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Sorozatos kommunista erőszakoskodások zavarták meg 
a rendben felvonuló Heimwehr és Schutzbund csapa
tokat - Két magyar származású 99szovjetmegbizott“ és 

egy cseh képviselő a letartóztatottak között
Bécsújhely, október 7. I 

' (A Hétfői Naptó kiküldött fudősüójd- 
nak telefonjelentése.)

Vasárnapra virradó éjszakától estig sors- 
döntő órák múltak el Ausztria fölött. A jobb
oldali Heimwehr és a köztársasági védőszö
vetség mérte össze erejét s közben mint üt
közőpont szerepelt az államhatalom, amely 
végeredményben győztesen került ki ebből 
a hatalmas erőpróbából. Az osztrák kor
mány elég erős volt, hogy megóvja a bécs
újhelyi felvonulás rendjét és a Schutzbandot 
és a Heimwehrt: az államokat az államban 
legyőzze .

Vasárnap hajnalban fejezte be a Heimwehr 
és a Schutzbund felvonulását Bécsújhelyre. 
A vonatok a kora hajnali óráktól kezdve 
ontották a formaruhás csapatokat. A Heim
wehr tábora telt meg először. Itt tábori 
konyhákat állítottak fel, hogy táplálékot ad
janak a csapatok legénységének. Hatalmas 
ponyvasátorokban tért a csapatok legény
sége pihenőre.

A Schutzbund csapatai még a kora haj
nali órákban is tódultak a katonákkal 
és csendőrökkel megszállott Bécsúj

hely felé.
A kora reggeli órákban izgalmas esemé

nyek játszódtak le Bécsújhely környékén.

A kommunisták, akik minden áron össze
ütközéseket akartak provokálni, tömege

sen igyekeztek Bécsújhely felé.
A rendőrség és csendőrség összeszedte min
den erejét, hogy ezeknek a tömegeknek Bécs
újhelyre való érkezését megakadályozza.

Az első összeütközés Grácban történt.
Itt az éjszakai órákban külön vonatokon in
dult cl a Heimwehrnek egy nyolcszáz tagú 
csapata. Amikor az embereket a pályaudva
ron be akarták vagonirozni. egy nagyobb 
csapat kommunista vonult ki. akik hangosan 
tüntettek és igyekeztek elállni a bejáratokat. 
A helyzet igen veszedelmesnek látszott, már- 
már úgy volt, hogy mindkét oldalon fegy
verek kerülnek elő, amikor

a rendőrség közbelépett és a csendőrség 
részéről Is megerősítés érkezett s igy si
került kardlappal és gummlbottal szét

verni a kommunista tömeget.
A Heimwehr csapatok most már békésen fel
szállhattak a vonatokra.

Becsből is tömegesen igyekeztek a kom
munista csapatok Bécsújhely felé.

Potindorf melleit az országúton a csend
őrök egv nagyobb csoport kommunistát 

tartóztatott fel. kiknek vezetőié Korit- 
schoner dr.. az Ismert kommunista ve

zér volt.
A csapat mögött egy teherautó haladt meg
rakva a Rothe Fahne tegnap elkobzott pél
dányaival, amelyben a lap közbelépése buz
dította a kommunistákat. A teherautót dr. 
Zucker. a Rothe Fahne szerkesztője kísérte.

A csendőrség ezeket a kommunisták ai Is 
feltartóztatta az utón ős mivel nem voltak

hajlandók békésen visszatérni, az egyik 
legközelebbi különvouathoz kisérték 
őket s a csendőrök valamennylöket 
kényszeritették, hogy átálljanak fel a vo

natra.
.4 kommunisták egy része nem akart enge
delmeskedni, mire többet őrizetbe vettek, 
köztük Koritschoner dr.-t és Zucker szer
kesztőt is.

Tüntetés zajlott le Mürzuschlag közelében 
is. A Heimwehr emberei teherautókon igye
keztek Bécsújhely felé. A kommunisták a z 
országúton szálfákat helyeztek el, hogy ez
által lehetetlenné tegyék a teherautók át
vonulását és a Heimwehr autóit felborítsák. 
A Heimwehr emberei azonban óvatosak 
voltak és motorkerékpárosokat küldtek az 
útra előőrsként. A motorkerékpárosok kö
zül többen felborultak és megsebesültek, de 
sikerült megakadályozni, hogy a megrakott 
teherautókat érje szerencsétlenség.

A legizgalmasabb és a legzajosabb affér 
Jnzensdorf mellett játszódott ie. Itt 131 
kommunistát tartóztattak fc s ezeket szu- 
ronyos rendőrök kísérték a legközelebbi 

Bécs fele menő vonatokhoz.
Amikor a vonat elindult ,az egyik kommu
nista megrántotta a vészféket, a vonat azon
nal megállt és a 131 kommunista leugrált a 
vagonokból s futásnak eredt.

A csendőröknek negyvenhármat-sikerült 
közülük összefogdosni, akiket azután 

erős fedezettel Bécsbc szállítottak.

Valamennyit letartóztatták.

Heimwehr csapatok 
felvonulása

Ilyen viharos előzmények ulán kezdődlek 
meg vasárnap Bécsújhelyien a felvonulások. 
Egész éjszaka katonai csapatok táboroztak 
a város utcáin. Reggel haltól délelőtt félkilenc.ig 
tartott a Heimwehr-csapatok sorakozúsa u szá
mukra kijelölt táborhelyen. Először tábori mi
sét larlollak. majd katonai rendekbe sora
kozva elindult a tűntető menet Bécsújhely ut
cáin. A város, melynek házain felváltva lengtek 
n vörös és nemzetiszinü lobogók, nagy érdek
lődéssel várta a Heimwehr felvonulását. A csa
patok kétféle egyenruhát viseltek. A knrinthiai- 
kon söl él szürke zubbony. pantalló és burkalap 
volt, inig a csapatok többi része zöld vadász 
zubbonyt és vadászkalapot viselt.

A csapatok minden egyes tagjának olda
lán katonai ásó és csákány lóg.

Különös, hogy a vörös Bécsújhely szinte fel
tűnő lelkesedéssel ünnepelte a Heimwehr fel
vonulását. Ennek magyarázata, hogy a felvo
nulás túlnyomó részét a belváros területére kon
centrálták, ahol a város jobboldaliérzeltnü pol
gársága lakik.

A városháza előtti tér teljesen üres volt 
Csak

az egyik sarokban állt egy Idősebb ur. aki 
komoly nyugalommal nézte végig n felvo
nulást. Csak később derült ki. hogy ez az 
ur Kürncr ábornok ,u köztársasági védő- 

őrség parancsnoka.

A felvonulás alatt mindössze egy incidensre 
került sor.

Az egyik ház ablakóból néhány szocialista
— köztük több nő — hangos pfujozás köz

ben fadarabokat dobált le a csapatra.
A menet egy pillanatra megtorpant, a csend
őrök azonban közbeléptek, felmentek a házba, 
felszólították a lakókat, hogy az ablakokat zár
ják be és a menet tovább folytathatta útját.

A Heimwehr-csapatok. melyeknek száma 
közel tizenötezerre tehető, a felvonulás befe
jeztével visszatértek táborhelyükre, ahonnan 
azonnal megkezdték bevagonirozásukat.

Komoran halad a 
Schutzbund

Ezután a katonai csapatok és a csendőrök az 
előre megállapított tervek szerint ktüritették az 
eddig felállított semleges zónát és a határvona
lakat más utcákra helyezték át. Most ismét ut
cákat zártak el drótakadályokkal, melyek mel
lett csendőrök és rendőrök helyezkedtek el. 
A katonaságot a Heimwehr felvonulása után 
bevonták az utcákról. Mig a Heimwehr felvo
nulása és a semleges zóna kitolása megtörténi, 
a város északi részében gyülekeztek a köztár
sasági védőszövetség csapatai.

Háromnegyed tizenkettőkor indultak cl tá
borhelyükről a szocialisták.

A menetet százbusz motorkerékpáros cs nyolc
száz biciklista nyitotta meg. Utánuk

kétszáz férfiruhába öltözött nő haladt

Becsukódnak a polgárság ablakai
Egymásután vonulnak el a vörösszövetség 

alakulatai. Egyenruhájuk vegyesen szürke, 
tábori zöld és kakiszinü.

Élükön Büchler, Bécsújhely polgár
mestere halad rohamsisakban, oldalán 

derékszíj.
.4 védőszövetség tagjainak egy része lapos 
tányérsapkát visel, más részük azonban acél
sisakkal van felszerelve. Amig a Heimwehr 
emberei a régi császári és királyi hadsereg 
acélsisakját hordták, addig a Schutzbund 
tagjai az ántánt csupatékhoz hasonló roham
sisakokat viselnek. Órákon át vonulnak fel 
a schutzbundlerek, pontosan azon ar utón, 
ahol egy órával előbb a Heimwehr csapatai 
haladtak végig. A vörös lobogókkal díszített 
utcákon és a belvárosban, amint a szocia
lista csapatok elindultak.

szinte vezényszóra becsukódtak a házak 
utcára néző ablakai

s a polgárság csukott ablakok mögül szem
lélte a hangos zeneszóval felvonuló csapato
kat. A zenekarok munkásindulókat játszot
tak, többnyire azonban a Marsatllaise hangjai 
hallatszottak. A schutzbündlerek végesvégig 
szinte félelmetes komorsággal meneteltek. A 
csukott ablakok mögül most természetesen 
nem hallatszott éljenzés, azonban az utcákon 
ácsorgó szocialista munkások lelkesen üdvö
zölték az elvonuló csapatokat, akik az üd- 
oőzlést egyáltalán nem visszonozlák

A defllírozás után, mely valóságos katonai 
parádénak látszott, előre megbeszélt terv 
szerint polgári ruhás szocialisták kiürítették

feszes, katonás rendben. Negyven vörös zászló 
lengeti a menet élén, mögöttük zenekar haladt, 
majd a Schutzbund ezerfőnyi egyenruhás osz- 
tagja. Hangos zeneszóval vonultak a szocialis
ták a főtérre, a városháza elé. A vörösdrapé- 
riás erkélyen most már szocialisták állottak: 
Renner dr., volt kancellár. Körner tábornok, a 
Schutzbund megszervezője és a szocialisták 
katonai szakértője, Petznik. Alsóasusztria tar- 
tományfőnöke. valamint az osztrák szociál
demokrata párt több vezetője.

A Schutzbund előosztagai után mintegy öt
hatezer főnyi polgári ruhás tömeg sorakozik 
fel katonás rendben a városháza előtt. A tö
megben nők és férfiak vannak, vegyesen. .4 vá
rosháza erkélyéről dr. Renner volt kancellár, 
Ofcnder polgármester mondottak beszédet, me
lyeket hatalmas megafon közvetített a tömeg
hez. A városházához vezető utcákat szabadon 
hagyták és félkcttőkor kezdődött meg a köz
társasági vcdőszövelség nagy katonai parádéja. 
.4 szociáldemokraták mintegy tizennyolcezer 
főnyi formaruhás schutzbundlstát vonultattak 
fel.'

A schutzbundlerek elén ugyancsak negy
ven vörös zászlót vittek.

Nyomon követte a menetet a zenekar.
Egymásután léptek el a városháza előtt fe

szes. katonás lépéslnm a Schutzbund csapatai. 
Ellentétben a Hcimwehrrel, melynek tagjai jó
kedvűen integettek és kiabáltak, a Schutzbund 
tagjai szinte félelmes nyugalommal, komoran 
masíroztak el a városháza előtt.

a főteret, amelyen most már a felvonulásról 
visszatérő kanyarodó egyenruhás schutz
bundlerek helyezkedtek cl, akikhez szónok
latai intézlek a főtéren.

A legnagyobb feltűnést dr. Deutsch állam
titkár, az ismeri szocialista vezér szónoklata 
keltette, aki beszédében azt mondotta, hogy, 

a munkásság más diktatúrát, mlnt szo
cialista diktaturót cl nem tűr.

.4 tömeg nagy éljenzéssel fogadta Dcutsch 
dr. kijelentését.

A szónoklatok közben megeredt az eső és 
a főtéren tartott gyűlés befejezése után a 
schutzbündler alakulatok tagjai szakadó zá
por esőben kezdték meg elvonulásukat a fő
térről.

Elvonulnak a csapatok
Simán, rendben folyt le a gyűlés és az el

vonulás, csupán a csendőrség és katonaság 
által megszállva tartott főtér egyik szögleté
ben játszódott le izgalmas jelenet. Itt ugyanis

néhány kommunista röpiratokat kezdett 
osztogatni a szocialista munkásság kö
zölt. A csendőrök nyomban közbelép
lek. elfogták a kommunista röpiral- 
osztogatókal. bekísérték őket a rendőr
őrszobára, ahol valamcnnyiüket letar

tóztatták.
Kiderült, hogy a kommunista röpiratok osz
lopától között voltak

dr. Síéin Viktor csehországi ország
gyűlési képviselő, kommunista vezér, 
Slansky, egy brünni kommunista lap 

szerkesztője. Őket is letartóztatták.
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Kommunisták meg akarták zavarni 
a gyűlést

közrefogták és elvitték őket, összesen hatvan 
kommunistát szállítottak be a bécsújhelyi já
rásbíróságra, köztük Stern Viktor szerkesztőt, 
a cseh képviselőhál kommunista tagját, to
vábbá Lauscher Frigyes bécsi kazánkovácsot 
és Slanskyt, a brünni Rovnost szerkesztőjét.

A letartóztatások
A Hétfői Napló tudósítójának értesülése 

szerint a kommunisták három hete készül
tek a mai napra. Ez alatt az idő alatt Bécs
ben és a város környékén állandóan gyűlé
seket tartottak, hogy a bécsújhelyi haditer
vet megbeszéljék. Szeptember 30-án, Baden- 
ben tartóit gyűlésükön a kommunisták el
határozták, hogy a Heimwehr-csapatokat 
Bécsújhelybe szállító vonatok megérkezé
sét minden erővel meg fogják akadályozni. 
Ezek a tervek és elhatározások azonban 
egytől-egyig meghiúsultak a felvonuló csa
patok erős diszciplínája és a rendőr- és 
csendőrcsapatok előrelátása következtében. 
A kommunista gyűléseket mindenütt meg
figyelték, a rendre veszélyessé válható ele- 

s

A köztársasági védőszövetség csapatainak el
vonulása a késő esti órákig tartott Kisebb osz
tagokban vonullak a pályaudvarra, ahol külön- 
vonatök várakoztak reájuk, melyek egymás
után indultak el. A hatóságok vigyáztak arra, 
hogy a két ellentábor emberei még a pályaud
varon se találkozhassanak. A köztársasági szo
cialista védőcsapat tagjai a főpályaudvarról, t. 
Heimwehr legénységét pedig a rendező pály?t- 
udvarról indították útnak.

Elkerülhetetlen volt azonban a Bécsújhely
ről Induló vonatok találkozása s a zsúfolt 
vonatok ablakaiból kihajolva szidták és 
abcugolták egymást as éppen taiálkocó ke- 

retttányszoclallata és szociáldemokrata csa
patok tagjak

A két ellentábor tagjainak elszállítása a késő 
esti órákban ért véget, minden komolyabb inci
dens nélkül. A bécsi pályaudvaron óriási tö
megek várakoztak, részint az elvonuló Heim
wehr és Schutzbünder csapatokra, részben, hogy 
híreket halljanak a Bécsújhelyen történt ese
ményekről. Az osztrák fővárosban általában 
mindenfelé nagy izgalommal várta a lakosság, 
hogy tűi történik Bécsújhelyen.

A Hétfői Napló Bécsújhelyre kiküldött tudó
sítója végignézte mindkét tábor felvonulását s 
a karhatalom vezetőivel folytatott beszélgetések 
után teljes pontossággal megállapíthatta, hogy

Bécsújhelyen 15.000 Helmwer-tag és 18— 
30ANM egyenruhás védőszővetségl tag vonult 
fel, azonkívül 5—A.000 főnyi polgári ruhás 

szocialista.
Bécsújhely nagy napjának eseményei általá

ban olyan mintaszerű rendben és nyugalomban 
folytak le, amilyenre még a legnagyobb opti
mizmus melleit sem számítottak. Ügy a jobb
oldali Heimwehr, mint a szociáldemokrata 
Sc.hulzbund tagjai, olyan példás diszciplínát tar
tottak, hogy

a kommunistáknak minden előzetes erő
feszítésük ellenére sem sikerült a felvonu

lásokat tartósan megzavarni.
A rendőrség, csendőrség és katonaság minden 

előzetes óvintézkedése ellenére is sikerült Bécs
újhelyre jutni egy nagyobb kommunista cso
portnak, melynek tagjai felhasználva azt az 
időt, amikor n Heimwehr felvonulása végei
ért, a szocialistáké pedig még nem kezdődött 
meg, rögtönzött gyűlést tartottak, de a rend
őrség tudomást szerzett ar eseményről, a gyű
lést feloszlatta, a résztvevőket pedig előállította.

A Főtéren tartott gyűlés közben egyes kom
munisták megpróbálkoztak azzal, hogy beszé- _ 
det intézzenek a lakossághoz, de csendőrök ményeket.

ineket a rendőrség emberei letartóztatták 
mind a mai napig fogva tartották.

Értesülésünk szerint

a bécsújhelyi felvonulással kapcsolat
ban előállított kommunisták száma 

meghaladja az ezret.
Az előállítottak közt van, Stein cseh kép
viselő, Slansky, a Rovnost szerkesztője, a 
kommunisták Arbeiterwehr nevű védőr- 
ségi szervezetének közel ötszáz tagja, a 
kommunista központi ifjúsági komité el
nöke, Lauscher, Riehl Ferenc, a központi 
kommunista komité vezetőségi tagja, Far
kas és Olajos, a szovjetunió ausztriai meg
bízottjai.

Az clőállitottak egy részét ma este Bécs
ben szabadlábrahelyezték, de mintegy 400 
kommunista, köztük a párt vezetőtagjai is, 
még a késő esti órákban is őrizetben van.

Az esti órákban Bécsújhely újból vissza
nyerte hétköznapi képét. Az utcákon teljes 
a rend és nyugalom, a polgári járókelők 
nyugodtan sétálnak az utcákon és csak a 
házakat díszítő zászlók, valamint drapériák 
jelzik a városban napközben lejátszódó cse-

Bécsben egyébként általános izgalmat kel
tett dr. Deutsch szocialista vezér túlságosan 
eröshangu beszéde, amelyben a szocialista 
diktatúrát emlegette. Mérvadó politikusok 
megítélése szerint azonban ennek a beszéd
nek sem tulajdonítható különösebb jelentő
ség és általános az a hiedelem, hogy a va
sárnapi bécsújhelyi szerencsés körülmé
nyek között lefolyt tüntető felvonulások 
után békésebb mederben folytatódhat az 
osztrák politika, amelynek vasárnapi izgal
mai a hétfői napon minden bizonnyal el
ülnek.

