUSgOpei éráim át uesztes8R8k.

Párak íz sassww Mőrak
A vasárnapi világítási üzemzavar 

miatt — melyről alábbi tudósításunk 
számol be — este nyolc óra ötvenöt 
perctől kezdve áramhiány miatt meg
álltak a Hétfői Napló szedőgépei és 
Sötétség borult a nyomdára. Órákon 
át folytonos Ígéreteket kaptunk az 
Elektromos Müvektől anélkül, hogy 
SZ áramszolgáltatást tényleg meg
kezdték volna. Kénytelenek vagyunk 
tehát lapunk mai számát a hajnali 
órákban ötszörösére emelt nyomda-

*• Vasárnap este súlyos szerencsét- idézett elő a hirtelen és váratlan sö- 

jepetés érte a'fővá~ros lakóinak egy 
részét. Este kilenc óra előtt öt perc
cel az ötödik és hatodik kerület ut
cáinak egy részén váratlanul elhal
ványodott a villanykörték fénye. 
Sárgán, sápadtan izzottak a körték 
néhány pillanatig, majd teljesen el
aludtak.

Az V. és VI. kerUlet utcáinak 
nagy részén, ahol az egyenáram

Elképzelhető, milyen zavart okozott
■ világítási üzemzavar a vasárnap 
esti órákban, mikor legélénkebb az 
élet Budapesten.

A világítási üzemzavar valósá
gos sakktáblára osztotta az V. 
Zs n kerületet és a közönség 
előtt szinte megmagyarázhatat
lan módon lóugrásszerüen, ösz- 
szevlssza következett be az 

üzemzavar.

B
irnap este súlyos szerencsét
ől kifolyólag kellemetlen meg
érte a főváros lakóinak egy

Egyes utcákban, ahol egyen- és 
Váltóáram volt vegyesen, a házak
ban étjett a villany, az utcákon sötét 
Volt, másutt a földszinten lévő kávé- 
názban égett a villany, a házban 
tévő lakásokra pedig sötétség bo- 
hilt. Hasonló volt a helyzet a villa- 
taos közlekedésnél is.

Egyes útszakaszokon végig tö
megével álltak n villamosok, 

teásul! pedig, mintha semmi tör
tént volna, kivilágítva, vígan csilin 
teltek a kivilágított kocsik. Lénye- 
gében azonban az Öt és hat kerti- 
Jetnek bizonyos pontjain okozott sú
lyos kellemetlenségeket az üzemza
var. A Teréz-köruton a Király-utcá
ban, a Városliget környékén, a Nyu
gati pályaudvar tájékán és a Váci- 
ut elején mindenütt kialudt a vil
lany, ahol egyenáram volt és itt min- 
denütt megálltak a villamosok, A 
közönség között valóságos pánikot 

személyzettel és kéziszedéssel ele 
állítani.

Lapunknak késői és a megszokottéi 
elütő megjelenéséért, amelyért telje
mértékben a főváros elektromos üze
mét tettük felelőssé, t. olvasóink el
nézését kérjük.

A Hétfői Napló szedőgépel negyedhétkor 
kilenc és félórái veszteglés után indultak 
meg ismét és éppen ezért a Hétfői Napló 
mai száma csak hat oldalban jelenik 

meg.

létség.
A sötétben, vagy féthomólyban 
csoportokba verődött a vaszlr- 
napesti forgalmas utcák közön

sége
és előbb kiváncsiskodva majd nö
vekvő idegességgel találgatta a sö
tétség okát.

A nyilvános helyeken és köz
épületekben

is sok helyen zavart okozott a sö
tétség. A villanylámpák kialvása 
után koromsötétségbe borult a fő
kapitányság épülete. Itt azonnal 
megerősítették az őrséget nehogy 
valamelyik letartóztatott vagy őri
zetbe vett fogoly megszökhessen a 
sötétségben keletkezett zavarban. Ki
aludtak a lámpák a tűzoltó kaszár
nyában is. Ezeken a helyeken ideig
lenesen gyertyákat és karbidlámpák
kal segítettek a helyzeten.

A színházak
nagy részét megkímélte az üzem
zavar A Fővárosi Operettszinház 
éppen a kilencórás előadás megkez
désére készült, mikor kialudtak a 
lámpák, A közönség ijedten ugrált 
fel a helyéről, a szinház alkalma
zottai azonban menyuglatták őket. 
Az igazgatóság intézkedéséra a zene
kar játszani kezdett, hogy ezzel le
kösse a közönség figyelmét és ele
jét vegye a türelmetlenségnek, ragy 
dániknak. A közönség egy része 
benn is maradt a nézőtéren a zenét 
hallgatni, más része pedig az utcán 
sétálva várta, mig rendbejön a vilá
gítás. Később az igazgatóság kö
zölte a közönséggel, hogy az elő
adást már nem lenet megtartani,

A Nemzeti Szinház Kamaraszin

házának vészkijáratait egyenáram 
világítja, a színpadot pedig váltó
áram. így a színpadon volt a vilá
gítás és meg lehetett volna tartani 
az előadást, a tűzrendészet rendel
kezések szerint azonban nem sza
bad játszani, ha nem ég a vészkijá
ratoknál a lámpa. Az igazgatóság 
ezért

a második felvonásnál abba- 
hagy la a darabol.

hogy megvárja, mig teljes rend lesz 
a világításban. Majdnem hasonló a 
helyzet a Vígszínházban is, itt azon
ban nem akadt meg az előadás. l\ 
színpadot váltóáram világítja, ugy 
hogy nyugodtan tovább játszhatnak. 
A nézó'tóren, a folyosókon és a 
büffében néhány percig sötét volt. 
Itt először reflektorokkal világítottak, 
később pedig sikerült átkapcsolni az 
áramot és ekkor már ezeken a he
lyeken is helyreállt a világítás. Né
hány moziban is zavart idézett elő 
a váratlan sötétség. A nagy mozik 
közül a Rádius mozinak váltó és 
egyenárama is van. Mikor az egyen- 
áramvilágitás megszűnt, tiz percnyi 
zavar keletkezett, ott csakhamar át
kapcsolták a vezetéket váltóáramra 
és azonnal kigyulladtak a lámpák. 
Hasonló volt a helyzet néhány mu 
latóban is.

A kávéházak nagy részét nem 
érintette a világítást zavar.

A legtöbb nagy kávéháznak ugyan
is önálló villanytelepe van. így za
vartalan volt a világítás a New-York, 
Emke, Vígszínház és Abbázia kávé
házakban. Kellemetlenebb helyzete 
volt a Kovács-kávéháznak, ahol ki
aludt az egyedáram és sötétség bo
rult a vasárnapi publikummal zsú
folt kávéházra. A pincérek itt gyer
tyákat helyezlek el az asztalokon és 
gyertyaíény mellett igyekeztek szó
rakozni a vendégek, akik a sötétség
be borult kávéház terasszáról tekint- 
gettek át az Oktogon túlsó oldalára, 
ahol ragyogó világosságban úszott 
az Abbazia-kávéház. Néhány kisebb 
kávéházban is kialudt a villany. 
Ezeken a helyeken szintén

gyertyákkal pótolták a villany- 
v llágltást.

A hirtelen bekövetkezett üzemza 
var a kisebb kávéházakban néhány! 
helyen súlyos kárt jelentett a főpin
cérek számára, mert a pillanalny- 
umultusban sokan fizetés nélkül tá

voztak el és a főpincérek az im 
bolygó gyertyaíény árnyékánál bús. 
laködtak veszteségük felett. í\ kör
úti paloták tetejére íelszerelt hatal
mas villanyreklámok közül egyik 
sem aludt ki.

A villanyreklámok óriást fény
csóvái világították a sötétségbe 

borult uirük egy részét.
Az utcai forgalom kepében is mu

tatkozott az üzemzavar hatása. A 
sötét, homályos ulcákon alig tudtak 
átvergődni az emberek az úttesten. 
Most valóban

nagy segítséget Jelentettek a 
villanyrendőrök.

A villamos jelzőlámpák kigyulladó 
fénye nyújtott pontos tájékozást a 
járókelőknek és a közlekedési esz
közöknek. Sok autó nyitott reflektor
ral robogott és igy pótolta az utcai 
világítást.

SzsrencsftüensGg
a raiiíg-teri uiiianvteiepen
A sötétség bekövetkezésének pil

lanatában természetesen azonnal 
százával fordult a közönség felvilá
gosításért az Elektromos Müvekhez, 
ahol azonban az első pillanatban 
senki sem tudta, hogy tulajdonkép
pen mi történt. Néhány percbe ke
rült, mig végre kiderült, hogy tulaj
donképpen

súlyos szerencsétlenség követ
kezménye az üzemzavar, 

amely nem is az Elektromos Müvek 
hanem a BESzKARt egyik áramfej
lesztő telepén történt. A villamos
közlekedés céljaira tudvalévőén a 
BESzKARt önálló villanyelepei szol
gáltatják az áramot. Budán, a Pálffy- 
téren van az egyik hatalmas áram
fejlesztő telep. Vasárnap este az 
áramfejlesztő gépháza alatt elhúzódó 
szuterén helyiségben tartózkodott a 
villanytelep két alkalmazottja, Miller 
Ottó főgépész és Peteliczky Dániel 
gépápolő.

A gépházban dolgozó személyzet 
kilenc óra előtt öt perccel kisebb 
robbanásszerű dörejt hallott a szu- 
terénből és ezzel egyidőben siste
regve hatalmas lángnyelvek csaptak 
fel az alsó helyiségből. Rémülten 
rohantak le a szuterénbe, ahol sürü, 
fojtó füst gomolygott. Néhányan elő
re hatoltak a füstben, amelynek 
fészkénél lángnyelvek kígyóztak. Mi*
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kor átvergődtek a füstön, megdöb
bentő látvány fogadta őket. H kábel
vezetékek között félig eszméletlenül 
nyöszörögve, jajgatva feküdt Müller 
es Peteliczky.

Mindketten inlyown öuze vol
tak égve.

Az alkalmazottak előtt az első pil
lanatra nyilvánvalónak látszott, hogy 
a szuterénben valamilyen módon 
téves kapcsolás történt valószínűleg 
a két ember vigyázatlanságának kö
vetkeztében

rövidzárlat következett be éa a 
Lángok összeégették: őket.

