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Héiís Márolv tözsfleeinöií lantsán folytak a tanácskozások 
uégleges aöntés: ma délelőtt

Krausz Simon nymáa a nagyszabású atfárrfil
Vasárnap a kora délelőtti óráktól kezdve 

egész napon át s a hétfőre virradó éjszaka 
szünet nélkül, szakadatlanul tárgyalások 
folytak a tőzsde és a pénzvilágon tulmenő- 
Ieg, az ország közgazdaságát napok óta iz
galomban tartó Halász Lajos fővárosi bán 
kár óriási tőzsdei angazsmánjai ügyében. A 
vasárnapi tárgyalások elején még nem bon 
takozott ki az az ut, amelyen az óriási tőzs
dei komplexum ugye véglegesen rendezhető 
lesz, de az esti órákban egy újabb érdekcso- 
X)ort bekapcsolódása folytán

valószínűnek mutatkozott, hogy a hét
fői napon végre is rendezhető lesz a 
kínos, az egész tőzsdét könnyen meg
rázkódtató, óriási összegű, számos eg

zisztenciát érintő tőzsdei ügy.
Halász Lajos bankár ügyeiben vasárnap 

délelőtt Végh Károly, a Budapesti Áru- és 
Értéktőzsde elnökének lakásán kezdődtek 
meg a tárgyalások, amelyen résztvettek 
Krausz Simon és Műnk Péter tőzsdetanácso
sok, valamint Wilhelm Károly dr., a báTó 
llatvany-Deutsch-cég ügyésze. A délelőtti 
tárgyalások során — amely meglehetős iz
galmak közt folyt le — nem merült fel sem 
miféle olyan mód, amely a bonyolult ügy 
rendezését elősegíthette volna. Délután a 
tárgyaló felek a Halász-féle ügyek érdek
csoportjainak megbízottjaival folytatták to 
vább a tárgyalásokat, eközben felmerült 
ugyan egy-egy, a kibontakozás elősegítésére 
alkalmasnak látszó momentum, ami azonban 
végül eredménytelenül végződött.

A komplikált ügyben a Hétfői Napló 
munkatársa vasárnap este kérdést intézett

KRAUSZ SIMON
elnökhöz, aki a következőkben volt szives 
nyilatkozni:

— A Halász Lajos-féle angazsmánok 
ügyében a mai napon Végh Károly, a tőzsde 
elnöke, Műnk Péter tőzsdetanácsos, Wilhelm 
Károly dr., valamint én tárgyalásokat foly
tattunk. Ugyancsak szakadatlanul folynak a 
tárgyalások az érdekeltek részéről.

Döntő eredményre azonban a mai napon 
nem jutottunk.

A tőzsdetanács elnökének és a tőzsde veze
tőségének az a véleménye, hogy tekintetbe 
véve az összes eshetőségeket,

amennyiben az érdekeltek hclytállanak 
a papírok átvételénél, a kérdés megol

dása megkönnyíthető.
Elvárható és remélhető is, hogy az érdekel
tek az obligót, amellyel a közvélemény hiti 
Halász Lajos ténykedéseit felruházta, még 
ha nincsenek is formai obligóban, honorálni 
'fogják. Ez a tárgyalások egyik célja.

— A tárgyalások mácik célja, megtárgyal
ni azt az esetet, hogy

mindentől függetlenül is rendezni kell 
ezt a kérdést — közérdekből.

Ezeknél a tárgyalásoknál nem szabad figyel
men kivül hagyni azt a szempontot sem, 
hogy mi nem nyithatjuk ki az ajtót min
denki számára, vagyis

nem teremthetünk sorozatosan olyan 
precedenseket, amelyek alapján min
denki hozzánk siethet majd, hogy mi 

gondoskodjunk róla.
— Mindenki, akit ez a kérdés érdekel, — 

folytatta Krausz Simon — töri a fejét. Ma 
egész napon át sorozatos tárgyalások voltak 
és az ügy a tárgyalások során már annyira 
megérett, hogy

holnap délelőtt 11 órakor végleges dön
tés várható.

A Hétfői Napló munkatársa itt közbevetö- 
Jeg megkérdezte, hogy

a bankok milyen álláspontot foglal
nak el 

a szóbanforgó ügyben? Krausz Simon erre 
a következőkben válaszolt:

— A bankok egyelőre a várakozás állás
pontjára helyezkedve figyelik a helyzet ala
kulását s amikor ennek szüksége mutatko
zik, — nem tehetnek egyebet — jó arcot 
vágva,

bizonyos mennyiségű papirt átvesznek.
A Halász-féle óriási összegű tőzsdei an

gazsmánok ügyében, mint a Hétfői Napló 
értesül, vasárnap az esti órákban olyan for
dulat történt, amely valószínűvé teszi, hogy 
hétfőn valóban eredményesen folytathatók 
lesznek a tárgyalások s megtörténhetik az 
ügy végleges rendezése. A Magyar-Német 
Mezőgazdasági R:-T. érdekcsoportjának — 
mint a Halász-ügyek fő érdekcsoportjának 
— megbízottja ugyanis

vasárnap Egerben folytatott fontos tár
gyalásokat, melynek eredményeképpen 
ott konzorcium alakult, amely bizonyos 
kautélák mellett szintén hajlandó ér
demlegesen résztvenni az ügyek rende

zésében.

Kállay Tibor vasárnap Nagykanizsán 
nagyszabású programmot adott, amelyben parla
mentáris kormányzást, titkos választójogot ésnémet 

gazdaságpolitikai orientációt követelt
Szilágyi Lajos átvette a Kállay-párt választási mozgalmának vezetését — 
Bazsó József, a kormánypárti jelölt élesen támadta Kállay Tibort, aki 

szerinte tönkretette az országot pénzügyminiszterségével
A bolsevizmus ellen nem úgy lehet védeNagykanizsa, szeptember 30.

(A Hétfői Napló tudósítójának telcfonjelen- 
tése.) Nagykanizsa lakói vasárnap reggeltől- 
estig talpon voltak. Mint megzavart hangya
boly, zsúfolódtak az emberek egész nap az ut
cákon: egyszerre két programbeszét' hangzott 
el.

Kállay Tibor pártja délelőtt 11 órakor az Er- 
zsébet-téren tartott nagygyűlést. Kállay Tibor 
társaságában voltak: Szilágyi Lajos, Berki 
Gyula és Reischl Rlchárd országgyűlési képvise
lők. A gyűlésen, amelyen mintegy kétezren vet
lek részt, jelen volt Nagykanizsa szine-java. A 
gyűlést dr. Matek László ügyvéd nyitotta meg 
és átadta a szót Kállay Tibornak, aki hatalmas 
programbeszédet mondott:

— Harmadszor kérem a mandátumot a kani
zsaiaktól — kezdte beszédét. — Ma is azzal a 
programmal, amelyet változatlanul hirdettem 
esztendőkön át. Ugyanaz vagyok, aki voltam, 
csak az a különbség, hogy most magamban 
álló ember vagyok. Hirdetem az alkotmányos 
kormányzás szükségességét és a polgári társa
dalom gazdasági függetlenségének megalapozá
sát. Az utolsó esztendőkben a programon ala
kuló kormányzás átuáltozott személyi kapcso
latokon alapuló kormányzássá. A csak egy em
ber kezében összpontosult uralom nem tudja 
megtartani egy kormányzati irány állandóságát.

Bekövctkezhollk és nézetem szerint nincs 
is messze — egy változás, amikor majd ilt 
marad egy fejvesztett kaotikus tömeg, 
amely nem tudja megtalálni a helyes utat. 

Baj az. hogy még mindig félünk a határozott 
ellenzéki szótól, mert rögtön a bolsevizmus ve
szedelmére gondolunk. A bolsevizmus nem jön 
többé vissza soha. De különben is a bolseviz
mus megakadályozására éppen az a legmeg
felelőbb mód, ha megerősítjük a parlamentet 
és ezen a réven biztosítjuk az egész magyar 
közélet erejét.

Ezzel kapcsolatban
vasárnap éjszaka részben személyesen, 
részben telefonon tárgyaltak egymással 
az érdekeit felek a késő éjszakai órákig.

Ezek a tárgyalások most már annyira jutót 
lak, hogy valószínűnek látszik, hogy ma, 
hétfőn délelőtt megtörténhetik a végleges 
döntés. Azonban, akár meg fog történni, a 
hétfői napon a nagy horderejű ügyben a 
döntés, akár nem,

a tőzsde a keddi kasszauapra a Halász- 
angazsmúnokban érdekelt részvények ki
kapcsolásával szabatosan folytatja az 

üzletek lebonyolítását.
Végh Károly tőzsdei elnök, Krausz Simon 
s Muuk Péter tőzsdetanácsosok, valamint 
Wilhelm Károly dr. ügyész s az uj érdek
csoport további tárgyalásai hihetőleg meg 
fogják hozni a kívánt eredményt s az ország 
közgazdasági helyzetére nagymértékben ki
ható tőzsdei ügy közmegelégedésre meg
oldást fog nyerni.

Vasárnap éjszaka félegykor fejeződjek be 
a különböző helyeken folytatott megbeszélé

kezni, hogy a munkásokból sasokat ne
veljünk, hanem úgy, hogy megelégedett 

embereket teremtünk.
Nem szabad minél több szállal a kormányhoz 
kötni az embereket, hanem önálló existcnciá- 
kat teremteni. Programom:

követelem a közvéleményre alapított kor
mányzást.

Hagyjuk végre dolgozni az embereket!
— A megkötött külkereskedelmi szerződések 

nem értek el különösebb hatást. Elérkezett az 
ideje annak, hogy a kormány külkereskedelmi 
tekintetben határozott orientációt tegyen.

Az orientálódás csak Németország felé 
irányulhat.

Évtizedes tradíciók, a háború szenvedései és a 
két nép szimpátiája kapcsolja össze a magyar 
és a német nemzetet. Németország az a nagy 
piac, amely gazdasági termékeinket fclvchelné- 
A magyar külpolitika csak akkor jár helyes 
utón, ha gazdasági argumentumainkat tartja 
szem előtt. Kifogásolom, hogy

az állam állandóan beleavatkozik az egyé
nek gazdasági dolgaiba. Hagyjuk már 
végre becsületesen dolgozni az embereket.

Félek a gazdasági minisztérium felállításától, 
mert ugy látom, hogy ez a minisztérium véle
ményét nem a kormányzatnak fogja megmon
dani. hanem a termelő alanyokat fogja diri
gálni. Változtatni kell végre azon a gazdasági 
politikán, amely csak a politikailag kedveseket 
öleli magához. Az adózó pénzét nem szabad 
állami,, félállami és negycdállami intézményekre 
pazarolni.

Kállay Tibor beszédéi minduntalan félbe- 

sek. Az eddigi tárgyalások eredménye alap
ján már félig befejezettnek tekinthető tények 
álltak elő.

Hétfőn reggel nyolc órakor a Műnk és 
Davidson cég helyiségében utolsó érte
kezletre gyűlnek össze az ügy összes 

szereplői,
a tőzsde, az érdekelt bankcégek és intézetek 
megbízottai, valamint mindazok a hivatalos 
faktorok és magánemberek, kik ennek az 
ügynek a rendezésével eddig foglalkoztak.

Ez a megbeszélés lesz az utolsó kísérlet.
Nyolc órakor kezdődik a tárgyalás, amely
nek kilenc órára már be is kell fejeződni.

A zsíró ugyanis úgy határozott, hogy 
legkésőbb hétfőn reggel kilenc órakor 
végleges döntést hoz Halász Lajos ügyé

ben.
A nyolcórás értekezlet résztvevőinek tehát 
mindössze egy óra áll rendelkezésre, hogy 
döntsenek és hétfőn reggel kilenc órakor 
végleg eldől a nagy port felvert és közgaz
dasági szempontból óriási jelentőségű kér
dés sorsa.

— A közvélemény figyelembevétele a demo
krácia elveinek érvényesülését jelenti.

— Követelem a parlamentáris kormány
zatot.

Követelem, hogy tegyenek végre különbséget 
törvény és rendelet között,

követelem a választások tisztaságának biz
tosítását,

ami a választójogi törvényből hiányzik.

szakították a lelkes óvációk. Beszéde végén 
kalapokat hajigáltak a levegőbe az emberek és 
ujjongva iinepclték az ellenzéki Kállay Tibort

Szilágyi Lajos
volt a következő felszólaló, aki 

bejelentette, hogy a mai nappal átveszi a 
Kállay-párt választási mozgalmának veze

tését és Itt marad a választás napjáig.
Berki Gyula és Rcischl Richárd felszólalása 
után Mátés Ililár plébános megállapította, hogy 
őt a felsőbb hatóság nem intette le. kéri ő is, 
hogy a kerület tartson ki Kállay Tibor mellett.

Bazsó József
a Deák-téren mondott ugyancsak délelőtt tt 
órakor programbcszédct. Programot azonban 
nem adott, hanem

mindvégig Kállay Tibort támadta.
Hangsúlyozta, hogy Kállay Tibor tette tönkre 
az országot pénzügyminiszterségével. Délután 
Kiskanizsán mondottak programbeszédet a je
löltek.

Nagykanizsán általános az a vélemény, hogy, 
a választási küzdelem rendkívül éles lesz, 
mégis bizonyosra veszik Kállay Tibor győzel
mét.



HÉTFŐI NAPLÓ Budapeal, 1928 október 1.

Bethlen miniszter elnök 
e héten hazaérkezik és megkezdi tárgya
lásait a Ház munkarendjéről a és fővárosi 

helyzet tisztázásáról
Scitovszky belügyminiszter ragaszkodik a fővárosi 

mandátumok meghosszabbításához

wekerle pénzügyminiszter, 
báró Korányi ás Krausz Simon 
vasárnap hosszasan tárgyal
tait vass néplólétl miniszterrel

Holnaphoz két hétre tnrtjn első üléséi a 
képviselőhöz, Bethlen István gróf miniszter
elnök ezidőszerint még Inkén nyaral ugyan, 
de már érezhetők a politikai élet megindulá
sának hullámai. A politikai érdeklődés egye
lőre még inkább u fővárosi élet eseményei 
felé fordul, de itt is azoknak a problémák
nak az alakulását kiséri élénkebb figyelem, 
amelyeknek megoldása a törvényhozás fel
adatai közé tartozik. A fővárosi választásról 
intézkedő törvény értelmében november 
15-ig meg kell állapítani az időközi válasz
tás napját. Scitovszky Béla belügyminiszter 
c kérdésről adott nyilatkozatában kijelen
tette, hogy a törvényben megjelölt terminu
sig dönteni fog. Elvben máris megtörtént a 
döntés, mert — mint a Hétfői Napló munka
társa értesült —

Scitovszky Béla belügyminiszter ragasz
kodik ahhoz a megoldáshoz, hogy az 
1928 december 31-én lejáréi mandátu
mok 1929 október elsejéig nieghosz- 

S74ibblttas.sanak.
A belügyminiszternek ebből az álláspontjá
ból nyilvánvalóan következik, hogy most 
már rövid időn belül a Ház elé kell terjesz
tenie a fővárosi mandátumok meghosszabbí
tásáról szóló törvényjavaslatot — ami a 
kormányhoz közelálló helyről szerzett érte
sülésünk szerint idejében meg fog történni.

A másik kérdés, amely a politikai életet

Örömmel tudatjuk,
hogy befejezéséhez közeledő átalakításunk alatt máris 

rendkívül népszerűek lettek
és mélyen tisztelt vevőink általános teljes megelégedését érdemelték ki -

újonnan bevezetett következő cikkeink:

Női konfekció
legújabb krcációju kabátok, szőrmebundák, 
mindennemű szőrmcáruk, selyem- és szövet- B 
ruhák, modcllruhák minden anyagból, pon
gyolák, blousc-ok, aljak, komplék, egyszóval 
minden, ami egy modern nőt tetőtől-talpig 
elegánssá tesz.

Gyermekosztály 
gyermek-iskolaruhák, különféle minőségű 
matrózruhák, fiuruhák 15 éves korig külön
böző fazonban és minőségben, gyermek 
Mozart-öllönyök selyem-, bársony-, szövet-, 
barchcnt-, flanel!- és egyéb mosóanyagokból 
a legkisebbeknek is. Mindennemű leányka- 
és llusapkák, kalapok, cipők ugyanolyan 
minőség és kivitel mellett, mint a nagy, 
külföldi, kizárólagos gyermekáruházakban.

Cipőosztály
legjobb minőségű és kivitelű férfi- és női 
cipők, gyermekcipellők, sár-, hó- és házi
cipők, papucsok, reggeli topánkák, tennisz-, 
torna- és bálicipők, munkacipők, saruk, 
szandálok, strandcipők stb. Cipőink legjobb 
minőségéért és tartósságáért teljes szavatos
ságot vállalunk, mert áruinkat kizárólag a 
legelsőrendü, legmegbízhatóbb gyáraktól sze- 
rezzük be.

MrMém Rövidáruosztály
. i lií i — iii unkon. amelyet azért vezettünk be, h<

11 1 |' *jRL  j! JJL kényelmét ezzel is szolgáljuk, szalag, <
■-frrfifi&A mindennemű rövidárucikkeket és szál

J. i A1 T nagyobb választékban,r
vezettünk be, hogy mélyen tisztelt vevőink 
tlgáljuk, szalag, csipke, csatt, gomb, valamint 
cikkeket és szabókcllékeket árusítunk a lég-

.i Szőnyeg- és függönyosztály 
cikkeinket 8—10 napon belül bocsátjuk mélyen tisztelt vevőink ren
delkezésére a legolcsóbb árakon és legkiválóbb, legtartósabb minősé
gek mellett a legszebb kivitelben, miért is kérjük addig türelmüket

Régi osztályaink változatlanul népszerű cikkei 
(asztalneműnk, ágynemüek, bélésáruk, botok, bútorszövetek, grádlik, csecsemőkelengye, ernyők, fenérnemüfélék, flanelltakarók. függöny
anyagok, fürdőcikkek, fűzők, harisnyakötők, kelengyék, harisnyák, kalapok, kötények, kötöttáruk, menyasszonyi kelengyék, mosóaruk, mun
kásruhák, köpenyek, női fehérnemű, paplanok, reformnadrágok, sálak, sapkák, selymek,szövetek,ruhaanyagok,  vászonaruk,zsebkendők stb.) 

továbbra is legolcsóbb áron, legjobb minőségben kaphatók 
llj cikkek, n| árak, A átalakítás alatt is legelőzéltmyelili 
régi szolidság! példásan szolid kiszolgálás

ás

Tetőtől-talpig olcsón 
elegánssá tesz, férfit, nőt, 
gyermeket tip-top felruház

foglalkoztatja, a házszabályok revíziója. Az. 
egységcspárli bizottság, amelynek feladnta e 
revízió előkészítése volna, csak formális 
ülést tartott, mert — mint kiderült — ma
guk a bizottság tagjai sincsenek tisztában 
azzal, hogy milyen méretű házszabályrevi- 
ziót készítsenek. n

Annyi bizonyos, hogy a politikai életei 
foglalkoztató problémák megoldása mind
addig nem történhet meg, amíg Beth
len István gróf haza nem érkezik. A Hétfői 
Napló munkatársának értesülése szerint

Bethlen miniszter e héten visszatér 
Budapestre és azonnal megkezdi tár
gyalásait a fővárosi helyzet tisztázásá
ról, a házszabályrevlziós munkálatok 

munkarendjének megállapításáról.
Bethlen hazaérkezése után több fontos 

személyi változás lesz a minisztériumokban, 
így például befejezett tényként beszélnek 
Álgya Papp Sándor, honvédelmi adminisz- 
tralió államtitkár távozásáról. Algya Papp 
Sándor e hírek szerint bukaresti követ lesz. 
Ugyancsak távozik állásából Issckutz Aurél 
államtitkár, a közbiztonsági osztály vezetője 
is, akinek meghosszabbított hivatali ideje 
november 15-én lejár. Issckutz utóda Boór 
Aladár dr. miniszteri tanácsos lesz, aki már 
eddig is fontos szerepet töltött be a közbiz
tonsági osztály vezetésében.