Uzletálhelvezós
Kizárólag angol és skót 
g.yap uszövetek üzletünket

Belváros, Haji-utca 5.sz. alá 
(Kammermayer KAroly-u. sarok) 

helyeztük át,

Messer és Guszmann

„Mindenkinek legyen meg a 
mindennapi kenyere" 

mondotta Vass József az eukarisztikus 
kongresszuson

Az első nemzeti eukarisztikus kongresszus 
legkiemelkedőbb eseménye, a XX. kalholikus 
nagygyűlés vasárnap zajlott le a fővárosi 
Vigadóban, melynek nagytermét zsúfolásig 
töltötték meg a kongresszus résztvevői.

Az előkelőségek rézsére fentartott pó
diumon a világi notabilitások között ott vol
tak József főherceg, Auguszta főherceg
asszony, Magdolna főhercegnő. A kormány 
kén viseletében Vass József népjóléti minisz
ter, a képviselőház részéről Zsitvay Tibor és 
a felsőház képviseletében Wlassics Gyula 
báró jelentek meg. A főváros részről Sipőcz 
Jenő dr. polgármester és Ripka Ferenc fő
polgármester vettek részt a kongresszuson. 
Ott voltak még Karaffiáth Jenő dr., valamint 
Berzeviczy Albert, a Tudományos Aakadémia 
elnöke, továbbá Károlyi Gyula és Cziráky 
Antal grófok. Egyházi részről pedig Serédi 
Jusztinián hercegprímás, Szmrecsányi Lajos 
egri érsek, gróf Zichy Gyula kalocsai érsek, 
Rótt Nándor veszprémi püspök, Glattfelder 
Gyula Csanádi püspök, valamint a pápai nun
cius, Orsenigo Caesar.

A nagygyűlést az Országos Katholikus 
Szövetség elnöke.

GRÓF ZICHY JÁNOS

nyitotta meg. Beszédében méltatta az euka-

risztikai kongresszus jelentőségét és a hit
élet bensőségesebbé tételére buzdította a meg
jelenteket Majd a pápát ért egyes támadá
sokkal foglalkozott.

— Balthazár Dezső eljárását mélyen saj
nálom és rosszallóm, — mondotta gróf 
Zichy János — a szuperintendensek kiroha
násaira nem is akarok kitérni. Ennek kárát 
a haza fogja megszenvedni. Itt van már az 
ideje a békének és nem elég, hogy a kormány 
hirdeti a felekezeti és egyházi békességet, 
ebben a szellemben kellene az országot kor
mányozni is

Ezután felolvasták azokat a táviratokat, 
melyeket a nagygyűlés a pápának, Zita ki
rálynőnek és a kis főhercegeknek, valamint 
a kormányzónak küldött.

A kővetkező szónok a pápai nuncius 

ORSENIGO CAESAR 
volt, aki viharos ünneplés közbe.

tört magyarsággal mondotta el beszédét. 
Orsenigo először a magyar katolicizmussal 
foglalkozott.

— Szivem sugallatát kővetem, —. mon
dotta — mikor a magyar katolicizmus leg
kiemelkedőbb alkotásait felsorolom. Nem le
het ugyanis szó nélkül hagyni a magyar 
katholikus egyház óriási munkáját.

— Nemrég olvastam egy lapban — foly
tatja a pápai nuncius — egy öngyilkossági 
statisztikái, amely mélyen megdöbbentett 
Ennek szerintem leghatékonyabb ellenszere 
az, hogy az országban bensőséges hitélet fej
lődjön ki. De a vallásosság és a lelki jóság 
nem elegendő az öngyilkosságok számának 
csökkentésére, ehhez

jól megszervezett irgalmasság te kelt.
A hitéletből következik a tiszta erkölcs, a 
tiszta erkölcsnek pedig követelménye a haza
fiasság.

A pápai nuncius után Strommer Viktórián 
főiskolai igazgató, a bencések megbecsülhe
tetlenül fontos munkájáról beszélt, akik 
most érkeztek el fennállásuknak 1400 eszten
dős évfordulójához.

VASS JÓZSEF
népjóléti miniszter hatalmas, másfélórás le
nyűgöző beszédében foglalkozott a társada
lom szociológiai eszméiveL

— Nagy élvezettel hallgattam — kezdte 
Vass József — a bencések munkájáról el
mondottakat és arra a meggyőződésre jutot
tam, hogy van még hatalma a munkának. A 
társadalomra ólomsullyal nehezedő problé
mák közül legelőször is a termelés kérdé
sét kellene tisztázni, A termelés célja ugyanis 
nem az, hogy túlhaladja a keresletet, 

a termelés célja az ember.
ügy kell szabályozni a termelő munkát, 
hogy minden embernek, aki az evangéliumi 
gondolkodásnak megfelel, meg legyen, ha 
nem is a jóléte, de legalább is a mindennapi 
kenyere.

Nem szovjet, nem uj szociálpolitika, 
hanem szolidarizmus kell, hogy aki a 
termelésben nem is tud résztvenni, azt 
se nullázzák ki. A proletariátust kell 
megszüntetni és ekkor megszűnik a 

szociáldemokrácia jelentősége is.
Vass miniszter nagy tetszéssel fogadott 

beszéde után gróf Zichy János elnök a gyű
lést berekesztette.

A nagygyűlést délután körmenet követte. 
A körmenetben, amely a Bazilikától három
negyed 3-kor a Vilmos császár-uton és az 
Alkotmány-utcán át vonult a Kossuth La- 
jos-térre, az országháza elé, résztvett Se- 
rédl Jusztinián hercegprímás, József főher
ceg, a kormányzó Vass József, Sci
tovszky Béla miniszterek, Wlassics Gyula 
báró, Ripka Ferenc dr. főpolgármester, va
lamint számos egyházi és világi előkelőség. 
Az impozáns menet 5 órakor ért a Kossuth 
Lnjos-térre, ahol az Országház főbejáratá
nál felállított oltárnál mise volt, majd P. 
Bangha Béla mondott szentbeszédet.

ÓVÁS!
FENYVESI ALADÁR személyes vezetése 
alatt álló cslsxolóanyag-, nemez-, galvano- 
technikai és kályhagyári lerakat és képviselet 

kizárólag csak
..FENYVESI ALAI>4ll“
Budapest, Vili., József-körut 66. sz. a. létezik*  
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Buzáth János alpolgármester 
kijelenti,hogy a kórházi vissza
élések valóban megtörténtek
Némethy tanácsnok, aki csak hétfőn referál Sipöcz pol
gármesternek, megállapítja, hogy a vádak egy részét a 

vizsgálat megerősítette

1
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A fővárosszerte nagy szenzációt keltő 
kórházi szabálytalanságok ügyében vasárnap 
is beható tanácskozások folytak a városhá
zán. A közegészségügyi ügyosztály összes 
kórházi referensei, Salamon Géza tanács
jegyző, Pottornyai László tanácsjegyzö, Rodé 
Béla fogalmazó permanenciát tartottak s 
már kofán reggel megjelent hivatalában 
Némethy Béla tanácsnok is, a közegészség
ügyi ügyosztály vezetője.

A szombati tárgyalások után, ugy volt, 
hogy Németh tanácsnok vasárnap Sipőcz 
Jenő polgármester elé terjeszti az ügyre vo
natkozó hatalmas adattömegeket, de a pol
gármester csak déli 1 órakor érkezett a vá
rosházára s igy Németh tanácsnok nem tett 
jelentést, hanem Buzáth János alpolgármes
terrel vitatta meg a bekövetkezett helyzetet, 
aki szintén a kora délelőtti órákban jött be 
hivatalába. A városházán megjelent a kínos 
ügy

egyik érdekelt szereplője,
dr. Dachs Albert kórházi főorvos is, aki Né
methy Béla tanácsnokkal keresett érintke
zést és hosszasan védekezett az ellene fel
hozott vádak ellen.

Délelőtt 10 órakor
NÉMETHY TANÁCSNOK 

felkereste Buzáth alpolgármestert és ponto
san déli 12 óra volt, amikor hivatali szobá
ját elhagyta. A Hétfői Napló munkatársa 
megkérdezte a tanácsnokot, hogy az újabb 
megbeszélések után hogyan áll az ügy és a 
következő választ kapta:

— A helyzeten semmi lényeges változás 
nem történt. Felmerültek ugyan újabb ada
tok s ezek kivizsgálására szorítkoztak tár
gyalásaink. Érdemileg nem tehetek semmi
féle nyilatkozatot, mert folyamatban levő 
fegyelmi ügyről a nyilvánosságot nem lehet 
tájékoztatni. Szerettem volna még ma az 
egész adathalmazt a polgármester ur elé 
tárni, de miután még eddig nem jött be hi
vatalába,

hétfőn korán reggel teszem meg előtte 
jelentésemet.

Annyit mondhatok, hogy
a vádak egy részét a vizsgálat megerő

sítette
s most már a polgármester úrtól, mint a fe
gyelmi hatóság fejétől függ .a kellemetlen

Cofv ragaszkodik sértő 
nyilatkozataihoz

A droguista ipartestület két megbízottja tárgyalt 
Párlsban Cotyval

Vasárnap érkeztek vissza Párizsból Buda
pestre a Budapesti Droguista Ipartestiilct 
elöljáróságának két tagja, Gara Géza és Ká
dár Gyula fővárosi drogéria-tulajdonos,

akik a droguista ipartestület vezetősé
gének megbízásából Párizsban Coty il
latszergyárossal, a L*ami  du Peuple 
kiadótulajdonosával tárgyaltak abból a 
célból, hogy Coty visszavonja magyar- 

gyalázó nyilatkozatát.
A Hétfői Napló munkatársa vasárnap beszél
getést folytatott a Párizsban járt magyar 
droguistákkal, akik küldetésükről, Coty il
latszergyárossal való tárgyalásukról s annak 
eredményéről a következőkben nyilatkoz
tak:

— A Budapesti Droguista Ipartestület 
azért utasított bennünket a Cotyval való tár
gyalásra, mert azt remélte, hogy a magyar

Elvitathatatlan tínv. m. 
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ügy likvidálása és a likvidálás módjának 
meghatározása. Az alpolgármester úrral ma 
leszögeztük a vizsgálat megdönthetetlen 
eredményét s ezzel a magunk részéről az 
ügyet befejezettnek tekintjük. A további el
járás a polgármester ur kezében van.

Miallatt Némethy tanácsnok az alpolgár
mesterrel tárgyalt, dr. Dachs főorvos a ta
nácsnok szobájában várakozott, majd a ta
nácsnok visszatérése után röviddel eltávo
zott. A tanácskozás befejezése után

BUZÁTH JÁNOS alpolgármester 
fogadta munkatársunkat, aki előtt igy nyi
latkozott:

— Most volt az utolsó megbeszélés a kór
házi vádakkal kapcsolatban. Némethy ta
nácsnok ur beterjesztette a kihallgatások és 
egyéb vizsgálatok jegyzőkönyveit s ebből 
megállapítottuk, hogy

a felhozott szabálytalanságok, sajnos, 
valóban megtörténtek.

Ezek után nincs más hátra, mint az előze
tes vizsgálatot befejezettnek nyilvánítani s 
az ügyet a fegyelmi Ítélet meghozatala vé
gett a polgármester úrhoz áttenni. A kipat
tant botrány a fővárosra nézve annál kelle
metlenebb, mert idős, hosszú közszolgálattal 
biró, jónevü orvos is szerepel benne. Dachs 
Albert

20 év óta működik a főváros kórházai
nál s alig 5 hónappal ezelőtt léptették 

elő főorvossá.
Hétfőn a polgármester ur az egész anyagot 
megismeri s módjában lesz a legrövidebb 
időn belül az ügyben dönteni. Azt hiszem, 
legkésőbb szerdán, de lehet, hogy már ked
den meghozza apolgármester ur fegyelmi 
határozatát, mert általános érdek, hogy ez a 
kellemetlen eset a legsürgősebben méltó be
fejezést nyerjen. Természetes, hogy arról 
nem nyilatkozhatom, milyen irányú javasla
tot teszünk a polgármester urnák, mert fe
gyelmi ügyben csak a döntés kerülhet a 
nyilvánosságra.

Értesülésünk szerint a fegyelmi ítélet 
példaadóan szigorú lesz,

mert a polgármesternek is az a célja, hogy 
a kórházakból kiirtson minden korrupciót. 
A hétfői közigazgatási bizottságban külön
ben szintén felszólalás történik ebben az 
ügyben.

gyalázó állítások visszavonása és Coty saj
nálkozó nyilatkozatának kijelentése után si
kerül a Coty-ellenes bojkott felfüggesztése, 
amely tudvalévőén a magyar droguista ke
reskedelemre nézve érzékeny veszteséget je
lent.

Coty Rue Rafael 24. szám alatti villájában 
fogadott bennünket, ahol

dr. Charles Pollacchi úrral, Coty ma
gyarországi képviselőjével is találkoz
tunk. Coty előbb őt fogadta, pár percig 
tárgyalt vele, azután fogadott csak 

bennünket Pollacchi jelenlétében.
Coty kijelentette ,hogy hajlandó lapjában 
nyilatkozatot leadni s legnagyobb meglepe
tésünkre már fel is olvasott egy előre meg
szövegezett nyilatkozatot, melyet azonban 
sehogy sem lehetett elfogadni, minthogy az 

újabb sértéseket tartalmazott.
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a fehérneműjét igazán szereti, nem kísérletezik min
denféle csodaszerekkel, amelyek a fehérneműt legtöbbnyire 
tönkreteszik, hanem az évszázadok óta kitünően bevált és 
MÁIG IS FELÜLMÚLHATATLAN szappant használja. 

a HA RANGSZAPPAN 
a legtökéletesebb és legfinomabb mosószappan, amelyet a 
tudomány mai állásánál előállítani lehet.
'\4 kg.-os darabokban minden üzletben kapható 
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Próbálja ki még ma! sz appangyar

t.oiy erre nitg.,egyezte, nugy ü az.t a nyilat
kozatot tulajdonképen a párizsi magyar kö
vetség levélben hozzáintézett megkeresésére 
fogja közzétenni lapjának másnap megje
lenő számában.

Kifejtettük Coty előtt, hogy
nincs olyan magyar ember, aki elég
tételképen elfogadhatná nyilatkozatát, 

amely tulajdonképen nem más, mint az ere
deti cikkében közölt magyargyalázó kijelen
téseknek más módon való megismétlése s 
amely egyáltalán nem alkalmas a bojkott 
megszüntetésére. Coty erre engedékenyebb 
lett s kijelentette, hogy

hajlandó átírni nyilatkozatát, de meg
jegyezte. hogy meggyőződéséből kifolyó
lag olyan nyilatkozatot, melyben cik-

A belügyminiszter ma ismerteti 
a fővárosi mandátumok meg

hosszabbításáról szóló javaslatot
Ripka Ferenc főpolgármester a fővárosi 

pártok vezetőivel pártközi konferencián kö
zölte Scitovszky Béla belügyminiszter üze
netét, amely szerint a belügyminiszter a 
pártvezéreket tanácskozásra hívja meg a fő
városi mandátumok meghosszabbítása ügyé
ben. Erről a tanácskozásról
SCITOVSZKY BÉLA BELÜGYMINISZTER 

a következőket mondotta a Hétfői Napló 
munkatársának:

— Hétfőn öt órára magamhoz kérettem a 
községi pártok vezetőit, hogy megismertessem 
velük azt a rövid törvény javaslatomat, amely 
az 1928 december 31-én lejáró fővárosi man
dátumok meghosszabbításáról intézkedik. A 
meghosszabbítás azért vált szükségessé, mert 
ki akarom kerülni két választás bekövet
kezésének a lehetőségét. A fővárosi tör
vényjavaslat előkészítés alatt áll és én rémé- 
leml hogy azt rövidesen a képviselőház elé 
terjeszthetem. A jelenlegi viszonyok között 
nem látszik valószínűnek, hogy a fővárosi 
törvényjavaslat újévig telő alá kerülhessen, 
ezért van szükség a kisorsolt mandátumok I 
meghosszabbítására.

A Hétfői Napló munkatársának értesülése 
szerint

Telefon: 
Aut í 

107-58.
KISS LING 
CSILLÁROK

sí legolcsóbb 
éa legjobb 
kivitelben

Ul. kerülői.
PotHniitlczkv*  utca 81. utal
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kentK bfaumezcil áuhasitit vissza
vonná, nem tesz.

—- Nekem — mondotta szószerint Coty — 
a szóbanforgó ügyben meg van az elgondo
lásom s abból nem engedek, tehát

olyan nyilatkozatot, amilyent az urak 
kívánnak s amilyen talán önöket kielé

gíthetné, nem adok.
— Erre természetesen — fejezték be elbe

szélésüket a magyar droguista kiküldöttek 
— másfélórán át tartó eredménytelen tár
gyalás után távoztunk Cotytól.

A Hétfői Napló értesülése szerint a boj
kott-mozgalmat a magyar droguisták a leg
szélesebb alapon folytatják s a tulajdonuk
ban lévő Coty-féle gyártmányokat négy hét 
múlva a külföldön értékesíteni fogják.

a mandátumhosszabbitó törvényjavaslat 
mindössze egy szakaszból fog állani.

A meghosszabbítás terminusáról még nincs 
végleges döntés, meri a belügyminiszter meg 
akarja hallgatni a pártvezérek véleményét. 
Olyan helyen, ahol Scitovszky Béla belügy
miniszter intencióit közéjről ismerik, közöl
ték a Hétfői Napló munkatársával, hogy

a mandátumhoszabhltás 1929 október 
elsejéig fog szólani.
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— Időjárás. A Meteorológiai Intézet va 
sárnap az időjárásról a kővetkező propozi- 
ciót adta ki: Főleg éjjel enyhébb idő vár
ható; egyébként átmenetileg felhősebb lett 
és esetleg jelentéktelen eső is lehetséges.

— Megalakult a Dunánlnnenl Városok Kul
turális Egyesülete. Debrecenből jelentik: Va
sárnap tartotta meg alakuló gyűlését a Dunán- 
inneni Városok Kulturális Egyesülete . Az óla- 
kuló ayülést, amelyre húsz város polgármestere 
és számos kiküldött érkezeti, Magost György 
dr., Debrecen polgármestere nyitotta meg. Zilahy 
Kálmán, Kecskemét polgármestere a vidéki vá
rosok kulturális életéről. Móra Ferenc a vidéki 
múzeumok helyzetéről, Nagy Zoltán a vidék 
zenei helyzetéről tartott előadást. Az alakuló, 
gyűlés befejezéseképpen Tarkó Jenő dr., a 
debreceni gróf Tisza István tudományegyetem 
rektora üdvözölte a vidéki városok összefogásá
nak eszméjét. A gyűlést délben bankett követte, 
este pedig a Bika-szálló dísztermében Basilides 
Mária, Hubay Jenő és mások közreműködésével 
hangversenyt adott az újonnan megalakult egye
sület.