Petelitzky a kezén és az arcán szen
vedett súlyos sérüléseket. Müller 
Ottó főgépészt borzalmasan össze
égették a lángok.

A szerenesétlcn ember testéről 
valóságos cafatokban lógott a 
hús, arca fellsmcrlietetlenséglg 

eltorzult.
Elhaló hangon, jajgatva, nyöszö
rögve feküdt a padlón. A munkások 
azonnal értesítették a tűzoltókat és 
a mentőket. Ausch főtiszt vezetésé
vel érkeztek meg a tűzoltók. Villany
telepen tudvalévőén nem lehet víz
zel oltani, mert a nedvesség vezeti 
az áramot és ezért speciális szer
számokkal, légnyomásos porszóró
val dolgoztak s néhány perc alatt 
sikerült eloltani a tüzet.

Mig a tűzoltók dolgoztak, a men
tők ápolás alá vették a két sesültet 
A körülöttük állók megdöbbenve 
hallották, mikor a kínoktól félig esz
méletét vesztett Müller elhaló han
gon szólt a mellette álló rendőrnek:

— Lőjfőn keresztül, mert meg
őrülök a fájdalomtól, vagy 
adja Ide a revolvert, magam 

végezzek az életemmel.
A mentők bekötözték a két sze 

szerencsétlenül járt embert és a 
Szent István-kórházba vitték őket.

meokezdOdik a fauitns
Az Elcktrotnos Müvek és a 

BESzKAKt szakemberei ezalatt meg
kezdték a vizsgálatot, hogy meg
állapítsák, tulajdonképpen mi tör
tént. Csakhamar sikerült megállapí
tani, miként következett be az üzem
zavar.

A BESZKÁRT Pállfy-téri villany
telepéről kiinduló kábelekkel paral 
lel haladnak az Elektromos Müvek 
kábelei, amelyek az ötödik és hato
dik kerületi telepek számára szol
gáltatják az áramot.

A BESzKÁRT kábeleiről átütött 
a zavar a Elektronlom müvek 
kábeleire le «• Igy történt, hogy 
aemozak a villamos közleke
désben. hanem az egyenáramú 
világításban Is zavar keletke

zett.

A BESzKART és az Elektromos 
Müvek mérnökei és munkásai autó
kon robogtak végig a kábelvonalon 
valamint az ötödik és hatodik kerü
let világítását szolgáló áramfejlesztő 
telepeken és gyors ütemben igye
keztek segíteni a pajon-

Fancsl Kálmán, a BESzKART üze
mi főtisztviselője a leglázasabb mun
kaközben a következőket mondotta 
munkatársunknak az üzemzavarról: 

— A BESzKART PálHy-téri telepe 
a főváros egyes területeire világí
tási árammal is szolgál. Itt történt a 
baleset. Növelte a zavart az, hogy 
az üzemzavar átcsapott a városi 
vonalra is, ahol egyenáramú világi

családja papot hivatott és a szeren
csétlen ember megáldozolt és fel
vette az utolsó kenetet. Ezzel egy- 
idflben ágyánál megjelent a rendőri 
Jazotts.'s, hogy kihallgassa arról, 
hogy tulajdonképpen ml is történt a 
vlllanytelep szuterrénjében.

Az orvosok kámforinjekciók al
kalmazásával igyekeztek életet tar
tani Müllerben, aki töredezett mon
datokban mesélte el, ml történt a 
szerencsétlenség percében. Elmon
dotta, hogy a szokásos időben

kiment aegédjével ar. úgyne
vezett mArvónyszobába, ahová 
csak a tögépésanek szabad be

lépni.
mert itt vannak elhelyezve a precí
ziós finom kényes műszerek és a 
kapcsolótáblák, melyeknek kezelése 
életveszedelemmel jár. Az éjjeli ára^ 
mot akarta átkaocsolni. Alig fordí
tott egyet-kettőt a fogantyúkon, mi
kor hirtelen láng csapott ki és be
következett a szerencsétlenség. Va
lószínűnek tartja, hogy

az olajszűrőknél történt a baj.
Az olajszűrő-készülék a kábelek le
hűtésére szolgál. Az átkapcsoláskor, 
mikor az uj áram betódult a ká
belbe, a feszültség legyőzte a szige
telést és igy történt a szerencsétlen
ség.

Hasonlóképpen vallott a gépápolrt. 
Vallomásukról jegyzőkönyvet vettek 
lel és a rendőri bizottság visszatért 
a főkapitányságra.

Kigyullad és njra elalszik a vil
lany.

A javítási munkálatok során tiz 
órakor egyszerre csak újra sápadt 
fénnyel izzani kezdtek a lámpák'

Alig tartott azonban egy-két pilla
natig, újra kialudtak. Fóltizenkettő- 
kor megismétlődött a kigyu|l»dás, 
most már azonban kellemetlen foly
tatása lett. A lámpák először szabá
lyosan égtek, néhány perc múlva 
azonban vakító fényben kezdtek iz
zani. Egy két percig tartott a szo
katlan erős fény, majd a legtöbb 
helyen

hirtelen sistergéssel kicsapta 
az áram a biztosítékot és rövid
zárlat következet be, azonkívül 
a villany lámpák fémszálai ser- 
cegve kiégtek és Ismét korom

sötétség keletkezett.
Az újabb üzemzavarnak állítólag 

az volt az oka, hogy segítségképpen 
az Elektromos Müvek Horn Ede- 
utcai telepéről akartak áramot ve
zetni a kábelekbe. A bekapcsolásnál 
azonban olyan nagyfeszültségű áram 
került a vezetékekbe, hogy a gyön- 
f'ébb feszültségre berendezett veze- 
ékek kiégtek s a körték fémszálai 

szétpattogtak.
Az Elektromos Müvek vezetősége 

éjszaka félkettőkor azt a felvilágo
sítást adta, hogy egy Vilmos csá- 
szár-uti kábelgócpont az üzemzavar 
következtében nemcsak hogy meg
rongálódott, hanem

a szó szoros értelmében szét- 
roncsolódott,

elolvadt és formális ólomtömbbé ol
vadt össze.

A közönség nagy megdöbbenéssel fo
gadta az áramzavart, amely most már 
nem először fordul elő. Általában az 
Elektromos Műveket teszik felelőssé és 
többek között a Fővárosi Opereltszinház 
is kártérítési pert indít az Elektromos 
Művek ellen.

A tisztiorvos vasárnap újból 
megvizsgálta a Szerdahelyl-ti.lO 

számit ház lakót
A kiütéses llfuszbelefl Rosner Ábrabám- 
nét a Szent László kórházba szállltottáK

Vasérn-Jp déloláll megjeleni a Swmere-ute. 
10. számú házban, ahonnan Rosner Abrahám- 
nét kiütéses tífusszal szállították el, Pauer Ká
roly dr. VIII. kerületi tisztiorvos és sorban 
megvizsgálta a lakókat. Különösen a gyerekeket 
nézte meg alaposan, de

semmi gyanús körülményt nem talált.
A tisztiorvos mindenesetre tudtára adta a la
kóknak, hogy a- gyermekek nyolc napig nem 
mehetnek iskolába, a lakók vendégeket nem fo
gadhatnak és ha esetleg bárkit a legcsekélyebb 
rosnzullét fog el, azonnal jelentse a tisztiorvosi 
hivatalnak.

A Szcmere-utca 10. számú ház lakói még 
mindig a házban előfordult kiütéses tifuszbeteg- 
ség hatása alatt állanak. Csoportokba verődve 
izgatottan tárgyalják a folyosókon és a lépcső
házban a ház szenzációját.

A kiütéses tífuszban megbetegedett Rosner 
Ábrahámné a Szent László kórházban fekszik. 
Távol a többi betegtől, külön szobában helyez
ték el. Állapota a vasárnap folyamán nem sú
lyosbodott és igy remény van arra, hogy beteg
ségéből felépül.

Rosner Ábrahámné férje és gyermekei még 
mind’g a fertőtlenítő intézetben vannak meg
figyelés alatt. Maga az intézet igazgatója vizs
gálta meg őket, de semmi gyanús körülményt 
nem tapasztalt, valószínű tehát, hogy Rosnernó 
hozzátartozóit nem fertőzte meg. A Rosner-csa- 
lád különben még egy hétig marad megfigyelés 
alatt.

pAkisi
KALITKA 
(PABISIEN GRILL) 

VALLAT EIFE-UTCA 35.
TELEFON: 83-74.

easáraapjtetó’Wstl
ma dőteiőtt uesrt at nwataiat uass Jftzssf népiőtón 
miniszterül — A miniszterelnök msséWtezésB után 

elsőnek wamő küiügyminiszteml tanácskozott
Bethlen István gróf mlnlstterelnöli vssárnap 

délelőtt hatnérk.sell nyári szabadságáról.
Bethlen István flról mlnlsslerdnök vasár- 

nap hajnalban Indult el lükéről, 
ahová pár nappal erdőit tért vissza Radvány- 
ból. Vasárnap rct-gel hat óra húsz perckor 
Nagykanizsán fölszánt a budapesti gyorsvonat
hoz csatolt szalonkocsiba. A kalauznak meg
hagyta, hogy az utazót alatt senkit, még csak 
be se jelentsen nála. így azután a niinisztcrd- 
nftk teljesen egyedül utazott szalonkocsijában 
Budapestre. Siófokon kiszállott és az étterem
ben megreggelizett. A kanizsai gyorsvonat me
netrendszerűen pontosan

Uz óra harminc perckor Érkezett meg a 
délivasuti pályaudvarra.

A várócsarnok szélén detektívek serege vont 
kordont a kiszálló miniszterelnök előtt. A de
tektívek élén maga Hetényi Imre főkapitány
helyettes ügyelt a rendre. A miniszterelnök 
autója közvetlenül a gyorsvonat utolsó kocsija, 
a szalonkocsi előtt várakozott, úgyhogy a mi
niszterelnök a gyorsvonatról úgyszólván egye
nesen az autójóba lépett be. A kormány részé
ről a pályaudvaron senki wm várta a minisz
terelnököt, aki egyenesen a miniszterelnökségi 
palotába hajtatott.