Vasárnap délben a miniszterelnököt he
lyettesitő Vass József népjóléti miniszternél 
több nagy jelentőségű tanácskozás volt. 
Vass József helyettes miniszterelnök korán 
délelőtt, már 10 órakor megjelent hivatalá
ban, ahol délfelé felkereste Krausz Simon 
bankigazgató, a Nova elnöke,

Krausz Simon több mint félóra hosz- 
szat tárgyalt Vass József népjóléti mi

niszterrel.
A Hétfői Napló munkatársának értesülése 
szerint ezen a tárgyaláson a tisztviselői la
kásépítési akció végrehajtásáról volt szó. A 
tárgyalást az a körülmény tette szükségessé, 
hogy a pénzügyi kormányzat engedett ab 
ból a merev álláspontjából, amellyel eddig

A húsz kötetes 
Molnár Ferenc

Molnár jubiláns kiadása
Egy nagyszerű Írói pályának, egy magyar iró 

kivételes egyéniségének hódolt tegnap este a 
Vígszínház „Farkas“-előadásán Budapest közön
sége. Az ünneplés nemcsak a pesti publikum 
„magánügye" volt, a lapsok az egész magyar
ság hangulatát és hódolatát fejezték ki.

Molnár Ferenc ma Magyarországnak többet 
jelent a zseniális Írónál, többet a meglepő me
seszövés, a szellemes dialógusok nagy mesteré- 

mindig szembehelyezkedett azzal a feltétel
lel, hogy a tisztviselők lakáspénze lefoglal
ható legyen.

Krausz Simon után báró Korányi Frigyes, 
Magyarország volt párisi követe, a Pénzin
tézeti Központ uj elnöke kereste fel Vass 
József népjóléti minisztert. Korányi Frigyes 
báró ebben az uj minőségben bemutató lá
togatást tett a helyettes miniszterelnöknél. 
Ugyancsak bemutató látogatásra érkezett 
Wekerle Sándor pénzügyminiszter is. A lá
togatások során hosszas tárgyalások indul
tak meg, amelyek délután félhárom órakor 
fejeződtek be. A tanácskozásokon hir sze
rint szerepelt Halász Lajos tőzsdei afférjá- 
jónak az ügye is.

nél, a mindig tisztaszemii és mélyreláló lélek- 
boncolónál. Ha a külföld érdekes egyéniségei
vel folytatott intervjukat olvassuk, azt látjuk, 
hogy ki többet, ki kevesebbet tud Magyaror
szágról, de egyet, egy nevet mindegyik ismer: 
Molnár Ferenc nevét.

A magyar irodalom külföldi nagykövete Mol
nár Ferenc. Nem túlzás ezt mondani róla; nem 
túlzás róla a legfelsőbbfoku jelzőkkel beszélni, 
amikor a németek nagy kritikusa, Alfréd Kerr 
azt mondta róla, hogy: ahol Shakespeare, Euri- 
pides, Hőbbel, Sardou, Ibsen neve áll, a dráma 
történetében Molnár Ferenc neve múlhatatla
nul meg fog maradni.

A külföld kritikájával egyetértőén a magyar 
elismerés Molnár Ferencet mai irodalmunk leg- 
élére állítja; s ez az elismerés csak megerősö
dik abban az izgalomban, amely minden Mol
nár-premiert kisér, abban az érdeklődésben, 
amely Molnár minden uj könyvét fogadja.

Nem fog elmaradni ez az osztatlan érdeklő
dés most sem. amikor a Molnár-jubileum alkal
mát felhasználva, a Franklin-Társulat Molnár 
Ferenc müveit egyöntetű, nagyszabású gyűjte
ményben kiadta. IIusz kötet, testes, szép papi- 
rosu, szép kötésű kötetek, bennük egy írói pá
lyának minden remekbeirt darabja. A regé
nyek: első, fiatalos merészséggel Pestet osto
rozó regénye, Az éhes város; u gyermekléiek 
megható regénye, A Pál-utcai fiuk; a szerelemre 
ébredő kamaszlány lírai finomságú rajza, az 
Egy gazdátlan csónak története; a mai pesti fia
talember kegyetlenül dezilluzionált és mégis 
megható lelki képe, az Andor; az elbeszéléskö
tetek; a Muzsika páratlan novellái, a Retten be
szélnek friss szellcmességü dialógusai, a Kis 
Hármaskönyv változatos gazdagsága; a színda
rabok, megannyi világsiker s mai Budapestről, 
az ember örök hibáiról, az élet el nem múló 
félszegségeiről — mindaz amit Molnár Ferenc 
neve jelent, együtt van ebben a húsz kötetben.

Molnár Ferenc müvei gyűjteményes kiadásá
nak jelentőségét nem is mi, hanem a magyar 
közönség fogja eldönteni s el fogja dönteni az
zal az érdeklődő szeretettel, amellyel majd ezt 
a szép könyvsorozatot fogadja. Kedves irói 
mellé, könyvespolcára oda fog kerülni ez a húsz 
kötet s mosolyogva, meghatódva olvasni fogja 
és magába zárja, mint a magyar teremtőerő 
egyik legnagyobb értékét, Molnár Ferenc nevét.

LÖSPORT
Osztrák ló nyerte a Károlyi 

emlékversenyt
Nagy közönség előtt, a meglepetések jegyé

nen folyt te a lovaregyesület vasárnapi verseny
napja. A kétéves kancák klasszikus futamát, a 
Karolyi Gyula gróf emlékversenyt az osztrák 
tenyésztésű Harmonie nyerte rövid fejhosszal 
az ugyancsak osztrák tulajdonban levő, de 
Magyarországon tenyésztett Aranyvár előtt.

A részletes eredmény a következő-
I. futam: 1. Sita (l‘/4) Szabó L. II. 2. Blon- 

della (10) Péter, 3. Szinusz (6) Gutái. F. m. 
Kacagó (6) Szűcs, Agosta (10) Tuss, Katáng (3) 
Balog Vacak (1%) Schejbál. Egy és három
negyed hosszal nyerve, ötnegyed hosszal har
madik. 10.19, 14, 21, 21. — II. futam: 1. Ada- 
mcllo (l‘/4) Martinok, 2. Nesze (2K) Gutái, 3. 
Da capo (4) Csuta. F. m. Viglegény (10) Szűcs, 
Odahaza (6) Esch, Midas (6) Tuss, Anna (12) 
Péter, Dehogyisncm (4 Szentc, Tatrang (10) 
Bozödi, Hogy volt (0) Balog. Nyakhosszal 
nyerve, másfél hosszal harmadik. 10:33, 15, 16, 
18. — III. futam: 1. Harmonie (12) Szabó L. II.
2. Aranyvár (10) Takács J. 3 Ne mulass (2) Gu
lyás F. m. Litlc lassie (6) Gutái, Cortina (4) 
Esch, Margaréta (5) Balog, Adria (pari) Szoko- 
lai, Madár (12) Bözödi, Büszke (3) Schejbál. 
Fejhoszal. nyerve, másfél hosszal harmadik. 
10:753, 97, 33, 21. — IV. futam: 1. Kitartás (10) 
Gulyás, 2. Paprikás (6) Kaszián, 3. Biiby (10) 
Stenzl. F. m. Oktalan (4) Schejbál, Fellegvár 
(12) Esch, Szamovár (5) Szűcs, Nagyur (5) 
Balog, Birdic (2J4) Gutái. Horrido (20) Blasko- 
vics, Arnolda (4) Csuta, öreg akác (10) Dózsái, 
Dömsöd (2%) Tuss, Talált kincs (20)Klirascha. 
Nyakhosszal nyerve, háromnegyed hosszal har
madik. 10:110, 47, 45, 61. — V. futam: 1.. 
Funny (4) Szokolai, 2. Nebullo (20) Szűcs,
3. Lantos (nyolctized) Gutái. F. ni. Retsky Bandi 
(12) Bözödi, Simon (12) Blaskovics, Discus 
(1H) Szabó L. II. Hopili (10) Hujber, Kinizsi 
(4) Schejbál, Próféta (16) Schejbál, Komintern 
(20) Kaszián. Nyakhosszal nyerve, nyakhosszal 
harmadik. 10:61, 19. 72, 16. — VI. futam: 
1. Mac Donald (8 Blazsck, 2. Salambo (20) 
Cseszkovics, 3. Montana (4) Slirculn. F. m. Pat
ron# (12) Balázs, Seppl (3) Schejbál, Szorgal
mas (6) Esch, Varázsló (4) Péter, Saida (2%) 
Gutái, Ovidius (10 Balog. Hurry hope (6) Csuta, 
Koma (10) Fodor. Másfél hosszal nyerve, két 
hosszal harmadik. 10:132, 40, 57, 26.
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Vasárnap letartóztatták 
Fenyves István építészt, 

alti 24.000 pengőért hamis mérnöki diplomát 
vásárolt Csomzadlák Józseftől

Tisztelt Háziasszony!
A mérnöki oklevél hamisítás ügyében 

folytatott nyomozás során vasárnap újabb 
érdekes fordulat következett be. Ismeretes, 
hogy a rendőrség letartóztatta Csomzadlák 
József építőmestert, aki mérnöki oklevelet 
hamisított saját nevére. Vele együtt őri
zetbe vettek még három embert, akik segít
ségére voltak a hamisításban. Kihallgatása 
során Csomzadlák azt vallotta, hogy ugyan
csak

hamis mérnöki oklevelet szerzett Feny
ves István budapesti építésznek 

akitől ezért huszonnégyezer pengőt kapott. 
A rendőrség azonnal ki akarta hallgatni 
Fenyvest, aki azonban éppen nem tartóz 
kodott Budapesten. Ma reggel azonban 
haza jött és miután hallott a történtekről, 
két védője, dr. Sándor László és dr. Rajna 
Dezső társaságában jelentkezett a főkapi
tányságon. Elmondotta, hogy teljesen jó
hiszeműen járt el és

Csomzadlák megtévesztette.
A mérnöki rendtartás 70. §-a szerint,
azok, akik hosszabb idő óta felelősségteljes 
tevékenységet fejtenek ki és építőipari elő
képzettségük van, jogot tarthatnak a mér 
nöki kamarába való felvételre. Csomzadlák 
erre való hivatkozással lépett vele összeköt
tetésbe és ö át is adott neki 2-í.OOO pengőt, 
amiről nyugtát kapott tőle. A rendőrség 
ideiglenesen még nem látta tisztázottnak a 
helyzetet és ezért

Fenyves Istvánt, további intézkedésig,

őrizetbe vette.
Csomzadlák és társai, egyébként kihal! 

gatásuk során belekevertek az ügybe egy 
magasrangu műegyetemi funkciónárus és 
más egyetemi alkalmazottak nevét is. Ezzel 
kapcsolatban több kihallgatást végeztek. 
A nyomozás eddigi eredménye azt látszik 
bizonyítani, hogy

ezek a vádaskodások alaptalanok.

A rendőrség újabb házkutatást tartott 
Csomzadlák József lakásán, ahol különféle, 
a hamisításhoz szükséges holmikat talál
tak. Megtalálták Csomzadlák József házas
sági kivonatát is, amely mint kiderült, szin
tén hamisítvány.

A rendőrség Csomzadlák Józsefet még 
pénteken letartóztatta. Három társa: Sala
mon Ferenc műegyetemi altiszt, Husovszki 
András kárpitos és Nagy András munkás, 
eddig őrizetben voltak. Vasárnap az utóbbi 
három előtt is kihirdették az előzetes letar
tóztatásról szóló végzést. A rendőrség nagy 
apparátussal folytatja a nyomozást, az ok
irat hamisítási ügy minden részletének tisz
tázására.

A főkapitányságon a késő estig órákig 
tartottak a kihallgatások, amelyeknek befe
jezése után Fenyves István előtt kihirdették 
az előzetes letartóztatásról szóló végzést. 
Fenyves ideiglenesen még a főkapitánysá
gon maradt, Csomzadlák Józsefet azonban 
két detektív átkisérte a markó-utcai fog
házba.

Vasárnap beiktatták Ortvay 
Rezsőt a Regnum Marianum- 

plébániába

panasz érkezeti be hozzánk, hogy On 
bement egy üzletbe, ott „ALBUS“-szappant 

kért és csak hazaérve vette észre, hogy mást kapott, 
ami fölött Ön nagyon bosszankodott, mert tudja, hogy 
az „ALBUS“-szappan kitűnő minőségét az utánzat el 
nem éri.

Ön azt kérte tőlünk, hogy óvjuk meg Önt a meg
tévesztéstől. Mi kérését parancsnak tekintettük és 'A kg.-os 
háziszappanunkat az itt látható dobozokban hozzuk 
ezentúl forgalomba.

így már messziről megítélheti, hogy „ALBUS"- 
szappant kapott-e?

Ugyancsak dobozolva van kézmosószappanunk is. 
Kérje '/> kg.-os szappanunkat is a Harang véd

jeggyel, mely a legfinomabb anyagból készülő kitűnő 
szinszappan.

A hívők nagy tömege lelkesedéssel üdvözölte uj plébáno
sát. — Az ellentüntetők apró próbálkozását elnyomta az 

az ünneplők óvációja
Bensőséges ünnepség keretében vasárnap 

délelőtt iktatták be Ortvay Rezsőt, a Reg
num Marianum uj plébánosát hivatalába a 
Regnum Marianum kápolnájában.

A hívők izgalommal tekintettek Ortvay 
installációja elé, mert félő volt, hogy azok, 
akik nem tudtak beletörődni Halász Pál dr. 
eltávozásába, a beiktatást tüntetéssel akar
ják majd megzavarni. Ezzel a várt tüntetés
sel meg is próbálkoztak, a hívők nagy több
sége azonban olyan meleg szeretettel fo- 
gadta az uj plébános beiktatását, hogy az az

Kőitől szépség 
Tudományos igazság 
Boldogító bölcsesség

ez

Raoul Francé
legújabb könyve

Megrendelhető minden 
könyvesboltban és

Budapest, VI., Ó ucca 27.

elenyésző csekély töredék, amely tüntetni 
akart, szóhoz sem tudott jutni.

Pontban tiz órakor az ünnepélyes beikta 
tást végző Bednárz Róbert dr. belvárosi 
apát-esperes vezetésével a templomba vonult 
Ortvay Rezső, az uj plébános, akit a hívők 
lelkes Isten éltessel felkiáltással fogadtak. 
A délszaki növényekkel és színes virágosok 
rokka] feldíszített oltárnál ezután fényes 
papi segédlettel kezdetét vette az ünnepélyes 
beiktatás. Bednárz Róbert dr. Veni-Sanc-et 
mondott, majd felszólította Ortvay Rezsőt 
plébánosi esküjének elmondására. Mély 
csöndben mondotta el az uj plébános az 
eskü szavait. Ezután

Bednárz Róbert dr. felolvastatta a kine
vezési okiratot, majd megtartotta az ün

nepi bclktatóbcszcdct.
Az apát-esperes beiktató beszéde után az 

uj plébános
ORTVAY REZSŐ

meghatottságtól elcsukló hangon igy kezdte:
— Kedves katolikus testvéreim! Huszon

hét esztendeje álltam ebben a kápolnában 
először az oltár szentsége előtt, mint a Reg
num Marianum kispapja. Köszönöm Kegy
uramnak, a Székesfőváros Tanácsának, hogy 
figyelembe vette huszonhétévi állandó, fá
radságos munkámat és köszönöm a hívek
nek is, hogy olyan szép számmal jöttek el 
beiktatásomra, mert ebből azt látom, hogy 
szivükben szeretet él irántam. És amikor 
megválasztásomat örömmel veszem, a

Hercegprímás nevében megkövetelem a 
szeretetet, nem tűröm el, hogy ne sze

ressetek,

mert Iste-i eiött én tartozom felelősséggel 
telketekért. Köszöntőm a távollevő öregeket 
és betegeket és

köszöntőm azokat Is, akiket talán meg
tévesztettek és akik ezidöszerint nehez

telnek rám.

Az uj plébános beszédének elmondása 
után megkondultak a harangok, Ortvay Re
zső, Bednárz esperes és a papi segédlet mi
seruhába öltözött, felbugott az orgona « 
megkezdődött a szertartás.

A mise közben, mikor az áhitatos hívők 
imája szállt i.z ég felé és az orgona magasz
tos hangjai hallatszottak, a kis kápolna előtt 
lévő udvaron

kínos botrány játszódott le.

A Regnum Marianum hivatalával szemben 
levő földszinti ablakok ugyanis a Regnum 
Marianum Egyesület termeinek ablakai. En
nek az egyesületnek csupán 25—30 tagja 
van jórészt egyetemi hallgatók, akik ugylát
szik, nem voltak megelégedve Ortvay Rezső 

1 megválasztásával és ezért 

mise közben kinyitották az udvarra né
ző ablakokat és azokban gyászszalago

kat függesztettek ki.
Az udvaron lévő s a templomból kiszűrődő 
hangokra ájtatosan figyelő hívők soraiban 
ez a látvány

óriási Izgalmat keltett, hangosan lehur
rogták a fiatalembereket, akik az abla
kokban ülve ezek után is farkasszeniet 
néztek a tömeggel. Már-már nagyobb

uakmerű rablótámadás 
egy szegedi tratlkhan

Az ismeretien uásárlö tört rántott a trahkosnöre 
s kifosztotta az üzletet

Szeged, szeptember 30.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Vakmerő 

rablótámadás történt Szegeden vasárnap 
délelőtt. Egy külvárosi trafikba beállított 
egy ismeretlen férfi,

tőrt emelt a trafik tulajdonosára, majd 
kifosztotta az üzletet s elmenekült.

Ma délelőtt tizenegy órakor Szeged kül
városában, a Sajka-utcában levő dohány
tőzsdében, melynek Nyuti Jakabné a tulaj
donosa, beállított egy munkáskülsejü férfi s 
egy pakli dohányt kért. Nyuti Jakabné, aki 
egyedül tartózkodott a trafikban, hátrafor
dult a pult mögé, hogy onnan a kért do

Az elszabadult bika 
halálradöíte gazdáját

Szeged, szeptember 30.

(A Hétfői Napló tudósítójától.) Borzalmas 
halálosvégü szerencsétlenség játszódott le 
vasárnap délelőtt a Szeged melletti Szekeres
tanyán.

Szekeres János huszonnégyéves gazda a 
kora délelőtti órákban háza udvarán az 
itató előtt két bikáját itatta. Az egyik bika 
kötelékeitől hirtelen elszabadult. Szekeres 
János ezt látva elmenekült az állat elől, 
amely dühösen utánairamodott. A fiatal gaz
da szerencsétlenségére menekülés közben a 
ház udvarán megbotlott Ebben a pillanat
ban utólérte a bősz állat,

szarvával felső testét átdöfve a levegőbe 
dobta fel.

Szekeres János eszméletlen állapotban vére
sen esett vissza a földre Nyomban a szegedi 
klinikára száUitották de sérüléseibe a déli 
órákban belehalt.

botrány kitörésétől kellett tartani, mikor 
a nagy készenléttel felvonuló rendőrség 
diszkréten felszólította a fiatalembere
ket, hogy a gyászszalagokat távolítsák 

cl és az ablakokat csukják be.

Ez rövid idő múlva meg is történt, de a tö
megben morajló izgalom még mindig nem 
ült el. Az ellenpártnak gyérszámu zavart 
okozó híveit azonban a túlnyomó nagy
számban levő Ortvay hívek lecsendesitették.

hányt leemelje. Ebben a pillanatban 
az Ismeretlen vásárló tört rántott elő ; 
a pulton keresztül hajolva azt a frafikos- 

nőre emelte.
Nyutiné ijedtségében eszméletlenül rogyott 
le a pult mögé. Az idegen a fiókból gyorsan 

kiemelte a trafik előző napi bevételét, 
000 pengőt, nagyobb mennyiségű do

hányárut rabolt el, majd elmenekült.
A forgalmatlan helyen levő rablótámadást 
csak félóra múltán fedezték fel, amidőn 
Nyutiné eszmélethez tért.

A rendőrség a vakmerő rablótámadó kéz- 
rekeritésére megtette az intézkedéseket.
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— Időjárás. A Meteorológiai Intézet va

sárnap az időjárásról a következő prognó
zist adta ki: Egyelőre még enyhe és jobbára 
borult idő várható sokhelyütt csővel, később 
változékony idő, hősiilyedéssel.

— Herrmann Miksa Sopronban. Sopronból 
jelentik: Herrmann Miksa kereskedelmi mi
niszter ma délelőtt a városházán kihallgatást 
tartott, melyen igen sokan jelentek meg. Majd 
tis*te|gö  küldöttségeket fogadta a miniszter. 
Herrmann Miksa kereskedelmi miniszter ezzel 
befejezte n választóival való közvetlen érint
kezésre szánt hétnapos programját ós délután 
visszautazott Budapestre.

— Leleplezték Kétly Károly báró szobrát. 
Impozáns ünnepség keretében leplezték le 
vasárnap délután néhai dr. Kétly Károly 
bárónak, a nagynevű orvosprofesszornak az 
ÜlJői-uti klinika kertjében felállított mell
szobrát. Danijanovich Emil dr. mondott el
sőnek beszédet, amelyben Kétly báró nagy
ságát méltatta. Utána Dalmady Zoltán dr. 
egyetemi tanár és Telyesniczky Kálmán dr. 
pródékán mondtak beszédet, majd megko 
.szorozták a szobrot.