— Egy száguldó luxusautó elütött egy 
plrostaxlt a Marglt-köruton. Szombaton haj
nalban a Margit körút 50. számu ház előtt 
állt a Bp. 18—624-es rendszámú pirostaxi, 
amelyben Mohácsi István soíTőr ült. Éj
szaka két óra tájban teljes sebességgel arra 
robogott egy luxusautó, amelynek vezetője 
egyenesen nekihajtott a pirostarinak, úgy
hogy n gépkocsi felborult s Mohácsi István 
az úttestre zuhant. A szerencsétlenség után 
a gázoló luxusautó elrobogott. A rendőrség 
a szerencsétlenség ügyében megindította a 
nyomozást.

— Emlékmű leleplezés Gyünkön. Diszes 
ünnepség keretében leplezték le vasárnap 
délelőtt Gyünkön a hősi halottak emlékmű
vét. A dalárda éneke után Várkonyi Imre fő 
jegyző beszélt, majd Horthy Miklós kor
mányzó nagyhatású szavai után leleplezték 
a szobrot. Ezután Pesthy Pál igazságügymi
niszter, a kerület képviselője és mások em 
fékeztek meg az öleseit hősökről.

II.l KEVÉS PÉNZÉRT 
EEECtÁNSAN AKAR 

RunAzkorni 
keresse fel László Sándor férfiszabó üzletét. 
Rákóczi-ut 50, ahol mérték után őszi vagy 
♦éli férfiöltönyöket, felöltőket vagy télikahá- 
fokat háromféle árban, G0, 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.

— A kispesti Mentőegyesfllet beolvadt a Vá
rosok éa Vármegyék Országos McntőcgyesÜlc- 
tébe. A Kispesti önkéntes Mcntőegyesüiet va
sárnap tartotta Vadász Henrik társelnök elnök
lésével évi rendes közgyűlését. Édelheim József 
főorvos kijelentette, hogy az egyesület Pogány 
Forane és Mojzes Lajosnak bronzérmet,. Szabó 
József és Burghardt Ferenc mentőorvosoknak 
pedig h mcntőoklcvelet adományozta értékes 
szolgálataikért. A közgyűlés ezután a főtitkári 
előterjesztésre hozzájárult ahhoz, hogy nz 
egyesület beolvadjon a Városok és Vármegyék 
Országos Menlöegyesfllctébe. Nyomban ineg is 
történt n fúzió: Úrbanteh Kálmán, a Városok és 
Vármegyék Országos Mcntőegycsüb tőnek el- 
nökignzgatója elnöklésévcl niegalakilnffák nz 
egyesület kispesti csoportját és annak elnökévé 
László Sándor kormányfőtanácscsi választot
ták meg.

— Halálos gúzmérgezés. Szombatról vasár
napra virradó éjszaka halálos szerencsétlenség 
történi nz Egyetem-tér 13-as számú házban. 
Az egyik lakó, Rosenbcrg Ernőné utasítást 
adott szobalányának, Dobos Máriának, hogy a 
gázon vizet melegítsen. Amikor n leány a gáz
kályhán oz egyik csapot kinyitotta és nv’ggyuj- 
totta, a gázkályha egy másik csapján is öm- 
leni kezdett a gáz. A házbeliek nem vették 
észre a veszélyes gázömlést, amelytől — úgy 
látszik — a szobalány később rosszul lett és 
eszméletét vesztette. Reggelre azután holtan ta
láltak ré a konyhában. A rendőri bizottság 
megállapította, hogy a leányt a kiömlő gáz 
ölte meg. Holttestét a törvényszéki orvostani 
intézetbe szállították.

— Betörök jártak a Budafoki utl dohánygyár
ban. Vasárnap délelőtt a Budafoki úti dohány
gyár Igazgatósága bejelentette a rendőrségen, 
hogy a hajnali órákban ismeretlen tettesek be
hatollak a gyárba, ahonnan nagymennyiségű 
szivar, cigaretta és dohányárut loptak el. A de
tektívek rilcgállapitotlák, hogy • betörők nz 
igazgatósági irodán keresztül hatoltak be a rak
tárba, ahol a reggeli órákig nyugodtnn alkal
muk volt összecsomagolni az értékes dohány
árut. d kár meghaladja a négyezer pengőt.

— Súlyos autógázolás ■ Kcrepesl-uton. Ma 
hajnalban a Kercpesi-uton az Uj Lőversenytér 
irányában a Sashalom felől Budapest irányába 
száguldó Bp. 18—35k. rendszámú nutótaxi, 
amelynek volantjánál Kapcsos István ült, el
ütötte nz országúton haladó Szopik András ko
csist. Szoptkot » mentők súlyos sérülésével kór
házba szállították. Kapcsost pedig a rendőr 
előállította a főkapitányságra, ahol kihallgatá
sának befejezéséig őrizetbe vették.

A FTC klubbajnokságai során vasárnap 
délelőtt Gyurkó László 54 méterrel nyerte a ge- 
relydobáal, mig Balázs 39.20 m-t dobott disz
kosszal és 12.21 m-t súllyal. Kertész 4 p. 208 
S-el győzött 1500 m-cn és dr. Zádor (volt 

AC) 1307 cm-el a hármasugrásban.
— Hol veszünk aorsjegyet? A hírnevet Hecht Bank- 

bálában Andnhsy-nt 8. Sok milliót űzetett már ki sze
rencsét ügyfeleinek e kciNcli bankház.

Patkány-, egárirw 
rRATlNOI,“. Biztos tiotrtW) 
mAszergyókereacn irt. Mán Állat m, emberre ártnlruntlan. - Napi 
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Mattat mum Wb

Vakmerő éjszakai betörés 
szemközt a rendőrséggel

A rendőrség nyomozza a betörőket, akik számos betörést 
követtek el az utóbbi időben

társait. A munkában megzavart betörők erre 
anélkül, hogy a trafikból bármit elvihettek 

volna, elmenekültek.
A rendőr a következő pillanatban felismerte 
helyzetét,

a menekülő betörőket üldözőbe vette, több 
lövést adott le,

de végül is a betörőknek az éj sötétjében sike
rült elmenekülni.

Az újpesti rendőrkapitányság nagy appará
tussal nyomozza a meghiúsult betörés tetteseit, 
minthogy valószínű, hogy a Megyeri-uti trafik 
betörői azonosak azokkal az ismeretlen tette
sekkel, akik Újpesten és Megyeren az utóbbi 

.. ________ s időben számos üzlet- és lakásbetörést követtek
megindult n Megycri-uton a trafik irányábnn. A el s nagymennyiségű értéktárgyat és pénzt ra- 
kőzeledő rendőrt idejekorán észrevette az ut- bolíak el, de akiknek személyét ezidcig kinyo- 
cán kémlelő betörő és nyomban figyelmeztette mozni nem sikerült.

Érdekes változás a kultusz
minisztérium katholikus ügy

osztályának vezetésében

A vasárnap virradó éjszaka betörést kísérel
tek meg Újpesten a Megyeri-utón lévő trafik
ban. A betörés a rendőr közbelépésére meg
hiúsult, a tetteseknek azonban az utolsó perc
ben sikerült elmenekülniök.

Újpesten, a Megyeri-utón, 
esaknem szemben • Megyerl-utl rendőr

őrszobával,
vakmerő betörés történt. Valamivel éjfél előtt 
ismeretlen tettesek felfeszitelték Nagy Sándor 
rokkant katona trafikjának redőnyét s behatol
tak a trafikba.

A belörőlársaság egyik tagja az üzlethelyiség 
előtt az utcán állott lesben.

Tizenkét óra előtt néhány perccel távozott 
egy rendőr a Megyeri-uti rendőrőrszobáról

Madarász István lipótvárosi plébános az ügyosztály 
uj vezetője

Katolikus körökben régóta beszélnek 
arról a személyi változásról, amit a kultusz
minisztérium katolikus ügyosztályának ve
zetésében vettek tervbe. A hírek szerint 
Breyer István apát-kanonok, helyettes ál
lamtitkár, a: ügyosztály vezetője megválik 
állásától és a hercegprímás mellé püspökké 
szentelik. Ugyanekkor különböző kombiná
ciók kerültek felszínre Breyer örökének 
betöltéséről. Két nevet emlegettek legin
kább: Madarász István lipótvárosi plébá
nost és Baranyai Jusztin ciszter’citarcndi ál
dozópap, egyetemi tanárt. Illetékes helyen 
mindegyiket szívesen látták volna a kato
likus ügyosztály élén. Bizonyos körök azon
ban Madarász kinevezését támogatták és 
ennek az intenzív támogatásnak hátterében 
érdekes körülmények szerepelnek.

Emlékezetes, hogy Ortvay Rezső megvá
lasztásakor milyen viharok keletkeztek. A 
béke helyreállítása érdekében az a terv me
rült fel, hogv Madarászt nevezzék ki Breyer 
utódjává és Ortvay foglalja el a lipótvárosi

80.000

— Fél holtra verte nyolcvanhárom éves 
anyósát o menye. A hevsemegyei Sírok köz
ségben rossz viszonyok között élt a nyolc
vanhárom éves özv. Spányik Jánosné fiával, 
Spányik Mátyással és gyakori volt közöltük 
a civakodás. Vasárnap Spányik Mélyásóé 
anyósára támadt és alaposan elverte. Az 
öregasszony olv súlyos sérüléseket szenve
dett, hogv kórházba szállították, de felépü
lésében nem bíznak.

— Nyilatkozat. A Hétfői Napló 1927. évi 
december hó 9-ik napján megjelent számában 
Roscn'fold Adolf ur nevével kapcsolatban ..öt
venezer pengő csalásért feljelentette egv pesti 
bankár volt társát" főcím és „A panasz sze
rint a bankár jogtalanul eladta társának ber
lini házát" nlcim alatt közölt cikket téves in
formációk alapján írtam meg. Utólag meg
győződtem, hogy a cikkben foglaltak nem fe
lelnek meg a valóságnak A cikkben foglalta
kért őszinte sajnálkozásomat fejezem ki. — 
Récsey Ödön.

— Kurázsid*  áldozata lelt egy garda. A hc- 
vcsniegyei Vécs községben jó foghuzó hírében 
állott Matulka Ferenc földműves. Néhány nap
pal ezelőtt felkereste Radics György gazda, aki
nek egyik rossz fogát ki is húzta. Másnap Ra
dics György rosszul lett, kórházba szállították 
és vasárnap meghalt. Megállapították, hogy 
halálát a foghúzás következtében tómadt in
fekció okozta. A kuruzsló Matulka ellen meg
indult az eljárós.
KrtfoA-- f.ní “■.'"’víSffit. ! - EIIKIt A bünlctöJárAsbiróság
ajánlja t olvasóinknak accrcncscsorsjegyeit. Hivatalos szombaton Egri Gyula újságárust, aki a Csóti 
játéktervét ingyen és Mrmentve küld mindenkinek. .könyv- éj hiptürjesziő ............................
„ “L. ,r 4"«d,8 lenni, rendeljen egy kvelcsólapon 1 renoA /rfókít HnnVhnl
Dembinszky B. bankházától. H.. Zslgniond-utea 8. ősz- |" ’* >aPokkal „
tAlysorsjegvet, Hivatalos játéktervet ingyen és bér- I naP*  fogházra, 1 évj hivatalvesztésre és ai •kó- 
mentve küld mindenkinek. n ■
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Hozás már Jlvo hátén, 20-án kezdődik l

a

szo-

a

plébániát, amelyhez különben is régóta 
ros kötelékek fűzik. Ezzel magyarázták azt, 

vezetése alól és érdemeiért megkapta ■ 
kedik. Közben azonban Ortvay Rezsőt a 
Regnum Marianum plébánosává szentelték 
fel és ismét bizonytalanná vált, miként dől 
el a kérdés.

Szombaton azután megtörtént végre 
végleges döntés,

Breyer Istvánt felmentették a kultusz
minisztérium katolikus ügyosztályának 
vezetése alól és érdemeiért megkapta a 
másodosztályú magyar érdemkeresztet.

Ugyanekkor a Iá írták Madarász István plé
bános kinevezéséről szóló rendeletet is, 
amelynek értelmében Madarász miniszteri 
tanácsosi rangban kerül a kultuszminisz
tériumba.

Ezzel a kinevezéssel ismét felszínre vető 
Jött a regnumi plébánia ügye s máris moz
galom fhdült meg, hogy Ortvay Rezsőt a li
pótvárosi plébánia elfoglalására bírják.

Margit körút 48. bérh&zban még

4 szm &s, hallos
clegiui.-, ul-ioIü

központietage fűtéssel, mé’egvfzszolgAltattasal novem
ber 1-re kladöli.

Bimbó ucca 1. sz. alatt

5 szobűs. Hallos Bahas
| kapható, valamint

ÍIZ JL ET 15 E VISÉ«
j Bővebbet:

) Katona, sz^moiv, molnár
! ópftésr.ek. SzrnvVynök ufci 0—11. Te’. Ant. 20

— A budapesti Világítástechnikai Állomás a 
nyári szünet alatt is folytatta működését, amit 
semmi sem bizonyít jobban, mint a mindnyá
junk emlékezetében levő Szent István-heli kivilá
gítása a Mátyás-templomnak és Halászbástyá
nak. Az intézet az őszi saison beálltával most 
megkezdi intenzivebb munkáját és a nagyközön
ség számúra minden hétfőn és csütörtökön 
6—7 óra közölt hivatalos órákat tart a Tech
nológián levő helyiségében (VIII., József-kÖrut 
6. I. em.) Az intézet vezetője itt minden hozzá
fordulónak díjtalanul ad részletes felvilágosítá
sokat és szaktanácsokat.

— A „Kék róka" Géniben. Géniben elő
adták Herczeg Ferenc „Kék rókáját". A da
rab igen nagy sikert aratott.

, könyv- és lapterjesztő vállalattól átvett 384
, ................. | nem 8z4mo|t 8

zott kár megfizetésére ítélte.

A MAGYAR KIRÁLYI

QsztályJorsjáték
sorsitirw kaphatok az Mazaa waruaitokntl.

Alapít tat* tt 18C4
UKNOBB
PAP LEGOLCSÓBB

PAPu,

Mitterdorfer 0. és Tsa
IVM Kigyó-utca 4.

(félemeleti helyiségeiben) 

idényárusitásának 
rendkívüli occasló Arai:

Francia linón zsebkendő P 1.50—4.— 
Angol hosszú harisnya .. P 5.— 
Félkemény, angol gallér P 1.20 
Angol kemény gallér .. P 1.— 
Angol loulard nyai-’xendő P 3.60 
Nehéz selyem nyakkendő P 4.— 6.60 
Angol ing méret szerint .. P20.— 
Borsalino és angol kalap P20.—22.—

— Megváltoztak a kamatkondíciók. A Ma
gyar Nemzeti Bank kamatkibfölemelése folytán 
a fővárosi pénzintézetek elhatározták, hogy a 
látra szőlő, valamint a lekötött betétek utáni 
kamatlábat a változott viszonyoknak megfele
lően fölemelik. Azok az adóskamatot, amelyek 
nem igazodnak az ügyfelek túlnyomó részével 
fönnálló megállapodások alapján automatiku
san a Jegybank mindenkori kamatlábához, a 
pénzpiac mindenkori alakulásához képest álla
píttatnak meg, ami remélhetőleg lehetővé 
fogja tenni, hogy ily természetű hiteligények' 
kielégít ősénél a bankkamat láb emelkedése az 
ügyfelekkel szemben ne érvényesüljön teljes 
mértékben.

— Aukclóklállitás. A m. kir. postataka
rékpénztár árverési csarnoka folyó hó 7-én 
nyitotta meg XLIV. aukciójának kiállítását 
IX., Lónyay-utca 30—32. szám alatti helyi
ségeiben. — A kiállítás október 8-ikán, 9-én 
és 10-én (hétfő, kedden és szerdán) délelőtt 
és délután tekinthető meg. Árverések: októ
ber hó 30-ig délután fel 4 órai kezdettel.

— 40.000 nyereményt, több
pengő összegben sorsolunk ki 
osztálysorsjátékban. Szenzációs 
Minden második sorsjegy nyer! 
mindenki az osztálysorsjáték _____ ,
hogy legalább egy sorsjegyet biztosítson magá
nak. Húzás már a jövő héten, 20-án kezdődik.

— A Dcl-Ka cipőipari és kereskedelmi r.-t. 
október 6-án, szombaton nyitotta meg Rákóczi
ul 6. szóm alatti, a vevőközönség legteljesebb 
kényelmére újonnan átalakított helyiségeit. A 
megnyitás hetében — október 6—13-ig — igen 
kedves ajándékban részesíti vevőközönségét.

— Köztudomású, hogy minden egyes osztálysorsjegy- 
nek egyforma a nyerési esélyei Sorsjegyek még kapha
tók Dr. Vajkai Nándor bank és váltóüzletében. Szabad
ság-tér 4.

— Márton? Arnold ée Társai Kertész-utca 50. ajánlja 
szerencse sorsjegyeit az október 2O-án kezdődő m. kir. 
ozztálysorsjátékra. Minden második sorsjegy nyer.

mint 6 millió 
a XXI. ni. kir. 

főnyeremények! 
Ezért siet most 

föárusitókhoz.

rr
Minden este 

szenzációs új műsor

Kezdete

órakor

Vili., Rákűczlűt 63
Telelőn: J. 821-16
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Szőnyeg, pokróc, fUggttny, ágy- éa art 
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Lovasrendőrök kardlappal verték szét 
vasárnap Nagykanizsán a Kállay-párti 
munkásokat, akik megzavarták a kor

mánypárti képviselők beszédeit
—— ■ —

Nagy Emil példátlanul éles támadást intézett Bethlen 
miniszter elnök személye ellen

Nagykanizsa, október 7.
(A Hétfői Napló kiküldött tudósítójának 

telefonjelentése.)
Nagykanizsa közönsége rendkívül izga

tott hangulatban élte végig a vasárnapi nap 
eseményeit. A főispán lovagias ügyei és a 
hétközben a választással kapcsolatosan tör
tént események rendkívül ideges hangula
tot teremtettek Nagykanizsán, amelynek 
népe vasárnap egész nap talpon volt, hogy 
meghallgassa a jelöltek beszédeit. Az egysé
ges pártnak több képviselőtagja érkezett 
meg vasárnap délelőtt a budapesti gyorsvo
nattal. Az érkező kormánypárti képviselő
ket lovasbandériumok kisérték a városba. 
A csikósok egész nap szaladgálnak a város 
utcáin, mindenfelé nagy feltűnést keltve. 
Ezalatt a piactéren csendben gyülekezik a 
tömeg,

közel négyezer ember verődött össze 
a Kállay-párti gyűlésre, amelyet dr. Marék 
László ügyvéd nyitott meg. Az elnök rá
mutatott arra a cirkuszi felvonulásra, ame
lyet a kormánypárt rendez, majd Kelemen 
Ferenc beszélt, aki elmondotta, hogy

a kulisszák mögött titkos hatalmak 
működnek. Nagykanizsa népe azonban 

nem fél,
mert belátja, hogy szakítani kell a pártdik- 
taturán alapuló kormányzással.