Bethlen István gróf miniszterelnök egyébként 
vasárnap a kormány tagjai közül sem fogadott 
senkit. Telefonon is egyedül Walko Lajos kül
ügyminiszterrel beszélt, aki már reggeli tiz óra
kor megjelent hivatalában. A miniszterelnök az 
egész vasárnapot családi körben töltötte. Dél-

után megjelent a margitszigeti lovasmérkőzésen. 
A miniszterelnök holnap délelőtt kezdi meg 
kormányzati tanácskozásait Elsőnek Vass Jó
zsef népjóléti miniszter jelenik meg a minisz
terelnöknél, hogy átadja a kormányelnöki te
endőket. A legközelebbi napokban esedékes a 
képviselőhöz őszi munkaprogrammjának meg
állapítása is, ebben a kérdésben azonban előre
láthatóan csak közvetlenül a Ház első, október 
tizcnnyolcadiki ülése előtt lesz döntés.

SU et MÁTRA
groteszk táncok

INESSA KATONA 
Dause clasique

Maud Miami
&

Jaques Delvannes
.' a Folies Bei gere attrakciói

MLADGIE COFFIE 
a nagysikerű mulatt énekesnő 

Grasz Anci és Ilus

A NÉGER JAZZ
utolsó hónapja

Diskrét, olcsó, becsületes

BOV HÓLLflLAT
Ákácfa-u. 4. — Minden megbízást vállal.

Éllel-nappaii szolsálat
Telefonok: ÍÍX*' SV." 

! óránként i Dj_n<ö_ 

XIX.maflyarkir.^Osziálysorsiátúk 
80.000 sorsjegy, oo.ooo nyeremény 

minden mísoúlh sorsjegy nyer!
Legnagyobb nyeremény szerencsés esetben

pengő tégy tel iplilfú pengős

fást szolgáltát az áramkör. Tiz óra
kor úgy igyekeztünk segíteni, hogy 
azokon a helyeken, ahol a villamos 
még közlekedett, főként a budai ol
dalon, berendeltük a kocsikat a re
miibe, hogy az igy felszabadult ára
mot a világítást szolgáló kábelek 
áramkörébe kapcsolhassuk át.

Mig a szakemberek a világitás 
helyreállításán dolgoztak, rendőri bi
zottság szállt ki a Szent István-kór
házba, hogy kihallgassa Müllert és 
Petelitczkyt. Müller Kihallgatása meg
rendítő körülmények között történt. 
A szerencsétlen embert, mikor be
szállították, már haldokolt Az orvo
sok eszméletre téritették, azonban 
úgy látták, hogy életbenmaradásá- 
hoz már alig van remény Müller

JttdLÓSZ,

1

Jutalom ós nyeremények:

300.000 pengő,
20C.000 pengő,

100.000 pengő,

6 millió pengő,
mely összeget készpénzben fizetik ld.

Iz 1. őszi. huzása olilóher 22-én kezdöiíik.
A sorsjegyek hivatalon árai:

SoraJegysH az Osszas ár t'slf ökníl I

ifrSka —AUTÓ ÚRVEZETŐ ISKOLA
yiKTORin UUYO ffiRUEZETŐ ISHQLR, BUDAPEST, UJ., VtteőSIHflRTY-UTCR 53. SZttttl. TELEFOB: TEREZ 213 9B
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Lukács György a kormánypártban akciót 
indít a numerus clausus eltörlésére

A volt kultuszminiszter nyilatkozata a „békebeli" liberalizmusról. — A 
külföldi magyar akciókban nagy ártalmunkra van a numerus clausus
Lukács György dr. volt kultuszminiszter 

hosszabb külföldi tartózkodásából a napokban 
érkezett {haza. Tekintettel arra, hogy Lukács 
György a kormánypárt padjaiban nem egyszer 
tett bizonyságot demokratikus felfogásáról, 
érdemesnek tartottuk, hogy kikérjük véle
ményét azokról a liberális nyilatkozatokról, 
amelyek legutóbb kormánypárti képviselők ré
széről elhangzottak. Lukács György a József 
királyi herceg Szanatórium Egyésüiet elnöki 
SSobájában fogadta a Hétfői Napló munkatár
sát és ismertette álláspontját az aktuális kér
désekről. Mindenekelőtt az iránt érdeklődtünk, 
hogy mi a véleménye az egységes párt soraiban 
észlelhető állítólagos liberális megmozdulásról. 
A következő választ kaptuk:

—- Az én álláspontom ezekben a kérdésekben 
'jórészt ismeretes, hiszen liberális meggyőződé
semről nyilt színen is bizonyságot adtam. Én 
úgy látom a helyzetet, hogy a magyar közvéle
mény egyes rétegeiben a liberalizmussal szem
ben megnyilatkozó ellenszenv fogalomzavarbót 
származik, amit úgy magyarázok, hogy

■ liberalizmus fogalma újabbon eltolódott.
Sokan a liberalizmust összetévesztik a radika
lizmussal. Éppen azért a legfontosabb teendő
nek tartom a liberalizmus fogalmának helyre
állítását.

Arra kell törekednünk, hogy a liberaliz
mus Ismét régi, békebeli fényében tündö

köljék.
Liberális felfogásomnak két alappillére van; 

a titkos szavazati jog megvalósításának és 
a numerus clausus eltörlésének követelése.

’A titkos választói jog általános érvényű és az 
egész világra szóló intézmény. Ma már valóban 
Magyarország az egyetlen alkotmányos állam, 
aohl még nyilt szavazás van érvényben. Bo 
kell vallanom, nem egyszer vetették szemünkre 
a külföldön jártunkban, hogy miként állhat 
még mindig fönn nálunk a nyilt szavazás 
elavult intézménye.

A külföldön elképzelni sem tudják, hogyan 
lehet még valahol a világon nyíltan sza

vazni!
A másik követelésem a numerus elausus eltör
léséi, helyesebben mondva a 
helyreállítását célozza. Ebben a 
a külföldi relációk szempontjait 
nem kések bevallani, hogy

nekünk külföldi akcióinkban 
munkra van a numerus clausus törvénye.

Szükségesnek tartom ebben a vonatkozásban 
fölemlíteni, hogy vannak államok, amelyek 
sokkal krudélisebbek a zsidókkal szemben, 
mint Magyarország. Ezekben az államokban a 
gyakorlati élet területein szorítják hátra a 
Midókat anélkül, hogy jogszabályokat alkot
nának velük szemben. Itt van például Románia 
példája. Romániában a zsidóság összehason
líthatatlanul nagyobb elnyomatásban szenved, 
mint amekkora elnyomatást nálunk a numerus 
tlausus jelent. És mégis Románia a külföl- 

• dön dicséretet arat azon a cimen, hogy elő
zékenyen bánik a zsidósággal. Magyarország 
pedig annak el’enére, hogy zsidó polgártársai 
kizárólag a felső oktatás terén szenvednek el
nyomatást, azzal, hogy a tanszbadságot a nu
merus clausus törvénye korlátozza, egyenesen 
kiprovokálta maga ellen a támadások szaka
datlan láncolatát. Joggal lehet azt mondani, 
hogy egyenesen felhívtuk a világ figyelmét 
magunkra e példátlanul helytelen törvény sta
tuál ásóval.

Közbe ve tőén megkérdeztük, nem tartja-e 
szükségesnek, hogy az egységes párt kebelé
ben akciót indítson a numerus clausus eltör
lése érdekében. Lukács György erre vonatko
zóan ijzv nyilatkozott.

— Mihelyt erre alkalmam nyilik : .
legelső parlamenti felszólalásomban szóvá 
fogom tenni ezt a kérdést és elvi okokból 
— a külföldi közvélemény Idevonatkozó

felfogásának kiemelése mcllell — újra sík
ra szállók a tanszabadság teljes helyre
állítása érdekében pártom keretén belül Is.

Mint a numerus clausus elvi ellensége, termé
szetesen az Ügyvédi numerus clausus terve sem 
tölt el örömmel. Én még mindig bizakodom 
abban, hogy a kormány liberálisabb megoldást 
fog találni.

Az esküdtszék visszaállításáról Lukács 
Györgynek ez a véleménye :

— Én a magom részéről

nem osztom azokat az aggodalmakat, ame
lyeket egyesek az esküdtszék Intézményé

vel szemben emlegetnek.
Bizonyos korlátozást, különösen az esküdtszék 
elé tartozó anyagot illetően magam is szüksé
gesnek tartok. A sajtópöröknek föltétlenül

esküdtszék elé kell kerülniük. Azt a felhozott 
ellenérvet, amely szerint az esküdtszéki tárgya
lás fedozete alatt bolsevista agitáció fejthető 
ki, súlytalannak és alaptalannak tartom, hiszen 
az esküdtszék intézményét kikezdte a bolsevíz- 
mus, mihelyt neki nem kedvező ítéleteket ho
zott.

A napokban elhangzott kormánypárti „libe
rális" nyilatkozatok titán Lukács György ko
moly megnyilatkozása fokozottabb reményt 
nyújthat azoknak, akik a demokrácia elveinek 
érvényesülését a kormánypárt kezdeményezé
sétől remélik. A két hét múlva megkezdődó tör
vényhozási munkában a kormánypárt liberális 
tagjainak mindenesetre lesz elég alkalmuk 
arra, hogy demokratikus felfogásukról komoly 
bizonyságot tegyenek.

Ritkái Károly dr.

Súlyos motorkerékpár 
szerencsétlenség a vasárnapi 

svábhegyi versenyen
A Kar thausi-útnál felborult Kovács Andor 

versenyző motorkerékpárja

tanszabadság 
tekintetben is 
emelem ki és

nagy irtai-

A svábhegyi autóversenyen vasárnap 
délelőtt sutyos szerencsétlenség történt, 
mely két sebesüléssel végződött.

Kovács Andor versenyző a Bp. 41— 
844. számú oldalkosaras motorkerék
párján indult. Az oldalkocsiban Simon 
Ferenc foglalt helyet, akit gyakorlott 
mitfahrernek ismernek. A Karthausi-ut 
keresztezésénél, az éles fordulónál Si
mon Ferenc kihajolt az oldalkocsiból, 
hogy szabályszerűen ellensúlyozza a ka
nyarodás élét. Valószínű azonban, hogy 
véletlenül a kelleténél jobban kihajolt,

a kocsi elvesztette egyensúlyát és 
felborult.

Kovács Andor széles ívben kiröpült az 
ülésből és véresen terült el az utón. A 
közelben felállított kőlözöhelyröl azon
nal odasiettek a mentők. Mcgállapitot- 
ák, hogy

Kovács koponyaalap! törést szenve
dett, Simon azonban csak könnyeb

ben sérült meg.
A mentők bekötözték Kovács sérüléseit 
és autón a sebészeti klinikára szállítot
ták. Simon Ferencet a helyszínen ré
szesítették első ‘ segélyben. Az összetört 
motorkerékpárt levontatták a verseny
pályáról.