— Autószerencsétlenség Kon iá rom mel
lett. Győrből jelentik: Klieglcr Ferenc buda
pesti vadkereskedő szombaton este autón 
Győrből Budapestre készült. Komárom és 
Szőny közölt az autó nekiment a vasúti so
rompónak, amely nem volt kivilágítva. Az 
összeütközés következtében a soffőr megse
besült és koponyaalapi töréssel a kórházba 
szállították.

— A tural hősük emléke. Ma délelölt lep
lezte le a tarai hősök emlékére felállított szob
rot József főherceg tábornagy. József főherceg 
lélekemelő beszédet mondott, majd jeladáséra 
lehullott a lepel a szoborról, melyet a város az 
I honvédgyalogezrcd és a volt 32. közös gya
logezred hősi halottainak emlékére emelte
tett. A leleplezés után József főherceg koszorút 
helyezett a szobor talapzatára. A szobrot ez
után a különböző egyházfelekezetek papjai 
megáldották, majd a község bírája vette át.

— Levágta a fejét a villamos. Vasárnap 
délelőtt a Béke- és a Fövény-utca sarkán 
így nrrahnladó C- jelzési! villamos elgázolt 
egy inunkáskülscjii férfit. A villamos kere
kei teljesen leszelték a szerencsétlen ember 
fejét. A szemtanuk állítása szerint az isme
retlen férfi valószínűleg öngyilkosságot köve
tett el, mert látták, mikor hirtelen odaug
rott a közelgő villamos elé, amely azután 
pillanatok alatt halálra gázolta. A rendőri 
bizottság, a férfi zsebében talált iratokból 
megállapította, hogy az öngyilkos ember 
Huszár József gyári munkás. Holttestét a 
bonctani intézetbe szállították.

Két autó összeütközött a GeÜért-rak- 
parlon. Tegnap este a Gellért rakparton a 
Rudas-fürdő dőlt a Bp 24— 704 rendszámú 
autó, amelynek a volantjánál Krauslass Jó
zsef gépkocsivezető ült, összeütközött a vele 
szembejövő Bp. 2R--781. rendszámú autó
val. Az összeütközés következtében úgy 
Krauslass, mini a másik autó vezetője, Er
délyi István súlyosan megsebesült. A men
tők a két gépkocsivezetőt lakásukra szállí
tották

— Etfogtnk egy utonilllót. Szabadi István 
hajmáskéri fodrásznicsterl szombaton Postazent- 
lőrinccn megtámadta és kifosztotta két fiatal
ember. Szabadi István vnsárnap a Városliget
ben felismerte egyik támadóját, akit rendőr
nek adott át Arcndőrség a támadót, Tuba Ká
rolyt, foglalkozás- és lakásnélküli csavargót le
tartóztatta, társát vedig nyomozza.

14000 pengős kártérítési per 
Vaszary János festőművész ellen

Ma tárgyalja a keresetet a törvényszék 
budapesti törvényszéken dr. Fődy Ká- 
törvényszéki tanácselnök tanácsa ma,

A 
roly 
hétfőn tárgyalja azt a kártérítési pert, ame
lyet Bokros-Biermann Dezső szobrászművész 
indított Vaszary János tanár, festőművész 
ellen.

Vaszary János a kormány megbízásából 
ez év áprilisában rendezte a velencei repre
zentatív mngyar kiállítást. A kiállítás ren
dezősége elfogadta Bokros-Biermann Dezső 
szobrászművész egyik müvét, amely Újvárt 
Péter Írót ábrázolja. A kártérítési kereset 
szerint Vaszary János, n kiállítás rendezője 
annak ellenére, hogy a zsűri a szobrot kiál
lításra elfogadta, azt nem állította ki. Ezért 
Bokros-Biermann Dezső Vaszary János ellen 

erkölcsi és anyagi kártérítés elmén

Kiegyezik a főváros
Walláékkal: a főváros fizet 

100.000 pengőt
A Széchenyi-fürdő építési vállalkozója és 
főváros közötti kölcsönös anyagi követeié- 

nem sikertilt a
11 
sek dolgában még mindig 
teljes megegyezés. A Széchenyi-fürdő helyre
állítását tudvalévőén a Walla-céR elvállalta 
s ez a munka folyamatban van. Olyan nagy 
szabású helyreállítási munkáról kellett azon
ban gondoskodni, hogy legjobb cselben ok
tóber közepén adhatják át a fürdőt újra a 
közhasználatnak. A kél fürdő teljes négy 
hónapon át volt zárva s ez a fővárosnak 
csupán elmaradt haszonban 120.000 pengő 
veszteséget jelent. Erről az összegről semmi
kép se in mond le a főváros.

A Walláékkal fennálló egyéb anyagi dif
ferenciákat most összesilették, mert — mint 
ismeretes — a vállalkozó, a kislakásépitke- 
zésbő! és a strandfüdö építkezéséből kifolyó
lag nagy összegű kártérítést követelnek a 
fővárostól. A tanács legutóbb elhatározta,

— Dormándy Géza a Dunagőzliajózásl 
Társaság magyarországi vezetője. Az Első 
Dunagőzhajózási Társaság igazgatótanácsa 
a társaság magyarországi képviselőjének, 
budapesti forgalmi igazgatójának és a Mo
hács-Pécsi Vasút •üzletigazgatójának nevezte 
ki Dormándy Géza igazgatót, akinek kiváló 
képességei a legteljesebb mértékben érvénye
sültek Gordon Róbert nyolchónapos beteg
sége alatt, úgy hogy a vezetéssel való meg
bízatása nem Is történt meglepetésszerűen.

__ Felborult egy autó — három sebesült. 
Tegnap délelőtt sulyos automobilszerencsét- 
lenség történt Rákospalotán a Szentkorona
utca 20. számú ház elölt. A Bp. 22—068-as 
rendszámú luxusautó, amelynek kormányá
nál Szenes Andor gépkocsi vezető ült — a 
hirtelen fordulás következtében egyensúlyát 
vesztve felborult és úgy a soffőr, mint a 
hátsó ülésen ülő Hagyma Mihály és fia. ifjú 
Hagyma Mihály napszámosok az úttestre 
zuhantak. A mentők a sebesülteket a gróf 
Károlyi-kórházba szállították.

__  Az osztrák kormány nem engedélyezi 
n bécsújhelyi felvonulást. Bécsből jelentik: 
A Bécsben vasárnap este elterjedt hírek sze
rint az alsóausztriai kormány Bécsújhelyre, 
a tavalyi forradalom dátumúnak október 
7-ére minden párt részéről tervezett összes 
felvonulásokat közbiztonsági okokból be
fogja tiltani. A hírek autentikusságát egy az 
alsóausztriai kormányhoz közelálló tényező 
nyilatkozata támogatja.

__ Kinevezés és változás a rendőrségen.
A kormányzó a belügyminiszter előterjesz
tésére fökapitnnyhelyettessé nevezte ki Bo
tár Béla címzetes fökapjtányhelyettest. Hé- 
ezey Péter dr. rendőrkapitányt pedig taná 
csossá nevezték ki.*  Héczcy Péter dr. a fővá
rosi társasági életben is ismert rendőrtiszt
viselő, a főkapitányság sajtóirodájának ve
zetője. Mint a sajió és a rendőrség közti 
összekötőtiszt minden tekintetben a legna
gyobb megelégedésre végzi igen fontos, 
gyakran kényes természetű és ugv rendőri, 
min! sajtószempontból hozzáértést kívánó 
munkáját. Ugyancsak tanácsossá nevezték 
ki Rumbach János kapitányt. A főkapitány 
a szolgálat érdekében Budapestről Sopronba 
tisztviselőjét, llalassy Barna dr. rendőr
helyezte át a bűnügyi osztály egyik kitűnő 
kapitányt. ____________

Régiséget,
suoici Ékszerníz uwz miíM't* 2

A Hétfői Napjó vasárnapi szerkesztő- 
Bégének és kiadóhivatalának (d. ti. 4 
órától kezdődőié#) telefónszar.ial: Auto
mata 24&—61. Automata 100—42. Hét
köznap é« vasárnap d. u. 4 óráig: József

keresetet indított. Perfel vételében — amelyet 
ma tarl meg Fődy Károly dr. törvényszéki 
tanácselnök tanácsa —

2000 pengő
megítélését kéri azért, mert ezért az ősz- 
szegért adhatta volna el a kiállításra kerülő 
szobrát, további 2000 pengő kártérítési ősz 
szeg megítélését pedig azért kéri, mert ulán- 
rendelésképpen ennyit kapott volna szobra 
másodpéldányáért, ha az kiállításra került 
volna.

A szobrászművész végül
10.000 pengő erkölcsi kártérítés 

megítélését kéri azért, mert művészi presztí
zsét rontotta az, hogy szobra nem szerepelt 
a velencei kiállításon, holott elfogadták.

hogy ezeket a kellemetlen ügyeket végleg 
likvidálja.

Ezen a héten újabb tárgyalások lesznek 
a felek megbízottal között 

és azt remélik, hogy a hosszas pereskedést 
végre közös megegyezéssel befejezhetik. A 
főváros hajlandó a vállalkozók felmerült 
többkiadásainak egy részét megtéríteni, de 
ezzel szemben maga is kártérítést követel 
a népfürdők rossz építkezése folytán kelet
kezett károkért. Ezeket a szembenálló köve
teléseket igyekeznek most kiegyenlíteni és 
— hir szerint —-.remény van a megegye
zésre olyan alapon, hogy

a követelések egyenlegeként a főváros 
100.000 pengőt fizet a Walla-cégnek 

s ezzel lezárul mindkét oldalról a további 
követelések és perek sorozata. Csupán az a 
kérdés, hozzájárul-e a törvényhatósági bi
zottság is ehhez a megegyezéshez, amely 
semmikép sem kedvező a fővárosra nézve.

— Bécsben Öngyilkos lett egy magyar 
származású színész. Bécsből jelentik: Szom
baton éjszaka Bécsben öngyilkosságot köve
tett el Hatvány Lajos magyar származású 53 
éves színész, akinek művészneve Hol ser 
Louis volt. Az életunt színész egy flóbert- 
pisztollyal két golyót röpített halántékába. 
Eszméletlen állapotban félold'” /nultság- 
gal szállították a kórházba, ahol azonnal ke
zelés alá vették. Hatvány Lajos tettének oka 
ismeretlen.

— Elfogták a Wclss Manfréd-gyár foszto
gatóját. Néhány nappal ezelőtt a csepeli 
Wcisz Manfréd-gyár igazgatósága lopás 
miatt följelentést telt a rendőrségen. A fel
jelentésben előadták, hogy a gyár raktá
rait hetek óla ismeretlen tettesek dézsmál
ják. A főkapitányság detektivjeinek rövid 
idő után sikerült a telteseket, Juriga Sán
dor szövőmunkást és Taba József lakatos
segédet elfogni. Beismerték, hogy a munká
sok éjszakai turnusával besurrantak a te
lepre, meghúzódtak a raktárakban, majd 
mikor hajnaltájt minden elcsendesedett, a 
zsákokban összeszedett értékes rézárukat a 
kerítésen keresztül kidobálták. Az árut egy 
Pintér nevű ócskavaskereskedőnél értékesí
tették. Jurigát és Tabát letartóztatták, az 
orgazda ellen pedig megindították az el
járást.

Magyar LégHorgaíini RT,
Igazgatóság és légi utazási Irodát IV., VAebo. I.
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VasAraap is közlekedik

As aulobusi 50 perccel a repOlöaép indulása 
indul a Vadisskürt-ssilldtó!.

Menetdlf: Bpest—Wíu. (vagy Wien—epést) P

KOrvsllco cssllalíoíiisolí Európa minden |«laB|ék»- 
nyebb városa feló.

(Tel.: AuL 808-80.)

Képviselet WlaubaM O»terr Luftrerirehrs A. G 
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— Autó fuvaroskocsi karambolja a Kercpcri-
uíob. Szombatról vasárnapra virradó éjszaka a 
Külső Kerepesi-utón könnyen végzetessé vál
ható automobilkarainbol történt. Manoli Tóm 
bolgár kertész zöldséggel megrakott fuvaros
kocsijával Kerepes irányából a főváros felé 
igyekezett, amikor hátulról hangos tülkölésre 
lett figyelmes. A jelzés után kocsijával az ut 
baloldalára kanyarodott, de az autó meg akarta 
előzni ée megtörtént a szerencsétlenség: az
autó elsodorta a könnyű szekeret és a követ
kező pillanatban úgy az autó, mint a kocsi (el
borult. A rendőrőrszeni megállapította, hogy a 
Bp. 28—952. jelzésű autót báró Gouinictu 
Leotald vezette, aki azzal védekezett, hogy • 
gépkocsi hátsó része megcsúszott és így vá
gódott neki a szekér oldalának. A rendőrség 
meginditotta a nyomozást annak pontos meg
állapitására, hogy a szerencsétlenségért kit ter
he! a felelősség.

— Gróf Batthyány Lajos az Emberbarátok 
egyesületének elnöke. A Magyar Emberbarátok 
Országos Egyesülete vasárnap délelőtt a vár
megyeház dísztermében rendkívüli közgyűlést 
tartott. Ruffy József titkár előterjesztette az 
egyesület programmját, mely szerint az Egye
sület által nagykorúságokig gondozott, fiuk és 
lányok részére, azok nagykorúságakor 1000 
pengőt nyújtana, hogy biztosítsa elhelyezkedé
süket az életben. A nagy tetszéssel fogadott 
terv felolvasása után megejtették a választáso
kat. Efnókké Batihyny Lajos grófot, igazgató
sági tagokul többek között Hegedűs Lórántot, 
Hadik János grófot és Rákosi Jenőt választot
ták meg .

HA KEVÉS PÉNZÉRT 
eeehAwsan AKAR 

kiii ÁzKcavi
keresse fel László Sándor férfiszabó üzletét, 
Rákóczi-ut 50, ahol mérték után őszi vagy, 
téli férfiöltönyöket, felöltőket vagy télikabá
tokat háromféle árban, 60, 70 és 80 pen
gőért készít a legdivatosabb szabásban, ki
fogástalan kivitelben. Mintákat vidékre bér
mentve küld. Felhívjuk t. olvasóink figyel
mét ezen megbízható cégre.

—> Kennie Smith angol képviselő Budapesten. 
Vasárnap eslo Londonból Budapestre érkezett 
Rennio Smith angol képviselő. Kennie Smit ar 
angol munkáspárt tagja és azért jött Buda
pestre, hogy szociáldemokrata párt meghívásá
nak eleget téve, előadást tartson. Előadásában 
az angol munkáspártról és a közelgő angol vá
lasztásokról fog beszélni, de valószínűleg szóba 
kerülnek Magyarországot közelebbről érdeklő 
más kérdések is.

— Az elsőrangú kivitelű és olcsó csillárairól 
nevezetes Meteor csillárgyár (Podmaniczky- 
utca 27. Teréz-körut sarkán) nyitotta meg a 
Vámház-körut 11. sz. a. fióküzletét, ahol ugyan
csak a legolcsóbb árak mellett áll a t. közön
ség rendelkezésére.

— Felavatták a szarvasi Luther árvaházat. 
Vasárnap avatták fel a szarvasi evangélikus 
egyházközség Luher árvaházát A felavatási ün
nepség istentisztelettel kezdődött, majd Pesthy. 
Pál igazságügyminiszter az egyházközség fel
ügyelője mondott beszédet. Utána RafTay Sán
dor püspök megáldotta az intézetet, majd az 
üdvözlő felszólalások hangzottak el.

— Felsőmagyarországi gazdák gyűlése Gyön
gyösön. Gyöngyösről jelentik: A Magyar Gazda
szövetség, a Tiszajobbparli Mezőgazdasági Ka
mara és a Hevesvármegyei Gazdasági Egyesület 
vasárnap délelőttre nagygyűlésre/ hívta egybe 
Felsőmagyarország gazdáit. Bernáth István fel
sőházi tag, a Gazdaszövetség elnöke, megnyitó
beszédé után Farkas Géza orsz. képviselő a ló- 
tenyésztésről, visontai Kovács László a többter- 
meiésröl, Ivády Béla orsz. képviselő pedig a 
szöllőtermelésről tartott előadást, amelyben 
rámutatott, hogy az állam a borfogyasztási adót 
eltörölni nem fogja, minthogy évenként 47 
millió pengőt vesz be ebből az adónemből. A 
gazdagyűlést Bernáth István elnök zárszavaival 
ért véget.

— Iparosszékhózavatás. Egerből jelentik! 
Ünnepélyes keretek közt avatták fel az egri 
Széchenyi-utcában a Keresztény Iparoskor 
újonnan emelt székházát. Az ünnepség misével 
kezdődött, amelyet vitéz Subik Károly tisztelet
beli kanonok mondott. Az ünnepélyes székház
avatáson, amelyet díszközgyűlés keretében tar
tott meg az egri Keresztény Iparoskor, Eger 
városának számos társadalmi előkelősége vett 
részt.

— Robbanás a lyoni pályaudvaron. Lyon
ból jelentik: Ma délután az itteni pályaud
varon három munkás oxigéntartályokat ra
kott ki, amikor az egyik munkás kezéből 
egy tartály kicsúszott. Robbanás állt be, 
mely az említett munkást darabokra tépte, 
két társát pedig súlyosan megsebesítette. A 
robbanás nyomán tiiz is támadt, melyet 
azonban gyorsan eloltottak.

— A Pctfífl-Társaság évadnyitó ülése. Vasár
nap délután tartotta meg a Petőfi Társaság 
évadnyitó ülését az Akadémiában. Az ülésen 
Császár Elemér dr. elnöki megnyitója után 
tamperth Géza örömmelmutalott rá arra, bogy 
a Petőfi-kultusz az egész világon terjed. Ezután 
Császár dr. mekg szavakkal parentálta e| Sas 
Edét, Bakó Lászlót és Bartóky Józsefet, majd 
Géczy Iván és Lőrlnczg György tartptt felol
vasást-

— Letartóztattak egy házmestert, áld elsik
kasztotta a lakók házbérét. A budapesti főkapi
tányság néhány hélte) ezelőtt elfogató paran
csot bocsátott ki Szabó János házfelügyelő el
len, akit a háztulajdonosa azzal bízott meg, 
bogy a lakóktól a havonta esedékes házbért 
szedje be, da Szabó az igy befolyt Összeget el
sikkasztotta. A detektívek a személylelrás alap
ján Szabó Jánost vasárnap elfogták, a főkapi
tányságra kísérték és kihallgatása után letar
tóztatták.

PatHSny-.eaórirtű 
. „nATINOL**. Biztos hatású 
, Irtószer gyökeresen Irt. Más Alint- 
. re, emberre Artalmotlnn. — Napi- 

árban utánvéttel szAllitla • 
.* RATINOLLABORATÓRIUM 
. Budapest,Vn., Murinyl-utca 5é|b



1028 október 1. HÉTFŐ! NAPLÓ

Veres munkásösszeiítközés
Berlinben 22 sebesülttel

Berlin, szeptember 30.
(A Hétfői Napló tudóHtójónak telefőnje- 

\ a «■ mun-
Potsdammer- 

nagyarányú

lentése.) A német nemzeti szocialista 
káspárt vasárnap délután a 
strassen levő sportpalotában 
tüntetőgyiilést rendezett a

Daves-tervczet ellc.
'A népgyülésen mintegy tízezer 
vett részt. Az izgalmas hangú 
mán a Potsdammerstrassen, c 
előtt nagy embertömeg gyűlt össze, amely 
rixindenáron a sportpalota előudvarára igye
kezett bejutni. A nemzeti szocialisták és a

főnyi tömeg 
gyűlés folya- 

a sportpalota

A szociáldemoJkratn párt 
szakított az Alkoholelle
nes Munkásszövetséggel

A mhaa.AIJa _ 1. — _ 1 _ _' _ • . *r  , ' _ ■A szociáldemokrata párt vezetősége és a 
Szakszervezeti Tanács rendkívül érdekes 
határozatot hozott az Alkoholellenes Mun
kásszövetség ellen. Ezen határozat szerint 
a pártvezetöség és a szaktanács vezetősége 
megállapította, hogy

1000 P0IW0S
Dáivazata

hogy hány baktérium van egy csepp vizben, 
de azt

mindenm Wd|a9
hogy valamennyit elpusztítja egy csepp

Hogy egy üvegben hány csepp 3alan 
van, azt alig lehet megszámolni, de megkö-; 

1 zelitőleg fogalmat alkothatunk róla, ha 
megszámoljuk, hogy

ogyszázgrammos Sálán üveg
be hány szem lencse fór? 
Ahány szem lencse, körülbelül annyi csepp1 
áldásos hatású baktériumölő Sálán van1 
egy üvegben.