KÁLLAY TIBOR
állott fel ezután szólásra. Sorra cáfolta a 
programbeszédéhez fűzött kommentárokat.

— Az a vád is ért — mondotta Kállay — 
hogy élesen beszéltem a „politikai kedve
sekről". Tudom én jól, hogy minden kor
mány a maga embereinek ad stallumokat. 
de amikor az egyik párt vezetőtagját a kor
mányba kinevezték (Felkiáltások: Gömbös! 
Pfuj!) meg kellett győződnöm arról, hogy 
elveim többé nem érvényesülhetnek.

NAGY EMIL
állott fel ezután szólásra:

— A nagykanizsai választástól — úgy
mond — Magyarország jövő sorsa függ. — 
Egy angol hölgy is eljött velem Nagykani
zsára, hogy a helyszínen nézze végig az 
eseményeket. Ez az angol hölgy a Daily 
Mail munkatársa.

A kormánypárt úgy meg van most szer
vezve, hogy már csak furkósbottal le

het elkergetni a helyéről.
Magyarországon már csak a bolhák mernek 
szabadon mozogni, mert ezeknek nincs kü
lön minisztériumuk. El lehetünk készülve 
hogy ezek is kapnak minisztériumot. A 
kormány, amikor a hadikölcsönvalorizá- 
cióra nincs pénze, amikor temérdek ember 
éhezik, kukacok számára hotelt épített a 
Balaton mellett: a bolhák számára is lehet 
nemsokára hivatalunk. Ha Kállay Tibort 
Nagykanizsa megválasztja, a kormánypár
ton nem esik sérelem, mert a husosfazék 
nem kap lyukat, legfeljebb egy karcolás lesz 
rajta, de azt majd befesti egy uj hivatal. 
Ha Kállay Tibor zászlója Nagykanizsán 
elbuknék, (élénk tiltakozás) akkor Magyar
országon sok esztendőre el van temetve min
den szabadság, minden megmozdulás, mert 
az ő példáját fogják ijesztőnek odaállítani 
az elé, aki a hatalommal szembe mer szál 
lani. Ha Kállay Tibor elbukik, akkor a par
lamentbe független embernek nem érdemes 
betenni a lábát. Kállay Tibor azt az eszmét 
képviseli: van-e Magyarországon a férfias és 
független szónak jogosultsága és ez ma 
sorsdöntő kérdés.

— Ma mindenkinek minden lépése gúzsba 
van kötve. Az ország közben gazdasági té
ren egyre csúszik lefelé. A hírünk a külföl
dön egyre reakciósabb lesz, legfontosabb 
külföldi barátaink elhagynak bennünket. 
Megmondom nyíltan: én féltem az ország 
jövőjét és keresem a békés kibontakozás 
útját. A parlamenti váltógazdaság arra való, 
hogy akkor, amidőn az egyik párt kidol
gozta magát, jöjjön helyére a másik.

Olcsóbb len a zsír, hál, 
szalonnasertéshús

Naponta frissvágásu marha- borjú - és sertéshúsok a legolcsóbb napi áron

László Lajos és Gyula r.-t.
hentesárugyárának nagy 

húsáru‘csarnokAoan 
Vili., Német-utca 21—23 szám. Telefon 315-34 és 462-48

Finom füstölt hentesáru 
különlegességek és fel
vágottak a legolcsóbb 
gyári áron. Minden dél
után friss tepertő, sült 
szalonna és meleg húsok

Egy óriási parlamentet nem szabad 
csak azért tartani, hogy abban csupán 

egy embernek legyen szava.
Elismerem, hogy a mai kormányzati rend
szer — főleg Bethlen István — esztendők
kel ezelőtt még hasznos szolgálatokat tett 
az országnak. Akkoriban fontos volt laví
rozni tudni a különféle pártok között. Az 
erdélyi vér, amely megszokta a német és 
török közötti lavirozást, most is érvényesí
tette képességeit. Ez a Bethlen-féle rendszer 
jó volt egy pár esztendőre. Ma már azon
ban

meg lehet állapítani, hogy Bethlen mi
niszterelnök túlélte magát,

mint az öreg fa. Volt idő, amikor a fa gyü
mölcsei jóízűek voltak, de ma már — néz
zünk csak barátaira — csenevész gyümöl
csöket hoz.

Pajtásország ma Magyarország.
Aki Bethlennek pajtása, annak talán még a 
szerelemből is több jut. Aki szembe mer 
vele szállani, mint Kállay Tibor, azt sárral 
dobálják meg.

Az önzetlenség hiánya, az erkölcs hiánya 
és az igazság hiánya — ezeket kifogá

solom a mai rendszerben.
Az erkölcs megpofozásával szembehelyez
kedtek a hadikölcsön valorizálásval, de ami
kor megbukik egy börziáner egyszerre foly
nak a milliárdok. Állásokat halmoznak a jó
pajtásokra, a nyomorult embereket pedig 
küldik B-listára. Ebben a pajtásországban 
minden szép, minden jó, ha az a klikkhez 
tartozik.

Londonban számtalanszor tapasztaltam, 
hogy a kormány politikája akadályokat 
gördít a revíziós mozgalom elé. A mai 
reakciós rendszer, a szolgalclküek és 
meghunyászkodók rendszere és .sajnos. 
Így ismerik ma Magyarországot az egész 

világon.
Ez az akadálya a revíziónak. Tiszta, nemes, 
nemzeti demokráciát kell a reakciós rendszer 
helyébe állítani és akkor nem kell- félni a 
kommunizmustól. Ismétlem, ha ez igy tovább 
megy forradalom lesz. Az egymás orrát bá
muló és egymást dicsőítő rövidlátó urak 
nem bánják, bármi történik is az ország
ban. Vádolok mindenkit, aki ezt a kormányt 
támogatja, mert ez nem a békés fejlődést tá
mogatja. Szükség van a kritikára, de szükség 
van arra is, hogy ne túlzó emberek, hanem 
mérsékeltek kezébe kerüljön a kritika le
hetősége. Ha csak cselédkönyves szolga lel- 
küeké a többség és ezzel szemben csak egy 
mindenáron kifogásolható ellenzék áll, ak
kor melegágyát vetjük meg egy késői fel
fordulásnak.

Nagy Emil beszédét több Ízben szakított? 
félbe a hosszas helyeslés és lelkes ováció.

SZILÁGYI LAJOS

volt a következő felszólaló, aki felmutatott 
egy vörös plakátot, amelyet Nagykanizsán 
1918-ban nyomtak. Ezen a plakáton a köz
társasági párt megalakítására szólították fel 
Nagykanizsa lakosságát, többen azok közül, 
akik ma az egységes párti jelölt körül álla
nak.

Délután Kiskanizsán volt gyűlés, itt szin
tén Kállay Tibor beszélt.

Nagy Emil megismételte példátlanul éles 
támadását Bethlen István gróf miniszter

elnök ellen.
Az egységes párt a Polgári Egvletben gyü- 

'.ésezett. Ezen a gyűlésen résztvettek Platthy 
Gyösgy, a kormánypárt alelnöke, Görgey Jó
zsef, Krúdy Ferenc és Csák Károly kor
mánypárti képviselők. Amialatt az egységes 
párti képviselők szónokoltak, a Kállay-párti 
gyűlésről többen átjöttek a Bazsó-párt gyű
lésére. Ezek a Kállay-pártiak, akik közt leg
nagyobbrészt munkásemberek voltak, foly

tonos közbekiáltásokkal zavarták meg a kor
mánypárti képviselők beszédeit.

— Mi van a pulikkal? Mi van a pulikkal*

— kérdezték folytonosan. Az egységes párti 
hallgatók sem hagyták magukat. Csakhamar 

izgatott szóváltások, lökdösések, majd 
verekedések támadtak. A rendőrség vé
gül is kénytelen volt beavatkozni, ami
kor pedig az egyik szakszervezeti mun
kás megütötte Stuller László' rendőr
felügyelőt, a rendőrfelügyelő lovasalta- 
kot rendelt el. A lovasrendőrök kardlap- 
pal szétverték a tömeget, majd az utcát 

is pár perc alatt megtisztitták.
Több rendzavarót előállítottak a rendőr

kapitányságra. Az egyik munkást a rendőri 
kardlap véresre sebesitette. A sebesülésről 
orvosi látlevelet vettek fel.

Az esti órákban is cirkálnak a lovasrend
őrök Nagykanizsa utcáin, különösebb rend
zavarásra azonban az éjszakai órákban nem 
került sor.

A pulik és az ölebek
Nagykanizsa, október 7. 

(Lapzártakor érkezett.) 

(A Hétfői Napló tudósitójától.) Vasárnap 
este háromszázteritékes bankett volt Bazsó

„Nagy Emil Londonban sokat ártott 
a revíziónak* 4

— mondják illetékes helyen
Nagy Emilnek a miniszterelnök ellen a 

revíziós mozgalommal kapcsolatosan intézett 
támadásáról illetékes helyen vasárnap éj
szaka a következőket mondották a Hétfői 
Napló munkatársának:

— Nagy Emil az elfogultságnak az iskola
példáját adja akkor, amidőn a kormány el
len azt a vádat emeli, hogy a kormány aka
dályozza a revíziót. Ezzel a támadással

A nászúiról hazaérkezve meg^érgeite magát, mert 
felesége otthagyta és válni akar lóié

1 Rökusban az öngjiiKos féri helegagya melieti a feleség felfedi Grosz Ármin 
festömílvész Ongyll’ ossaganak repéiyéi

A Rókus-kórház második emeleti 48-as 
számú betegszobájában, a férfi öngyilkosok 
kórtermében a 10-es számú kórágyon fek
szik Grosz Ármin fiatal festőművész, aki teg
nap a Savoy-szállóban megmérgezte qiagát 
Az életunt semmiféle levelet nem hagyott 
hátra és igy

teljes titok fedte az öngyilkosság okát.
A Hétfői Napló munkatársa vasárnap dél

után látogatást tett az öngyilkos festőmű
vész betegágyánál. Fiatal, csinos, szőke nő 
ül a betegágy szélén s érdeklődésünkre a kö
vetkezőkben fedte fel a rejtélyesnek látszó 
öngyilkosság hátterét:

— Grosz Ármin felesége ’ agyok, L. G. fő 
városi színésznő. Férjemmel, aki jeles se 
lyemakvarell-festő.

néhány nappal ezelőtt érkeztünk haza 
Görögországból, ahol öthetes nászuton 

voltunk.

Fiatal házasok vagyunk s úgy volt, hogy 
férjem a görögországi utón egyszersmind 
mint jeles festő megfelelő megrendeléseket 
kap. Ez azonban nem sikerült. Én jólét
hez vagyok szokva s nem tudtam belenyu
godni abba, hogy esetleg nélkülözések kö
zött éljek s ezért

azt tanácsoltam férjemnek, hogy vál
junk el.

ő sehogysem akart ebbe belenyugodni s mi
dőn én hazamentem szüleim lakására, ott 
felkeresett s azzal fenyegetett meg, hogy

megfojt, ha végleg otthagyom őt.

sérvben szenvedők! 

Az Hl. Barrtrs. paris ctp lönfihe Októ
ber 11.. 12. bs 13-án isméi Budaoestan 
Ha vIrpza akarja nyerni munkaképcMégót. életkedvét, 
ha lemét akar sportolni, még a leproménytrlonehn 
esetekben Is, kerease fel bizalommal én .i MteiliOte- ’zettslfl neiklll mutatja he a világhírt! rugonéiküll 

Dr. BAHRERE SERUKÖTOT.
Található a vezérképviseletnél:

SRLURfOR KOlSZERGVÚR RT.
BUDAPEST, VI.. NAGYMEZŐ-UTCA 6.

József tiszteletére. A banketten Platthy 
György hosszabb beszédet mondott, amely
ben válaszolt Kállay Tibornak a puliqra 
vonatkozó hasonlatára:

— Én azt felelem — mondotta Platthy —. 
hogy

nemcsak pulik vannak a világon, ha
nem szalonkutyák és ölebek is, 

akik a bárókban élnek. Ezeknek a farkcsó
válás és a legédesebb falatok lenyelése a fel
adatuk. A szalonkutyáknak nem szabad 
pieglcpetve lenniök, ha a pulik ikrán ha
rapják őket, amikor kijönnek az utcára. A 
magyar nép döntse el, hogy az állandóan 
ébren levő és dolgozó pulikutyák haszno
sabbak-e vagy a szalonkutyák és ölebek.

szemben rá kell mutatni arra a tényre, hogy 
Naay Emil Londonban úgy társadalmi sze
replésével. mint politikai beszédeivel sokat 
ártott a magyar ügynek. Az a komikus ma
gatartás, amit Nagy Emil Londonban tanúsí
tott, mindenre jó volt, csak arra nem. hogy 
az angol szimpátiát irániunk. , kimélyitse. 
Neki van tehát a legkevesebb joga azokról 
beszélni, akik a revíziós mozgalmat hátrál
tatják.

Erre elmenekültem egy barátnőm lakására 
s csak a késő éjjeli órákban tértem vissza 
szüléimhez, ahol tegnap délelőtt egv kö
zös ismerősünk értesített férjem öngyilkos
ságáról. aki azért mérgezte meg magát, 
mert ugylátszik sehogysem tud belenyugodni 
a válás gondolatába. Szegény másfél grani 
laminált vett be, amelyet előző napon ál
matlanság miatt orvosismerőse rendelt.

Ez a rejtélyesnek látszó öngyilkosság hát
tere, fejezte be elbeszélését a csinos asszony, 
s ezzel visszament férje betegágyához, hogy 
szeretetteljesen ápolja. Az öngyilkosság, —• 
ugylátszik, — mégis arra késztette a fiatal 
asszonyt, hogy visszatérjen férjéhez, aki
nek állapota vasárnap az esti órákban any- 
nyira javult, hogy cgy-két nap múlva el
hagyhatja a kórházat.

Mórtékufáni 
ruhahériet!

A bérlet tartama két év
A ruhán a vevő tulajdonában maradnak.

Havonta i@o P-éri:
(I. osztály)

1 téli öltöny
1 őszi ifltöny v. |aquct mclL

* 1 tavaszi öltöny
í 1 fekete succo, mellény és csikós

nadrág
í 1 télikabát v. átmeneti kabát

1 felöltő $
I smokkig öltöny
1 flanel v. sportnadrág

Elsőrangú 'tövetekben nagv választék; 
legkiválóbb munka, bélések és kellékek 
Elsőrangú információ mellett vidékre is.

NEUMANN M.
I ni. kir. udv és kuni szállító. '
I________ III.. Múzeum Korúi 1.
WnmúHBA.
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MOZI
A kultuszminiszter évenként 
tanulmányi ösztöndíjat ad négy 
magyar színházi rendezőnek
A Színművészeti Akadémián negyedik tanévet létesítenek 

ahol rendezést fognak tanítani
Jelentette már a Hétfői Napló, hogy ami

kor a kultuszminisztériumban ankétoztak a 
magyar színészet kérdéseiről, többek között 
egy munkabizottságot küldtek ki azzal a 
mandátummal, hogy ez előkészítse az uj 
szinésztőrvényt.

A munkabizottság nagyrészt befejezte már 
munkáját, de főcéljától eltérve, közbeesőén 
olyan jelentős eredményt ért el, amely

megbecsülhetetlen fontosságot jelenthet 
a magyar színészetre és a magyar szín

padi kultúrára nézve.
A kultuszminiszter ugyanis elhatározta, 

hogy
évenként néhány magyar fiatal rendező
nek külföldi tauiiimányutalkra ösztön

díjat ad.
A terv szerint ezen a télen négy magyar 

rendezőt küldenek ki nyugati nagyvárosokba 
ismereteket gyűjteni és tanulni a nyugati 
színházi kultúra vezéreitől.

A kultuszminiszternek valóban dicsérendő 
elhatározására vonatkozóan megkérdeztük 
Molnár Dezső dr.-t, a Szinészszövetség igaz
gatóját és a kultuszminiszteri munkabizottság 
egyik tagját, aki a következőket mondotta:

— A kultuszminiszteri elhatározás való-

bán biztató perspektívát nyit és most már 
sokkal több bizakodással nézünk a jövő elé. 
A szinház megbecsülésének látjuk azt a 
tényt, hogy állami ösztöndíjas és állami meg
rendelésekkel scgilett, állami aranyérmekkel 
kitüntetett festők, szobrászok, muzsikusok és 
és művészek mellett a magyar színházi ren
dezőt is mint a magyar kultúra érdemes 
munkását támogatósban részesítik.

— A terv szerint a
színházi munkabizottság fogja kijelölni 
évenként azokat a rendezőket, akiket a 
kultuszminisztériumnak ösztödijra aján

lanak,
egyébként a munkabizottság azon is fára
dozik, hogy a Színművészeti Akadémia tan
tervét egy évvel bővítsék ki és a negyedik 
évben rendezőket képezzenek ki.

Hogy a kultuszminiszter erre az elhatáro
zásra jutott, ebben feltétlenül, ha közvetve 
is, része van a Magyar Színházinak,amely 
A’nr/hr/nz Martin vendégrendezésévet az ille
tékeseknek megmutatta azt a hiányt, amely 
sajnos, a magyar színpadokra ézve ki 
heverhetellen. csapást jelenthet .Képzett ren
dezőket európaereket a pesti színpadra, — 
akkor bizonnyal több lesz a eszinházban is 
a közönség.

MINŐÉN ESTE

Danton halála
MAGYAR SZIAHÁZ

A titokzatos futár útja
A filmgyártás művészete elért íme odáig, 

hogy nem a delcklivregények izgalmnssága, a 
boulevardromantika rejtelmei fogják meg a 
rendező fantáziáját, hanem' a világirodalom 
klasszikusai azok, akik felé világítják a sok- 
ezervoltos Jupitcr-lámpákat. Hogy a nagy 
klasszikusok hogyan állják meg a helyüket a 
a filmstúdióban és hogyan fordíthatók le a 
világ egyetlen általános nyelvére, a filmre, ez 
most mar tisztán a rendező és a főszereplő szí
nésznek munkáján múlik. Amerika még nem 
egészen otthonos a patinás klasszikusok között 
és tnlón éppen ezért jött Amerikából vissza 
Európába Mosjoukine, a nagy filmszínész és 
filmrendező.