Vasárnap reggel veszedelmes 
tűz pusztított a Metallum r. t 

gyártelepén
Vasárnap reggel veszedelmes tűz pusztított 

a váci-uti gyárnegyedben, a Metallum fém
gyárban. A Váci-ut 69. szám alatti Szivattyú 
és Gépgyár r. t. felparcellázott régi telepén 
működik a Metallum részvénytársaság fém
gyára.

A portás vasárnap reggel észrevette, hogy 
a kazánház ablakain sűrű füstoszlop tör ki. 
Fellármázta a házitüzoltőkat, majd értesítet
ték a központi tüzörséget is. Eusch és Sturm 
tisztek vezetésével kivonult a központi, a II., 
V., VI. kerületi és az önkéntes tüzőrség.

A tűz veszedelmesnek Ígérkezett, mert 
közvetlenül a Metallum telepe mellett fekszik 
a Holndonner hordó- és dongafatelep, a Ma
gyar-Belga fémgyár, egy nagy textilüzem és 
inég néhány kisebb gyár. A kazánház már 
teljes lángban állt.

attól lehetett tartani, hogy a tűz átterjed és 
kárt okoz.

A tűzoltók megszállták a szomszédos gyá
rak épületeinek tetejét és több sugárból víz
zel árasztották cl a lángban álló kazánházat. 
A környéken túlzott rémhírek terjedtek el és 
a szomszédságból nagy tömegekben tódultak 
az emberek a tűz helyére. A Mosonyi-utcai 
rendőrlaktanyából egy szakasz rendőrt vezé
nyellek ki, akik kordont vontak ét visszaszorí
tották az oltás munkáját megnehezítő töme
get. Két órai megfeszített munka után sike
rült lokalizálni a tüzet és elejét venni a to
vábbi veszedelemnek. A kazánház teljesen le
égett, más épületben azonban nem esett kár. 
Az ideiglenes megállapítás szerint a tüzet a 
kazánban elhelyezett gázretorta okozta. Ez a 
relorta, amely az égési termékeket ipari cé
lokra alakítja át, felmondta a szolgálatot és 
igy következett be a szerencsétlenség. A kár 
összegét és a tűz pontos okát a holnapi tűz- 
vizsgálat során állapítják meg.

Ma záróra órakor

NEMZETKÖZI ORFEUM

TABARIN
A kltUnö októbert tnUior slágerei* 

Kremollna a űarras 
a berlini Scala v. atarjat

DoDrovits marta és Tarnay Géza
vendéjrtcl lépte

2 FRRiHTI
a prágai opera azólóténeoaal

Oűnos Oszkár uj kijpieiuai 
3 IWUST^S 
A legjobb percbe akrobaták 

Anna Kanoua 
omii & malis 

a favorit zene éa tánckettóa 

JERRV da ffWS'ES 
és a Kisérc műsor
Kezdete 10 órakor

minden este
nagyvöredi

Ettra HMy ás Sándor
cigányzenekarai muzsikálnak

Ötórai tea 
Tánc 

minden vasárnap és ünnepnap a
Télikertben

Házon kívüli rendelések. — Külön tér- 
mik. — felelői Jóáioí 410—29.

AD
az oiöhclű viliig tamncozfiiialvo

Még 2-szer Oroszország
Pénteken Yvaln uj operettje

Csattan a csók
■>>■ uiuisias v ueuvo, nui ■»**> vinni, naiii

mészáros Paaietta, szeaeiv ibolya
MAGYAR SZÍNHÁZ

Oz „ldcal“ pehelypaplan, 
Meleg, tanús, mint egp katlan 
Gyönyörű mintákban, garantált pehelytartó. Megtekintés és mindennemű felvilágosítást 
adunk a legelőzékenyenben, levélben is. Régi pehely dunyhából új Ideál paplant készítünk 
»«ncor jdeAL** papiangvúr iu, Kamormayer Károly-u. 1

■ff E M A & zongoratermeiben hlrnevea
M n¥ OH M ■■ A márkéju zongorák és nlntii 

nók legolcsóbb.™ kaphatók 
VL, Teréz-körut 4Sb. Réezletrela. - Javítás.

Telefon: Teréz 258—78. hangolás

A házi jazz-band mellett 
Bécs kedvelt zongorahumoristája

Magyar-utca 5. Telelőn: J. 454—40.*

Ma, hétfőn, kedden, csütörtökön, szombaton és vasárnap

a Vígszínházban
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líüHK
A nyolcvanéves Hindcnhurg

Berlin, október 2.

Hindcnhurg birodalmi elnök nyolcva
nadik születésnapját nagy ünnepélyes
séggel ülték meg Berlinben és a biroda
lom mind 'n részében. Az ünnepségeket 
tisztelet vezette he, amely után n biro
dalmi elnök a birodalmi kormány tag
jait fogadta. Ezután a porosz államkor- 
mány tagjai tiszteleglek Hindenburgnál 
Braun porosz miniszterelnök vezetésé
vel. Utánuk a diplomáciai kar, a német 
birodalmi gyűlés elnöksége, a birodalmi 
véderő képviselői, a porosz tartomány- 
gyülós, majd Berlin város képviseletében 
a berlini főpolgármester és a régi had
sereg képviselői tiszteleglek Hindcnhurg 
élőit.

Bcilin sárosa nz ünnep alkalmából 
ziszlódiszbc öltözött. Az utcákon belát 
hatatlan tömegek várakoztak az elnök
re. aki délután négy órakor az Állat
kert előtti térre hajtatolt és itt fogadta 
q német ifjúság hódolatát. Az útvonal 
mentén álló autókat virágokkal díszítet
ték fel. Az ifjúság tisztelgése után gyer
mekkórus adott elő hazafias dokikat. 
Az elnök ezután a tömeg meg-megujuló 
lelkes tüntetésétől és ünneplésétől kisér
ve visszatért a birodalmi kancellári pa
lotába.

A külföldről 302 nemei egyesület ré
siéről érkezeit üdvözlő távirat

A Hétfői Napló uj helyisége. A Hétfői 
'Napló szerkesztősége és kiadóhivatala uj 
helyiségbe költözött? A szerkesztőség és ki
adóhivatal megnagyobbított uj helyisége 
mától kezdve a Rákóezi-ut 36. számú ház 
első emeletén van. Telefon : József 303 93.
Vasárnap délután 4 órától kezdve a nyomdai 
srerkesztöség tovább is változatlanul a 
Glóbus,nyomda épületében van. Telefon : 
Teréz 245—81 és 245-82.

— AddoiivI kedden délben érkezik 
Budapestre. A Hétfői Napló szombat
helyi tudósítójának értesítése szerint 
Apponyi Albert gróf Gyöngyösapátiból 
kedden reggel utazik cl a fővárosba. 
Apponyi gróf Szombathelyről a reggel 
félkilenc órakor induló gyorsvonattal 
utazik a fővárosba, ahová délután egy 
óra 40 perckor érkezik meg.

— Időjárás. A Meteorológiai Intézet 
vasárnap az időjárásról a következő 
jelentést adta ki: A felhőzet csökkené
sével az cső sziinése várható lényegte
len Időváltozással.

Fleming & Dancer
■ világhírű nógor tóncoepár a 

Taiicpaiot&üan Rftwutca w.

— Ripka Ferenc ünneplése. A Budai 
Társaskör Ripka Ferenc, mai nevenapján a 
budai Vigadóban nagy vacsorát rendez.

— Hirtelen halát n VI. kerületi elöljárósá
gon. Áofor-’t Ferenc. f>2 éves nyugalmazott 
tFrlviselÖ a VI kciüleli elöljáróság folyosóján 
szishaja miatt Jiirt-len rosbul lett, összeesett 
és pár perc múlva meghall. A rendöli bizott
ság Intézkedésére a holttestei a törvényszéki 
orvostani intézetbe .srúllitolták.

Bardy & Bardy 
haway tóneospár a 

Táncpa'oléltsan Rúvayütca 18.
— öngyilkos urtassreny. Marsi Istvánná egri 

forgalmi adóellenőr 22 eves felesége családi 
viszály mi'tl öngyilkosságot követett cl. Élet- 
Veszélyes állnpotl an beszállították az egri ir
galmasok kórházába.

— A László és Fekete cég mától, hétfőtől 
kezdve szenzációs út leszállítást léptet életbe. A 
szerén c'i'.'los őszi és téli szöveteinek vissza
maradt résrét, nz eddigi niétcrcnkinti 25—30 
pengős árak helyett 8, 10. 12 és 15 pengős ára
kor. áf.-’it ák. A Lnszió és Fekete cég újítása a 
körőn’ég srélrs r.'jrt?i I ’Cn rsgv tetszésre talált.

| BoroshoMMí |
; uj és használt, 100 litertől 850 literig 1
azonnali szállításra minden mennviségben I 

kaphatók.
JBüluu tsorcőgyar. |

•wirr •iorT.~ r'in üFi i laMnaMaujzuznuauMamuMaMiM

fi Lyon teáról öeszél s az Ouiniába özönlik egész Budapest!

Újabb kislakásokat akarnak építeni 
a bankok a főváros részére

19 millió pengőt fizet ki a főváros a jövő hónap elején 
elkészülő bérházakért

November elsejére elkészülnek a bankok által 
épített kislckósos bélházak és a főváros egy
idejűleg ki fogja egyenlíteni a bankok számláit. 
A tanács ugyanis elhatározta, hogy egyszerre 
fizeti ki a házak építési költségét, mert ig) meg- 
szabadul a több mint 7 százalékos kamatter
hektől. A legutóbbi tanácsülés foglalkozott ezzel 
a kérdéasrj s felhatalmazást adott arra, hogy a 
bankok járandóságát, ami 18,856.000 pengőt 
tesz ki, e /iő végen egyosszeghen fizethessék ki. 
A tanács már több százezer pengő előleget is 
kiutalt az összeg terhére.