Tessék ezt a számot eltalálni?
Az itt következő hivalalos jegyzőkönyv 

szerint egy Sfllan-üvegct közjegyző előtt 
megtöltöttünk lencsével. Nem számoltuk 
meg a lencseszcmoket s a közjegyző hiva
talosan lepecsételte az üveget. A lencsék
kel telt lepecsételt, üveget több nagy buda - 
pesti gyógyszertár és drogéria kirakatába 
felváltva fogjuk kiállítani december 20-áig

Eddig a napig lehet beküldeni a pályá-’ 
zatokat a Sálán irodájába: Budapest V 
Akadémia-utca 11 szám.

0CT..ta: 1MV192S.\

■ ■ Ezt a palackot alőttaa Ürítették 
ki éa előttem töltötték meg arinültig 
megazémlálatlan mennyieégU lenc9eazo»- 
me 1.— . . ■ ■■  ---------- " 1 ■
—........ Budapest, 1928.szeptember 27.——

/\
December 20-án fogjuk ugyancsak köz

jegyző előtt felbontani a lepecsételt üve
get s megszámoljuk, hány szem lencse 
volt beüne.

Aki a pályázók közül ezt a számot 
eltalálta,

400 pengőt kap.
Ha senkisem találta el pontosan a szá

mot akkor ezt az első dijat annak adjuk’ 
aki a számot legjobban megközelítette.

A második legközelebb lévő szám be
küldője 200 pengőt, a harmadik 100 pen
gőt kap.

EzenüiuQi meg 100 jo pályázatot lutal*  
mázunk

Mindé" pályázathoz csatolni kell egy 
eredeti Sa an-doboz címoldalát, amelyen 
a gyár neve van feltüntetve. Annak hát
oldalára Írja iá azon lencseszámot, amellyel 
a pályázaton részt akar venni, valamint 
a pontos elmét. Enélkül a pályázat érvény
telen.

benyomulók között
súlyos összcUtkűzésrc került a sor,

U(JU hogy a rendőrség kénytelen volt beavat
kozni és gummibotját, majd lőfegyverét 
használta. Erre még nagyobb pánik keletke- 
zett, amcb’el csak nehezen sikerült a meg
erősített rendőrcsapatoknak lecsillapítani és 
a verekedőket megfékezni. Az. eddigi meg
állapítások szerint

22 nemzeti szocialista megsebesült 
és közülük két sérülés igen súlyos. A vere
kedés után a rendőrség a környező utcákat 
razziaszerüen megtisztította.

az alkoholellenes Munkásszövetség az 
utóbbi hónapokban alkoholellenes pro
paganda dinén olyan meg nem enged
hető magatartást tanúsított a párttal 
és a szakszervezetekkel szemben ame
lyet a munkásmozgalom fórumai tűr
hetetlennek és meg nem engedhetőnek 

minősitettek.
Ezért a szociáldemokrata párt és a Szakta
nács vezetősége egyhangú határozatban ki
mondta, hogy

az Alkoholellenes Munkásszövetséggel 
megszakit minden érintkezést, megtagad 

vele minden közösséget.
és felszólította a szakszervezeteket és a párt
szervezeteket, hogy az Alkoholellenes Mun
kásszövetséggel minden kapcsolatot és érint
kezést szüntessenek meg.

A határozat, amelyet vasárnap hoztak, 
nyilvánosságra, nagy megdöbbenést keltett 
a munkásság körében, mert az olyan hely
zetet teremtett, amilyenre a magyar szociál
demokrata párt történetében talán még pél
da sem volt. Az Alkoholellenes Munkásszö
vetség tulajdonképpen a párttól független 
szervezet, de úgy az elnökségében, mint tag
jai sorában a pártnak és a szakszervezetnek 
tagjai foglalnak helyet. Évek óta fennálló 
igen erős egyesület ez, amelynek 

több ezer tagja van.
Ez a határozat tehát azt jelenti, hogy 
egyesület tagjai vagy az egyesületből, vagy

az

Letartóztattak egy szélhámost, 
obi székesfővárosi tanácsjegyzőnek adta ki magát

A főkapitányságra az utóbbi időben több fel
jelentés érkezeit Molnár Egon magántisztviselő 
ellen, aki egész sereg csalást követett el. Mol
nár,1 a péterfalvi előnevel használta és Erdély
ből menekült tönkrement magyar földbirtokos
ként szerepelt. Összeköttetésbe kerüli több kis
kereskedővel és kisiparossal és arra hivatkozva, 
hogy ügyes-bajos dolgaikat elintézi,

kisebb-nagyobb összegeket csalt ki tőlük. 
Megjelent egy gőzmosógyárban is, ahol

székesfővárosi tanácsjegyzőnek adta ki ma- 
s*it,

előfizetést vett fel egy szakkönyvre, a pénzt

Az árdrágítás miatt az ország terű 
letöröl Kitiltott Wiener Ignác 
- Budapesten meghalt

Hogyan kerlllt vissza BOcsIMI a tovarosba az 
egykori dúsgazdag kereskeifo. akinek lemetosi 

költségét elvett lelesoge viseli
Ma, hétfőn délelőtt tizenegy órakor a rá

koskeresztúri temetőben örök nyugalomra 
helyezik a háborút követő konjunkturális 
kereskedelmi korszak egyik sokat emlege
tett emberét, Wiener Ignácot, a Rákóczi-uti 
Világáruház volt tulajdonosát.

Wiener Ignác halálával érdekes regény 
záródik le, melynek egyes fejezetei nem is
meretlenek a nyilvánosság előtt. Wiener Ig
nác előbb egy nagy edényáruház tulajdonosa 
volt, majd „Világáruház" címen hatalmas 
textiláruházat alapított a Rákóczi-uton. Itt 
óriási forgalmat bonyolított le és természe
tesen nagyon sokat keresett. Vagyonát in
gatlanokba fektette.

Még ma keresse fel ffiX’íSi
-■ lángu masszív bronzcsillár, 

komplett .. SN.- P
lángu masszív Dronzcsllffir, 
komplett lakásban felsze
relve ............. 51.— P

METEOR RT. 
i’odmanlczky utca 27. (Teréz- 

körút sarkán) 
Piák: Vám ház körút 11. 

c rtesi vaiautes. vicenro abrak 

a pártból, iletve a szakszervezetekből lép
nek ki.

Az Alkoholellenes Munkásszövetségnek 
a Wesselényi-utca 24. számú házban lévő 
helyiségében a határozat hírére tömegesen 
jöttek össze vasárnap a tagok és élénken 
pertraktálták a történteket.

— Régóta tudott dolog volt, — mondják 
a szövetségben, — hogy a pártvezetőség 
rossz szemmel nézi a szövetség működését. 
Mi helytelenítjük azt, hogy akkor, amikor 
a párt élénken küzd az alkoholizmus ellen, 
tetteiben ugyanakkor rácáfol erre. Nagy el
keseredést kelteit az, hogy pártünnepélye
ket, népünnepélyeket rendeznek és itt kor
látlan mennyiségben szolgálják fel a szeszes 
italokat.

Nagy visszatetszést keltett az is. hogy a 
Népszava sörgyárak reklámjának helyt ad.

— A pártvezetöség kellemetlennek találta 
a mi kifogásainkat — állapítják meg a 
szövetségben, — és hatalmi erejénél fogva 
hozott ilyen határozatot.

A párthatározat következtében azonban 
már vasárnap megindult az Alkoholellenes 
Munkásszövetségben a bomlási folyamat.

A szövetség elnöke bejelentette lemon
dását és egyben kilépett a pártból is. 
Az Alkoholellenes Munkásszövétség tag 

jai egyébként szeretnék az ügyet békésen el
intézni és

remélik, hogy sikerül is a pártot a sú
lyos határozat visszavonására bírni.

Beszéltünk ebben az ügyben

Propper Sándor 

országgyűlési képviselővel, a szociáldemo
krata párt vezetőségének tagjával, aki a 
következőket mondotta:

— A pártvezetöség egyhangú határozatá
ban mondta ki, hogy’ az Alkoholellenes 
Munkásszövetséggel minden érintkezést 
megszakít és minden közösséget megtagad. 
Nekem a pártvezetöség határozatához kevés 
hozzátennivalóm lehet. Hangsúlyozom, 
hogy

ez a határozat kizárólag a pártfegyelem 
szempontjából történt.

Azok, akik más okot keresnek, alaposan 
tévednek. A párt és a szakszervezeti tanács 
együttesen a maga hatáskörében a legna
gyobb erőfeszítéseket teszi az alkoholelle
nes propaganda eredményes működése ér
dekében, a párt azonban a legszigorúbb fe
gyelmet követeli meg tagjaitól, és itt a ma
gyarázata annak, hogy ezzel a szövetséggel 
szemben, amelynek vezetői és tagjai a szak
szervezetekkel és a párttal szemben meg 
nem engedhető magatartást tanúsítottak, a 
magunk részéről a konzekvenciákat levon
tuk.

azonban elsikkasztotta. Erre a szakkönyvre kü
lönben sok hirdetést vett fel*  s az értük járó 
összeggel a könyvkiadó cégnek nem számolt el. 
Legutóbb egy Budapesten élő nyugalmazott fő
ispántól csalt ki 50 pengőt. Ezenkívül kölcsön
kért egy gyárostól 220 pengőt s a pénzt nem 
adta meg. A feljelentések alapján ma előállítot
ták a főkapitányságra, ahol

azzul védekezett, hogy nem akart senkit 
megkárosítani,

csak pénzzavarában nyúlt idegen pénzhez s az 
összeget vissza akarta fizetni. Kihallgatása után 
letartóztatták.

Egymás után vásárolt bérházakat a fő
városban.

Ebben az időben
árdrágításért elitélték és mint osztrák

Mitterdorfer 0. és Tsa
IV., Kígyó-utca 4.

(félemeleti helyiségeiben)

idényárusitásának 
rendkívüli occasió árat: 

Francia linón zsebkendő P 1.50—4.— 
Angol hosszú harisnya .. P 5.-- 
Félkemény, angol gallér P 1.20 
Angol kemény gallér .. P 1.— 
Angol foulard nyakkendő P 3.60 

Nehéz selyem nyakkendő P 4.— 6.60 
Angol Ing méret szerint P20.--•

Borsallno é^ angol kalan P2).—1!.—

egy bécsi ügyvéd, egy svájci ke
reskedő és egy bosnyák báróellen

A budapesti királyi büntetőtörvényszék két 
érdekes körözőlcvelet küldött a rendőrségnek. 
Az egyikben elrendeli

dr. Lichlblati Ansclm bécsi ügyvéd és 
Brandstelter Sámuel genfi kereskedő 

körözését, akik Zirncr Ákos budapesti lakos sé
relmére zsarolás vétségét követték el. A másik 
körözőlevél

báró Gumoeus Canon
ellen szól. A bárót, aki boszniai születésű, do 
svájci állampolgár, azzal gyanúsítják, hogy dr. 
Lőffler Artúr budapesti lakos kárára sikkasz- 
tást követett el. A körözölevél alapján most 
mindenütt keresik őket.

hissünr 
CSILLÁROK

legolcsóbb 
és legjobb 
kivitelben

VI. kerUiB’, 
PoümanlczHv- 
utca 31. szám

állampolgárt kitiltották az ország terü
letéről.

A gazdag Wiener szegényen hagyta el az 
országot, mert időközben minden vagyonát 
feleségére ruházta át. Becsben

kisebb selyemkereskedést nyitott, de 
csakhamar tönkre ment. Ezután abból 
a pénzből élt, amelyet időnként felesége 

. küldött.
Az asszony kényszerű okok folytán

férjétől elvált s egy budapesti szanató
rium főorvosának felesége lett, de to
vábbra is minden hónapban pénzt kül
dött elvált férjének, hogy az Bécsben 

megélhessen.
Néhány hónappal ezelőtt az egykori gazdag 
pesti kereskedő az osztrák fővárosban vér
mérgezésben megbetegedett. Leveleiben, me
lyeket megbetegedése után Budapestre kül
dött, azt irta, hogy

meghal, ha még egyszer nem láthatja 
Budapestet s két hónappal ezelőtt várat
lanul haza is érkezett. Mint súlyos be
teget hordágyon, orvos kíséretében hoz
ták haza s csak amidőn már a főváros
ban volt s a Pajor-szanatóriumban ápol
ták, kérték hozzátartozói ügyvédjük ut

ján a kitiltás visszavonását.
Az orvosi bizonyítványokkal ellátott kér
vény, amelyet a belügyminiszter a miniszter
elnökkel is megvitatott, végül is kedvező el
intézést nyert.

A belügyminisztérium megengedte, hogy
Wiener gyógykezeltetése időtartamára 

Budapesten maradhasson.
Két hóónapon át gyógykezelték a szanató
riumban Wiener Ignácot, aki

pénteken belehalt a vérmérgezésbe.
A szanatóriumi költségeket az elvált fele

ség fedezte. A temetésről is Wiener volt fe
lesége gondoskodik, aki időközben második 
férjétől, a szanatóriumi főorvostól is elvált 
s most három leányával — Wiener Ignác 
gyermekeivel — az Erzsébet-körulon lakik 
hatszobás lakásban s rövidesen áruházat 
nyit a Rákóczi-uton, szemben a Corvin-áru- 
házzal.
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SZÍV HÁZ -MOZI
Paul Kohner heti ezer dollárral 
filmszínésznek szerződtette Csor- 
tost, aki mégis Pesten maradt

Rótt minden este telién
az Andrassy-uu színházban

Tomboló siker! Zsnlolt házak!

Az Universal film európai megbízottja Karlhelnz Mariin ajánla
tára a Magyar Szinház egyik görljét vitte filmezni Berlinbe

[Belvárosi 

Színház JOLLY JOKER Minden 
este

E héten sokul írtak Paul Kohncrröl, az 
amerikai l'ni versál teljhatalmú megbizotljá 
ról, aki Magyarországra jött filmszinészckct 
keresni. Az Universúl ugyanis Berlinben 
európai gyártási telepet létesít és európai Íz
lésnek megfelelő, amerikai méretekkel ké
szült Hímeket gyárt. Ez a Paul Kohner, aki 
összesen huszonkilenc éves és mint kifulóílu 
kezdte karrierjét a hollywoodi filmstúdiók 
körül, olyan ostromnak volt kitéve Pesten, 
amilyennek csak egy filmvezér képes ellent- 
állni. Paul Kohner mindjárt a megérkezése
kor érdeklődött Csortos iránt és mikor be
mutatták a művésznek, a legnagyobb elra
gadtatás hangján beszélt vele.

— Mister Csortos — mondta Paul Kohner 
— megmondom önnek nyíltan, hogy én önt

Berlinben Jannings ellen akarom kiját
szani.

Erre a szerepkörre akarom magát szerződ
tetni, de természetesen sokkal többet akarok 
produkálni önnel, mint a konkurrens gyárak 
Jannlngssal teszik. Nem is kell lefogynia, 
maradhat ebben a testsúlyban. Olyan scená- 
riumaim vannak ön részéte, amelyek alkal
masak lesznek arra, hogy az ön nevét euró
pai viszonylatban is nagyobbá tegyék, mint 
Jannlngsét.

Csortos megtisztelve hallgatta a kiváló

filmvezér dicsérő szavait.
Két napig a legnagyobb titokban tár 

gyaltak
és a tárgyulás végén megállapodtak, hogy 
Csortos Berlinbe utazik és elfogadja a fel
ajánlott állást

heti ezer dollár kezdő fizetés ellenében.
Paul Kohner éppen a szerződést akarta alá
íratni, amikor Csortos váratlanul megtagadta 
a szerződés perfektuálását.

— Ne haragudjék Mister Kohner de meg
gondoltam magam — mondta Csortos. Nem 
tudom, hogy megérti-e, de egész életem vá
gya az volt, hogy a Nemzeti Szinház tagja 
lehessek. íme elértem a célomat és most 
hagyjam ott a Nemzeti Színházat?

Paul Kohner meglepetten hallgatta két na
pos tárgyalása után Csortos szavait, egy szót 
nem szólt, összecsomagolta iratait és elbú
csúzott a művésztől. Paul Kohner azonban 
mégsem utazott cl üres kézzel, hanem

magával vitt egy csinos fiatal színésznőt.
A Magyar Szinház fiatal görljét, akit Kari- 
heinz Martinnak, a Magyar Szinház kiváló 
rendezőjének ajánlatára szerződtetett, vá
lasztotta tehát ki Paul Kohner abból a nagy 
női kollekcióból, amely úgyszólván ostrom 
alatt tartotta a fiatal fllmvezér szállodai szo
báját.

FÓRUM UAPITOL
A hét két legjobb filmje

együtt
AZ ÖRDÖG BIBLIÁJA

A legszebb francia film pénzről, kártyáról, asszonyról

Asszony a Klnoadon szenzációs^Jakftása118'

A Cirkusz 
nagy sikere

Amint várható volt, újra prolongálták Char- 
lie Chaplin filmremekét, a Cirkuszt. A pesti kö
zönség megérezte, hogy kivételes műalkotáshoz 
van szemcséje, ezért változatlan érdeklődés és 
zsúfolt házak jelzik a Royal Apollóban a Cir
kusz pesti diadalát.

A film ezt valóban meg is érdemli. Chaplin 
ez az ős zseni, újra a burlekszsterü bohózat fé
nyes staniol-lemezében göngyöli azokat az ér
zéseket, általános emberi tulajdonságokat, ame
lyek hol kacagtatnak, hol könnyeket csikarnak 
ki a szemünkből. Chaplin jól ismert a világot, 
jól ismeri az embereket, akik a keserű igazsá
gokat inkább ostyában, a burleszk ostyájában 
szeretik bevenni. Éppen ezért a Cirkusz irodal
mi szenzációja abban kulminál, hogy burleszk.

Mindentől elvonatkoztatva, a Cirkusz, mint 
burleszk ts legmulatságosabb. Azok a fintorok, 
bukfencek, komikus menekülések, amelyek mö
gött Chaplin játékán keresztül érezni az emberi 
szivet, őszinte és igaz kacajra tudják fakasz
tani úgy a gyerekeket, mlnt a felnőtteket. Az 
ötletrakéták tömege pattan ki minden jelenet
ből, a jóízű és kedves humornak ellenállhatat
lan hulláma önti el az egész filmet.

A Royal Apolló valóban szerencsés kézzel 
nyúlt a „Cirkusz" bemutatásához, amelyet Lak- 
ner Art húr és P. Abrahám Dezső alkalmi 
,.Cirknszdal"-a tesz ünnepélyesebbé. A közön
ség pedig jól teszi, ha megnézi a Cirkuszt, mert 
hosszantartó élménnyel gazdagodik.

SZÍNHÁZI napló
A „Farkas" szombati reprizén a Vigszin 

ház közönsége meleg tapsokkal és őszinte 
óvációval köszöntötte a távollevő Molnár 
Ferencet, a „Farkas" jubiláns költőjét, aki 
huszonöt óv óta koronázatlan fejedelme 
nemcsak a magyar színpadoknak, hanem 
elismert főméltósága a világ összes teáim 
mainak is. Molnár Ferenc „Farkas"-a, ame
lyet a felette ehnult tizenhat év csak kon 
zcrvált, olyan

frissen, keményen, életerősen 
áll a Vígszínház színpadán, mint valaha, 
1912-ben. Mert a „Farkas" nemcsak vígjáték, 
hanem klasszikus gyűjtőhelye a bölcs és fö
lényes humornak, a biztonságos színdarabot 
készítő virtuózitásnak is. A szombat esti 
rcpriz-közönség ezenfelül olyan kiváló elő
adásban kaphatta a „Farkas"-t, amely min
denképpen megfelelt úgy az iró személyé- 
lyét kijáró tiszteletnek, mint a nagyszerű 
darab követelményeinek. Gombaszögi Frida 
cs Törzs Jenő egykori szerepüket játszották, 
úgy, mint akiknek szívügyük ez a darab. 
Rajnay Gábor uj szereplő, aki tökéletesen 
feledtetni tudta Csortos legendás nagy ala
kítását. Kisebb szerepekben finom hangon 
szólalt meg Simon Gizi, markáns volt Gazsi 
Mariska és mulatságos persziflázst nyújtott 
Sitkey Irén. A férfiszereplők közül Haj- 
mássyt. Makláryt és Szerémy Zoltánt kell 
megemlíteni.