Mosjoukinet — egész bizonyosan, ha majd 
az idők távlatján nézhetik működését —

a film klasszikusának fogják nevezni.
A nagy remekírók alkotásainak fllmrcforditásii 
A maga, akinek szemében, ha rendező, nem sik- 
knd el nz iró igazi célja, a mii Ignzi értelme a 
cselekmények gyors forgatagában és akinek já
tékán keresztül megérezziik az író által formált 
figura hússá és vérré való transzponálását, reá
lis vágyát, tudat alatti ösztöneit és morális 
célját.

Slendhal „Rougc et noir" cimü világhírű al
kotása nem keriilhetto el az európai filmgyár
tás élére állt Mosjoukine figyelmét.

Stendhal regényes Mosjoukine szerep.
,3 titokzatos futár" elmen fordította film
nyelvre Mosjoukine Slendhal eme remekét és 
Akik látták ezt a filmet, önkéntelen összehnson- 
lilás után is arra nz eredményre jutottak, hogy 
a film semmit sem vett el a nagy regény izéből.

A titokzatos futár egy kis vidéki vurosból in
dul cl. ahol Napóleon ragyogó karrierjét olvas
gatja. Egy asszony van mellette, a polgármester 
felesége, nki öreg férje mellett kínlódva nála 
keres szerelmet. Szivével, vérével szereli öt ez 
az usszony, aki

nemcsak hogy elindítja, hanem kettétöri 
ezt az induló karriert.

A titokzatos fiatalember egy éjjel már annyira 
jut, hogy méregpoharat nyújt az eszméletlenül 
heverő polgármesternek és szerelmi elvakultad- 
gában magával akarja vinni Párisba az asz- 
szonyt. De a nagyravágyó*  útja nem a bűnön 
keresztül vezeti Eldobja a poharat s mint az 
őrült menekül a házból. Párisban vagyunk ,ahol 
egy Lajos Ffllöp-párli grófnál lesz magántitkán 
Itt bíznak rá égj küldetést, amellyel a karrier
jét alapítja meg. Közben jön egy másik nő is, 
a gróf leánya. A titokzatos futár nagyravágyá- 
sában elfelejti az első asszonyát, aki törhetetlen 
hűséggel ragaszkodik hozzá, eljegyzi a gróf
leányt, aki egy mámoros éjszakán odaadja ma
gút neki. A gróf felvilágosítást kér nemesi és 
hadnagyi ranggal kitüntetett titkára felől, ir a 
kis városkába, ahonnan ennek a fiatalembernek 
élete elindult. A választ a szerelmében csaló
dott asszony Írja, hogy mit, azt könnyű elkép
zelni. Ezzel a levéllel kettétörik a titokzatos 
futár karrierje, aki féktelen bosszúvágyában az 
asszony gyilkosa lesz, A titokzatos futár is el
pusztul. Ott esik el az utcai harcoknál, a bnrri- 
kádokon, amikor harcba viszi a népet Lajos Fü
löp szolgálatában.

A Mosjoukine filmnek külön érléke, hogy a 
nagy színész partneréül

Lil Dagovert
választotta. Ez a ragyogó német fllmszinésznö 
a nemzetközi filmcsillagok közölt is a legelső 
sorban kapott helyet. Gyönyörű arcán egyfor
mán dúl n szenvedély, egyformán vakít az 
öröm. „A titokzatos futár" többi szereplőit is 
nagy gonddal válogatták össze, úgy hogy ez a 
reprezentáns filmóriás az európai filmgyártás 
egyik legnagyobb büszkesége. A nagv filmhez 
méltóan „A titokzatos futárt" csütörtöktől 
kezdve három filmszínházunk, a Fórum, a Pa
lócé és a Capitol mutatja be egyszerre.

Az utolsó Verebélylányi
AbrnhAm- -Harmatit—Drégely uj operettje |

Premier szombat, október 13.
,,,j „Fővárosi Operettszinház p

A NIZZAI ÉJSZAKA sikere 
a Városi Színházban

A nagj-kö,őn«ép ós sajtó ogybehangzőan Al apította meg, 
hogy a „NI7.5RAJ az utóbbi évek egyik
legnagyobb oporvit slkoro. Szlnro kórul a bórletl előadások 
klvótelóvol minden este. Eheti előadások: kedd, csütörtök, 

szombat és vasárnap este. Legdrágább hely hut pengő.

SZÍNHÁZI napló
Fiatalok clőrel — irtuk meg egyszer eze

ken a hasábokon. És ime, a Városi Szinház 
egy nagy operettet hoz ki csupa fiatalokkal, 
újakkal, isinertlenekkel, mintha hadat 
akarna üzenni annak a sztarrendszernek, 
amely már fenékig megkeserítette a magyar 
színházak mézes köcsögét. A Nizzai éjsza
kát,. ezt a filmszerűen érdekes bécsi operet
tet, fiatalok játsszák. A primadonna egy 
Kovács Kató nevű kisasszony, akiről eddig 
igen keveset hallottunk, de ezentúl annál 
többet beszélünk majd róla, a táncoskomi
kus Érczkövy László, aki hallatlan gazdag
sággal szórja ötleteit, mókáit a színpadon és 
aki tegnap este óta a főváros táncoskomiku
sainak sorában

a legelső helyre ugrott
Síró Anna, aki elegáns, szimpatikus, jó 
táncas szubrett, Kertész Gábor, aki kis 
szerepében *is  brillírozott, — ime ezek a 
„Nizzai éjszaka" főszereplői. Brodszky Mik
lósról kell még Írni, akinek két betétdala 
a legnagyobb népszerűségre tarthat számot, 
ellenben suttogó baritonprodukciója nem 
elég stílusos ebben a több ezer személyt be
fogadó színházban. Mindezen felül Loránth 
Vilmos bravúros rendezését kell megdicsér
nünk.

Megegyezéssel végződött tehát az Andrássy- 
uti Szinház és Rótt Sándor szerződtetési ügye, 
amelynek értelmében Rótt tizenhetedikéig ját- 
sza szerepét, de tavasszal egy hónapra újra ven
dégszerepel az Andrássy-uti Színházban. A szin
ház 18-án tartja uj műsorának bemutató
ját, amelynek eseménye Tőkés Anna és Somlay 
Artúr együttes fellépése lesz Bálint Lajos és 
Bálint Imre a „Császár marad" cimü darabjá
ban. A műsor igazi szenzációja azonban Vadnay 
Lászlónak

Kaffee Menyország
cimü humoros egyfelvonásosa lesz, amelynek két 
szerepében, két Öreg zsidó alakjában Rátkay 
Márton és Gárdonyi Lajos fogják megnevettetni 
vagy megrikatnl a közönséget. Lakatos László 
báró Rothschild Henrik, a párisi bankárdinasz
tia egyik tagjának, „Bocsánat szerkesztő ur" 
cimü darabját ültette át magyarra. Az érdekes 
darab egy szerkesztői szobában játszódik le. 
Egyelőre még titok az, amivel Békeffy László a 
konferánsz reformja terén csinál. De van itt 
még más újság is, ez pedig két fiatalember, 
Mocsányi László és Lakos Tibor száj-jazz zene
kara.

IBC)TT£
o 1H/C ahC,líll>'

LOOPiNŰ THE LOOP

Tessék besétálni! Mindkét nembeli ifjú
ság és felnőttek számára a Royal Orfeum 
uj műsort mutatott be.

Családi műsor 1928-ban
Megnézhetik gyermekek, süldőlányok és ag
gok minden pironkodás és szégyenkezés 
nélkül és ime ez a titka, hogy a Royal 
Orfeum uj műsorát esténként táblás házak 
jelzik. Van itt minden jó, ami mindenki
nek kedves. Az állatidomitás csodáitól a 
légtornász majmoktól, az élőképet alakitó 
kutyáktól, az átváltozó bűvészen, ragyogó 
táncszámokon, még pompásabb erőmutat
ványokon, ugrórekorderek produkcióin át 
egészen Resoig. Itt meg kell aztán állni egy 
pillanatra s el kell mondani, hogy Reso, 
akit minden idők legjobb táncoskomikusá
nak hirdet s plakát, valóban méltó hírne
vére, mert minden mozdulatát a ' 
nek kedves.

A Bölcsődal próbáit megkezdték 
színházban. Fodor László darabja 
Vigszinház soron következő újdonsága, 
amelynek szereposztása már magában véve 
is

kacagás

a Vig- 
tehát a

színházi szenzáció.
Fodor László, a „Bölcsődai" címszerepét 
Gaál Franciskának irta Mivel Gaál Fran
ciska a Vígszínháztól elszerződött, a szinház 
és Fodor László abban állapodtak meg, 
hogy egy fiatal uj színésznőt mutatnak be 
ebben a szerepben a közönségnek. Ez a szí
nésznő Zombory Mercedes, Góth Sándor ta
nítványa. A darab'másik főszerepe Varsányi 
Iréné, mig a harmadikra vendégmüvésznöt 
szerződtetett a Vigszinház. A vendégmü- 
vésznő Aknay Vilma, magyar származású 
bécsi színésznő, aki néhány nap múlva már 
Pestre érkezik, hogy a darab próbáin részt 
vehessen.

Elmúlt tehát a nagy permien megtartották 
a Danton halála második és harmadik elő
adását is. amelyet a zsúfolt szinház közön
sége áhitatos csöndben, szinte visszafojtott 
lélekzettel élvezett végig.

Elmúltak a Danton körüli hullámok 
és nekünk a darab értékeinek, a rendezés 
kiválóságának és a színészi produkciók mes
teri voltának említése nélkül arra kell csak 
szorítkoznunk, hogy regisztráljuk a tényt. 
A Danton halálának kivételesen nem ártott 
a cenzúra, sőt ha lehet azt mondani (a vak 
tyuk is talál szemet) a cenzúra a darab gör- 
dülékcnysége szempontjából használt is. A 
Magyar Szinház reprezentatív előadásait 
minden bizonnyal hosszú ideig élvezheti a 
pesti közönség.

RESO
Les Marolewnas

Schuiatofís
és a

mulatságos

Royal Orfeum
nagy revüjében.

Kezdete 8.órakor. Telefon: J. 421—6J.

zongorát. Planinút
ISSfi.. Reményi .< 
a Zeneművészei! Fő skola házi hang- 
szerészénél, Budapest, Király-utca ‘’rínfT

Legkedvezőbb fizetési feltételek. JLR I

Két nagy siker!

i farkas i
(Kedden csütörtökön f

és vasárnap) J

Mary Dma 
hllnHOro 

(Hétfőn, szerdán,pénteken és szombaton) 
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Halálos motorHorOkpar baleset 
a gööCilöi országúton 

Gazom aummertiMs naisui wvaizagumoii
Súlyos motorkerékpár-szerencsétlenség 

történt vasárnap délután a gödöllői ország
úton. A szerencsétlenségnek egy halottja és 
egy túl got sebesültje van.

Nemes László 23 éves magántisztviselő 
barátjával, az ugyancsak 23 éves hivatal
nok Prokopp Zoltánnal vasárnap reggel mo
torkerékpárján kisebb túrát csinált Gö
döllőre. Itt töltötték az egész napot és már 
esteledett, mikor visszafelé igyekeztek. A 
gyors tempóban haladó motorkerékpárt 
előbb a tulajdonos Nemes László vezette, 
később azonban barátja Prokopp ült a kor
mányhoz, mig Nemes hátul a pótülésen 
foglalt helyet.

Cin kóla közelében a teljes sebességgel ro
bogó motorkerékpár vezetője hirtelen egy 
parasztszekérrel találta magát szemközt. 
Prokopp ki akarta kerülni a nem várt aka
dályt, ugyanebben a pillanatban azonban a 
parasztszekér mellett, egy meglehetős iram
ban haladó hatalmas túraautó tűnt fel. Pro
kopp lefékezett a motorkerékpárral. A kő

vetkező pillanatban megtörtént a katasz
trófa.

A túraautó aárhányója megbillentette a 
motorkerékpár kormányát. Prokopp 
hiába próbálta azt újból egyensúlyba 
hozni: a gép nekiszaladt egy fának. A 
két utas hatalmas Ívben zuhant le éa 
eszméletlenül, véresen terült el az or

szágul porában.
A szerencsétlenséget okozó túraautó 

megállás nélkül tovarobogott.
A két eszméletlen fiatalembert egy másik 
magánautó szállította Budapestre a Rókus- 
kórházba, ahol

Prokopp Zoltán, anélkül hogy magához 
tért volna, kiszenvedett. Nemes László 

állapota súlyos,
életbenmaradásához nincs remény.

A rendőrség a halálos balesetet okozó 
autó után a nyomozást megindította.

HOGYAN
KÉSZÍTHETŐK Cl
OTTHON O

AZ Ő93ZCB
CUKRÁSZSÜTEMÉNYEK V

Uiszerü módon, 162 képpel magyar 
rázva tanít meg minden háziasz- 
Bzonyt a cukrászsütemények elké
szítésére és díszítésére a ma már 
fogalommá vált nagyszerű könyv.

Ez az utánozhatatlan kitűnő könyv, 
melynek 150 elsőrangú receptje 
egy-eRy kincse lesz önnek4 

Szerezze be tehát még ma „A ml attte- 
ményeskönyvttnkM-et Kapható fűszer*  
Üzletekben 20 fillérért, vagy 30 fillér posta
bélyeg beküldése ellenében megküldi a

VIII., Tavaszmezőéi 2.

iKornyekí villák fosztogatóit vasárnap 
elfogta a rendőrség

Szervezett betörőtársaság fosztogatta a villákat

Izgalmas kettős életmentés a Dunán 
hálóval és csákánnyal

Az utóbbi hónapokban egész sereg pa
nasz érkezett a főkapitányságra, hogy a 
pestkörnyéki nyaralóhelyeken a villákat is
meretlen betörőtársaság fosztogatja. A fő
kapitányságon erélyes nyomozást indítottak, 
amely mára virradó éjszaka végre eredmény- 
nyel járt A főkapitányság egyik detektivje 
ugyanis már hetekkel ezelőtt bizalmas érte
sítést kapott „arról, hogy az egyik Liliom
utcai kis vendéglőben minden este megjele
nik egy fiatalember, aki feltűnő költekezésé
vel már régebben magára vonta a figyelmet. 
A detektiv megfigyelés alá vette ezt a fiatal
embert és csakhamar megállapította. hogy 
fíiedl Ferenc többszörösen büntetett előéletű 
mechanikussal azonos, aki nemrégen szaba
dult ki a Markó-utcai fogházból, ahol több
hónapos büntetését töltötte. Rövid nyomozás 
után a detektiv azt is megállapította, hogy 
Riedl Ferenc a József-köniton lakik egy aJ 
bérleti szobában. Egész nap alszik, csak 
este megy el hazulról és hajnali két óra táj
ban megjelenik a Liliom-utcni kocsmában, 
ahol ismerőseinek és barátainak számolatla- 
nul rendeli a liter borokat.

Szombatról vasárnapra virradó éjszaka a 
megfigyelést teljesítő detektiv igazolásra 
szólította fel a bőkezű vendéglátót, aki iga
zolás helyett a detektivre támadt és revolve
rével megfenyegetve el akart menekülni. Rö
vid üldözés után sikerült a detektivnek 
Riedlt elfogni, aki a Szerb-utcai kapitánysá
gon rövidesen

beismerte, hogy feje annak u betörőtár 
saságnak, amely hónapok óta fosztogatja

a pestkörnyéki vllláka
Elmondotta, hogy a fogházból való szaba
dulása után régi barátaiból és a fogházban 
szerzett uj ismerőseiből

betörőtársaságot alapított,
akik utasításai és tervei alapján fosztogat
ták a sashalmi, gödöllői, rákospalotai, pa- 
lotaujfalui, rákosszentmihályi, rákosligcti, 
hűvösvölgyi zugligeti, jánoshegyi, mátyás
földi és más nyaralóhelyek villáit. Beismerte 
azt is, hogy részben álkulccsal, részben pe
dig betörés utján jutottak be a villákba s az 
igy szerzett értékes holmikat orgazdák utján 
értékesítették. Riedl további kihallgatása so
rán megnevezte a társaság tagjait s az igy 
szerzett adatok alapján a detektívek néhány 
órával később már

a társaság összes tagjait,
Beké Ferencet, Papp Mihályt, Kocsis Jó
zsefet és több fiatalkorú betörőt

elfogtak,
akiket előállítottak a főkapitányságra, ahol 
az eléjük tárt terhelő bizonyítékok alapján 
beismerték a bűnösségüket és elmondották, 
hogy

Riedl utasítása alapján dolgoztak,
aki előbb személyesen vette megfigyelés alá 
a kifosztandó villát, majd amikor befejezte 
a terepszemlét, utasítást adott a betörés vég
rehajtására. Az igy szerzett pénzen megosz
toztak.

Riedl Ferencet és társait a rendőrségen 
előzetes letartóztatásba helyezték.

Izgalmas életmentés játszódott le szom
baton este a Dunán, a Monostori szigetnél.

Két német fiatalember. Ériek Brémer és 
Kari Rabar szeptember elején Linznél csó
nakkal elindultak a Dunán azzal a tervvel, 
hogy egészen a Fekete-tengerig leeveznek. 
Az időjárás viszontagságai azonban annyira 
hátráltatta a két fiatalember előrehaladását, 
hogy azok a tervezett szeptember közepe 
helyett csak az elmúlt kedden jutottak Buda
pest közelébe, amikor is a Monostori szige
ten ütöttek tanyát, ahonnan kis pihenő után 
vasárnap akartak tovább indulni.

Szombaton este a két Dunautazót majdnem 
végzetessé válható baleset érte. Kétüléses 
könnyű csónakjuk ugyanis az erős hullám
verésben megszabadult kötelékeitől és az ár 
gyors tempóban sodorta lefelé. A két fiatal
ember már éppen a lefekvéshez készült, mi
kor észrevették a csónakukat fenyegető ve
szedelmet és közülük az egyik. Erich Brémer 
azonnal a vízbe vetette magát, hogy a csó
naknak utána asszon. A jéghideg vízben 
azonban

mindkét lábában görcs állott be, 

a fiatalember kétségbeesetten kiáltozott se
gítségért, mire barátja, Kari Rábán segítsé
gére sietett. Szerencsétlenségre azonban a 
fuldoklók után eveztek. Mivel azonban a 
mentésre induló fiatalember

szintén görcsöt kapott, Igy raoet mér két 
ember scgélykláltozásai verték fel az éj

szakát.
A budai Dunaparton rövidesen nagy ember 
tömeg csődült össze, csónakot kerítettek s a

fuldoklók után eveztek. Mivel azonban t 
nagy sötétségben nem lehetett pontosan látni, 

hálókat dobtak ki utánuk 
és igy sikerült is először Kari Rabant, majd 
egy csákányt kinyújtva, az abba fogódzkodó 
Erich Bremcrt a csónakba emelni. Rövidesen 
eszmélethez téritették a fiatalembereket, ukik 
azután elmondották a velük történteket. S 
mintha mi sem történt volna, csónakjukon 
vasárnap már folytatták is útjukat.