A napokba na bankok részéről

njahb ajánlatot kapott a főváros, 
amelyben késznek nyilatkoznak további bér
házak felépítésére is. Ajánlatukban nem kíván-1 
jók, hogy a főváros egyösszegűén fizesse ki az 
újonnan építendő házak költségéi s hogy a fő
város érdeklődését felkeltsék, még arra is haj

Német tőkések dollár- 
kölcsőnével kifejlesztik 

a Margitszigetet
Luxus világfürdőhelyet varázsolnak a Margitszi
getből — Budapesten tárgyalnak a német csoport 

megbízottjai
hét nap óta nagyjelentőségű ügyben tár

gyainak Budapesten egy berlini tőkecsoport 
megbízót l ja i. .4 Margitszigeten tervezett 
nagyszabású átalakításokról van szó, amely
hez a német tőkecsoport bocsátana pénzt a 
sziget igazgatóságának rendelkezésére.

Mióta a főváros, illetve a Közmunka
tanács magához váltotta a Szerit Margit
sziget Gyógyfürdő Rt. tulajdonjogát, állan
dóan foglalkoznak a tervvel, hogy kifej
lesszék a szigetet és világviszonylatban is 
számottevő fürdőhelyet létesítsenek Buda
pesten,

Magyar Brlonlt akarnak csinálni a 
Margitszigetből,

amelyet erre éppen gyönyörű fekvése pre
desztinál. A Közmunkatanács felügyeleti 
joga alá tartozó részvénytársaságnak azon
ban nem all rendelkezésére elegendő pénz, 
amellyel ezt a tervet meg lehetne valósítani 
és ezért a töke megszerzése céljából tárgya
lásokat kezdtek.

A tárgyalásokba most belekapcsolódott 
egy berlini magántőke-csoport,

amely kölcsön, vagy finanszírozás formájá
ban hajlandó megfelelő tőkével hozzájá
rulni a nagyszabású tervek megvalósításá
hoz.

A Hétfői Napló szerkesztősége és kladó- 
hivalaia a Rákócri-ut 36. szám alá költözött. 
Telefon: József 808—90. Vasárnap este vál
tozatlanul Aradi-utca 8. Telefon: Teréz 
245—81 és 245—82.

TÁfliCFALOTA
Révay-atca IS

Ma záróra 
reggel fl órakor

— A m. kir. Osztúlysorsjáték résztvevői közül 
legtöbben régi sorsjegyszétnalkai tartják meg. 
mert úgy előnyösebben kihasználhatják az 
óriási esélyeket. Emiatt áll aránylag kevés 
sorsjegy az uj vevők rendelkezésére at október 
22-én kezdődő sorsjátékban. Siessen tehát ma
gának egy sorsjegyet biztosítani, mert legutóbb 
is sokan — akik az utolsó napon akartak sors
jegyet venni — már nem kaptak.

— A műegyetem megnyitó ünnepe. Va
sárnap délelőtt tartotta megnyitó ünnepségét 
a József műegyetem. Az ünnepségen meg
jelent. Klebelsberg Kunó gróf kultuszminisz
ter, Magyary Zoltán, Forster Gyula minisz
teri tanácsnok, Balogh Jenő, az Akadémia 
főtitkára, Finácsy Jenő rektor. Martin Aurél 
Karch Kristóf dékánok, Grosz Emil egye
temi tanár és a tudományos élet számos 
tagja. Szarvasy Imre dr. lelépő rektor után 
Szily Kálmán dr. ezévi rektor mondott ün- 
népi beszédet.

landók, hogy a kedvezbb hitelviszonyokra való 
hivatkozással

előnyösebb feltételeket szabjanak.
A tanács egyelőre még nem válaszolt az aján
latra, mert nem tudja, miként vélekedik a tör- 
vényhatósági bizottság a bankok rezsijében tör
tént építkezés esetleges folytatásáról. Az tény s 
úgy a tanócs, mint a közgyűlés is elismeri, hogy 
még sok ezer lakásra volna szükség s csak ab
ban térnek el a vélemények, hogy a hatóság, 
vagy a magántevékenység gondoskodjék-e a 
további lakástermelésről.

A tanács most tapogalódrík a közgyűlés tag
jainál álláspontjukra vonatkozóan s ennek 
eredménye alapján fog határozni abban, hogy 
folytassa-e a lakásépítkezést s ba igen, igénybe 
vegye-e ujra a banktőke közreműködését. Eltol 
függetlenül az.onban még ebben az évben meg
kezdi a főváros saját rezsijében három uj bér
ház építését.

A német tőkecsoport megbízottjai már 
Budapesten tartózkodnak 

és megbeszéléseket folytatnak az illetéke? 
tényezőkkel. Magyar részről Wild József 
vezérigazgató vezeti a tárgyalásokat. A tár
gyalásokról kiszivárgott hírek‘szerint a né
metek a legmesszebbmenő módon hajlan
dók belebocsátkozni a kölcsönbe, mert 
abszolút rentábilis és nagyjövőjű vállal
kozásnak tartják a sziget kifejlesztését. A 
szóbanforgó kölcsönösszeg többmillió dol
lár. A tervek szerint

tökéletesen modernizálják a gyógy
fürdőt, a strandot, a sportpályákat, a 
főbejárattal szemben az alsószigefi ven
déglő helyén teljesen modern négyszáz 

szobás luxusszállót építenek

és más irányban is előkelő fürdőhellyé va
rázsolják a szigetet, amelynek képe tel
jesen átalakulna. Az eddigi tárgyalások már 
túlnőttek az előzetes megbeszélés keretén, 
úgy hogy már

a legközelebbi napokra várják a köl
csön végleges pcrfektuálását.

A tárgyalások hire bizonyára nagy érdek
lődést vált ki és a német tőkésekkel foly
tatott tárgyalásokra tereli a magyar pénz
világ figyelmét is.

— Halálozás. Beér Ábrahámné szül. Sebőn- 
féld Ilka hosszú és kínos szenvedés után Má
tyásföldön 51 éves korában elhunyt. A megbol
dogultban Ötvös Henrik szerkesztő nővérét gyá- 
sőolja. A temetés f. hó 3-án délután 3 órakor 
lesz Mátyásföld, László-u. 2. sz. gyászházból.

— A Pannónia Szálló újonnan átalakított 
éttermei és kávéháza kedden, október 14-én 
ujra megnyílnak. Radics Béla muzsikál.

The Merry Twin
a

TáncpalotaDan Rftvay-utca 18.
A Hétfő Napló szerkesztősége és kiadó

hivatala a Rákóczl-ut 36. szám aló költözött. 
Telefori: József 308—96. Vasárnap este vál
tozatlanul Aradi-utca 8. Telefon: Teréz 
245—81 és 245—82.

— Sas Náci síremléke. Vasárnap délelőtt 
avatták fel a rákoskeresztúri temetőben Sas 
Náci síremlékét. Az ünnepélyen Dénes Lajos, 
valnmint a Színész- és Zenész-Szövetség kép
viselői tartottak emlékbeszédet.

— Francia tanfolyamok. A francia követség 
védnöksége alatt nyelvtanfolyamok létesültek. 
A tanfolyamok már meg kezdték működésüket, 
dr. Őrei Géza felsőkereskedelmi iskolai igaz
gató vezetésével. Az idei tanévben oly töme
ges volt a beiratkozás, hogy felülmúlta min- 
den eddigi évnek hallgatói számát.
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— Á kormányzó a szentesi kiállításon. 
Szentesről jelentik: A kormányzó ma reg
gel Szentesre érkezett, hogy megtekintse a 
tiszavidéki mezőgazdasági-, ipari- és keres
kedelmi kiállítást. Az ünnepélyes fogad-, 
tatás a megyeháza előtt zajlott le; itt vár
tak az államfőre a vármegye és a város 
diszmrtgynros előkelőségei, továbbá Her« 
mann Miksa kereskedelemügyi és Mayer, 
János földmivclésürvi miniszterek. A vár
megye nevében Farkass Béla főispán, mon, 
dott üdvözlő beszédet, amelyre a kor
mányzó nagyobb beszéddel válaszolt. A 
vármegyeházáról a kormányzó a kiállítás 
megtekintésére indult. Délben Farkass 
Béla főispán ebédet adott a kormányzó tisz-t 
leletére. Utána az államfő délntén két óra
kor autón kenderesre utazott.

I.ÖSPORT
Lovarsgyleti versenyek

I. 1. Kardos (4/té Gutái, 2. Felperes (6) Gulyái, 
3. Kapatos (3) Schejbal 1% h. 4 h. 10;13.

II. 1. De bizony (fi) Kovács, 2. Sólyom (2) Gutái, 
3. Flaminia (1H) Schejbal. F. m. Manka 11.. Ponde- 
rcvo, Tatr.rang. Mandoliné. Eszmény, li h. % n. 
"In! 1’’Tte.vlr«. <1M> B«-h. 2. SÍI. tart) Sí.M. 
3. Nesze (5) Gutái. F. m. Plroucttc. Fabula, Katinka, 
Kitudja. Fejh. 3 h. 10:31. 12. H. 13.IV 1 Janicsár (14) Wcchérmann, 2. Fagyöngy (ifi) 
Htiibfer. 3. Rádió (3) Schejbal. F. m. Szamos Mag- 
duska. Hemllch. Monsoon. Cií*Os‘ Dacos, Elöljáró. 
Peter ran. Bobbv G. 1'4 h. nyh. 10;h9. 49, /l. 22.

V. 1. Cineominas (2'4) Gutái, 2. Bánat (16) Scbej- 
bal. 3. Seinusz (’/. e) Szabó. F. m. Passereau, Char. 
leston. Darius, Daruhál, Baghira. Patrona, Eaton Rock, 
Tárogaló. 4 h. '4 h. 10;33, 13, 16, 12.

VI. 1. Kutas (12) Csuta, 2. Ne husulj (3) Horváth, 
3. Apor (6) Balog. F. m Alperes. Hogy volt. Chartne. 
BlondeUa. Lelenc. 1 h. Vi h. 10;82. 21. 20. 20.

PÉLE-MELE
KG Madár

Telelőn: T; 292—85. 
Az októberi 

rekord tánemtisor bemutatója
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Déllvasutnál, (75-tís villamos első 
megállóhelye) minden komforttal, 
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GICHNER JÁNOS
Budapest, VII., Erzsébet kMrűt LO.
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Miért kellett Rótt Ferencnek rövid 
utón elhagyni a Royal Orfeumot?
Rótt Ferenc, a Komédia igazgatója a szinház egyik páholyából 
nagy feltűnés kíséretében kiráncigált két előkelő pesti színészt

Ez a tipikusan csúnya pesti történet két 
részre oszlik. Mindkét rész főszereplője 
Rótt Sándor kivaló komikus fia, Rótt Ferenc, 
aki im‘ végre egyszer kettős főszerephez pu- 
tott. Igaz, hogy nem a színpadon ...