A magyar színpadokon eddig nem kerülhetet 
szinro a Danton halála. Ennek legfőképpen a*  
volt az oka, hogy Büchner drámája olyan fel
adatok elé állítja a színházai, amelyek nehéz
ségei legtöbbször visszariasztják a színigazga
tókat ettől a drámától. A Danton halálához 
nemcsak bravúros technikai megoldárxjk és de
koratív díszletek kellenek, hanem előadásának 
előkészítéséhez olyan rendező szükséges, ami
lyen Max Reinhardt, vagy éppen Karlheinz Mar
tin, aki most a Magyar Színházban rendezi a 
„Danton halálát".
A darab tulajdonképeni szereplője a forradalom 
Ezt kell a színpad atmoszférájának visszaadni, 
hanggal, zenével, díszletekkel, képekkel, utol
jára mondom, de nem utolsónak: színészekkel. 
A Magyar Színháznak különös szerencséje van, 
hogy a három férfi főszerepben Kiss Ferencet, 
Hegedűst és Rátkayt, a női szerepekben pedig 
K. Molnár Arankát és Tóth Bőskét állíthatja a 
szinpardra. Nem tartozik szorosan ide, de na
gyon érdekesek a következő számok. Kétszáz 
ember van a színpadon, amilyen tömeg még 
nem szerepelt színpadon, amelynek befogadá
sára kicsinek bizonyult a Magyar Szinház szín
pada és ezért külön színpadot építettek és eme
letes diszletekkel oldották meg a tömegek elhe
lyezését. Harmincöt szerep van a darabban, 
negyven zenész játszik, akik közül huszonöt 
dobos. A Magyar Szinház még operettre sem 
költött annyit,' mini a Danton halálára, ahol 
kétszáz kosztümöt csináltattak, kétezer négyzet
méter uj díszleteket festettek, kétszázötven mé
ter bársonyt használtak fel és pontosan kilenc
ven pengő ára cérna és gomb fogyott el. Kora 
reggeltől kora reggelig folyna ka Danton pró
bái. Nein csoda tehát, ha kimerültek a színé
szek, statiszták és a diszletmunkások. Éppen 
ezért a szinház kénytelen volt a hétfő esti elő
adását is feláldozni a Danton halála előkészü
leteinek, mert attól félt, hogy a személyzet ki
merültsége a premiér rovására mehet.

Ezen a héten nyílik meg az Uj Színház 
Faragó Sándor

első háromfelvonásos darabjával. Az uj szerző, 
akiről eddig igen keveset tudtunk, huszonkilenc 
éves és tiz éve ujságiró. 1920-ban résztvett a 
régi „Uj Színház" cimü színpadi vállalkozás 
alapításában és bukásában, azután külföldre 
került, majd Pozsonyban éveken át napilapnál 
dolgozott. Mikor Pestre került, Nagy Endre 
vette először észre színpadi írói talentumát és 
ő mulatta be az első kisebb lélekzelü kabaré
darabját. A „Bérkaszárnya" oimü darabját, 
amellyel az Uj Szinház most nyit, Kassán irta 
és még tavaly fogadta el az Uj Szinház. Az Uj 
Szinház, amelynek kimondott célja a hiányzó 
irodalmi szinház megteremtése, jól választott, 
mert Faragó Sándor darabja már a próbákon is 
a siker ígéretével startol.

Lábass Juci szombat este fellépett a 
„Chicagói hercegnő" kétszázegyedik elő
adásán Bécsben.

A bécsieknek nagyon tetszett
Lábass, aki Budapesten a bécsi operettek 
egyik legtündöklöbb reprezentánsának szá
mit. Lábass tiszteletére a szinház igazga 
tója, Marischka Hubert, aki már hónapok 
óta nem játssza operettek szerepét, most 
három estére ezt újra átvette. Lábass Juci 
egyébként csak tizenötödikéig játszik Bécs
ben, mert Lázár Ödön, a Király Szinház igaz 
Katója táviratban értesitette a primadonnái, 
hogy október 15-én jelentkeznie kell Buda 
pesten. Ekkor kezdődnek ugyanis a Király 
Szinház következő újdonságának: Zerkovitz 
—Szilágyi: „Eltörött a hegedűm" uj opi 
rettjének próbái. Addig is az együttes pró 
bál. Nagyon érdekes, hogy az operett a Fő
városi Operettszinház egykori bonvivánjó
nak, a Kolozsvárról Pestre érkezett Tolnai 
Andornak és a szinház uj tagjának, Erényi

Böskének ad alkalmat bemutatkozásra. Az 
operett szubrett szerepét Bársony Rózsi 
fogja játszani.

A romiláz, ime, címet adott a Belvárosi 
Szinház uj operettjének, amelyet „Jollyj 
Joker" cimen mutattak be. Ez az operett ép
pen olyan, mint a romi. Az operett egy 
gyenge egyfelvonásos ulán, jó második, 
majd kitűnő harmadik felvonást kapott, an
nak ellenére, hogy a szövegben bizony nem 
ismertük fel Harsányt Zsolt kitűnő átdol
gozó és alkotó talentumát. A rendezés azon
ban sokat pótolt és ez elsősorban Gaál Béla' 
érdeme, de még többet adott az operetthez 

Honthy Hanna
egyénisége, színjátszó művészete, amely sze
münk láttára mindjobban kiterebélyesedik! 
és elfödi azt a színpadot, amelyre rálép. 
Gázon Gyula, a „Jolly Joker", aki állan
dóan keveri ezt az operett römipaklit, sokat 
ad a francia szerzők munkájához. A többi 
szereplők között elsősorban Délig Ferencet, 
Szilágyi Marcsát, Sugdrt kell megdicsérnünk,

Nyilatkozat. A „Hétfői Napló"1 múlt évi de
cember 27-ik számában „Mi van a magyar film
gyártással, Méltóságos Uram?" cimü hírlapi 
közleményben Geiger Richárd vezérigazgató 
úrról oly tényeket állítottam, amelyek téves in
formáción alapultak és amelyek valótlanságáról 
utólag meggyőződtem; ezért Greigcr Richárd 
vezérigazgató úrtól a tdkk megjelenése miatt 
bocsánatot kérek. Budapest, 1928. szeptember hó 
27. Stób Zoltán.
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Harsány i Zsolt és Szabolcs Ernő 
Hevesi Sándort megelőzve Ír
ták meg az „Egy falusi kislány 

Pesten*  cimü revüt
Jelentkezett egy harmadik szerző Is! — A Harsány!—
Szabolcs-revüt már 1923-ban kiszerepezték és előadásra 

előkészítették a Fővárosi Operettszinházban.

Fehér Dezsőt, a Tőzsde
klub gazdáját Berlinben 

elgázolta egy autó

A Hétfői Naplóban irtuk meg először, 
hogy Hevesi Sándor, a Nemzeti Színház igaz 
gató.ja revüt készített Czuczor: „Egy falusi 
kislány Pesten" cimü versének ötletéből 
Megírtuk azt is, hogy a revüt a Király Szín
ház fogja előadni. Ez a bejelentésünk mára

váratlanul pikáns színházi szenzációt 
eredményezett.

Kiderült ugyanis, hogy az „Egy fc^usi kis
lány Pesten" cimü versből Hevesi Sándor 
előtt, vagy Hevesi Sándorral egy időben nem 
kevesebb, mint két különböző szerző irt re 
vüt és igy e híres vers szinpadi át
dolgozásának éppen

három gazdája van.
1923-ban a „Három grácia**  nagy sikere 
után Szabolcs Ernő, a Fővárosi Operettszin 
ház igazgatója és Harsányt Zsolt összeültek, 
hogy Biller Irén számárai uj szerepet Írja 
nak. Hosszú tanakodás után választották 
Czuczor Gergely híres versét, amelynek öt 
léte nyomán

rövidesen elkészült a revü szcenáriuma, 
majd maga a revü is.

A darabot annak rendje-módja szerint a 
Fővárosi Operettszinházban

kiszerepezték,
Biller Irénre osztották a falusi kislány sze 
repét, Hal mag Tibor a pesti ficsurt játszotta 
volna, Ujváry Lajos pedig egy sváb paraszt 
szerepét kapta. A napokban tragikusan el
hunyt Faragó Géza megtervezte a revü figu- 
renjeit, sőt a díszlettervek is elkészültek. 
amelyek meg most is Szabolcs Ernő fiókjá
ban fekszenek. Az akkori lapok sokat Írtak 
az „Egy falusi kislány Pesten" cimü revü- 
ről, mint az Operettszinház legközelebbi új
donságáról közöltek beszélgetéseket úgy 
Szabolcs Ernővel, mint Harsányi Zsolttal, a 
revüoperett két szerzőjével. Az előadás azon 
bán váratlanul eltolódott, mert Haskel ren 
dezö Pestre jött és megrendezte az Operett
színházban a „Halló. Ameriká"-t, amely a

vígszínház
A Molnár Ferenc-elklus 

első darabja

A farkas
(Kedden és szombaton)

A világháború eredeti felvételekben, meg
döbbentő hűséggel, szörnyű pusztításaival 

filmen látható az Ufában
„Ennek a filmnek nincs édeskés szerelmi 

története, nincsenek benne csinosarcu pri
madonnák és szépen festett, jól szabott ru
hájú bonvivant-ok, szereplői nem tanulták 
be tükör előtt mozdulataikat, a rendező szó
csövének hangjára sem vártak a színészek. 
Ezt a filmet, amely a nagy világháborúról 
szól — a világtörténelem rendezte. Szereplői 
én vagyok, te, vagy ö, vagy mindenki, aki
nek valakije ott volt a világégésben..." 
Körülbelül ennyit mond a bevezető felirat, 

amely magyarázzn a „Világháború**  cimü fil
met. Ez pedig nem szorul magyarázatra, mert 
a nagy felfordulás filmjét, a sarajevoi me
rénylettől kezdve az utolsó, úgynevezett bé
kekötés aláírásáig tekintet nélkül arra, hogy 
kedvező, vagy kedvezőtlen,

eredeti és annakidején a helyszínen ké
szített filmfelvételekből állították össze.

Ide tartozik elmondani azt, hogy a film azee- 
náriuma Svájcban készült. Pártatlan kezek 
állították össze semleges területen, hogy a vi
lág egyetlen nemzetének érzékenységét se 
sértsék a történelemmel ellenkező szituációk. 
Ezek alapján León Lasko, a berlini Ufa nagy 
rendezője készítette el a „Világháború" cimü 
filmet úgy, hogy az vetekedik a világ leg
nagyobb, lcgmonumcntálisabb filmslágereivel 
is.

Leó Lackónak könnyű • munkája volt, hi
szen nem kellett mást csinálnia, mint a mar- 
nei csatavesztés nagy képét összekötni a ma- 
zűri tavaknál kivívott győzelem fllmfotogra- 
fiáival. Mert.

ezen ■ filmen véges-végig az Igaz törté
nelem vonul.

Az isonzói csaták véres vesztesége párosul 
a gorlicei áttörés dicső hadilényével, a verduni 
csaták, a török, a balkáni, a román, az orosz 
front összes világraszóló eseményei megelcved- 
nek ezen a képen olyan drámai erővel, és olyan 
szörnyű realitással, htgy minden nézőnek ösz- 
axeszorul a szive. 

színház válságát idézte elő Ebben az idő
ben, mikor a Fővárosi Operettszinház guz- 
dát cserélt, több alkalommal beszéltek o 
Harsányi—Szabolcs-rcvüröl, de azután köz
bejöttek a Biller Irén körül támadt bonyo
dalmak, amelyek károsan befolyásolták az 
operett előadását.

A revüoperett azóta előadatlanul fekszik, 
habár a szerzők ügynöke több külföldi ér
dekeltséggel tárgyalt ennek előadására vo
natkozóan .

Miután ezt megállapítottuk, kérdéssel for
dultunk Szabolcs Ernőhöz, hogy milyen 
intézkedést kiván tenni elsőbbszerzöi jogá
nak megvédése érdekében.

— Meglepetéssel hallottam, — mondja Sza
bolcs — az uj „Egy falusi kisláng Pesten" 
cimü revüről. Egyelőre ebben a tárgyban 
nem óhajtok nyilatkozni, dolgozom és vá
rok. Annyit azonban közölhetek, hogy az ön 
megállapításai fedik a valóságot.

Ezt a rendkívül érdekes szinházirodalmi 
pikantériát azonban az ügynek

még egy fejezete

jobban bonyolítja. Arról is tudomásunk van. 
hogy Siliga Ferenc, Barna Izsó zeneszerző 
társaságában már hosszú hónapokkal ezelőtt 
szintén irt egy revüt, amelynek címe:: „Egy 
falusi kislány Pesten" és amelynek Ötlete 
szintén az ismert versből ered.

Ezeknek a tényeknek közlésével távolról 
sem akarjuk Hevesi Sándort, a Nemzeti 
Színház kiváló igazgatóját olyan szituációba 
állítani, amely esetleg revüjének eredetisé
gét vitatná el. Tény az, hogy

ugyanazon ötlet született meg három 
különböző színpadi író agyában

és most már csak az a kérdés, hogy a külö
nös és a magyar színházi világban szinte 
egyedülálló affért, amely ebből a helyzetből 
okvetlenül támad, hogyan fogják meg
oldani?

(s. z.)

Mart Dugan
Napira

(Hétfőn, szerdán, pénteken 
és vasárnap)

Felvonulnak, harcolnak, szenvednek, pasz
pólnak az 1-cs honvédek,

a következő kép már a limanovi huszárattakot 
ábrázolja, majd itt látjuk a székely bakákat, a 
német ulánusokat, a spahikat, a francia idegen
légió katonáit. Változik a kép:

viszontlátjuk Károly királyt, ahogy kato
náit vizitálja,

Vilmos császárt, vagy éppen Foch generálist. A 
világháború összes uralkodói és nagy alakjai 
végig vonulnak ezen az óriásfllmen. De nem fe
ledkeznek meg az itthonmaradottak szörnyű szen
vedéseinek illusztrálásáról, a sorbanállásokról 
sem. Ugyanakkor látjuk a nagy ágyugyárakat, 
a harminc és feles és negyvenkettes ágyuk ké
szítését, működését és hatását a frontokon.

Ezt a filmet valóban a modern történelem- 
írásnak lehet mondani. Különös elismerés jár 
ezért Pásztor Bélának, aki pompás tudással és 
magyar érzéssel, magyar szempontok figyelem
bevételével dolgozta át a filmet. Mikor a vetítő
termet elhagyjuk, ahol ezt a filmet végignézhet
tük, ujjongva gondolunk önkénytelen arra, hogy 
az Isten szerencsés teremtményei vagyunk ml, 
akik kijutottunk ebből a szörnyű pokolból.

Az Ufa filmszínház csütörtöktől tűzi műso
rára ezt az óriásfllmet, amelynek súlyosságát 
egy vidám bevezető tréfával fogja ellensúlyozni. 
Faragó Ödön, nz Andrássy-uti Színház főrende
zője és Herccgh Jenő ugyanis eljálszák a „Szö
vetségesek" cimü vidám, kedves, háborús tré
fát.

HEGEDŰTt
va’a r.tat az összes hangxzerclc legolcsóbban vTa 
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Árjegyzék díjmentesen küldetik.

Súlyos autószerep csétlenség érte Berlin
ben a budapesti tőzsdevilág és klubélet 
egyik közismert tagját.

Fehér Dezső, a tőzsdeklub gazdája né
hány nappal ezelőtt sürgős természetű ügy
ben Berlinbe utazott. A német fővárosban 
való tartózkodása alatt meglátogatta öccsét. 
Fehér Pált, aki operaénekes és a berlini 
operaház tagja, óccsétől való eltávozása 
után eddig még pontosan meg nem állapí
tott körülmények között az egyik forgalmas 
utcán

Capablanka elsősége a vasárnapi 
forduló után biztosra vehető

Fokozott érdeklődés és izgalom kiseri a 
Siesta-szanatóriiuuban rendezett nemzetközi 
sakkverseny finisét. Ezek a mérkőzések már 
annál is inkább fontosak, mert a helyezésekre 
nagy kihatással vannak. A mai forduló után 
ítélve Capablanca elsősége biztosra vehető.

A legnagyobb érdeklődés természetesen most 
is a verseny favoritjának, Capablancának a 
partiját kíséri. Körülötte állanak a legtöbben, 
hogy az exvilágbajnok nagyszerű játékát meg
figyelhessék. Capablanca, amennyire lanyhán 
játszott az első partikban, annyira brillíroz 
most, a finisben és pályájának talán a legszebb 
küzdelmeit játssza. Ma Baliával kellett mér
kőznie. Capablanca világoson játszott, vezér
gyalog megnyitással kezdett. Mindvégig precí
zen, átgondoltan játszott. Balta is szívósan küz
dőit, de egy figurát vesztett és igy

Capablanca biztosan nyerte a játékot.
Rendkívül heves küzdelem volt Steiner Endre 

és Marschall között. A játék végül is függőben 
maradt, de Steiner állása oly kitűnő, hogy a

A tárgyalás elöl Amerikába szökött a Kende- 
Joklcs-ligy egyik vádlottja

A büntetőtörvényszék Mayer tanácsa most 
tárgyalja a Kende-Jokics-ié.\e monstre óva- 
déksikkaszlási bűnügyet, amelynek szerep
lőit több mint százrendbeli óvadéksikkasz
tással vádolják. A napok óta tartó tárgyalás 
igen izgalmas keretek között folyik. Néhány 
nappal ezelőtt, mint ismeretes, megmérgezte 
magát Cscrey Irma színésznő, aki szintén 
idézést kapott a tárgyalásra. Ebben az ügy
ben most újabb esemény történt. Megidéz
ték a főtárgyalásra az ügy egyik fővádlott
ját,

Matteradorfer Leó kereskedőt, 
aki azonban nem jelent meg a bíróság előtt,

Veszett farkaskutya garázdál
kodása a Futár-utcában

Tegnap délután nagy riadalmat keltett a 
Futár-utca környékén egy veszett kutya ga
rázdálkodása. A Futár-utca 33. számú tel
ken. amely Ozmán Pálné fuvarosvállalkozó 
tulajdona, láncra volt verve egy hatalmas 
farkaskutya. A kutyán tegnap kitört a ve
szettség.

Az erős állat elszakította a vékony lán
cot,

vérbeforgó' szemmel berohant az istállóba, 
ahol megharapott egy lovat, majd a ház ud
varán három csirkéi és egy kis házimacskát 
harapott meg. A házbcliek

rémülten tériek kJ a reszelt kutya elől, 
amely kifutott az udvarról az utcára.

Az utcán először Szipák Jánosné munkás
nőt, majd fíejó Gyula vasutast harapta meg. 
Közben óriási csődület támadt és éppen a 
Futár-utcába érkezett egy sintcrkocsi. A 
gyepmester ezután hurokkal elfogta a ku
tyát.

Szipáknét éa Re jót kocsin a Pasteur- 
Intézetbc vitték.

A megharapott lovat, malacot és csirkét a 
gyepmester elszállította. Mig azonban a 
gyepmester a veszett kutyával bajlódott, n 
szomszédok észrevették, hogy a macska, 
amelyet pár perccel előbb megmart a kutya, 
hirtelen futásnak eredt. Nyomban üldözőbe 
vették, de nem tudták elfogni. A környéken 
most nagy a riadalom, mert 

október bó 4-én 
«RETA GARBÓ

főszereplésével

Csillagok útja

egy robogó autó elé került, amely el
gázolta.

A kerekek átmentek a testén és rendkívül 
súlyos sérüléseket szenvedett. A mentők 
vették ápolás alá és

egy szanatóriumba szállították,

ahol súlyos állapotban ápolják. Arról még 
nem érkezett Budapestre jelentés, hogy mf- 
lyen körülmények között történt Fehér De
zső elgázolása.

győzelme biztosra vehető. Steiner győzelme ese
tén Capablanca első helyezése végleges, még 
abban az esetben is, ha hátralevő partijával 
Vajdával szemben csak remist sikerülne el
érnie.

Remis-vet végződött a Merényi—Spielznann 
és a Havasl-Vajda-parti.

Kmoeh viszont fölényes győzelmet aratott 
az amerikai Stohner fölött.

Hétfőn délután befejezik a Steiner—MarsehaJl 
és a Kmoeh—Merényi függő játszmákat. Ked
den lesz az utolsó forduló. Itt a legizgalmasabb 
aSpielmann—Maxschall-parti lesz, mert ez dönti 
el a második, harmadik és negyedik helyeiéi!.. 
Kedden Merényi Ballával, Steiner KmochhaJ, 
Stohner Havasival, Capablanca Vajdával fog 
küzdeni.