— A Vigyúzó-hagyaték a szegedi egyetemi 
Ünnepélyen. Vasárnap délelőtt tartotta a szegedi 
tudományegyetem tanévnyitó ünnepélyét. Dézsy 
Lajos dr. rektor megnyitó beszédében a VI- 
gyázó-hagyaték jelentőségét méltatta. Hangoz
tatta, hogy most meg van a lehetősége annak, 
hogy biológiai kutatásokat végezzenek, elkészít
sék a nagy magyar szótárt és feltárják a ma
gyar föld kincseit

— Nádosy volt főkapitány az első pécsi 
lóversenyen. Tizenötévi pihenés után ma 
tartották meg a háború után először a 
pécsi lóversenyt. A lóversenyen megjelent a 
Dunántúl egész arisztokráciája. Nagy fel
tűnést keltett a lóverseny közönsége köré
ben. hogv itt volt Nádosy Imre volt orszá
gos főkapitány, aki most jelent meg szabad- 
iábrahelyezése óta először társadalmi ün
nepségen.

— A volt első honvédgyalogezred Ünnepe. A 
volt első honvédgyalogezrcd tagjai vasárnap a 

' honvédgyalogsági laktanya udvarán emlékünne
pet rendeztek. Az ünnep tábori misével végző
dött, amit Mátéffy Viktor prépost-plébános, 
képviselő celebrált Utána Reviczky László tá
bornok és Veres református tábori lelkész 
mondtak emlékbcszédet.

MIT HOZ A DIVAT
ízléses kalapokat, ruhákat, kabátokat elegáns 
készítésben, a ma annyira kedvelt színekben

Láthatja mindezt művészien kiállított kirakatainkban
Kell-e újból mondanunk, hogy kvalitásaink verhetetlenek, 

áraink viszont a legalacsonyabbak?

NEM — ezt Ön már úgyis tudja!

CORVIN-ÁRUHÁZ
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&UTÓNAPLÓ
Pompás remekmívű automobilok elegancia 

versenye a Margitszigeten
„Az Úrvezető**  Concours d’Elégance-a a vasárnapi események 

fénypontja volt
Vasárnap délelőtt 10 órakor tartották meg 

„Az Úrvezető" autó- és sportláp rendezésében az 
első magyar Concours d'Elégance-ot, gimkáná- 
val, divatrevűvel és motorkerékpáros felvonu
lással egybekötve.

A lendületesen fejlődött magyar automobiliz
mus számára a legnagyobb sikert jelenti az a 
körülmény, hogy a versenyre közel száz jármű 
nevezett be. A sportszerű események között uj 
etappeot jelent a Concourts d'Elégance és az 
ügyességi verseny, amelynek sikerét és jelentő
ségét a legkomolyabb vezető körök is egy szín
vonalra helyezik a külöfldön évek óta megren
dezett hasonló jellegű eseményekkel.

Negyedtizenegy órakor kezdődőit a verseny a 
concours résztvevőinek felvonulásával. Nehéz 
helyzetben volt a jury, pedig olyan szakértők 
foglaltak helyet, mint Delmár Walter, Feledy 
Pál dr. és Schmidt Gyula dr. a MAC képvisele
tében, Vermes Gyula a Magyar Tournig Club 
képviseletében, Strelthammer Antal, Lányi Dezső 
szobrászművész, Endrfldi Béla és Marschalko 
Teofll, mint kiflnomilott ízlés képviselői és 
Síró György dr. és Bartók Tibor „Az Úrvezető" 
szerkesztői, mind a concours főrendezői.

A MAC sporttelep tribünjét zsúfolásig meg
töltötte a közönség, sőt 11 óra után olyan nagy
számú érdeklődő vonult fel a concoursra, hogy 
ki kellett nyitni a pálya kapuit is és a rendező
ség minden tiltakozása ellenére is be kellett en
gedni n közönséget a pályára. Ott egymásután 
vonultak fel a zsűri és a közönség előtt az 
európai és amerikai autók legszebb példányai, 
gördülő pompás remekművek, amelyekben és 
amelyeknek volánja mellett előkelő, választé
kos öltözékben ott láthattuk az arisztokrácia 
a sportélet, az előkelő társaság és művészeti 
élet legkiválóbb képviselőit.

A zsűrizés után Ismét felvonultak az autók, 
majd a gimkána következeit. A legnagyobb ér
deklődés a himba iránt nyilvánult meg, amely 
a közönség részére nagyszerű mulatságot jelen
tett és a résztvevőktől elsőrendű vezetői tudást 
kívánt.

A concours rendezése körül voltak kisebb 
hibák, amelyekről azonban a legszigorúbb kri
tikusnak is meg kell állapitani, hogy nem a ren
dezőség hibájának következményei. A neve
tések ugyanis túlnőttek azokon a kereteken, 
amelyekre számitoltak. A MAC pálya soha még 
olyan zsúfolt nem volt, mint vasárnap, ám a 
rendezőség hamarosan ismét erős kézzel fogta 
meg a lebonyolítás fonalát, ugy hogv a legkisebb 
zavaró momentum nélkül fejeződött be az új
szerű, de a társaság köreiben máris rendkívül 1 
kedvelt esemény.

A jury legmagasabb kitüntetését '
arany szallagot 

kaptak’ a következők:De/mdr Walterné (Steyr- 
csoporí), gróf Pálffy Daun Józsefné (Bugatti. 
Cahriolet), Merredes-Benz túrakocsi, Raskó 
Franciska (Minerrya-cabriolet), felsőpataki 
Bosnyák István (Chyrsler Imperitd) és Darányi 
Béla dr. (Auslro-Daimler). — A jury kitüntető-

(Steyr-

sét,
ezüst szallagot

a kővetkezők: Zichy Tivadar gróf 
~ ' ,v Posner Magda

Bárdi József
■ - . . . —.—•.u.t.,, «»u,vm,w>>,1 és

T raklorkcreskedelmi Rt. (Lincoln), Heteés 
I'élix (Cadillac), Urbán Alfréd (Packard Innen- 
lenkcr), Ludovika Autóknrosszéria üzem (Ma- 
gosix), Szemere István (Mercedes Benz), Lázár 
Mária (Buick), Stéger Tibor (Buick), lovag 
Haupt Károly (Lancia-Lambda). — I. dijat,

fehér szallagot
nyertek: Balázs László (Derbv), Rózsahegyi 
István (Bugatti), Szigeti Andor (Magoslx), Dietl 
Hűbéri (Mercedes-Bc-nz), gróf Salm Hermanné 
(Bugatti), Urbán László (Nash), Adorján János 
(Sizaire Froncs), Holub József (Wjllys Kníght, 
vezető Beöthy Baba), Lyka István (Bugatti), 
Pctrovich Emilné (Minerva), Ameril Autó- 
koresk Rt. (Peerless), gróf Török Sándor 
(Tátra)), Hcrzog András báró (Packard), Autó 
mobil Behozatali Rt. (Lancia-Lambda), gróf 
Pál(Tv Daun József (Auslro-Daimler Sport). 
— II. dijat,

nyerlek _ ________ ___
(Atistro Daimler ADM-Sport),
í Austro-Daimler Cabriolef), „„
(Parihard-Levasveur Cahriolet), Automobil

kék szallagot
nyertek: Schüller László (Steyr), Schmalz Jó
zsef (Vclie), Luezcnbnchcr Raóulné (Bugatti), 
rombori Rónai Endréné (Marínon), Somogyi 
Andor (Mngosix), dr. Dorogi István (Chrysler),

Heteés Sándor (Delage), S. Varró Margit 
(Steyr XII.), Gordon Ernő (Packard). — III 
dijat,

CONCOURS D’ELEGANCE 1928

STEYR TYPE XII. 
a jury legmagasabb kitüntetését nyeri!

DELMÁR WALTERNÉ (Steyr XII. Spert) Arany szallagot 
ezenkívül:

s. varró maróit (Steyr xii. cabriolet) vóL C79|hnnt nvprfpk es schüller LÁSZLÓ ur (steyr-sport) MK bídlldyIII II)Cl ICK

Í
 STEYR MAGYAR KERESKEDELMI R.-T.

IV. Ferenciek tere 9.

zöld szallagot
nyertek: Gaál Franciska (Nasb), Stollár Edéné 
(Hudson Six), Mercedes Benz, Neugebauer Ste
fánia (Minerva). — IV. dijat,

sárga szallagot
nyertek: Salgó Ernő (Buick), Grünwald Andor 
(Packard), Gombár Tivadar dr. (Auburn), La- 
urin és Klement Rt. (Skoda-Hispano).

Az ügyességi verseny fénypontja a himba 
volt, amelyet többen büntetőpont nélkül ab
szolváltak. A legjobbak vitéz Kaszala Károly 
(Steyr XII.) és Balázs László (Derby) lettek, 5 
jó ponttal.

A gimkána többi eredményeit csak ma szú 
mitja ki a pontonás alapján a zsűri.

A coucours-ra adományozott és a pályán ki
állított pompás ezüst tiszteletűijat szerdán este 
meghívott közönség előtt osztja majd ki a 
rendezőség.

A TTC motoros Derby-jének 
Balázs László (500 Sunbeam) 
és Urbacb László (350 A.J.S.) 

a győztesei
As egyes futamok győztesei: Wéber Osz
kár (Méray 175 kcm.) — Erdélyi Ferenc 
(Méray 250 kcm.) — Zboray Ferenc 
(Mc. Ewoy 350 kcm.) ■— Posztolányi 

BMW. 500 oldalkocel.)
(A Hétfői Napló tudósítójától.)

Vasárnap délután tartották meg a TTC ren
dezésében az Ügelő-pályán a motorkerékpár 
„Derby“-t. Közel 10 ezer főnyi közönség helyez
kedett el a tribünökön, hogy a „Derby" kisérő 
műsorában és a főversenyben gyönyörködjék. 
A Derby iránt annál nagyobb volt az érdeklő
dés, mert abban Balázs László és Feledy Pál 
dr. küzdelmére számított mindenki, ami izgal
masnak ígérkezett. Az 500-as kategórián kivül 
a 350-es ígért még magas sportot. Urbach László 
startja révén.

A versenyek nagyon szépen sikerültek. Ba
lázs László a tőle megszokott pompás stílusban 
abszolválta a 30 km.-t, és remek angol Sun
beam gépén a verseny győztese lett

Urbach László is megvédte ismét presztízsét 
és a 350-es kategóriában ő lett AJS gépén a 
Derby-dij nyertese.

Említésre méltó még Erdélyi Ferenc gyö- 
S”.c® 25O’CS kategóriában, amelyben immár 
löbbizben veretlen Méray gépén az iigctö mec- 
lingcn.

Részletes eredmény:
Nyilt verseny (10.000 méter) 1. Wéber O. 

(Méray 175) 9:41.8. — 2. Kiss István (9:425), 
250 kcm. 1. Erdélyi Ferenc (Méray) 8.35. Kez
dők versenye (10.600 méter) 1. Zboray 350 Mc. 
Evoy) 9.20 — 500-as kát. 1. Gutechby (Trumph) 
8:53.3. — Oldalkocsi bajnokság: 15.000 méter. 
Posztobányi (BMW) 13:00.7.

ügetőpálya „Derby". 350 kcm. 1. Urbach L. 
(AJS.) 24.09.7 500-as kát. Balázs László (Sun
beam) 22:48.6. — 2-ik. Hóra (Rud^e) 33:13.2.

)( A párisi autószalóQ a „Grand Palals"-ban 
4-én nyílott meg. Mini minden évben, az idén 
is összejöttek ebből az alkalomból a Chrysler- 
automobilgyár összes európai képviselői, akik
nek tiszteletére a Claridge Hotel-ben bankett 
volt. Magyar részről Kellner Alfréd, a buda
pesti Chrysler képviselet igazgatósága vett részt 
c fényes sikerű banketten.

LOSPORTL O S r O K T
Alag nyerte a Magyar St. LégértAlag nyerte a Magyar St. Légért

A derby évjárat utolsó nagy eseménye, a 
Magyar St. Leger csak a második és harmadik 
helyre vonzott nagyobb tömegeket, a nagy tri
bünön a rendesnél alig valamivel nagyobb szá
mú közönség gyűlt össze. A 30.000 pengős klasz- 
szikus verseny a nagy favori, Tiszavirág sulyos 
vereségével végződött. A derbygyöztes kanca az 
egyenesre harmadiknak fordult be a Schifjer- 
istálló két lova, Alag és Stable pride mögött, de 
újítani nem tudott s már a távoszlopnál re
ménytelenül verve volt. A győztes Alag az egye
nesig vezettette magát ístálótársával, ott a leg
nagyobb könnyűséggel az élre ment s nem en
gedett többé lovat a közelébe. A befutó nagy 
meglepetése az átvenne! startoló bécsi Soré! és 
n Szent István-dijban győztes, de állóképessé
get nem igazolt Rum helyezése.

I. futam: 1. Midas (3) Gutái, 2. Salvia (8) 
Péter és Ez az (4) Szabó L. F. m. Seppl (2%) 
Schejbál, Bona Dea (3) Fodor, Apor (4) Csuta. 
Két hosszal nyerve, holtverseny. 10:58, 25, 21, 
17. — II. futam: 1. Paródia (3) Gulyás, 2. Rej
tély (4) Szokolai, 3. öreg akác (20) Dózsái. F. 
m. Partié (5) Gutái, Névtelen (12) Péter, Bar
bár (4) Schejbál, Rózsika (4) Slenzl, Vicíné (6) 
Bldskovics, Aranyvirág (20) Balog. Volumnia 
(8) Böfödi, Caramia (14) Szabó, Mlrabella (5) 
Csuta. Másfél hosszal nyerve, egy hosszal har
madik. 10:42, 18, 26, 34. — in. futam: 1. Alag 
(2y») Gulyás 2. Soréi (50) Takács J„ 3. Rum 
(12) Csuta. F. m. Passereau (20) Mihalovies, 
Tiszavirág (•/>,) Esch, Gyöngyhalász (5) Szóko-

CIRKUSZ 
CIRKUSZ

Royal Apollo
sikere egyre nöI rnsa^ok m*t<n  J7A 7 te

Concours d’Elégance 1928,

AustroDaimler
a jury legmagasabb 

Kitüntetését 
a juri kitüntetését as 

I. dijat nyer 
Dr. Darányi Béla ur (Austro-Daimler

Innenlenkcr):
ARANY SZALLAG.

Zichy Tivadar gróf (ADM sportkocsi): 
EZÜST SZALLAG.

Posner Magda (Austro-Daimler Cahriolet): 
EZÜST SZALLAG. 

Pálffy-Daun József gróf (ADM-Sport): 
I. DIJ.

AUSTRO DAIWLER
magyarországi eladási központja

VI. Liszt Ferenc-tér ö.

I

Alkalmi ve'.elekbö) eredő, perzsa ea szmyrna 
■■önjegek, valamint antik bátorok 

olcsóbbon mint bárhol

Mntikark R.-T.
(Sternberg Z. «L)

VII„ Dob ueca 31. sz.
.1 (Kazlnezy-ntcal saroküxlet)
' Régi keleti szőnyegekért és antik 
'| bútoroké t nagy Arat fizetünk

QTEII sütőporS H “ ü E aSuaHiLincuKOR
■ ■MBBiEBiaHHl Bpest, Koüenblller-u. 48

lai, Garnement (3) Szabó L., Stable pride (10) 
Gutái, Nur für mich (25) Schejbál. Három hosz- 
szal nyerve, ötnegyed hosszal harmadik. 10:37, 
19, 59, 39. — IV. futam: 1. Leander (2) Csuta, 
2. Ejnye (5) Kaszián, Baby (3) Tuss. F. m. 
Fiirt (5) Szokolai, Flasch light (10) Szabó L„ 
Fasista (10) Schejbál, Rád bízom (12) Takács 
J., Sisakos (6) Martinék, Nagyur (4) Balog, 
öreg Toncsi (6) Péter, Paprikás (6) Fodor. Há
romnegyed hosszal nyerve, másfél hosszal har
madik. — V. futam: 1. Benvenuto (6) Blasko
vics, 2. Para bellum (4) Szokolai, 3 Rabló (*/io)  
Schejbál. F. m. Laokoon (5) Gutái, Naspolya 
(33) Valentin, Solo (10) Takács J„ S. (33) Mi- 
halovits, Lavaronc (5) Kaszián. Négy hosszal 
nyerve, ötnegyed hosszal harmadik. 10:55, 23, 
14, 12. •- VI. futam: 1. Krinolin (3) Szokolai. 
2. Ripityóka (4) Martinék, 3. Pásztó >6) Szabi 
L. F. m. Nesze (2%) Schejbál, Rákos (8) Guta& 
Odahaza (12) Hujber, Mostoha (6) Tuss, So» 
venir (6) Péter, Anna (16) Bözödi, Dívó (6) B^ 
lóg, Da capo (5) Csuta. Másfél hosszal nyerve 
fcjhosszal harmadik. 10:39, 20, 32, 30.

X A nemzetközi nagy ügetőversenyt Bécs*  
ben a német Uranie könnyen nyerte.

X Oleander, a kivételes képességű német 
telivér helyezetlenül futott a longchampsi 
Prix de l’Arc de Triompheban. Cantar és 
Rialto mögött.

Előadások mától 5, /t8t '/ f.Q
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A magyar futball fekete vasárnapja
A gyöngének tartott osztrák válogatott csapat ledöntötte a bálványokat — 
Nem volt irányítója a magyar válogatott csapatnak — A harcképtelenné 
vált lakács 11. és Kohut csődje megpecsételte a magyar csapat sorsát — 
A második félidőben eggyékovácsolódott bécsi városi csapat gólzáport zúdí
tott a vergődő budapesti csapat hálójába — Amatőr válogatott együttesünk 

nyitotta meg a vereségek sorozatát
Huszonhét—öt ...
Ez nem egy vizipóló-mérközés eredménye, 

nem egy atlétikai pontverseny resultátuma, 
még kevésbé egy klubközi boxverseny vég
eredménye. A fenti két szám jelenti a túlzott 
módon kiterjesztett magyar-osztrák front 
vasárnapi mérlegét. A huszonhét gólt mi 
kaptuk az osztrákoktól, öt gólt mi adtunk 
nekik. Vigasztalásképen hadd szögezzük le, 
hogy a huszonhét gólból tizenegyet bécsi 
leányok dobtak be a kezdetleges magyar 
kézilabdasportot képviselő magyar tizenegy 
hálójába. Ennek a levonásával megmarad 
nekünk, szomorú magyaroknak a mérleg 
fájdalmas passzívuma: a 16:4 gólarányu tra
gikus magyar vereség, amelyet azután már a 
futballsportban szenvedett el három vert ha
dunk az elmúlt borongós őszi vasárnap dél
után.

Kezdjük talán a sort országos válogatott 
csapatunkkal, amely

5:1 arányú vereségei távozott el a 
Hoha Warte vágóhid járól.