Nem is Írnánk erről a fiatalemberről, hi- 
aien olyan kevéssé ismerik őt Pesten, ha az 
{jgyeknek folytatása nem lenne, amely a 
színházak választott bírósága elé tartozik.

1.
A Royal-Orfeum multhavi műsora első fe

lében „Nisnyinotaf*rod“ cimü táncos tréfát 
mutattak be, amelyben Rótt Ferenc is ját
szott. Most, hogy Rótt Sándor, a kitűnő, el
ismert szinész, a Komédia „vezérigazgató"- 
ja lett, Rótt Ferenc pedig apja szárnyai alatt 
ugyanott igazgatói minőségben szerepel, en
gedélyt kért és kapott Zerkovitz Bélától a 
Royal-Orfeum igazgatójától arra, hogy a 
Komédia nyitása napján a „Nisnyi novgorod" 
című tréfa a műsor második felében jöhes
sen.

Zerkovitz Béla a Royal-Orfeum műsorát 
ennek értelmében lojálisán átrendezte és 
ugy tervezték, hogy a Komédia premierjére 
való tekintettel a tréfa a műsor második ré
szében, 11 órakor kerül sorra. Elmúlt már 
a szokásos szünet, egymásután peregtek le 
az artistaszámok. Rótt Ferenc még nem ér
kezett meg a színházba. Elérkezett a Nisnyi 
novgorod tréfa ideje és Rottot még mindig 
hiába várták az orfeumban. Izgatott telefo
nálás indult meg, mert az előadást a

megakadás veszélye feafegette.
jVégre Dénes Oszkár állt ki kinos pauza 
Után szólózni, hogy megmentse az előadást. 
'A közönség boldogan tapsolt neki. A törté
nelmi hűség kedvéért kell azonban megálla
pítani, hogy sem akkor, sem azután a 

közönség nem vette észre, hogy Rótt 
Ferenc hiányzik a műsorból.

Mert mi történt ezalatt a kuliszák mögött? 
Fél tizenkét órakor megérkezett Rótt. Zer
kovitz, csendesen megjegyezte:

— Ezt megköszönöm magánaki
— Miiit...? — pattant fel heveser a 

'fiatalember.
Sző, szót követett. Zerkovitz nem hagyta 

elfajulni a helyzetet, hanem nyugodtan és 
fölényesen sarkon fordult és még az este 
levélben közölte Budapest legújabb keletű 
direktorával, hogy

nem reflektál a működésére.
Zerkovitz igazgató erről a következőket 

mondja:
— Igaz, a dolog. Erről addig bővebben 

nem nyilatkozhatom, amig a választott bí
róság nem ítélkezett. Én ugyanis kettős ok

Ifi„n MOTOR
Rajna ftllca és Salamon B6ia

felléptével

Terézköruti Színpad
októberi műsorában

Kezdete fél 9 Telefon 285—54

Mesék az írógépről - a Városi Színház szombati premierje 
Romantika + Jókedv. ♦ Litvánvossag. +

Legdrágább hely 6 pengő.

J1OZ1 a lokál tulajdonosának joga van a kabaréra 
bemeneti engedélyt adni, Silber Andornak 
pedig álmában sem juthatott essébe, hogy 
az úgyis üres páholyban ne láthasson ven
dégül a műsor vége felé két előkelő pesti 
színészt.

Alig, hogy elhelyezkedtek a páholyban, 
egy jegyszedő jelent meg és megkérdezte 
tőlük:

— Ki engedte meg az uraknak, hogy ide 
üljenek?

— Az üzletvezető ur! — fekték nyugod
tan és tovább nézték az előadást.

Pár pillanat múlva az ingerültségtől re
kedt hangon kiabál feléjük valaki!

—. Itt nincs semmiféle üzletvezetőnek ah
hoz joga! Hagyják el a páholyt! Különben ..

Hátranéznek és megpillantják a rák vörö
sen gesztikuláló Rótt Ferenc igazgató 
Szóhoz sem juthattak, mert Rótt Ferenc az 
egyik

Indlgnálódó színészt a kabátujjánál 
fogva kezdte klráncigálni a páholyból,

a nézőtéren persze észrevették ezt a botrá
nyos jelenetet és az előadás kinos botrányba 
fulladt volna, ha a két szinész gyors lép
tekkel nem hagyta volna el a színházat.

Rótt Ferenc napóleoni pózát és Inkolle- 
giális viselkedését, későbbi bocsánatkérése 
ellenére is bejelentették a Szinészszövet- 
ségnek.

miatt bocsátottam el és jelentettem fel Rótt 
Ferencet: igazgatójával szembeni tisztelet
ien magaviseleté és az előadás rendjének 
veszélyeztetése miatt.

2.
A másik Rott-lörténetet, mely még köze

lebbi dátumu, már az „igazgató" követte el.
Az Andrássy-uli Szinház két jeles, első

rendű tagja, a minap előadásuk után be
tért a Komédiába. A két szinész nevét a 
történtek brutális volta miatt hallgatom el. 
Ezt a két jeles pesti színészt nagy előzé
kenységgel fogadta az előcsarnokban Silber 
Andor, a mulató bérlője, aki kérésükre 
szívesen helyet adott nekik egyik páholyban. 
Ez a legnagyobb jóhiszeműséggel történt. A 
színészek meg voltak győződve arról, hogy Stób Zoliin.ünluónnel Cvlnháv A ked<u (okt 4'lkl)E3E SSSi OallllMla KUmmir minden jegy .Ik.lt

A szombalestl hölgy
SUZY:

Jegyek a ktlvotkexö kilenc SáliS
előadásra válthatók. rvllllli WMl J

GRETE GARBÓ

Filmkörökben mint nagy szenzációt emle
gették azt hírt, amikor a Metro-Goldtvyn film
társaság óriási honorárium ellenében meg
vette Sudermann „Egyszer volt" cimü regényét. 
A regény fllmesitési joga sokáig nem volt 
eladó, mert Sudermann kiadója megfizethetet
len összegeket kért érte. A Mctro-Goldwyn is 
csak ugy tudta a regény fllmesitési jogát meg
szerezni, hogy Hollywood kimondottan leg
szebb fllmszinésznőjének, Grete Garbónak szer
ződését felmutatta. Grete Garbót tavalyról a

Most kezdődik a nagy szezon a

UÖRÖS MALORIBAN
ElŰKOlŰSCgoK 

Sr „ találkozó helye 
íJUculinKOtifft-

Tengerre, Abeieszi
ÉS ftCHÉZÖTÉHEH csütörtöktől Bécsi mozi

A Vígszínház fövő hete

JOHN GILBERT 
csókolni tanítják meg Budapestet 
Megfilmesítették Sudermann Egyszer volt cimii híres regényét

Párbaj a pusztán cimü filmje után a budapesti 
közönség is jól ismeri. Grete Garbót partnere 
John Gilbert lett, aki a Víg özvegy és a Blg 
Parade cimü film főszerepében fogadott ked
vencévé Budapest.

A Fórum és az Ufa fllmszMkázak szarezték 
meg Sudermann regény fllmváltozásának bu
dapesti előadási jogát. Ebben a filmben két 
egymást szerető barát közé ékelődik a nő, az 
a nő, akit

egy pesti férfi sem tad majd nyugodtan 
végignézni

Grete Garbó szebb mint valaha és igy annál 
jobban érvényesül a film erotikus tendenciája, 
amelyben Grete Garbó és méltó párja, John 
Gilbert a

csókolózásnak valóságos magasiskoláját 
nyújtják. Ez a film tehát az Ufa filmszínház és 
a Fórum közönségét csütörtöktől kezdve végig
vezeti a csókparnassus valamennyi gradusán.

Az Andrássy-utí Színház műsora vezet!

Csortos-Rátkay vendégjátéka
A legdrágább jegy 6 pengő

Az egész városban beszélik, hogy ennél szebb,I játéka, óriási siker! Állandóan telt házaki 
jobb és élvezetesebb műsor évek óta nem voltl A legolcsóbb színházi 
látható. Csortos—Rálk^j szenzációs vendég-1 ...... .. ■

SikrrmOsor.
A Vitfdaháa jövő heti tnOaor* ÚD’ alakok 
Hétfőn, kedden, csütörtökön, szombaton és <csütörtökön, szombaton és vasárnap, 

á *eo4!5 éra
kerti színre.

Szerdán
Ab Édeaksri. 

pátriáim padta ■ 
Nem üörtlök!

szerepel a mflaeron.
Vasárnap délután

A NoMty-ta esete Tóth Martra! 
mérsékelt helyárskkal.

SZÍNHÁZI napló
Az Operaház karmesteri pulpitusának 

dége van Schalk Ferenc bécsi zeneigazgató 
személtjében. Erről a kitűnő arról eddig csali 
azt tudtuk, hogy ő az, aki sorra elhalássza, a 
nagy magyar énekes tehetségeket Radnaty 
operaházi igazgatónk orra elől. Most azt U 
megtudhattuk, hogy gorombáskodlk. A xvn*4 
kar tagjaival volt tegnap nagyobb fajta ín- 
cidense, amely után a zenekar önérzetesebb 
tagjai erélyesen kikérték maguknak a meg* 
alázó hangot. Ezt az Incidenst azonban a 
próbabeli láztabella nagyobb kilengésének! 
tudjuk be, csak azt nem értjük, hogy miéri 
adott Radnag Schalknak alkalmat arra, hogg 
kilenghessen. Tudniillik mi siükségóélk oart 
Schalkra, mikor Radnay kijelentése szerint 
az Operaház karmesterkérdése elsőrangúan 
megoldatott. Sehol kot könnyű idehozni óh 
rigálni, viszont nekünk az lenne szimpatlk— 
sabb, ha Radnag menne Bécsbe vendéget— 
repelni. Esetleg hosszabb időre. Ezt a szive— 
séget igazán megtehetné nekünk Schalk.