A mesterek állása a vasárnapi forduló után 
a következő: Capablanca ő'/j, Marschall 5%, 
(függő), Spielmann 4, Kmoeh, Vajda SVi. Stei
ner (1 függő), Havasi, Stohner 2Vt, Bállá 2, 
Merényi ll/t.

mire a törvényszék elfogatóparancsot adott 
ki ellene.

Tegnap érkezett meg a főkapitányságra 
az elfogatóparancs,

<9 rendőrség azonban nem tudta Mattersdor- 
fert előállítani, mert kiderült, hogy megszö
kött Budapestről. A rendőrségnek az az ér
tesülése, hogy Mattersdorfcr

Amerika felé vette útját.

Az elfogatóparancs kibocsátásáról értesítet
ték az összes külföldi hatóságokat és ennek 
alapján most mindenütt keresik.

attól félnek, hogy a veszettséggel beol
tott macska visszajön.

és kárt tesz valakiben.
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A.UTÓNAPLÓ
A griffmadaras Jánoshegyi 

autó- és motorkerékpár-derby 
a Magyar Athlétikai Clubhoz 

méltó sikerrel végződött
A verseny abszolút győztese Balázs László Sunbeammotor
kerékpáron — Báró Wolfner András Steyr sportkocsin 
abszolút győztes — Mellékkocsis motorkerékpáron Urbach 

László lett a győztes
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Vasárnap dél

előtt 10 órakor tartották méh a Magynr Atléti
kai klub motorsport osztályának rendezésében 
az amatőr sporttársadalomnak minden évben 
legjelentősebb versenyéi: a harmadik országos 
Jánoshegyi versenyt, automobil, motorkerék
pár, mellékkocsis motorkerékpár és cyclecar- 
nezetök részéi.

Az esemény jelentőségéhez mérten a verseny 
■főnézőterén is a legelőkelőbb közönség jelent 
meg. Ott láthattuk Belitska Sándor varsói kö
vetet, Vasscl Károly altábornagyot, Bezzegli 
Huszágh Miklós rendőrfőkapitányt, Slmanck 
Emildr. műegyetemi tanárt és dr. Bláthy Ottó 
Tituszt. Simanek Emilen kívül olt voltak a 
KMAC képviseletében Balázs Béla Hugó, 
Smitd Gyula dr., Krisztlnkovich Béla ésSzlávy 
Béla dr. A Magyar Touring Club képviseletében 
Vermes Gyula elnök és Kirchknopf Ernő fő
titkár. A MAC molorsportoszlályának képvise
letében és egyúttal mint a pompás sikerű ver
seny főinlézői alvinczi Máry Dezső ügyv. alel 
nők, korommal Brunsivick György, őrnagy. 
Ványi Gusztáv százados, ezenkívül a MAC 
hivatalos képviseletében Kelemen Aurél, a 
MAC ügyv< .alelnöke, Veress Imre dr. főtitkár 
és még számosán.

Pontosan 10 órakor megkezdődött az izgal
mas küzdelem. Előbb 9 óra 45-kor az egész út
vonalon végigharsogja a megafon a versenyre 
vonakozó tudnivalókat. A megafónok ezután 
az egész verseny ideje alatt jelentették az ese
ményeket és az elért eredményeket. Kitünően 
bevált az a rendszer, amelyet Magyarországon 
most alkalmaztak első Ízben és remekül egé
szítette ki a MAC hagyományos magasszinvo- 
nalu rendezését.

A derby a motorkerékpárvezetők versenyével 
kezdődött. Éjszakai eső után a csúszós, nehéz 
hegyi terep ellenére a versenyzők legtöbbikc 
brilliáns menést produkált. Közöttük minden 
dicséretet megérdemel

Balázs László, aki Sunbeam motorkerék
páron, amellyel a magyar bajnoki verse
nyeken Is bravúros győzelmeket aratott, 
Ismét fölényesen állt nemcsak a motorosok, 
élére, hanem az összes jármüvek közölt 
a nap legjobb idejét érte el. Abszolút győ
zelme mindennél erőteljesebben igazolja 
azt, hogy Balázs László éa a Sunbeam 
motorkerékpár brilliáns sportteljesítményei 
nem esélyek sikeres kiaknázását Jelentik, 
hanem az elsőrendű sportsmann és remek 

angol gép föltétien fölényét.
Legkomolyabb ellenfelének, Urbach Lászlónak, 
be kelleti érnie a második hellyel, ám győzel
met aratott a mellékkocsis gépek versenyében, 
ismét gazdagítva egy győzelemmel AlS-ék ered
ményeit. A többi motoros eredmények között 
ki kell emelnünk Kiss Béla teljesítményét, aki 
175-ös gépével valóban feltűnést kellő ered
ményt (4 p. 6.4 mp.) ért el. Erdélyi Ferenc, ez 
n fialni de rendkívül lehetséges sportsmann, 
aki újabban a rokonszenves BSE klub színei
ben versenyez, ismét beváltotta a hozzáfűzött 
reményeket. Méray gépén kategóriagyözclmet 
aratott, elért idejével maga mögött hagyva sok 
nagyobb gép vezetőjét.

A 350-es kategória ismét túltengett a Velocel- 
tektől, ám ha voltak is esélyei, pl. Meggycssy 
Zoltán szereplése által, ismét csak a „futottak 
még" rubrikába került. Győztes Urbach László 
lelt AJS gépén.

Az 500-as kategóriában indult — és győzött 
— Balázs. Az elért eredményen kívül ki kell 
emelnünk remek technikáját, amellyel a világ
klasszis legelső képviselőire emlékeztet. Szép 
eredményeket értek itt cl a B.MVV-gépek, ame
lyek kivétel nélkül normál-széria kivitelűek 
voltak és igy helyezéseiket kellőképen magasra 
kell értékelnünk.

Az utók versenyének is sok szép momentuma 
volt. A túrakocsik vezetői közölt éppeö úgy, 
mint a sportkocsiknál a Steyr és a Bugatti 
menők mérkőztek ismét.

A Steyr márka részére fényes eredményeket 
hozott ez a nap.

Wolfner László (Slevr túrakocsi) szerezte 
az autók legjobb Idejével lett abszolut 
győztes a „dclmárl**  autósportstllus kiváló 

fordulótechnikájával.

A MAC III. .lÁ^OSHEíwYI VEBSKUB

Bugatti éurőMure 
rekordot javít es győz! 

palgoczl HE1EÉ8 SÁNDOR ur
Buga ti sportkocsin uj kategóriarekorddal győz!

VEREBÉLY L-XSZLÓ MIKLÓS ur I CSERMELY KÁROLY' ur

Bugatti sportkocsin Bugatti túrakocsin
ujkiitegörlarekorddalgyíiz! j uj kategóriarekorddal győz 

VezÉriiÉpviselBl: yról Salm Hermáim és Rózsahegyi István, Budapest, ¥., Júzsef-tér II

Wolfner László Steyr túrakocsi szerezte 
meg a túrakocsik abszolut győzelmét, 

kiegészítve és megismételve a Wolfner—Wolf
ner Steyr—Stcyr-páros győzelmek sorozatát.

Ottlyk Lajos a népszerű Type XII. Sleyr-nek 
szerzett kategóriagyözclmet. Jó számolók azt is 
megállapították, hogy a képlet szerint (amely
ben a kocsi súlya és hcngerürtaralma a döntő) 
a legjobb helyezések egyikét kell elérnie.

Heteés Sándor két és két egész 0.3 literes 
Bugaltijaival állt starthoz. Rendkívül jelentős 
2 literes győzelme, amely uj kategóriarckordot 
hozott a világhírű és világbajnok Bugatti már
kának, amely ezenkívül Csermely Károly (Bu
gatti túrakocsi) és Vcrebély László (Bugatti 
sport) révén még két kategória győztese lett.

Nagy feltűnést keltett Schmalz József uj, 
szenzációs kis Déguingand kocsijával. A 750 
kcm-cs négyhengeres francia kiskocsi, mint a 
verseny abszolut legkisebb kocsija, feltétlenül 
kvalitást bizonyító időt ért el, egyszeriben 
megnyerve a közönség kegyeit.

A MAC. III. Jánoshegyi llerienye

Ismét fényes győzelmek napja!

Sleyr a leggyorsabb sportkocsi
báró Wolfner András ur Steyr sportkocsin

a verseny abszolut győztese!
Steyraleggyorsabbturakocsi

Wolfner László ur Steyr túrakocsin

a túrakocsik abszolut győzteie!
ifj. Ottlyk Lajos ur Steyr Type Xll. túrakocsin

ui kategória rekorddal győz!
STEYR

Magyar Kereskedelmi R.-T.
Budapest, IV. Ferenciek tere 9.

Páratlan sikerű sporltársadalmi 
eseménynek Ígérkezik a Con

cours d’Élégance
Az Úrvezető autó- és motorsportlap október 

7-én a Margitszigeten, a MAC sporttelepén szép
ségversenyt rendez automobilok számára, ügyes
ségi versenyekkel és divatreviivel egybekötve. 
Annak ellenére, hogy a külföldön nz ilyen 
concours-ok már évek óta n legnépszerűbb 
spoftlársadalmi események sorába tartoznak, 
Magyarországon ez lesz az első igazi Consours

Részletes eredmény:
Szolómotorkerékpárok, 175 kem-ig: 1- Kiss 

Béla (James) 4 p 6:4 mp. 2. Kiss László 
(Puch) 4 p 54 mp. 3. Erdey Gyula (Rex Arme) 
7 p 12:3 mp. 250 kem-ig: 1. Erdélyi Ferenc 
(Méray) 4 p 25.4 mp. 2. Linzbauer Kató (Mé- 
ray) 4 p 59 mp. Linzbauer Kató teljesítményét 
itt emeljük ki. Pompás eredményével legyőzte 
kategóriájának még három indulóját. 3. Papp 
Sándor (Puch) 5 p 3 mp. 350 kem-ig: 1. Ur
bach László (AJ Stevens) 3 p 48.8 mp. 2. Megy- 
gyessy Zoltán (Velocette) 3 p 53:3 mp. 3. Hűm
mel Endre (Velocette) 4 p 5 mp. 4. Zamecsnik 
Gyula (Motorsacoche) 4 p 14:1 mp. 5. 
Szabó T. (Méray) 4 p 17:5 mp. 6. Roll 
Oszkár (AJS) 4 p 22:4 mp. (Ezenkívül még 9 
induló). .500 kem-ig: 1. Balázs László (Sun- 
beauml 3 p 46 mp. A nap legjobb ideje. 2. 
Komlósy S(arolea) 3 p 58:7 mp. 3. Stigler Já
nos (Rudge) 3 p 59:4 mp. (Még 6 induló.) 750 
kem-ig: 1. Tinta H. I. (Super X) 4 p 7:9 mp. 
750-en felül: Kubek I. (AJW) 4 p 34:1 mp. 
Mellékkocsi. 350-ig: gr. Keglevich Gábor (Mc 
Evoy) 4 p 40:9 mp. 2. Winkler J. (Méray) 4 p 
48:6 mp. (Még 2 induló.) 600-ig: 1. Urbach
László (AJS) 4 p 4:8 mp. 2. Stareczky (Sun- 
beaum) 4 p 17:7 mp. 3. Bauer József (Ariéi) 4 
p 27:4 mp. 4. Petrakovits I. (Guzzi) 4 p 32:6 
mp. (Még 4 induló.) 600-on felül: 1. lovag 
Czaykovszky E. (AJS) 4 p 57:8 mp. 2. Várady 
P. (Excelsior) 5 p 15 mp. Cyclecarok: 1. dr. 
Bczsilla N. (Morgan) 4 p 14:2 mp. 2. Mesza- 
nek I. (Morgan) 4 p 46:5 mp. (Még 2 induló.) 
Túraautók: 1.1 literig: 1 .Szmiek Viktor (W. 
M.) 5.09. — 1.5 literig: 1. Ottlyk Lajos (Steyr 
XII.) 4 p 50:3 mp. — 2 literig: 1. Csermely K. 
(Bugatti) 4 p 26:5 mp. — 3 literig: B. R. (Lan
cia) 4 p 47:4 mp. 2. Dr. Pcthes Antal (Hot- 
schkiss csukott kocsi 5 p 10:6 mp. — 5 literig: 
Wolfner László (Steyr XVI.) 4 p 02.6 mp. 
Sportkocsi. 750 kem-ig: Schmalz József (Dé- 
guingand) 5 p 17:6 mp. — 1.5 literig: 1. Verő- 
bély (Bugatti) 4 p 09:3 mp. 3. Dérau István
(Bugatti) 5 p 09:9 mp. — 2 litterig: 1. Hetecs
Sándor (Bugatti) 3 p 58:7 mp. — 3 literig: 1.
Heteés (Bugatti) 4 p 02:2 mp. — 5 literig: 1.
Wolfner András báró (Steyr) 3 p 51:1 mp. 2. 
Gróf Andrássy Imre (Peugeot) 4 p 18:1 mp.

(b. t.)

d’Élégance.
A verseny kiírása óta lázas készülődés folyik 

úgy az egyes autómárkák képviseletei körében, 
mint a társaságban a Concours d’Élégancera.

A szépségversenyre való nevezésnek még 
első határideje sem járt le és máris egészen 
meglepő számban jelentkeznek a résztvevők. 
A nevezettek között olt találjuk a magánosokat 
éppen úgy, mint a vezérképviseleteket. Az 
egyes márkák közül ott lesznek: a Mercedes- 
Bcnz, a Steyer, a Minerva, a Lancia, az Austro- 
Daimler, a Nash, a Pacard, a Fial, az Adler a 
Lincoln a Stutz, a Magyar Magosix.

A Concours d’Élégancera eddig a Királyi Ma 
gvar Automobil Klub, a Magyar Touring-Club, 
Diell Fodor, Pálffy-Daun József gróf, Káldy 
Jenő, Sléger Tibor, Pajor László, valamint a 
Mercedes, Steyr, Minerva, Nash-Packard, Bu
gatti vezérképviseletek, a Nemzeti Újság és 
még számosán adományoztak tiszteletdijakal.

)( Értékemclés és árcsökkenés, ez a két fo
galom látszólag ellentétet fejez ki, mégis sike
rült az NSL-gyárnak a munkafolyamat ráció 
nalizálásával közös nívóra hozni e két pólust. 
Az NSU példás német értéket adott az egész 
világnak 6 hengeres kocsijával, amely technikai 
tökéletesség, menettulajdonsőg, stílus és kivitel 
dolgában tulajdonosának az üzleti ellenértékén 
jelül örömet és élvezetet is nyújt.

— Róka Ármin vezérigazgató halála folytán 
a Róka autoniobllkcrcskcdelml Itt vezetését 
Dcutsch Ödön igazgató és Bakonyi Endre mű
szaki igazgató vette nt. Ez a két név garnnein 
arra, hogy az elhunyt kitűnő és nagy szaklu 
dóssal rendelkező Róka Ármin áital alapitól! 
automobilgyár továbbra is vezető szerepel fog

betölteni a magyar aulomobilipar és kereske
delem terén, annál is inkább, mert ez a vállalat 
a magyar teherszállítás autorizálása. érdeké
ben hathatós és uttörö munkát végzett.

Sunbeam

A MAC. III. Jánoshegyi versenyének 

abszolut győztese 
Balázs László ur vezetésével a

nemcsak a motorkerékpárok 
konkurenciájában, hanem

az összes Járművek éten 
a nap legjobb idejét éri el.

Vezérképviselet: Böckh János mér
nök, VI., Hajós-utca (az Opera mellett)

A MAC. III. Jánoshegyi versenyén 
indult és a közönség kegyeiben is 

győztes lett

4 hengeres, 750 kcm'.-es kisautó 
Schmalz József ur vezetésével, mint 

a verseny legkisebb autója
a nagy kocsikkal szemben Is 

feltűnést keltett.
Vezérképviselet:

Schmalz József
Budapest, Vlf., Dohány-utca 22.

Telefon: J. 456—68.

Pneumatik Árusító Rt.
Andrássy-ut 27. Telefon: Aut. 134—78.

Főlerakat:

»Autocar«
Andrássy-ut 40.

Uj tazinmeglakahié készülék 
Amerikai találmány

W. Critehlow, 1578-C. st., Wher.ton, 111., U. S. 
A., szabadalmat nyert egy teljesen újszerű ben- 
zinmegtakaritó készülékre, amely bármely gyárt
mányú autóra, vagy benzinmotorra alkalmaz
ható és minden eddigit felülmúl. A Ford-gyár- 
ban kipróbálva, szenzációs eredmény: 75 mér
föld 1 gallon benzinnel (120 km-re 4 liter ben
zin). Benzinmegtakarilás mellett a motort auto
matikusan tisztítja a koromlcrakodásfól. Minta 
ingyent Képviselők és ügynökök havi 375—1250 
dollárt kereshetnek lerjesztésével. Angolnyelvü 
levelek: W. Critehlow, 1578-C. st., Wheaton, III., 
U. S. A. címre.
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A Hungária legyőzte 

a Ferencvárost
Újpest csak nehezen győzte le a végsőkig ellentálló Somogyot. - 
A UI. kerület könnyen győzött a Vasas felett. — Mára halasz

tották a Sabaria - Bocskay mérkőzést
A hétrrőbhétre változó formák eddig is 

hatalmas meglepetésekkel szolgáltak, de 
amiben a vasárnapi forduló részesítette n 
futballközönséget, az az eddigieket is messze 
felülmúlta. A Ferencváros veresége mellett 
az eddigi vezetők: a Nemzeti, Vásas és a 
Somogy rendre pontveszteséget szenvedtek 
és ezek

a mérkőzések azt mutatták, hogy az el
ső ligában az erőviszonyok teljesen kl- 

egyeusulyoződtak.
ami páratlanul érdekes és izgalmas küzdel
meknek a képét varázsolja elénk.

Az érdeklődés természetesen a Ferencvá
ros—Hungária mérkőzés fele fordult első
sorban.

A Hungária formájának felfelé Ívelő 
vonala szenzációs győzelemben kulmi

nált vasárnap, 
legyőzte félelmetes riválisát és ezzel olyan 
pontelőnyre tett szert, amelyet ebben a for
dulóban igen nehéz lesz a kétszeres bajnok
nak behozni. A küzdelem elejétől végig 
méltó volt a nagy riválisok nevéhez. A Hun
gária lendületét, elszánt győzniakarását állí
totta szembe a Ferencváros csiszolt stílusá
val és hogy ebben az öldöklő küzdelemben, 
sokszor a durvaság határán mozgó játék
ban a lendület győzött, ez a Hungária ma
gára talált csapatának diadala.

A Hungária megérdemelten győzött, míg 
a Ferencváros puha csatársorával csa

lódást keltett.
'A zöld-fehérek védelme néha teljesen fel
mondta a szolgálatot és sokszor azt a lát
szatot keltette a csapat, hogy a középeurópai 
kupaküzdelmek felőrölték erejét.

A Hungária győzelmével szilárdan tartja 
első helyezését, amire már hosszú idő óta 
nem volt példa a kék-fehérek történetében.

Hasonlóan kemény és elkeseredett küzde
lemnek volt színhelye Kaposvár, ahol So
mogy Újpest csapatát látta vendégül. Újpest 
csak minimális gólarányban tudta legyőzni 
az újonc vidéki csapatot.

Somogyot letörte egy offszájdgól és egy 
“ " tl-es,

'de még igy js méltó ellenfele volt nagynevű 
ellenfelének, amelynek gőlképtelen csatár
sora még sok kellemetlen percet fog sze
rezni híveinek. Somogynak nincs mit szé
gyenkeznie ezért a vereségéért.

Hasonló sorsra jutott a Vasasok csapata 
Is, amely a Vívóktól elszenvedett veresége 
folytán a 6. helyre esett vissza.

A Vasas úgy látszik ellőtte puskaporát, 
minden részében letört csapat benyomását 
keltette, ellentétben a III. ker.-tel, amely fel
tűnő javulást mutatott és lényegesen javí
tott pozícióján.

A nap történetéhez tartozik, hogy a Bocs
kay—Sabaria mérkőzést a pálya használha
tatlansága miatt mára halasztották, mig a 
Nemzeti—Budai 33-as mérkőzést szombaton 
játszották le. A budaiak pompás játékkal 
első pontjukat szerezték az eddig vezető 
Nemzetiektől, akik igen gyenge játékkal lep
ték meg híveiket.