Meisl Hugó gyöngének tartott legénysége

A bécsi összeomlás
Ausztria—Magyarország 5:1 (2:1)

halai-

Elöljáróban meg keli állapítanunk, hogy 
a legjobb formában levő magyar csapat 
sem hagyhatta volna cl vereség nélkül a 

Hohe Warte pályát.
az a körülmény, hogy a szerencséskezü Meisl 
Hugó csapatát az osztrák sajtó unisono lebe
csülte, különös erőt kölcsönzött az osztrák csa
patnak, amelynek játékosai szinte szárnyakat 
kaptak. A győztes osztrák csapatnak különösen 
a fedezetsora produkált ragyogó teljesítményt. 
Nagyszerű napja futott ki a közvetlen védelem
nek cs különösen Franzl, a kiváló kapus játéka 
érdemel elismerést. A csatársorban a mindig 
agilis Wesselyk és Gschuieidl és a fürge Horvát 
gyorsasága cs társaikat magukkal ragadó len
dülete tolta előtérbe az osztrák csapat győ
zelmét.

A magyar csapat lelkesen kezdett. Az első 
hibák a fedezetsorból indultak ki. Kalmár 
rossz helyezkedése lényegesen kihatott úgy a 
csatársor, mint a közvetlen védelem gyöngébb 
teljesítményére. A csatársor Takács II. sérülé
séig elég jól látta el feladatát. Hirzer fiatalos 
lendülete csak az első félidőben éreztette hatá
sát. Annál rosszabbul játszott Kohut, aki ren
geteg hibát követett el.

A mérkőzésnek
pompás, napsütéses idő kedvezett. 32.000 főnyi 
közönség helyezkedett cl a Hohe Warte ’ 
más tribünjén, amikor a pályára lépett

Blrlcm, berlini biró.
Jelzésére a két nemzet reprezentánsai 

.vetkezőképpen állanak fel egymással szemben:
Ausztria: Franzl (Admira) — Schramseis (Ra

pid), Tandler (Austria) — Frühwirth (Rapid), 
Bilek (WAC), Schött (Admira) — Siegl (Ad
mira), Wesselyk (Rapid), Gochweidl (Vienna), 
Horvát (Rapid), Wessely (Rapid).

Magyarország: Újvári (Hungária) — Fogl II., 
Fogl III. (Újpest) — Wéber (Hungária), Bukovi 
(Ferencváros), Kalmár (Hungária) — Ströck 
'(Újpest), Takács II. (Ferencváros). Túrái (Fe
rencváros), Hirzer (Hungária), Kohut (Ferenc
város).

A sorsolás a magyar csapatnak kedvez és igy 
az osztrákok kezdik a játékot. Már az első per
cekben kiderül, hogy

a magyaroknál csak a fedezetsor kifogás
talan,

mig a csatárok mindent tulkombinálnak. Ezzel 
szemben az osztrák támadósor minden akciója 
leegyszerűsített és határozott. A játék mind
addig nvilt, amig Kalmár nem húzódik a kö
zépre. Ám az osztrákok ezt csakhamar észre
veszik és egy pillanatig sem haboznak, hogy ezt 
a taktikai gixert kihasználják. Az osztrák csa
tárok ettől a pillanattól kezdve Kalmár ol
dalán indítják támadásukat. A stopper tiz per
cet és két másodpercet mutat, amikor Wesselyk 
Sicglhez passzolja a labdát.

Siegl kiugrik és az eléje kifutó Ujváry mel
lett, öt méterről a hálóba plasszlrozza a 

labdát.
Újrakezdés ulán a magyar csapat heves ro

hamokkal próbálja a balsikert rcparálni. Hir

Krausz Simon nyilatkozata a tőzsde fclfámasz- 
tfsáróL

Dr. Hlrsch Albert: A cukoripar krizlsérfiL 
Szvrday Róbert: A lextllexport fejlődése. 
Dr. Dános Árpád: A bérházak építéséről. 
Drucker Géza: A textilipar kilátásairól.
A Levante kedvező tárgyalása a szubvenció 

ügyében.
A Naslcl,, a Rima, az Ofa közgyűlései 
Súlyos panaszok a xománcedénykartel ellen. 

mérte ezt a vereséget a magyar futball kivá
lasztottjaira, akiket győzni küldtünk az 
osztrák fővárosba. A krónikás alább részié 
lesen beszámol a fájdalmas eseményről.; 
Szögezzünk le itt csak annyit, hogy csapa
tunkat ezúttal sem hagyta el a végzet, amely 
az elmúlt 28 év alatt oly sokszor sújtott le 
reánk az egykori császárvárosban.

Megtörténhetett végre az a nem várt ese
mény is, hogy az osztrákok második garni
túrája, amely mint Bécs város csapata láto
gatott el hozzánk,

8:2-re verte Budapest csapatát.
A szégyen arcunkba kergeti a vért, ha 

rágondolunk, hogy a budapesti csapat vere
ségét a primitív hibák egész sorozata okozta. 
Végül ha beszámolunk arról, hogy az idén 
elsöizben országos válogatottal szerepeltető 
magyar amatőrfutballt

ismét legyőzték az osztrákok, ezúttal 
3:l*re,

úgy teljessé válik a vasárnapi debaclee 
képe, amelyről részletesen az alábbiakban 
tudósítunk:

A huszonötödik perc
sorozatos támadásokat 

ellen. A bécsi vedelem 
Turay ofszájdgólt lő, 
meg. A huszonhatodik

zer lövöhelyzetbe kerül, de huszméteres bom
bája célt téveszt. A tempó erősödik, a játék 
kissé eldurvul, de a sorozatos durvaságok meg- 
torlatlanok maradnak. ‘ ’ ..........
ben a magyar csapat 
intéz az osztrák kapu 
valósággal beszorul.
amit a brió nem ítél .. .a_______ _____________
percben bekövetkezik a második osztrák gól.

Siegl bombája védhetetlenül kerül Ujváry 
kapujába. (2:0)

A harmincadik percben Fogl II. csaknem ön
gólt vét. Tandler kíméletlen játéka miatt bírói 
figyelmeztetésben részesül. A harminhatodik 
percben Hirzer átcselezi magát a jobboldalra, 
Ströckhör passzol, utóbbi a labdát vissza jut
tatja, végül

Hirzer egy remek trükkel n kiugró Franzl 
mellett a kapuba sétál. (2:1)

Az utolsó percek ismét magyar fölényt mutat
nak.

A második félidő
első perceiben Fogl III. Wesselyikct úgy föl
vágja, hogy az osztrák játékost kiviszik a pá
lyáról. Óriási vihar tör ki a tribünön, a közön
ség fenyegető magatartása a rendőrséget pre
ventív intézkedések foganatosítására kényszeríti. 
Előrelátható volt, hogy az osztrákok nem hagy
ják társuk esetét mcgtorlatlannl: alig telik el 
három perc és

Takács az osztrákok kíméletlen játékmo
dora következtében sérülten terül el n pá

lyán.
A tizedik percben Ausztria kornerhez jut. Uj
váry a sarokrúgást kifutással akarja parírozni.

Ezt a pillanatot Wesselyk kihasználva, a 
labdát fejjel a hálóba továbbítja. (3:1)

A deprimált magyar csapat most visszaesik. A 
16. percben Ujváry megsérül, a helyét Biri fog
lalja el. Alig telik el egy perc,

Wesselyk lövése a hálóba kerül. (4:1)
A játék most már teljesen eldurvul és közben 
az eső is megered. Az osztrákok beszorítják a 
fáradtnak látszó magyar csapatot és a 29. perc
ben

Gschweldl bombalövése vcdhetetlcnOl ke
rül Blri hálójába. (5:1)

A félidő további részét az osztrák csapat tá
madásai töltötték ki.

Ausztria jobb gólarányával 
megelőzött bennünket az Európa 

Kupa táblázatán
Válogatott csapatunk vasárnapi szomorú ve

reségével leszámolhatunk azzal a gondolattal, 
hogy az Európa-kupa táblázatán az élre ke
rüljünk. A tabella most a következőképpen 
alakul:

1. Csehszlovákia 4 játék, 5 pont (5:4)
2. Olaszország 4 játék, 5 pont (9: 8)
3. Ausztria 5 játék, 4 pont (9:9).
4. Magyarország 4 játék 4 pont (11:12)
5. Svájc 1 játék 0 pont (2:3).

■

Kisrészvényesek panaszkönyve.
Látogatás egy bécsi bauklgazgatónóL 
Tárcák, hírek, vas- és gépipari, biztosítási, 

tUlőzsdc, árupiaci, aulómelléklctek.
Legújabb közftzáltltásl eredmények.
Egész heti tőzsdei árfolyamlap — exota-árfo- 

lynmok stb. stb.
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest. IV..
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A magyar amatőr válogatott 
csapat tavaszi veresége után 
az őszi revánsmérkőzését is 

elveszitette 
Ausztria—Magyarország 

3:1 (1:0)
Bécs, október 7.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen
tése.) Az amatőr válogatottak erőpróbája heves 
iramban folyt le. Az első félidőben a magyar 
csapat erőteljesen állt ellent az osztrákok ro
hamainak, de szünet után már nem bírta a 
tempót.

A bécsien gólrekordja Pesten
Bécs—Budapest 8:2 (2:1)

Mig Magyarország válogatott csapata Becs
ben mérkőzött Ausztria válogatottjaival, azalatt 
az Üllői-uti pályán 10.000 főnyi közönség 
gyűlt egybe, hogy tanúja legyen futballspor- 
tunk megcsúfolásának.

Mert azt a játékot, amit itt a fővárosban, 
Budapest neve alatt vivőit 11 professzionalista 
játékos, — tisztelet a kivételnek —

mindennek volt Inkább nevezhető, mint 
futballjátéknak

és amely elvezetett oda, hogy
a magyar közönség itt Budapesten kigu- 
nyolfa, klcsufolta és kifütyülte saját csa

patát.
8:2 arányú vereség itt a saját közönség előtt 
olyan szégyen, amilyenben még nem volt ré
szünk futballsporlunk történetében.

Meisl kisérlcli csapatnak szánta a Buda 
pestre küldött tizenegyét és ez a csapat meg
mutatta, hogy egy félidő alatt teljesen össze
tud kovácsolódni. Ezzel szemben az utolsó pil
lanatban összetákolt magyar csapat megmu
tatta, hogyan lehet egy félidőn keresztül tá
madni és vereséget szenvedni, de

megmutatta azt is, hogyan lehet köny 
nyclmü, akaratnélküii játékkal csúfos ve

reséget szenvedni.
Mert az első félidőben a magyar csapat sok
kal többel támadott, a mezőnyben jobban ját
szott és kombinált, de már ekkor lehetett látni, 
hogy a magyar csatársor túl könnyű és puha 
ahhoz, hogy eredményes tudjon lenni. A játék 
első részében az osztrák fedezetsor teljesen in- 
ferioiis szerepet játszott és csak védelme 
pompás romboló munkájának és kapusa pom
pás védelmének köszönheti, hogy ellen tudott 
állani a magyar csapat sokszor balszerencsétől 
kisért, eredményes munkájának. Az osztrák 
csatársor, amely többnyire robusztus, jól meg
termett legényekből állott, ezzel szemben rop
pant veszélyes volt,mert ha a tizenhatos vona
lig eljutott, az már szinte fél gólt jelentett.

2:1 arányban állott a mérkőzés az osztrá
kok javára, amikor a második félidőben a ma
gyar csapat pompásan kezd, de a lövések 
kapu föle jutnak, mig cgv bírói tévedés — két
ségtelenül súlyos — kitűnő helyzettől meg
fosztja a magyar csapatot. Talán itt dőlt cl a 
mérkőzés, mert az

osztrákok kihasználva a két magyar hát
véd kínos bizonytalanságát, 12 perc alatt 

négy gólt érnek cl.
Az osztrákok természetesen lábra kapnak és a 
magyar fedezetsor roncsain keresztül formális 
tréninget tartanak. Ez nem túlzás. A két 
szélső révén ugyan felviharzott egy-két táma
dás, egyébként macska- egér harcot vivőit a 
két csapat.

Álltak sokszor a magyar játékosok a pá
lyáin és tétlenül nézték az osztrák csapat ek
kor már teljesen egybeforrt és stílusos játékát. 
Szerencsére a közönség nem vette túl tragiku
san a dolgot,

tapsolta az osztrákok góljait és kifütyülte 
a csapatát.

Bár mindenképpen elítéljük a ..népitélet" 
ilyen megnyilvánulását, de a közönség a pén
zéért küzdelmet akar látni. Amig látta legalább 
az igyekezetét, addig tapsolt és biztatóit és 
csak akkor avatkozott bele a játékba, amikor 
a csapat szereplése azt számára érthetővé 
let le.

A bécsi vereség okainak megvilágításúhoz 
talán ez a mérkőzés is hozzájárult és beiga
zolta, hogy a bécsi futball csillaga ismét emel
kedőben van és mindent cl kell követni: hogy 
a csúfos vereségeket mielőbb kiköszörüljük.

A bécsi csapat
a játék elején igen szurka benyomást keltett és 
a kritikánál úgyszólván a második félidőbeli 
teljesítményét kell alapul vennünk Kivételt 
képez Cárt a kapuban, aki az egész mérkőzést 
a legfényesebb formában és stílusban játszotta 
végig. Az első gólnál ugyan hibázott, mert a 
kornerrugásnál tulkoráu fűlött a labda elé. 
amely mögötte esett Konyor fejére, do éltől 
eltekintve tökéletes kapusnak bizonyult A 
hátvédek közül Nörl volt a jobbik, bár Trics- 
kával szemben igen nehéz helyzetben volt, de 
Janda nagv gyorsaságával is legteljesebb si
kerrel oldotta meg feladatat A fedezete’, kü 
zül Schreiber az I. félidőben. lladakovic a 
II. félidőben tűnt ki, végig egvonlelcs-. n dolgc 
zott Koch a középen, akinek különösen pasa
játéka tetszett. A csatársor és a mezőny ki 
magasló legjobb embere Kcttncr középcsatúr

Meinl kávé 
különlegességünk 

Bac enda Juan Murillo 
8J4O P'/< kg.

jól tartotta magát és néha való- 
a csatársort, bár rengeteg hibás 
elszenvednünk, de a csatársor 
labdát magánál tartani Kalte- 
egyenletesen, agilisán, lelkesen 

amellett sokat és veszélyesen lőtt 
Kiéber az első félidőben megsérült,

volt, aki az újonnan feltűnt osztrák csatárok 
legtehetségesebbje. Váratlan cselezése és ki
tűnő technikája és labdavezotése, valamint az 
a készség, ahogy összekötőit labdákkal ellátta, 
valóságos élmény volt. Mellette az örökmozgó 
Juranic tűnt ki pompás góljaival és áttörései
vel. Danis mindenben henne volt. A szélsők 
közül Runge volt a jobbik, mig Ecklt elhanya
golták. Előbbi nagyon veszélyes volt és Takácl 
mellett sokszor úgy ment el, ahogy akart.

A magyar csapat
veresége ellenére igen biztatóan kezdett. A fe
dezetsor igen 
Sággal tömte 
passzt kellett 
nem tudta a 
necker végig 
harcolt és 
kapura is. —.......... . ............. ....... .
ki is állt, de utána mintha kicserélték volna, 
teljesen csődöt mondott Schneider csak a já
ték elején volt az igazi, megbízható Schneider, 
azután Klé.l»errcl együtt csak a támadásból 
vették ki részüket, de a védelmet teljesen ma
gukra hagyták. Ha egyszer elmentek mellet
tük az. osztrák szélsők, utánuk sem mentek és 
igv történt, hogy Takács és Senkey elvesztet
ték fejüket. Néha annyira, hogv valósággal 
egymástól rúgták el a labdát, vagy összeütköz
tek, vagy együtt faultoltak. Nagyon nehéz 
megmondani, hogy melyikük volt a gyengébb 
Gallinát csak sajnálni lehet, bár volt több hi
bás kifutása is.___________ ________________

Matjy. Kir. Oszlátysorsjáték
A kővetkező 

budapesti lőftrusltók 
(kerületek szerint)

Minden 
második sorsjegy 

m nycrl

ajánlfák sorsjegyeiket:

sir. (ihídi Létjntón Leóné
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percig Kovácsi helyettesiti. A 30. percben Koch 
átemelt labdájával, a fürge Juranic áttör és 
védetlenül kiegyenlít. (1:1) Az osztrákok front
ban maradnak, Gallina oktalan kifutását Takács 
kijavítja, Juranie sorozatos áttörési kísérlete 
kemény munkát ad védelmüknek. A 36. percben 
Kiéber elkalandoz ,a kél hátvéd összefut és 
Runge vezető gólt lő. (2:1). A félidő végéig a 
magyar csapat támad, Ticska két nagyon veszé
lyes támadási vezet, de egy bombája hajszállal 
elkerüli a kaput, beadását viszont a csatárok 
elől Janda csípi el.

Helycsere után magyar támadásokkal indul a 
küzdelem, de Scbneider, majd Ticska lövése a 
kapu fölé kerül. A fi. percben Haart elnyomják 
az ötös vonalon, a labda néha marad és tiszta 
helyzetben beadni készül, mikor a biró sípjába 
fuj és a legnagyobb meglepetésre kiviszi a lab
dát a 16-os vonalra, ahonnan büntelőrugást ad. 
A 11. percben az osztrákok szóhoz jutnak, Ta
kács hibáz, Kettner mellette leint és közelről 
gólt lő. (3:1)

Egy perc alatt összeomlik a magyar csapat 
és 12 perc alatt négy gólt kap.

.4 13 percben Senkey 1. faultolja Danist a 11-est 
Danis értékesíti. (4:1) A 17 percben Juranic az 
egész védelemmel kicicáz és fordulatból a 
16-os vonalról pompás gólt lő. (5:1) A 23. perc
ben Runge elfogja a labdát és besétál vele a 
kapuba. (6:1) Közben Kiéber offszájdot rekla
mál! Dehogy volt az. A 24. percben Runge lö
vése közelről a kifutó Gallina arcát éri, aki ki
áll, helyét Neuhaus foglalja el. A 31. percben 
Spilz javít, (6 : 2) de ettől kezdve

az osztrákok szuverén módon uraljuk a 
játékot,

miközben a közönség a játékosokat kifütyüli.
A 40. percben Senkey 1. labdája Takácsról 

visszapattan, a labdát Juranic belövi, (7 :(2) 
majd a 44. percben Kettner az egész védelmet 
még Neuhaust is kicselezi és besétál a labdával 
a hálóba. (8 : 2)

Az utolsó percekben fellángol a magyar tá- 
madó.sor, de Cárt szenzációs stílusban egymaga 
megakadályozza a gólarány javítását.

A mérkőzést

to
A II. félidő 25. percében Gallina megsérült, 

ekkor Neuhaus állott be helyére, aki ugyanúgy 
járt, de volt egy szenzációs védése.