V
Pénteken tartja a szezon első bemutatóját 

Szomaházy—Békeffy—Lajthay „Mesék az Író
gépről" cimü nagy operettjének premierjét a 
Városi Színház. Az operettből már teljes próbá
kat tartanak és a kitűnő bizakodó hangulatot 
csak az a szomorú esemény zavarja meg, hogy! 
az egyik szerző,

Szomaháty István beteg.
Vasárnap délután meglátogattuk a gégehurdk 

bán szenvedő irót lakásán, aki a Városi Szí— 
ház uj operettjéről a kővetkezőket mondotta:

— Sajnos. betegségem megakadályozott 
abban, hogy a legkedvesebb regényem szín
padi változatának próbáin jelen lehessek. 
Egyetlen próbát sem láttam az operettből, 
amely pedig nagyon érdekel. Sebestyén Gé
záik azonban nagyon kedvesek, úgyszólván 
naponkint elmondják az njabb és újabb hely* 
zetet és a darab kialakulását. így gondolatban 
és képzeletben jelen lehetek a „Mesék az irá- 
gépről" próbáin, amelynek premierjét sajnos, 
a Liget-szanatóriumban fogom végigdrukkolnű 
A regény átdolgozását rendkívül szerencsés
nek tartom és sokat várok tőle. Különösen 
jólesik, hogy Honthy Hanna szerepet vállalt 
az operettben. Ugyanaz a Honthy, aki a 
„Három a tánc*1 cimü színpadi munkám sike
rének főrészese volt. De nagyon kellemes 
emlékek fűződnek ugyan ezzel az operettel 
kapcsolatban D'Arrigo Kornélhoz is és nagyon 
sokat hallottam itt betegágyamban Király 
Ernő rendezői zsenialitásáról is. oe-
Ma zártkörű, intim közönség jelenlétébe^ 

házi főpróbát tartottak a Belvárosi Színház
ban az uj Fedák-darabból. A Szombatost! 
hölgy házi főpróbájának közönsége megái* 
lapitotta, hogy

uj Frdák-sláger született
és sokat tapsolt a népszerű primadonnánál?, 
valamint a többi szereplőknek.

A Royal Orfeum októberi műsora egy sereg 
kiváló artistaszámon kívül

uj tangóslágert adott Pestnek. 
Zerkovitz Béla szál litatta a szezón tangósláge* 
rét, amely minden bizonnyal már napok műivel 
nagyon népsrerü lesz Pesten. A sláger címet 
Tangó d’amour és Sárossy Mihály interpretálá
sában kerül a közönség elé. Márkus Alfréd pe
dig szenzációs bluesslágert adott ugyanebben < 
műsorban Pestnek, Dénes Oszkár pompás köz
vetítésével. Az artista műsort természetesen a 
Loyal kutyaidomitó bravúrja dominálta, de 
nagy szerepet kapott a többi artistaszám is, igy 
elsősorban Sam Llnfleld társulata és három tán
cospár, a Titzé, Tarassov és Mlle Lydina, aki kJ 
Párizs hangulatát hozták a Royal színpadára. 

Ma délután a Budai Színkörben a

Nőni
című népszínművet elevenítették' föl, amelynél? 
főszerepét Párls lla, alakította nagy sikerrel. 
Érckővg Lászlónak, Sikknek, Pallósnak és La
katos Ilonkának sokat tapsolt a Budai Szinköe 
közönsége.

Németh Juliskától háromhónapi hallgatód 
után, ma levél érkezett e sorok Írójához. Né
meth Juliska értesíti a pestieket, hogy Zürich
ben a Zentral Theaterben lépett fel egy hónapig, 
ahol az ott tanuló kétszáz magyar diák bucuaa 
zásakor olyan

magyar estét rendezett részére.
amely sokáig emlékezetes marad Zürichben. S 
bucsuestén ugyanis ez a kétszáz magyar diák 
piros-fehér-zöld szallagos hatalmas koszorút 
nyújtott át a kiváló művésznőnek, aki a közön
ség előtt nyílt színpadon mondott köszönetét, 
Németh Juliska Zürichből Rotterdamba utazott, 
ahol a Stadttheater vendége.

Ma a nagy 

(zezonmosor 
bemutatása 

iMloulín-Rouaf í“drÍk‘.r.

> a

melódia. * Tfflic.
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SPORT
BalAzs László (Suabean) 

M absolut győztese a KMAC 
svábhegyi versenyének

46: 56 arányban vesztettünk 
Olaszország ellen Bolognában

Az előkelő társadalom általános ér
deklődése jegyében folyt le vasárnap 
délelőtt a Királyi Magyar Automobil Club 
ivábhegyi automobil-és motorkerékpár
versenye, amelynek során a közönség 
Bportélvezelét egy sajnálutos baleset za
varta meg, Erről lapunk más helyén 
számolunk be. A jól sikerült verseny 
kellemes meglepetése Jordán Endre győ
zelme a 250 köbcentiméteres kategóriájú 
gépek versenyén, aki pompás győzelmet 
aratott az osztrák Franz Reichert lelett.

A verseny abszolút győztese Balázs 
Lásztő (Sunbeam), aki osztály- és pálya
rekord alatt győzött. A verseny kategó
riagyőztesei a következők:

Bologna, október 2.
(A Hétfői Napló tudósítójától) Gyönyörű 

időben tízezer néző jelenlében folyt le Bo
lognában vasárnap az olasz-magyar atlétikai 
verseny. A verseny részletes eredményei a 
következők:

800 méteres futamban: 1. Comlniti 1 perc 
57.8 mp. II. Davoli 1 p. 58 mp. III. két mé
terrel mögötte Barsy. IV Marton.

Magasugrás: I. Késmárky 1.86 m. II. Or
bán 1.83 m. III. Palmeri. IV. Baldierri.

400 méteres síkfutás:. I. Gargiulio 49.2 mp. 
II. Sugár 50.6 mp. III. Carlinl. IV. Szalay.

Dtszkoszvetés: I. Marvalits 45.2.32 méter. 
II. Pighl 44.44 m. III. Egry. IV. Zeml.

1500 m síkfutás: I. Garaventa 4.153 perc.
II. Davoli. III. Gyulay. IV. Szerb.

100 m síkfutás: I. Hajdú 11 mp. II. Mare- 
gatti. III. Reiser. IV. Raggambi.

Távolugrás: I. Tőrre 7.13 m. IL PüspökyT.
III. Thomasi. IV. Farkas.

Gerely vetés: I. Szepes 61.2.53 m. n. Gyurkó. 
III. Dominiuti. IV. Carrini.

5000 m síkfutás: I. Llppi 15.33 p. EL Boero. 
III. Papp. IV. Grosz.

Olymplal slaféta: I. Olaszország 3.34.8 p.
Pontverseny: 56:46 az olaszok 

javára*

Motorkerékpárok (175 kem): ,f. Geiss Artúr 
(DKV) 4:32.61, GBztáryrekord (25(1 kem), 1. 
Jordán Endre (Sano 1927) 4:43.69, (350 kem): 
L Urbach IA«zló (A.JS) 4:7.30, (500 kem): 1. 
Balázs I48Z1Ó (Sunbeam) 3:51.8. Osztály- és 
pályarekord. (850 kem): 1. Kari Gall (osz
trák) (BMW) 3:56.78. Osztály- és páiyarekord.

Motorkerékpárok mollókkocsival (360 kem): 
1. Balázs íjászló (Sunbeam) 4:39.43. Osztály
rekord.

Turaautomobllok (H. 500—750): 1. Szmlck 
Viktor (Welss Manfréd) 7:51.22, rekord, (G. 
780—1100): 1. Kaazala Károly (Rower) 6:20.24, 

3000-5000): 1. Wolfner László (Steyr)

A bajnokcsapat megőrizte veretlenségét
Az Attila két pontot vitt haza Miskolcra. — Győzőit a Sabária 

és a Bástya is. — Egy pontot szerzett a Bocskay

Spotkocalk (G. 750—1100): L Schuller 
(Amllcar Sport) 5:11.93, rekord.

Versenykocsík (F. 1100—1500): 1. Dr. Fe- 
ledy Pál (Bugatti) 4:31.32.

Margitszigeti lovasmérkőzések

Harmadik nap: Vasárnap
Vasárnap délelőtt és délután tartotta 

meg a Nemzeti Lovarda Egylet a mar
gitszigeti MAC-pályán az országos lovas
mérkőzések 3-ik napját. Az időnként szi
táló eső ellenére jelentékeny számú kö
zönség saraiban ott láttuk az ariszto
kráciának a lovasport iránt érdeklődő 
tagjait. A mérkőzéseket égigné zte Ja nky 
Socsárd, a honvédség főparancsnoka s 

Igya-Papp Sándor altábornagy, honvé
delmi államtitkár is. A délutáni órákban 
megjelent a MAC-pályán a nyaralásából 
a vasárnapi napon hazaérkezett B e 1 h- 
I e n István gróf miniszterelnök neje s fia 
társaságában és végignézte a mérkőzé
sek lefolyását.

A vasárnapi országos lovasmérkőzés 
részletes eredményei a küvetkezők :

I. Urak díjlovaglása, 1, Némefh Dezső 
„Bábolna* lova, lovagolta a tulajdonos, 
fi, Hölgyek díjlovaglása. 1, Éber Amália1 
.Albrecht" lóvá, tovagolta a tulajdonos. 
Ül. Jeu de Barre. 1, Ferdinánd y Elemér 
„Danlló" lova, lovagolta a tulajdonos. 
IV. Ugró-derby. 1. Gr. Almássy Pá 
-Terllnde" lova, lovagolta Binder Ottló 
V. Hölgyek bajnoki dija. 1. Br. Rohon- 
czy Imre wPaIi“ lova, iovagolta gr. Szé
chenyi Imre.

A vasárnapi sporteredmények homlokterében 
a Ferencváros—Újpest derbymérkőzése állott. A 
bizalom természetesen az eddig még veretlen 
bajnokcsapni felé irányul, és a Ferencváros 
méltónak is bizonyult a bizalomra, mert ha 
mindjárt minimális gólkiilftnbségü győzelemmel 
is, de megőrizte veretlenségét. Jó napjuk volt 
vasárnap az első profiliga vidéki osztagainak is. 
Az Attila két pontot szerzett a Nemzetitől, győ
zött otthon a Básíya is és egy pontott szerzett 
a Bocskay is.

Ferencváros—Újpest 1:0 (1:0).