A bajnokság állása a szombat-vasárnapi fór-
dúló után a következő:

1. Hungária 7 p. (
2. Nemzeti 6 „ ( : »--«>
3. Kispest 5 „ ( 5—2)
4. Újpest 5 „ ( ' 7-Ő)
5. III. kér FC 4 „ (!«-«
6. Vasas 4 „ ( 7—10)
7. Bástya 3 „ ( 6-3)
8. Somogy 3 „ ( : 4-5)
9. Ferencváros 1 „ ( 3-5)

10. Budai 33 1 „ ( »-10)
11. Bocskay 1 „ ( 1—4)
12. Sabaria — „ ( : a—*)

Hungária-Ferencváros 
3:1 (2:1)

Verőfényes őszi délutánon, tradicionális ke
retek között beteljesedett a Ferencváros vég
zete; A két örök rivális antagónizmusából is
mét a jobb idegek, a nagyobb küzdőképesség; 
került ki győztesen, amint az annyiszor meg
esett összecsapásaik során. Veresége és a vere
ségét kifejező gőlarány a szenzáció erejével 
hathat, — pedig éppen ez a papírformát meg
hazudtoló szenzáció az, ami vonz, ami tradi
cionális. Ezúttal a Ferencváros bukott cl a 
derbyn, a futball annalesei 1928 szeptember 
80-iki dátummal 3:1 gólarényban örökítik 
meg vereségét, momentán formáját, a néző
közönség azonban elvonultában kielégületlenül 
vitázik az eredmény fölött és nyitva tartja a 
kérdést:

ki a jobb?
A Hungária—Ferencváros összecsapásokban 
van valami, ami az ősi vallások dualizmusára, 
a jő és rossz örök harcára emlékeztet, amikor 
« győztes örömujjongása mindig vegyül a le 
győzött kaján, fenyegető kacajával, uj meg uj 
leszámolással fenyegetve ...

A Hungária ugyan megérdemelten győzött, 
aminthogy minden győzelem megérdemelt, ám 

n Ferencváros tragikus körülmények kö
zött, bős módjára bukott el.

Nem csupán azért, mert favoritként indult a 
küzdelembe, tragédiája, —■ amiben veresége írt 
talál, — az volt, hogy nem vehette fel teljes 
képességével a harcot. Berkessy pár percei 
játék után sérülten kiállt, hosszú pauza után 
került újból a pályára, de sérülése miatt nem 
tudott szóhoz jutni, csak statisztált. Ezzel a 
lénnyel megpecsételődött a Ferencváros sorsa. 
Ilyen előnyt a Hungáriának nem lehet adni, 
mert ez nemcsak egy játékosnak a hiányát, ha
nem

a csapat egységének teljes felbomlását, az 
idegzet összeroppanását eredményezte.

Idegzettel amúgy is a Hungária bírta jobban, 
az a fél, amelyiknek veszteni valója nem, csak 
nyerni valója lehetett ezen a mérkőzésen, kü
lönösen, ha csak 10 ember ellenállasával kel
lett megbirkóznia.

A játék kópé nem mutatta azt, hogy a magyar 
futball két főerőssége ütközik össze. *

Pompás akciókat, átgondolt, magas kultúrá
val keresztülvltt támadásokat alig lehetett 

látni.
A tradicionális heves küzdelemben szó sem 
volt kifinomult stílusról, tökéletes technikai 
tudásról, intelligens játéklaklikánál pedig az 
igazi játékértőnek ezek a hü kifejező tényezői. 
A 22 ember legtöbbje válogatott játékos, akik 
játékán keresztül, klubkeretekben is, mindig 
a magyar labdarúgás erőviszonyairól iparkodik 
tájékozódást szerezni a nézősereg. E szempont
ból — sajnos — csak gyengéink tárultak fel 
előttünk.

A jobb és eredményesebb játékot a Hun
gária mutatta be,

kérdés ugyan, hogy 11 ferencvárosi játékossal 
szemben is tudott voLna-e ilyen eredményes 
lenni. A csapat reorganizációjának némi ered
ményei mutatkoztak. A régi iskolát egyedül 
Molnár képviseli, de tegnap iparkodott levet
kőzni az iskola hagyományait. így jobban is 
mentek a támadások. Az MTK-stilus azonban 
végleg el fog tűnni, mert nincsen irányítója. 
Kalmár iparkodik, vannak szép momentumai, 
de hiányzik belőle a képesség, a két szárny 
munkáját szerves egésszé fonni. Hirzer öserő, 
amely nem tűr szabályozást, ki-kitör a keret
ből, hiszen éppen ez a fő erőssége, de nem 
alkalmas médium az összjátékhoz. ö és Hagy 
kezd belejönni a játékba. Gyors, nagy techni
kájú játékos, jó lövő, de ő is erősen egyéni já
tékos. Haasz a jobbszélen, mint az üreg rutinré 
kfolnár partnere, rendpst formáját játszotta ki, 
Snedlácseken keresztüf sok ‘támadást vetetett s 
gólja fürgeségét dokumentálja. A csatársor leg
nagyobb erénye nagy lendülete, küzdőképességc 
s a helyzetek megfelelő kiaknázása volt. A half
sor összetétele tegnap sem volt a legsikerül
tebb. A szezón legjobb munkáját végezte ugyan, 
de csak azért, mert Weber a center helyén fe
lülmúlta eddigi legjobb teljesítményét s ezen
kívül tulajdonképpen csak négy csatárt kellett 
sakkban tarlaniok, mert Berlfessy igazán nem 
számított. Weber a mezőnyből kiemelkedő jó 
munkát végzett. Kitünően helyezkedett. Fejjá
téka elsőrangú. Jó labdákkal dobta frontba 
csatársorát. Schneider hasznosan, de szürkén 
játszott s nem hárult rá különösebb munka

A Ferencváros vereségét Berkessy sérülése 
magyarázza ugyan, de nem menti teljesen.

Igaz, hogy a frontban volt és csak azután esett 
vissza és azt lehet mondani, 10 emberrel ját
szotta végig a mérkőzést, vereségének föoka 
ideges, csapkodó játékában és egyesek gyenge 
teljesítményében keresendő.

A csapat egysége felbomlott,
a csatársor balszárnyának és a halfsomak ak
cióképessége nagymértékben csökkent és amel
lett, a hátvédpár, különösen Hungler sulyos 
hibákat ejtett, aminek végzetes következményei 
lettek. A csatársor a halfoktól, akikre Berkessy 
hiányában nagy munka hárult, kevés labdát 
kaptak, s azt sem iparkodtak lendületes táma
dásokra felhasználni.

A csatársor legjobb embere Takács II.
Egy mintaszerű gólt lőtt, egy biztosnak vett 
labdát nagy lendülete miatt magasan fölé vá
gott, néhány szép támadást vitt — egyedül. 
Hiába iparkodott, nincsenek partnerei, már pe
dig finom játékához olyan partner kell, mint 
pl. Strőck és akkor a legeredményesebb ma
gyar csatár. Rázsó távolról sem Strőck. Sőt 
csapnivalóanrossz. Rosszul helyezkedett, lassú, 
a labdát elveszíti. Annál többet reklamált. 
Akadt egy alattomos faultja is. Turay sok 
igyekezettel, de kevés eredménnyel játszott. 
Szédlacsek csatár létéro nem volt rossz halt 
de nem is volt igazi half. Megtette, ami tőle 
tellett. Lyka az első félidőben gyengébb formát 
futott ki, a II. félidőben erősen feljavult, de 
ekkor sem elégített ki helyezkedésével. Nagyot 
gyakran elengedte. Hungler abszolút rossz volt, 
dég Manóinál Is rosszabb. Az első gól kizáró
lag az ő hibája. Takács 1. is formán alul szere
pelt, kitűnő momentumait lerontotta egy-egy 
hibás rúgásával vagy paccával. Amsell szépen 
dolgozott, hibákat nem követett el. Némi sze
rencséje voH, a gólok védéséhez azonban ez 
kevés.

• Bíró Sándor sípjelére nappal szemben Fe
rencváros kezdi meg a játékot. Az izgalom az 
első percekben kitör, mert a szépen kitörő Tu- 
rayt Kocsis a 18-on belül tiszta helyzetben fel
vágja. Mindenki 11-est vár, a játék azonban 
folyik tovább s a biró csak jó perccel később 
veszi észre, hogy Turay a földön fetreng, Fe
rencváros eredménytelen kornero után a Hun
gária nyomul fel. Molnár kapu mellé lő. Újabb 
akciót Berkessy Aliit meg, aki fejberugja 
Haart. Változatos játék után a 12. percben 
Berkessy összecsap Haarral és sérülten kivi
szik, ettől kezdvo tiz emberrel játszik Ferenc

város. Sohneider •aókteti a balszárnyat. Nagy 
bead, Hungler Hirzer elől hazaadja a labdát, 
de az tulrövid, úgy, hogy

Kalmár a kifutó Amsell élői elcsípi éa 
mellette gólt lő. (1:0.)

A gólra heves Ferencváros támadások követ
keznek. Turay lapos lövését Ujváry fogja. 
Utána Rázsó kornert rúg, ami eredménytelen. 
Kohut kapura szállás komere következik, amit 
Ujváry kihozol. Szedlacsek jól funkciónál a 
balhatf posztján és a Ferencváros fölénye ál
landósul. Ferencváros komerét Ujváry kivágja, 
Rá a Hungária jut két eredménytelen korner- 
hez. Takács 1. szabadrúgásából Kohut lő a 
kapu fölé. Kohut a 16-ra kerül és lövésre ké
szül. Mandl meglöki s igy lövése gyenge. A 24. 
percben Hirzer lerúgja Lykát. a közönség per
cekig tüntet. A 26. percben visszajön Berkessy 
s a bal szélen foglal helyet.

A 32. percben Berkessy átadása Bukovin 
át Turayhoz kerül, az kiugratja Takácsot, 
akinek lapos lövése a balsarokban ragad. 

1:1.
2 percre rá Berkessy átadását a nagy lendület
tel futó Takács fölé vágja. A Ferencváros most 
visszaesik, Hungária fölénye a 42. percben 
gólt eredményez.

Molnár balra vágja a labdát, felső kapu
fánál gólba jut. 2:1.

A II. félidőben a Ferencváros visszaesik. 
Csapkod és rendszertelenül támad. A játék el
durvul s a Cuna teljesem kiengedi kezéből a 
mérkőzés irányítását. Kalmárt Takács 1. fel
vágja, a biró a 11-est érthetetlenül nem adja 
meg.

A Hungária gól a levegőben lóg s a 36. perc
ben meg is születik.

Hirzer átadásából meg is születik Haar 
félmagas lövéséből. 3:1.

111. kér. FC—Vasas 
3:1 (1:1)

A III. kerületiek csapata tegnap végre meg
szerezte első bajnoki győzelmét. A Vasasok 
csapata csalódást keltett. Különösen csatár
sorának volt rossz napja. Ezzel szemben a III. 
kerületiek gólratörö, lendületes játékot foly
tattak és ezzel sakkban tudták tartani ellen
felüket.

Az óbudai csapat, már a 45. másodpercben 
vezetéshez jutott Rabi révén. A Vasasok erős 
tempót diktálnak, de csak két kornert tudnak 
elérni. Végre a 40. percben Himmer éles lövé
sével megszerzi a kiegyenlitő-gólt.

A II. félidő 11. percében a Rabi—Konyor— 
Drössler-lrió összjátékából, utóbbi lövésével a 
Hl. kerületiek 2:l-re javítják az eredményt, 
majd a 20. percben Konyor 25 méteres lövéssel 
bebiztosítja csapatának győzelmét.

Újpest-Somogy 3:2 (1:0
Kaposvár, szept. 30.

ÍA Hétfői „Napló tudósítójának telejónjelen- 
tése:) A kaposvári csapat páratlan lelkesedéssel 
vetette magát a küzdelembe és a kaposvári pub
likum nagy örömére, Újpest egyenlő erejű ellen
felének mutatkozott Hogy mégis vesztesként kel-

A Bástya még Pardubitzban is 
vereséget szenvedett
1SK Pardubitz—Bástya 5:2 (2:2)

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon-1 képtelennek mutatkozott a Startéval szem- 
jelentése.) Teplltz és Prága után Pardubitz-1 ben. A Bástya az első félidőben még tartani 
bán Is vereségei szenvedett a Bástya, amely I tudta magát, szünet után azonban tet tesen 
már a szombati mérkőzésre Is teljesen barc-1 ősszeroppanl és megadta magát sorsának.

Az MIK jubileumi mérkőzésén döntetlenül végzet*  
a bécsi Cricketterrel
MTK—Cricketter 3:3 (2:2)

A Hungária—Ferencváros mérkőzés elő
játékaként az MTK a bécsi Crickeller-rel 
mérkőzött. A bécsi vendégek stílusos játé
kát az MTK nagyobb lendülete egyensú
lyozta ki s ha állandó egyenlítéssel is, Py-

Pécs-Baranya 
pontveszteség nélkül áll 

a bajnokság élén
A második liga vasárnapi eredményei a kö

vetkezők:
Budapest: Turul—VÁC FC 1:1. Tehel, a VÁC 

hátvédje lábát törte.
Zala—Kanizsa—BAK PC 2:2 (1:1).
Pécs: Pécs—Baranya—Terézváros 3:0 (2.-0).
Rákospalota: Rákospalota—Erzsébetváros 3:1 

(1:0).
Miskolc: Attila—Józsefváros 2:2 (2:2).
Soroksár: Húsos—Soroksár 5:2 (3:1).

Ma délután játszák le 
a Sabaria—Bocskay mérkőzést

Debrecen, szept. 30.
(A Hétfői Napló tudósítójának tele fon jelen

tése.) A Sabaria—Bocskay mérkőzésre a Sa
baria hosszadalmas utazás után megérkezett. 
Ám

a mérkőzés mégsem kerülhetett lejátszásra, 
mert a pályát teljesen felázott állapotban 
találta a mérkőzésre kiküldött Boronkay

FTC FALTA t'Llftl-UT

Vasárnap, október 7-én délután 3 órakor 

Budapest-Bécs 
városok közötti mérkőzés

ív., muzeum - sorai 31. alatti 

fióküzletem 
e hó végén

megszűnik, 
a raktáron levő 

cipőket 
rendkívül olcso arban árusítom I

Gyermokcipők................. 7.80 P-től
Női cipők ........................ 14.— P-től
Férficipők ...........................18.90 P-től
F. L. Popper női cipők 20.— P-től 

lelt elhagynia a játékteret, annak lélektani okai 
vannak. A kaposvári csapat ugyanis az első fél
időben egy offszájd-gólt kapott és bár ezt sike
rült a második félidő elején visszaadnia, nyom
ban utána Szélt László biró egy, a kaposváriak 
szerint indokolatlan tizenegyest ítélt meg.

A tribünön erre botrány tört ki. Kaposvár 
csapata pedig kedvét vesztetten játszott 
tovább, majd Morvay klállHtalűsa után 10 

emberrel harcolta végig a mérkőzést.
Újpest fölényének jegyében indult meg a 

mérkőzés és Újpest már a 6. percben gólt ért 
el. Spitz az offszájdon álló P. Szabóhoz passzol, 
aki az erősen protesláló és leállt védelem mel
lett a hálóba gurilja a labdát (1:0). Somogy 
erősen nekifekszik, hogy a váratlanul kapott 
gólt egalizálja. Újpest pedig lefutásokkal kí
sérletezik.

Szünet után Somogy csapata tovább rohamo
zik. A 2. percben Palkó a szélről Gacsárnak' 
passzol, majd ‘Weiszhoz kerül a labda é 
utóbbi élesen a felső sarokba vágja a labdát 
(1:1). A hazai sorsát a 11. perc eseményei pe
csételik meg. Morvayt a biró a büntetési terü
leten belül elkövetett hendsz miatt lefújja és a 
megítélt tizenegyest P. Szabó góllá értékesíti 
(2:1). — A Somogy apatikusan játszik tovább 
és az ellenfél gyönge pillanatait Újpest kihasz
nálva, P. Szabó éles, sarkos, védhetctlen lövés
sel megszerzi csapatának harmadik gólját. —■ 
Somogy mégegyszer nekilendül és bár Morvay 
kiállítása folytán a csapat csonka lesz, a 23. 
percben Csida, Gacsár és Weisz összjátékából 
3:2-rc javítja az eredményt. A mérkőzés bot
rányos jelenetek közepette ér véget.

ber és Sebes góljaival sikerült eldöntetlenné 
tenni a mérkőzést. Mindkét csapatban a 
csatársorok mulattak szép játékot, mig a 
közvetlen védelmek gyengén funkcionáltak^

Tekintettel a vendégcsapat leutazúsa folytán 
előállott nagy költségekre és miután a nap
sütéses időjárás révén remény van a kedvezőbb 
talajviszonyokra, úgy határoztak, hogy

a mérkőzést ma. hétfőn délután 3 órakor 
játsszák le-

MINDNYÁJAN CSAK
KAKAS-PASZTÁT

HASZNÁLUNK
MERT KIPRÓBÁLTUK tB 
LEGJOBBNAK TALÁLTUK

gyArtja 
maoyarorszAg legrégibb gyárai 
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A BBTE veretlen stafétája a bajnokságban 
elszenvedte első vereségét

A 4x400 m-es bajnokságot a BBTE, a 4x1500 és az 5000 
m-es csapatbajnokságot a MAC nyerte — Az ifjúsági bajnok 

Ságokon a KISOK, MTK, Vasas és az MTE osztozkodtak -
Pompás időben, mintegy 500 főnyi lelkes 

közönség előtt bonyolította le az Atléta
szövetség csapatbajnoki viadalát a MAC 
margitszigeti pályáján. A pálya talaja az 
éjjeli esőtől kissé laza volt ugyan, azonban 
a szép küzdelmek, amelyet a csapatok fő
leg a rövidcbb távú stafétákban egymás 
ellen vívtak, valamint az elért eredmények 
és rekordok azt bizonyították, hogy ez nem 
befolyásolta a futók teljesítményét.

A meglepetések ezúttal sem maradtak el.
A BBTE sprintstafélája, amely ebben az 
évben nem talált legyőzőre, vereséget 
szenvedett a nyolcszoros bajnok KAOE 

csapatától.
'A BBTE vereségét menti, hogy Szalay két 
hét előtti rándulásából kifolyólag olyan kon
dícióban vette fel a küzdelmet, hogy vele 
szemben Gerő Ferenc olyan előnyt szerzett, 
amelyet már Raggambi nem tudott behozni.

A BBTE a 4 X400-as stafétában talált 
kárpótlást,

amelyet elsősorban Barsi révén abszolút fö
lénnyel nyert. Itt is elhagyta a budai egye
sületet a szerencséje, mert az elsőnek star
toló

Raggamblt kilökték a pályáról, úgy 
hogy felhukott

és ezzel másodperceket vesztett. így is alig 
két tizedmásodperccel maradt cl a BBTE 
a rekordtól, de ellenkező esetben lényege
den megjavította volna.

A KAOE váltótechnikája most Is teljes 
fényében ragyogott

és Gerő Ferenc bizonyságot tett arról, hogy 
a fordulóban is a legelsőrendü. Az ő nevét 
együtt kell említeni ezzel a győzelemmel, 
mert a hendikep ellenére is aligha vesztette 
volna el a BBTE a bajnokságot. Az elért 
42.6 mp. egyenlő a magyar rekorddal.

Az 1500 m. staféta- és 5000 méteres csa
patbajnokságot biztosan és fölényesen nyer
te a MAC, de mivel csak győzelemre ment, 
közepes időkkel. Ez jellemzi többi egyesü
letünk gyengeségét, amelyek még csak nyo
mába sem tudtak érni, hogy megszorítsák.

Pompás küzdelmeket és 'Tfredményeket 
hoztak

az ifjúsági bajnokságok.
'Jellemző a nagy vetélkedésre, hogy 

mind a négy bajnoki számot más egye
sület stafétája nyerte.

Kitünően szerepeltek a KISOK stafétái és 
a 4X100 méteren aratott győzelme és a 
4X400 méteren kivívott második helyezése 
bizonyítja, hogy meg kell szabadítani a kö
zépiskolai diákokat a rájuk rakott béklyók
tól. Mindkét stafétájuk rekordot javított, 
tehát csak használt, hogy a diákok a szün
időt polgári egyesületben töltötték.

A legszebb küzdelem a 4X100 m-es baj
nokságé volt, ahol csak a célban dőlt el, 
a verseny, n legjobb eredmény azonban a 
'4X400 m-bez fűződik, ahol az MTK várat
lan betörése és rekordja keserű orvosság az 
ugyancsak rekordon belül futott KISOK-nak 
és MAC-nak. Természetesen az első rekor
dot az MTK állította fel 3 p. 34.6 mp.-el.