A csatársor center nélkUI vergődött, 
mert Konyor nagyon jó játékos lehet egy ama- 
tőrcsapatban, de egy profi válogatott csapat 
irányítását rábízni — vakmerőség. Puha, lassú, 
irányításhoz érzéke nincs, egyedüli erénye, hogy 
tiszta helyzetben kapura tudja lőni a labdát. 
Összekötői is gyorsan látták ezt és ezért a 
szélekre tették a játékot, de csak az első félidő
ben tudták a kontaktust fentartani, mert a má
sodik félidőben úgyszólván csak a szélsők ját
szottak.

Taktikailag a lehető legrosszabbat nyújtotta 
ez a csatársor, legritkább esetben jutott a labda 
a legkedvezőbb helyzetben álló csatárhoz. Odri 
szeles volt és ezért kedvező helyzetben leadta 
a labdát, rossz helyzetben kapura lőtt. Spilz a 
játék első félórájában igen szépen és agilisán 
játszott, Ticskával igen jól megértették egy
mást, de a kapu előtt eltűnt és csak a véletlen 
juttatta a második gól szerzésének dicsőségé
hez. A két szélső volt a magyar csapat legjobb 
embere. Ticska n legjobb utón halad, hogy iga
zan elsőrangú játékossá fejlődjön. Csaknem 
minden akció tőle indult ki és ha beadását tö
kéletesíti, úgy jó partner mellett a nagy válo
gatottban is szóba jöhet. Haar rapszódikus 
formát játszott. Voltak pompás akciói, lövései, 
de a balszerencse mellé szegődött. Nagy gyor
saságát azonban több önbizalommal jobban ki
használhatná.

A játékra
u csapatok a következő összeállításban állottak 
fel:

Bécs: Cárt—Vozi, Janda—Schreiber, Koch, 
Radakovic—Eckl, Danis, Kettner, Juranie, 
Runge.

Budapest: Gallina—Takács T., Senkey I.— 
Kiéber. Kaltenecker, Schneider—Haar, Odri, 
Konyor, Spitz, Ticska.

Hullámzó játékkal indul a küzdelem, de a 
tapogatódzó csatársorok „betörését" a rugalmas 
védelmek biztosan verik vissza. A magyarok 
támadásai tervszerűbbek, Haar és Ticska lefu
tásai igen meleg helyzeteket teremtenek Cárt 
kapuja előtt. A 17. percben Ticska komért csi
kar ki Vozitól és Ticska iveit labdája u korán 
befutó Cárt mögött Konyor fejéről a hálóba jut. 
(0:1) A magyar csapat biztosan tartja kezé
ben a játék irányításút ,dc a csatársor csak a 
16-os vonalig jut el. Kiéber megsérül és két

Padjen
zágrábi biró kifogástalanul vezette. Amikor 
Haart lefújta, eljárt a sípja, mert a foult tény
leg nem volt 11-es, viszont ha már fütyült, úgy 
meg kellett volna adni vagy legalább is a labdát 
feldobnia. Amit pedig Kleber offszájdgólnak 
reklamált, az a legszabályosabb gól volt.

Megsemmisítő győzelmet aratott 
a válogatott osztrák női kézilabda-csapat 

Ausztria—Magyarország 11:1 (6:0)
A. nemzetek kozölli mérkőzésen clsöizben 

bemutatkozott magyar válogatott női kézi
labdacsapat egy pillanatig sem volt méltó ellen 
fele az évek óta együtt játszó és nagy sike
tekre viswatckintŐ osztrák válogatott hölgy
csapatnak, íWiely szédületes technikától 
játszva, katasztrofális vereséget mért magyar 
ellenfelére. Az osztrák góJok egymásután po
tyogtok be a magyar kapuba. A magyar hölgy
játékosok primitív labdalcchnikója, hiányos

taktikai készültsége már az . ső percekben 
előrevelétte a súlyos vereség árnyékát.' A fél
időben az osztrákok már 6:0-ra vezettek, szü
net után már a.- magyarok alig tudtak -itt-ott 
átvergődni a rohamozó osztrák csapaton.

A mérkőzést megelőzően az osztrák váloga
tott csapat vezetősége egy, a bécsi városházát 
ábrázoló eredeti krétarajzot ajándékozott a 
magyar szövetségnek.

Válogatott boxolóínk 14:2 arányban 
győztek Csehszlovákia ellen

Az ötödik magyar-cseh válogatott boxmcrkől 
zés újólag a magyar színek győzelmével végző-1 
dött. Abszolút fölénnyel 14:2 arányban győz
tek fiaink a csehek reprezentánsai ellen. A pont
arányban kifejezett fölényes siker értékét külö
nösen emeli az a körülmény, hogy a cseh vá
logatottak a legutóbbi találkozás óta nagy for
majavulásról tettek tanúbizonyságot s minden 
súlycsoportban a legteljesebb képességeik ki
fejtésére kényszeritették ellenfeleiket. A szép 
győzelem a magyar ökölvívás újabb erőteljes 
fellendülését dokumentálja s teljes mértékben 
igazolja a NÖSz válogatási módszerét, amely 
módot nyújt a fiatal erők érvényesülésére. A 
fiatalok ugyanis teljes mértékben beváltották a 
debütálásukhoz fűzött reményeket. Közülük 
elsősorban Kelemen nevét kell kiemelnük, aki

első válogatott szereplését knock oűt győ
zelemmel tette nevezetessé.

Fr volt különben a mérkőzés egyetlen knock 
out győzelme is. Nagyon szépen dolgozott többi 
válogatottunk is. Kitűnő világbajnokunk, Kocsis, 
bantamsillvban abszolút fölénnyel végzett ellen
felével, akit a III. menetben valósággal lehen
gerelt. Fölényesen győzött a könnyüsulyban 
Szokolenszky is, mig a többi súlycsoport csak 
••rős küzdelem után hozta meg a magyar sikert. 
Egyetlen vereségünket n weltersulyban szen
vedtük' el, melyben a fáradtan mozgó Balázs 
kénytelen volt a győzelmet Átengedni a kitünően 
dolgozó Ncckolnynak. A középsulyban Spáring 
pontozásos győzelmet ért el, bár Hermanek az 
utolsó menetben döntő fölénybe került s őt 
is hirdették ki győztesnek. A közönség élénk 
tiltakozására a pontozóbírák revideálták minő
sítéseiket, aminek alapján a küzdelmet döntet
lennek minősítették .illetőleg, mivel Hermanek 
túlesett súlycsoportján, a győzelmi pontokat a 
magyarok javára írták. Ez nz Ítélkezés volt az 
egyetlen ingadozás a birák részéről, akik ki
tünően töltötték be nehéz tisztüket.

A mérkőzés eredményeiről részletesen’ az 
alábbiakbán számolunk be:

Légsuly.
Énekes (magyar) győz Plecity cseh ellen pon

tozással.
Két technikás versenyző ádáz küzdelme, 

amely az utolsó menetben mulatott fölény után 
Énekes pontozásos győzelmével végződik.

Bantamsuly.
Kocsis (magyar) győz Vobnasil (cseh) ellen 

pontozással.
Vobnasil kitünően tartotta az első két menet

ben magát olimpiai bajnokunkkal szemben, aki 
azonban erejét az utolsó menetre tartogatva,
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Ferencváros--III. Kér. fc.
I. llgabalnoki mérkőzések

abban záporozó villámgyors ütéseivel valóság
gal lehengerelte az újonc cseh válogatottat.

Pehelysúly.
Podgorélec (magyar) győz Trminek (cseh) 

ellen pontozással,
Podgorélec állandó tempót diktálva, biztosan 

győz.
KőnnyUsuly.

Szobolevszky (magyar) győz Pöts (cseh) ellen 
pontozással.

A többszörös magyar bajnok nagy fölénnyel 
dolgozik Pöts ellen, aki az első menetben pilla
natokra földre kényszerül. A továbbiakban nem 
éppen sportszerűen védekezik Szobolevszky na
gyobb technikájával szemben, de igy sem tudja 
megakadályozni annak pontozásos győzelmét.

Wcltcrsuly.
Neckolny (cseh) győz Balázs (magyar) ellen 

pontozással
Az egyetlen magyar vereség. Balazs messze 

van igazi formájától. Az I. menetben fölényben 
van, de azután fokozatosan visszaesik s átengedi 
a nagyszerű technikával dolgozó csehnek az 
iniciativát s ezzel a győzelmet is.

Középsuly.
Spáring (magyar) győz Hermanek (cseh) el

len pontozással.
A nap meglepetése. Spáring az I. menetben 

fölényben van A II. menetben felhagy vehe
mens tempójával ,de még mindig jól áll. A III. 
menetben kifulladton áll ki, s alig kerüli el a 
csehek büszkeségétől a knock outos vereséget. 
Először Hermaneket hirdetik ki győztesnek, 
majd az Ítéletet megváltoztatva döntetlennek, 
illetőleg mivel Hermanek túlesett súlycsoport
ján, Spáring javára ítélik meg a győzelmet.

Kisnehézsuly.
Kelemen (magyar) győz Fait (cseh) ellen 

knock outtal.
Az I. menetben Kelemen nagy fölényben van 

s kemény ütései előre vetik a knock outos győ
zelem árnyékát. Klasszis fölénnyel indul a II. 
menetbe, de mély, ütést kapva, pihenésre kény
szerül. Újrakezdés után pár akció múltán irtó
zatos erejű ütést mér Fait halántékára, akit el
terülve kiszámolnak s csak hosszabb élesztgetés 
után tér eszméletre.

Nehézsul j.
Bokodi (magyar) győz Hampacher (cseh) el

len pontozással.
Erős, heves küzdelem. Hampacher fejjel 

múlja felül magasságban Bokodit s súlyban 10 
kilóval nehezebb nála. Bokodi nagyobb techni
kájával kiegyenlíti ezt a hátrányt s a tempó 
irányítása és tisztább ütései javára döntik cl a 
mérkőzést.

Sabaria- WA C 4:0 (2:0)
Szombathely, okt. 7.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen-, 
téses.) Közel kétezerfőnyi közönségnek volt al
kalma örvendezni a szombathelyi csapat va
sárnapi nemzetközi sikerének. A Sabaria nagy
szerű játékkal érdemelte ki a győzelmet, amely 
az osztrák csapat birtokába is juthatott volna, 
ha a Sabaria védelmének nem futott volna ki 
egy pompás napja Mert a közvetlen védelem 
volt ezúttal a Sabaria csapatának jobbik ré
sze. Különösen Prém brillírozott addig, mig a 
második félidőben be nem következett a jeles 
hátvéd sajnálatos sérülése. Szerencsére ekkor 
már a szombathelyi c sapal bebiztosította a 
győzelmet. A védelemben egyedül Vámos já
téka magaslott ki, mig a támadósorban a Po- 
volny—Támok-balszárny volt elemében. A bé
csi csapatnak a támadórésze volt az erőssége. 
Ott a Waltzhoffer—Hubcr-szárny tudott meg 
élni a jól fungáló szombathelyi védelem 
mellett. Nagyon jó játékot produkált Sesla, aki 
azonban durva volt, amiért a kiállítás sorsára 
jutott.

A vezető gólt a Stofián által szöktetett Tár
nok rúgta a bécsiek kapujába a 20. percben, 
majd 4 percre rá Povelny labdája táncolt a 
kapuban. A második félidő 11. perecben Braun 
öngólt vétett, nfajd a következő percben a 
v-.. jU|O|t negyediktV’AC hátvédjének öngóljával 

góljához a Sabaria.

A vidéki atléták diadala
a marathoní iutóbajnokságban

bonyolította le az atléta-

A szövetségi serleg premierje
Ferencváros—Hungária 1:0 (0:0). A két csa

pat csapkodó, rendszertelen játékot folytatott. 
A mérkőzésen alig láttunk egészséges akciót. 
A két csapat a következő összeállításban vette 
fql a küzdelmet: Ferencváros: Huber — Hun- 
gler, Papp — Fuhrnuurn, Lyka, Obitz — Rá- 
?Só, Kpszta, Slecovits, Tangóid, Kiss Gábor 
— Hungária: Fehér — Singer, Vogel — Rebrö, 
Orlh, Nádler — Opata Skvarek, Linbeck, Tritz, 
Nagy.

A mérkőzés egyetlen, győztes gólját a befe
jezés előtt edv perccél, a bnlszélsöt játszó Kiss 
Gábor lőtt

Miskolc csapata elszenvedte 
első vereségét

Az Attila múlt vasárnapi döntetlenje már’ 
előrevetette a vasárnapi vereség árnyékát. Az 
Attilát győzelmi útjában elsőnek az Erzsébet
város akadályozta meg. A II. ligában veretle
nül vezető Pécs-Baranya vasárnap is megsze
rezte két bajnoki pontját. A vasárnapi győze
lem hatása alatt a pécsi klub vezetősége elha
tározta. hogy 300 tagjával elkíséri a csapatot 
Miskolcra, az Attila ellen lejátszandó mérkő
zésre. A vasárnapi eredmények:

Budapest: Józsefváros—Vác FC 2:1 (10). 
Miskolc: Erzsébetváros—Attila 2:1 (1:1). 
Pécs: Pécs-Baranya—Húsos 2:0 (1:0). 
Rákospalota: Rákospalota-—Soroksár 2: 1.

Vasárnap délután___,_______ _____
szövetség a gödöllői országúton Magyarország 
marathoní futóbajnokságát. A vidéki atlétiká
nak a magyar hosszutávfulás terén megszerzett 
hegemóniája a vasárnapi bajnoki versenyen 
kulminált, amennyiben

a bajnok kisvárdal Galambost a salgótar
jáni Zelenka, majd u szegedi Gyetvai kö
vette a célba, azután a kassai Halla kö
vetkezett és csak ötödiknek futott be a 

célba az első pesti futó, a MAC lovasa.
A fordulónál Galambos vezetett Gyetvai előtt 

500 méterrel, utóbbit Lovas és Halla követte. 
Itt Galambos előnyét fokozza és két kilométer
rel győz.

A hódmezővásárhelyi László 34 kilométernél 
összeesett és versenyét feladni kényszerült. 
Halla és Gyerlvai 30 kilométernél elvesztették 
cipőjüket és a hátralévő távot már mezitele” 
lábakkal futották végig a hátralevő távot.

A befutási sorrend a következő:
Bajnok: Galambos (Kisvárdal SE. 2 óra

52 perc 35 mp.)
2. Zelenka (Salgótarjáni BTC) 3 óra 02 p. 

08 mp. 3. Gyetvai (Szegedi MTE) 3 óra 04 p. 
58 mp. 4. Halla (Kassai AC 3 óra 08 p. 10 mp. 
5 Lovas (MAC) 3 óra 11 p. 45 mp. 6. Messingcr 
(KAFC). 7. Csillag (ESC). 8. Godó (ZISEL
9. Török (MAC). 10. Grosz (Kisvárdai SE).

Vasárnapi sporthírek
X Magyarország 10 kilométeres gyalogló

bajnokságát vasárnap bonyolították le az 
üllöi-uti pályán. A bajnoki címet ismét a 
védő Janosik (Máv) ragadta magához; 54 p 
12.6 mp-es idővel absolválváu versenyét. Má
sodik Hóra Ferenc (FTC) 55 p 48.2 mp. 3. 
Hufsiegel (ESC) 59 p 06 mp. Pintér (Máv) 
és Fehér (ESC) feladták a versenyt

X A Glóbus TC vasárnap’ délelőtt nagy ér
deklődés mellett rendezte mezei futóversenyét. 
A versenyen került döntésre a „Glóbus ván- 
dordij" sorsa is, amelyet ez évben a Franklin- 
nvomda futóinak sikerült a védő Pallas-tól el
hódítani. 1. Franklin 41 p. 2. Pallas 48 p. 3. 
Glóbus 77 p. 4. Thália 84 p. Egyénileg: 1. Macii 
István (Pallas) 9 p. 2. Modor ‘(Franklin) 9 p. 
02 mp. 3. Einhorn (Pallas) 9 p. 07 mp. A női 
versenyhón 1. HoíTer Ilona (Franklin). 2. Szabó 
Janka (Glóbus). 3. Fekete (Franklin).

X Jogakadémiák intézetközi atlétikai verse
nye. A kecskeméti, miskolci és egri jogakadé
mia hallgatói szombaton délután Egerben nagy
számú előkelő közönség jelenlétében atlétikai 
versenyt rendeztek. A győztesek a következők: 
100 in. síkfutás: Kruzsinszki, Eger 11.6 mp. 400 
m. síkfutás: Szabó, Eger 55.2 mp. 800 m. sík
futás: Szabó, Miskolc 2.12.4 mp. Svéd staféta) 
Eger 2 p 14 mp. Magasugrás: Vince, Kecskémé 
165 cm. Távolugrás: Gál, Kecskemét 635 ctó. 
Sulydobás: Lengyel, Miskolc 1194 cm. Diszkos® 
Lengyel, Miskolc 3455 cm. Gerely: Szabó, Mi*  
kólc 4830 cm.

X A Budai Kerékpáros Egylet szokásos év*  
záró hegyiversenyét ez évben a jánoshegyi te
repen, 6800 m-es távon bonyolitotta le. Győzött 
Szekeres Béla (Postás) 17 p. 21 mp-el. 2. 
Huszka (Világosság) 17 p. 46 mp. A haladóid 
közül Deulzler Alajos (TTC) került ki győzte*  
sen 18 p. 50 mp-el, a szeniorok közül Kozdo*  
Gyula (UTE) 19 p. 37 mp-el, mig a kezdők ver
senyét Szabó (CsTK) nyerte 18 p. 51 mp-d 
idővel.

X Németország 5:3 arányban vezet Magyar
ország ellen a golfmérkőzés első napján. A 
gyönyörű fekvésű svábhegyi pályán vasárnap 
kezdődtek meg a német—magyar golfmérkfl*  
zés küzdelmei. Magyar részről Lauber Dezsői 
fGyurkovich Béla, Kovács Jenő, Szlái ‘
mig német részről dr. o
Neyhausen (Bróma). Hagedorf (Kiél) és Sanjek 
(Berlin) álltak starthoz. Az első napon a né
metek 5:3 arányban vezetnek. A mezőny leg
jobb embere Kovács. A küzdelmeket ma egész 
nap folytatják.

X A vasárnapi Vidéki Kupa-mérkőzések so
rén a Bástya elkeseredett küzdelemben le
győzte a Bocskayt. míg a Somogy 6: ! (4:0)
arány fölényes győzelmet aratott a Zala-Ka- 
nizsa fölött.
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A »rerk*«ztésérf és kiadásért felel: 
Dr. ELEK HUGÓ. 

Kiadta.
A HélMi Lapok" U|sá«vál!alzt.
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Jenő, Szlávy Bélán! 
Linburger (Leipzig),
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