A két rivális összecsapásából a Ferencváros 
fölényes játék után, szerencsés góllal bár, de 
teljesen megérdemelten került ki győztesként. 
Játéka azonban, akár csak Újpesté, nem elégir 
tett ki, s a 30.000 főnyi közönség e tekintetben 
csalódottan távozott. Különösen a csatársorok 
munkája volt gyenge, de a védelmeknél is ki- 
kicsuszott néhány feltűnő hiba A zöld-fehér lé- 
madósor a kapu előtt góliszonyban szenvedett 
— Takács //. is, aki nem az, aki volt a Vasas
ban, — a halfsorban Bukovi kitűnő, Fuhrmann 
gyengébb, a közvetlen védelemben Takács /. 
nagyszerű, Hungler bizonytalan, mig Amset 
ügyes volt. Az Újpest csapatában Bozsányi és 
Ströck pompás, a két Fogl jó, a belső csatárok 
ellenben nem sok veszélyt jelentettek. P. Szabó 
néhány lefutásával tűnt ki. A meccs egyetlen 
gólját Takács 11. rúgta az I. félidő 43. percében. 
Iváncsics jól bíráskodott.

AMHa—Nemzeti 4:1 (8:1).

A miskolci csapat rácáfolt eddigi gyenge ered
ményeire és jó játék után megérdemelten győ

zött. A Nemzeti gyengén játszó együttese csak 
az első húsz percben volt veszélyes. A vezető 
gólt Rémay I. rúgta, melyre Siklóssy, Friesz, 
majd Powolny fejelt. A szünet után a nagy Attila 
fölény, de gól csak az utolsó percekben esik 
Powolny lövéséből. A Nemzetiből Volentik egy 
11-eat a felsőlécnek rúgott, az Attilából pedig 
Siklóssy az oldalkapufának.

III. kér. FC—Bocskay 2:2 (2:0).
Az óbudai együttes kissé könnyen vette a 

dolgát, s a Bocskaynak igy sikerült egy értékes 
pontot elhódítani ellenfelétől. A III. kér. FC gól
jait Konyor és Horváth révén érte el, a a deb
receniektől pedig Wampetich és Vincze volt 
eredményes.

Sabaria—Vasas 5:2 (1:2)
A kitűnő szombathelyi együttes folytatta 

győzelmi szériáját, amikor is a Vasast győzte 
le imponáló gólaránnyal. A Sabáriában külö
nösen a csatársor volt kiváló. A haifsor is 
megfelelően játszott. A Vasasoknál Wimmer 
gyengén védett Az első gólt B1 a u II. lövi, 
do nemsokára Stoffián kiegyenlít A vezetést 
azonban újra a Vasas szerzi meg. Szent- 
m 1 k 1 ó s s y révén. A Sabária egy tizenegyest 
élrelő. A második félidőben a Vasas csapati 
erősen belefdkszik és Stoffián njra ki
egyenlít Most a Sabária erősen szorítja a 
Vasasokat és Mészáros megszerzi a veze
tést A Vasasnak alkalma volna kiegyenli-

tésre, de Szentmiklóssy li-esét Weinhardt 
bravúrosan fogja. Végül is Vámos íllcwe 
Tárnok góljaival győz a Sabária.

Bástya—Klsoest 4:8 (1:2)
Az első ligabajnokság vasárnapi forduló

jának ogyik hőse kétségtelenül a Bástya 
csapata, amely szegedi otthonában vasárnap 
Kispest pompás együttesét fogadta. Kispest 
az első félidőben Jeszmás és Füretner g$l- 
Iaival már 2:0-ra vezetett, amikor a Bástya 
lelefeküdt Nemsokára Abrahám megsze

rezte a Bástya vezető gólját és néhány perc 
múlva már benn van Wahl kiegyenlítő gólja 
is. A második félidőben a Bástya forszírozna 
az iramot és újabb két gólhoz jut Wahl és 
Höss révén. A meccs ezután eldurvul, ennek 
következménye Solti és Busch sérülése, to
vábbá Mondovits és Wégner kiállítása. 
Kispest Szabó góljával szépíti az eredményt

A Rákospalota
vezet a másodosztályú a) ligában Somogyi 
előtt, a további sorrend a következő 3. Pest
erzsébet 4. Soroksár, 5. Kossuth, 6. Turul, 7. 
Erzsébetváros, 8. Húsos, 9. Terézváros, 10. 
Bak-FC, 11. Városi, 12. órás. Részletes ered
mény a következő: Rákospalota-Husos 2:1 
Kossuth-Bak FC 3:2, Pesterzsébet-órás 3:1, 
Erzsébetváros-Városi 2: 0, Soroksár-Teréz- 
város 3 : 0, Somogyi-Turul 0: 0.

A II. b) liga eredményei: Kanizsa-U. Törek
vés 4:0, Pécs Baranya-Előre Csaba 2: 0, 
Szemere-Főváros 5 : 2, Lipótváros-Ü. kér. FC 
5 : 4, Józsefváros-Salgó 3: L

A Hungária gólnélküli döntetlenje 
a Spartával

hungAiua-ut
Vasárnap délután órakor 

magyarország 
-Csehország 

válogatott mérkőzés

A Rapid kiverte t 
európai kupa

P r ^g a, október 2.
A HnngAria két félidőn keresztül 
ostrom alatt tartolta a Sparta ka

puját.
Hungária - Sparta 0:0. A Hungária 

pompás játéka kellemes meglepetést keltett 
Mindkét félidőn keresztül a Hungária táma
dott és csak a prágai közvetlen védelem 
kemény védőjátékának köszönhetik a cse
hek, hogy gólnélküli döntetlennel uszták 
meg a mérkőzést. Hlrzer bombalövését Hoch- 
mann ejtette zsákmányul. A biró két tizen
egyes t nem adptt meg.

i Slaviát a közép- 
küzdelmeiből

B é c s. október 5.
A Rapid laggözi a Slaviát

Rapid—Slavia 2:1 (0:1) (A Hétfői 
Napló bécsi tudósítójának telefonjelentése, 
A nagy meccsre 88.000 néző volt kiváncsi 
A Rapid pompás játékkal érdemelte ki a győ
zelmet, míg a Slavia sorozatos bibál már az 
első félidőben előrevetették a vereség árnyé
kát. A vezető-gólt a bécsiek fölénye ellenéio 
is a Slavia éri el Puc révén az első félidő 
utolsó perceiben. A kiegyenlítés a Il-ik félidő 
24. poreóhen következik be Wondrák lövé
séből. A gól után a Rapid heves iramot dik
tál és az osztrákok pompás játéka a 35. 
porcben ériéi gyümölcsöt Wessely lövéséből.

Tomboló* siker*
a

Royal Orfewnba/n

Vasárnapi sporthírek
X Vei várt Nándor jubllárls or

szágúti kerékpárversenyének ered
ményei. 30 kilométeres szeniorverseny. 
Győztes: Kaupert 59 p. 36 mp. 2. Lovass. 3. 
Paola. — 70 kilométeres verseny. 1. Kell 2 
p. 17.07 mp. 2. Istenes. 3. Hartmann. — 100 
kilométeres főverseny. 1. Vida 3 p. 17 p. 52 
mp. 2. Lovass és Huszka. 4. Jakse. Vida győ
zelme óvás alatt áll.

x Az evezősport vasárnapi ese
ményei. A Budapesti Evezős Club négyese 
vasárnap revánsalkalmat nyújtott az FTC- 
nek a Springer-vándordijban szenvedett ve
reségéért A reváns azonban nem sikerült 
mert a BEC-négyes (Baja vezérevezős, Gyur- 
kóczy, Szabó, Helyes, Markovics kormányos) 
4 hosszal győzte le az FTC-t (Szabó vezéf- 
evezős, Nishe, Jaddy. Pollacsek, Barta di. 
kormányos). — A Sirály Evezős Club vasár
nap rendezte meg rendes évi táwersenyét 
a szentendrei sziget alsó csúcsától. A 9 kilo
méteres távot elsőnek a Fehér Andor-négyee 
evezte be kb. 60 méterrel.

x NŐI kézilabda-eredmény. GHp 
bús-Budafoki MTE 3:1 (0:0).

X A BEAC országos atlétikai ver
senye- 609 méter. 1. Belloni (MAC) 1 perc 
25*6 mp. 200 méteres főiskolai síkfutás 1. Paitz 
(BEAC) 22 2 inp. — 200 méler junior. 1. Gál 
)MTE) 24-2 mp. — 5000 méter. 1. Zöllner 
(MAC) 17 p. 53*6 mp-, 2. Hrenyóvszky (MAC) 
Hármasugrás. 1. Képesi (MAC) 1278 cm. — 
400 méteres gátfutás, 1. Dénes (MAFC) 58 mp. 
200 méteres gát. 1- Szabóki (MTK) 28'3 mp. 
4X200 méteres staféta 1. BEAC 1 p, 33:6 mp, 
2. MAFC. — Triatlon. 1. Pallaghy (BBCE) 
6 pont, 2 Partzer (MAFC) 6 pont, 3. Klnd- 
ziersky (BTC) 19 pont- — Gerelyvetés. 1. Tass 
(BBTE) 5482 sm., 2 Szabó (Testnevelési Fő
iskola) 3. Gergő (MAFC) — Magasugrás. L 
Andor (MAC) 182 cm., 2. Rácz (FTC) — 
Diszkoszvetés- 1. Kiss (OTE) 4030 cm., 2. 
Gyöngyössy (Testn. FŐisk.) 3960 cm.. 3. Tóth

Uj helyből tárolugró rekord a 
BBTE Ifjúsági versenyén, fj. Sziklay 
Sándor (MAC) a BBTE ifjúsági versenyén 
295 cm-re javította a helyből távolugrás 293 
cm-es ifjúsági rekordiát. Főbb eredmények: 
Rúdugrás: Lechner (LASE) 320 cm. Sulydo- 
bás. Kemény (MTK) 1115 cm. 200 méteres 
gátfutás: Hortobágyi (MTK) 29'4 cm. 100 mé
teres: Nagy (KTSOSZ) 11'6 mp. Diszkoszve
tés: Madarász (SZAK) 4124 cm: 400 méterest 
Kauschky (FTC) 52 mp. Távolugrás: Goda 
(MAC) 642 cm. 1500 méter: Maurény Tibor 
(MAC) 4 p. 25 mp. Helyből távolugrás: ift 
oziklay Sándor (MAC) 295 cm. Országos ff 
usági rekordl
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