A hosszabbtávú bajnokságok a szenior
csapatokéhoz hasonlóan folytak le. 4X1000 
m.-cn az MTE-nek nem volt ellenfele. An
nál erősebb küzdelem volt a 3000 m.-es csa
patversenyben, amelyben a bajnokság sorsa 
csak a finisben dőlt el a védő Vasas javára.

Részletes eredmény: 
4X100 m.

Bajnok: KAOE (Sugár, Gerő II., Gerő I., Ba
lázs) 42.fi mp. Országos rekord beállitval 2. 
BBTE (Barsi. Odri, Sznlai, Raggambi) 48. mp. 
3. BEAC (Balázs, Farkas, Zsivora, Pajzs) 43.8 
mp.

A versenyt kél előfutam után bonyolították 
le. Az első előfutamban a KAOE és a MAC 
könnyen verték a Postást. A második előfuta
mot a BBTE fölényesen nyeri 43.6 mp. alatt, 
mig a döntőbe jutásért elkeseredett harcot vív 
a BEAC az MTK-val és a verseny Pajzs révén, 
ha küzdelem után is, az egyetemisták javára 
dől cl.

A döntőben MAC, BEAC, BBTE, KAOE sor
rendben állnak fel a staféták. Sugár és Barsi 
együtt váltják Gerő Ill-at, illetve Odrit, akik 
szintén együtt érkeznek Gerő 1.-hez, illetve Sza
laghoz. Itt eldőlt a verseny sorsa. A KAOE vál
tása nagyszerűen sikerül, ellentétben a BBTE- 
ével, ahol Szalay későn indul és lead 3 métert. 
Ez még nem lelt volna baj, de Szalay olyan 
lassan indult, hogy Gerő pompás fordulófutá
rával még 4 métert hoz rajta. így Balázs kö
zel 7 méter előnnyel indul, amelyből n szenzá
ciósan futó Raggambi négy métert behoz, de 
3 és fél méterrel verve marad.

4X400 m.
Bajnok: BBTE (Raggambi, Odri, Szalay, 

Barsi) 3 p. 24.8 mp. 2. KAOE (Balázs, Sugár , 
Gerö II.. Daubner) 3 p. 27 mp 3 BEAC (Zsi- 
yora. Farkas Sándor, Remeit) 3 p. 31.2 mp.

Indultak még a MAC. MTK és a BBTE b) csa
pata. de a versenyt előfutam nélkül bonyolítot
ták le

Start után Raggamblt belökik a futballpályá- 
ra, aki elesik és ezzel jó 10 métert veszít és 
mint utolsó indul a mezőny üldözésére. A cél
egyenesben 60 m.-el a cél előtt Raggambi 
finisbe fog és Balázsé kivételével az egész hát
rányt ledolgozza és két méter hátránnyal indítja 
Odrit. Sugár jól kezd, de Odri végig ragad rajta 
és csaknem egyszerre váltanak Gerő Il.-vel, 
illetve Szalayval. Szalay váratlanul nagysze
rűen tartja magát, bár váltása itt sem sikerül 
Barsival, mert közben Daubner 6 m.-el meg
ugrik. Barsi óriási rüssel indul utána, 22 m.- 
nél eléri, majd a fordulóban elhúz és a célegye
nesben szép finissel közel 15 m.-el győz. A har
madik helyért nagyszerű küzdelem volt az 
MTK és a BEAC közölt. A harmadik váltásig 
az MTK biztos harmadiknak látszott, de Remetz 
a finisben 2 méterrel a negyedik helyre uta
sítja az MTK-t.

4X1500 m.
Bajnok: MAC (Bejczy, Szerb, Belloni, Gyulai) 

17 p. 15.8 mp. 2. MTK (Farkas, Holzer, Vörös
vári, Ferihegyi) 17 p. 58.2 mp. 3. FTC (Kertész, 
Gakmár, Böhle, Lcnczner) 18 p. 27 mp.

A MAC abszolút biztosan és fölénnyel győ
zött. Tekintettel az utána következő 5000 mé
teres csapatversenyre, a bajnokcsapat csak 
győzelemre ment. így is 250 m.-el nyert az MTK 
elölt, amelyet további 150 m.-el az FTC kö
vetelt szintén küzdelem nélkül.

5000 m.-es ötös csapatverseny.
Bajnok: MAC (Szerb 1, Gyulai, 3, Kulisár 5, 

Ilrenyovszky 6, Belloni 7.) 22 pont. 2. MTE 
(Németh 4, Rózsa 9, Strasser 10, Konecsny 12, 
Zsurbey 13.) 48 p. 3. ESC (2-f-8-|-16+18-|-20) 
64 p.

Egyénileg: 1. Szerb Elek (MAC) 16 p. 03.2 
mp. 2. Majorosi (ESC) 16 p. 09.8 mp. 3. Gyulay 
(MAC) 16 p. 23 mp.

A verseny a MAC előre elkönyvelt zsákmá
nya volt. A táv első felében Benke vezetett 
Szerbnek és Majorosinak, majd Majorosi állt 
az. élre, az utolsó 4 kört Szerb vezette le. A 
futók egyesületek szerint tömörültek és vezet
ték egymást. így elöl a MAC gárda, mögötte 20 
m.-el az MTE és ez a helyzet a flnisban sem 
változott és ebben a sorrendben futottak be a 
célba. Szerb a célegyenesben elfutott és 30 m.-el 
győzött.

Ifjúsági bajnokságok.
4X100 m. Bajnok: KISOK (Kostyál, Schud- 

ler, Kansky, Nagy) 45.2 mp. Országos KISOK 
rekord! 2. MAC (Peresei, Goda, Farkas, Előd) 
45.3 mp. 3. MTK (Biró, Sugár, Torbágyi, Hor
tobágyi) 45.4 mp. 4. MAC.

A két előfutamból az UTE és a BBTE csa
patai estek ki. A döntőben gyönyörű versenyt 
futott a négyes mezőny. Start után a MAC ve
zet, 200 m.-nél Kansky szenzációs futással ki
válik, négy méter előnyt szerez, de a váltásnál 
ezt leadja, úgyhogy csaknem egyszerre vált a 
KISOK, MAC és az MTK. Elkeseredett küzde
lem indult meg most a három staféta között, 
amely minimális különbeséggel a KISOK javára 
dől el. Az MTK jó másfél m-el maradt le, igy 
idejét elmérték.

4a400. m. Bajnok: MTK (Hortobágyi, 
Hlatky, Torbágyi, Sugár) 3 p. 34.fi mp. Orszá
gos ifjúsági rekord! 2. KISOK (Farkas, Kansky, 
Nagy, Nádujfalvi) 3 p. 35.8 mp. 3. MAC (Per- 
czcl, Perlaki, Előd, Lenkei) 3 p. 36 mp.

Start után a MAC áll az élre és elsőnek vált, 
mögötte BBTE, KISOK, MTK a sorrend. A má
sodik váltásnál a KISOK Kanskyja minden hát
rányt behoz és három méter előnnyel indítja 
Nagyot, aki veri Elődöt, mögöttük az MTK ha
lad. Mindenki a KISOK győzelmét várja, bár 
Lenkei nagyszerűen megy és 200 m.-nél sokat 
behoz, amikor az MTK utolsó futója, Sugár, 
óriási iramban előretör és 8 m.-el győz.

4X1000 m. Bajnok: MTE (Almássy, Kiss, 
Cser, Pető) 11 p. 22.6 mp. 2. KAOE (Wach, 
Kocsis, Sarkadi, Vida) 11 p. 51.4 mp.

Az MTE rögtön az elején kiválik és abszolút 
biztosan 150 m.-el fölényesen győz. MTK 100 
m.-el harmadik.

3000 m. ötös csapatverseny. Bajnok: Vasas 
(Lindtner 1, Barta 4, Prohászka 7, Gisz 9, Já
noska 10) 31 pont. 2. MTE (Kiss 2, Pető 5, Cser 
0, Almási 8, Bajkard 12) 33 p. 3. MTK 79 p.

Egyénileg: 1. Lindtner Pál (Vasas) 9 p. 32.8 
mp. 2. Kiss László (MTE) 9 p. 33 mp. 3. Eper 
(ESC) 9 p. 52.2 mp.

Az ifjúsági atléták itt is kitettek magukért. 
A Vasas az MTE-vel valóságos élet-halál har
cot vívott. A táv egyes fázisaiban folytonosan 
változott a helyzet, hol a Vasas, hol az MTE 
volt elől, végül is a finisben minimális különb
séggel Lindtner legyőzte Kisst és ezzel megsze
rezte a védő egyesületének, a Vasasnak a győ
zelmet.

Hat város vasutas-leventéinek 
erőpróbája

A m. kir. államvasutak igazgatósága vasár
nap országos erőpróbára rendelte fel a fő
városba uz ország vasúti műhelyeinek levente- 
seregét. A Törekvés Sport Egyesület Kőbányai- 
úti sporttelepén a budapesti északi és istván- 
telki főműhelyek, a debreceni, miskolci, szom
bathelyi, szolnoki és dunakeszi vasúti műhe
lyek 800 leventeifjut vonultattak fel a salakra, 
a három vasutas leventezenekar mögött. A 
győztesek pazar tiszteletdijakban részesültek. 
A zsűri asztalát valósággal elborították a 
szcbbnél-szebb serlegek, szobrok, zsebórák, ér
mek stb.

Az államvasutak vezérkara résiéről ott lál> 
luk a versenyen Samarjay Lajost, a MÁV el
nökét. Lázár László, Seidl Aurél és Szent-
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gyögyl Gusztáv igazgatókat, Láner Konréd 
igazgatóhelyettest, Balás Károly, Gámán Gá
bor, Berényi Béla és Bures Richárd üzletigaz
gatókat, a fővárosi és vidéki főműhelyek mű
vezetőit, számos osztályvezetőt és szakosztály
főnököt, a kereskedelmi minisztérium és a fő
város, továbbá az állami és a fővárosi sport
hatóságok képviselőit.

A felvonulás és oszlopokba állás után Sa 
marjay, az államvasutak elnöke mondotta el 
ünnepi beszédét és ugyancsak ö koszoruzta 
meg a zászlót. Ezután megindult a hat város 
leventéinek erőmérkőzésc, amelynek során 
Szombathely eredeti, ujrendszerü fabottorná- 
val és zsonglőröket megszégyenítő gyakorla
tokkal, Szolnok vizicserkészei cvezősgyakorla- 
tokkal, Debrecen és Miskolc fapuskákkal, Du
nakeszi fakarddal lebonyolított kardvivógya- 
korlatokkal, a főváros főműhelyek közül az 
északi rendes fabolgyakorlatokkal, az istván- 
telki pedig buzogánygyakorlatokkal szerepelt.

Megható befejező száma volt a levente
ünnepélynek a Törekvés-dalárda „Nem, Nem 
Soha" cimü hazafias dalának akkordjai mel
lett bemutatott gúlákkal és felvonulással kom
binált élőkép. Az atlétikai számok eredmé
nyei a kővetkezők.

Magasugrás. Egyéni győztes: Szilágyi (Du
nakeszi) 155 cm. 2. Péter (Bpcst—Észak), 3. 
Pálfi (Istvántelek. Csapatgyőztes: Bpcst—

A magyarok nyerték meg a Dunántúl és 
Stájerország ötödik atlétikai mérkőzését

Pápa, szepl. 30.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjclen- 

tése.) Másfélezer főnyi közönség előtt zajlott 
le Dunántúl és Stájerország ötödik atlétikai 
küzdelme, amelyet

54:45 arányban a magyarok nyertek meg.
A válogatott atlétikai mérkőzés győztesei:
100 m. Tögl Lajos (magyar) 11.2 mp. — Ma-

Kocsis Antal olimpiai világ
bajnok biztosan, de csak erős 

küzdelem után győzte le 
Énekest

A szombaton Gyöngyösön abszolvált Kocsis— 
Énekes-mérkőzés után vasárnap Újpesten is
mételte meg két reprezentatív versenyzőnk hüz- 
dcimót. Kocsis Antal, olimpiai világbajnokunk 
e mérkőzésben búcsúzott el a légisulytól, mert 
ezentúl a bantamsulyban fog versenyezni.

A Kocsis—Énekes-meccs bővelkedett a szebb- 
nél-szebb akciókban. Világbajnokunk győzelme 
nem volt kétes, azonban mégis erős küzdelem 
után következett be.

A jövőheti magyar-cseh találkozás előtt biz
tató előjel volt a két kiváló ökölvívó küzdelme.

A verseny eredménye:
Kocsis győz Énekes ellen.
Gyömbér (FTC) az első menetben kiütéssel 

győz Gerasln (B. Vasutas) ellen.
Szclepcsényi (FTC) győz pontozással Németh 

(B. Vasutas) ellen.
Szautner (UTE) győz Kövest (FTC) ellen.
Széles (FTC) győz a versenyét feladó Horák 

(B. Vasutas) ellen.
Csenkey (FTC) győz Bárány (B. Vasutas) 

ellen.
Sommer (FTC) győz Barcs (B. Vasutas) ellen.

Vasárnapi sporthírek
X Magyarország 10 kilométeres gyalogló

bajnoksága vasárnap délelőtt került volna 
lebonyolításra a MÁV gépgyári sportkör Kő- 
bányai-uti pályáján. Mindössze három nevezés 
futott be a bajnoki versenyre és a három ver
senyző: Jánosik, Hóra és Fehér meg is jelent 
a pályán. A verseny azonban a pálya alkal
matlansága folytán elmaradt.

X A BBTE tenniszcsapata, miután a baj
nokság döntőben a MAC 6:2 arányban vezetett 
ellene — a küzdelmet feladta.

X A Magyar Sportújságírók Egyesületének 
közgyűlése. Az MSE vasárnap délelőtt Vadas 
Gyula dr. elnöklésével közgyűlést tartott az 
Országbáz-kávéházban lévő helyiségében. A 
közgyűlés a lemondott Pánczél Lajos helyett 
Bús Fekete Lászlót választotta meg számvizs
gálónak. A közgyűlés köszönetét szavazott 
Vass József dr. népjóléti miniszternek és 
Dréhr Imre dr. államtitkárnak, az Újságírók 
Kórház és Szanatórium Egyesületénél való 
közbenjárásáért. Lipcsei Jenő tette szóvá ez
után, hogy a testnevelési ügyek tárgyalása al
kalmával úgy a parlamentben, mint a város
házán nehézségeket gördítenek a sportsajtó 
képviselőinek munkája elé. Vadas Gyula dr. 
elnök, Ígéretet tett az elnökség nevében, hogy 
illetékes helyen interveniálni fog a sérelmek 
megszüntetése érdekében.

X a szellemi olimplász győztesének ünnep
lése. A budai öntőház-utcai zsinagógában a 
vasárnap délelőtti sátoros-ünnepi istentisztelet 
alkalmával ünnepelték Mező Ferenc dr.-t, a 
budai m. kir. állami II. kerületi Mátyás király
reálgimnázium tanárát, az amszterdami szel
lemi olimpiász győztesét. Mező Ferenc dr., 
tagja a budai izr. hitközség iskolaszékének és 
épen ezért a budai zsidóság is kivette részét a 
szellemi világbajnok ünnepléséből.

X A kultuszminiszter köszöneté az amsz
terdami olimplász előkészítéséért. Klebelsberg 
Kúnó gróf kultuszminiszter az amszterdami 
olimpiai játékok megszervezése körül kifejtett 
eredményes tevékenységért elismerő iratában 
Karafiáth Jenő dr.-riak, az OTT elnökének, 
Múzsa Gyula alelnöknck, Szukováthy Imre dr. 
főtitkárnak, Mártonffy Miklós dr. előadónak 
és Kiss Tivadarnak, az MLSz ügyvezető- 
alelnökének köszönetét és elismerését nyilvá
nította.

Dl*.  KAJDACSY szakorvos 
rendel 1(M és 7-8-is 

vni„ JósaeNkttrnt t. as. férfiéinél betegekne 

Észak 145 cm. átlag. 2. Debrecen. 3. Bpest—< 
Istvántelek. — 4X100 m. staféta. 1. Bpest—< 
Észak 47.4 mp. 2. Miskolc. 47.6 mp. 3. Debre
cen. — Sulydobás. Egyéni győztes: Pantalics 
(Miskolc), 1126 cm. 2. He', in (Bpcst—Észak), 
1094 cm. 3. Dávid (Miskolc), 1016 cm. — 
Csapatgyöztes: Miskolc 985 cm. átlag. 2. 
Bpest—Észak 953 cm. átlag. 3. Bpest—István
telek 870 cm. átlag. — Távolugrás. Egyéni 
győztes: Régner (Bpcst— Észak), 594 cm. 2. 
Marton (Bpcst—Észak), 547 cm. Csapatgyöz
tes: Bpest—Észak 538 cm. átlag. 2. Bpest—< 
Istvántelek 533 cm. átlag. 3. Miskolc. — 
4X400 m. staféta. 1. Bpest—Észak 3:46 mp. 2. 
Debrecen 3:55 mp. 3. Szombathely. — 1500 m. 
futócsapatverseny. Csapatgyöztes: Bpest—Ésiak 
2. Miskolc. 3. Dunakeszi. Egyéni győztes: Mar
ton (Bpest—Észak). 2. Fodor (Miskolc). 3. La
kos (Bpcst—Észak).

A pontverseny győztese: Bpest—Észak. 2. 
Miskolc. 3—4. Debrecen és Bpest—Istvántelek 
holtversenyben. 5. Szombathely.

A rendezés nagy feladatát a Vusutas Sport
liga részéről Fischer Mór MÁV főfelügyelő, 
Horváth leventefőoktató, Csegedy, a zsűri el
nöke, Vargay Sándor, a vasutas sportliga tit
kára és Kurunczy Lajos, a Törekvés-atléták 
jeles amatőr-trénere látta el nagy buzgalom
mal.

gasugrás. Amfahrer (stájer) 175 cm. — 1500 
m. Friebe (stájer) 4 p. 12.2 mp. — Sulylökés. 
Arany Mihály (magyar) 1299 cm. — 400 in. Jo- 
hannes (stájer) 53.5 mp. — Diszkoszvetés. Mol
nár (magyar) 3665 cm. — Távolugrás. Szabó 
(magyar) 678 cm. — 800 m. Friebe (stájer) 2 p. 
45 mp. — Gerelyvetés. Amfahrer (stájer) 5980 
cm. Osztrák rekord. — Rúdugrás. Csáky (ma
gyar) 320 cm. — 5000 m. Friedrich (stájer)

X A Hungária, Nemzeti és Neptun Evezős 
Egyesületek vasárnap délután tartották együt
tes háziversenyüket a pesti Dunaágban. Szkiff- 
ben ifj. Szendey (Neplun) legyőzte Lukátsot 
(Nemzeti), mig a négyesben és nyolcasban a 
Hungária csapatai győzlek. A verseny után a 
versenyzők a Hungária csónakházában gyűltek 
össze, ahol Nagyszombathy Miksa tábornok ki
osztotta a dijakat.

X A Welwárt—Hável kerékpárversenyt va
sárnap reggel tartották meg a bécsi országúton, 
amelyet négy kategóriában futottak le. A fő
versenyzők csoportjában Hartman (Világosság) 
győzött 3 óra 18 p. 55 mp. alatt, aki szenzá
ciós küzdelemben izgalmas finis után legyőzte 
Vida II. (Turul), aki 3 óra, 18 p. 56 mp. alatt 
telte meg a távot. Harmadik Hölczl (KAC) 3 
18 p. 58 mp. — Haladók: 1. Keresztes 3 óra 
18 p. 59 mp. — Szemiorok: 1. Kozdon (UTE) 
1 óra 41 p. 45 mp. (50 km.) — Kezdők: 1. 
Alcgla (CsTK) 1 óra 40 p. 45 mp. (50 km.) — 
A versenyen több súlyos bukás történt. így 
ifj. Kamarás (Turul) Piliscsaba előtt bukott és 
koponyaalapi törést szenvedett, mig Papp 
(KAC) és Kühlman (Postás) kulcscsonttörést 
szenvedtek. Mindhármukat a Margit-kórházba 
szállították.

X A vlzlpóló szövetségi díjban vasárnap 
délelőtt az FTC 5:0 (2:0) arányban legyőzte az 
UTE-t, mig a III. kér.—MTK mérkőzés két 
pontját az MTK kapta, miután a Vívók nem 
tudták csapatukat kiállítani.

A szerkesztésért és kiadásért felel: 
Dr. ELEK HUGÓ.

Kiadja:
,A Hétfői Lapok*' ühínvátlalat.


