
XIX. Molyom 42. sz. io oldal ara 10 nitér Budapest, 1928 október IS

HÉTFŐI NAPLÓ
ara 10 Altér Budapest, 1928 október ti

AZ ELŐFIZETÉS ÁRA:
Egy évre 5 pengő « Félévre 2*5  pengő 

EGYES SZÁM ÁRA:
Magyarországon 10 fillér. Jugoszláviában 

1 dinár. Ausztriában 20 Groschen

POLITIKAI HETILAP
SZERKESZTIK:

Dr. ELEK HUGÓ és MANN HUGÓ

MEGJELENIK MINDEN HÉTFŐN REGGEL 
Szerkesztőség és kiadóhivatal:

Budapest, Vil. kér., Rákóczi-út 36. szám 
Telefon: József 308—06

Vasárnap (d. u. 4-től): Aut. 245-81,100-43

A Gráf Zeppelin vasárnap este 
ellenszelekkel küzd az Óceán felett 
ötszáz mérif Bldny ire Aeu>-Yorktól
H lakehursti repülőtéren óriási tömeg oárja a léghajót
Ma reggelre leiziK a Gráf zeppelin megérkezései

Csütörtökön délután három órakor in
dult el a friedrichshafcni állomásról a Gráf 
Zeppelin, fedélzetén dr. Eckenerrel, Roscn- 
dal parancsnokkal, a Gráf Zeppelin testvér 
hajójának, a Los Angelosnak parancsnoká
val, Herrer ezredessel, a Spanyol—Argen
tínai Léghajótársaság vezetőjével, valamint 
a személyzeten kivül több utassal Amerika 
felé. Ettől a perctől kezdve az egész világ 
figyelme kíséri lázas izgalommal a Gráf 
Zeppelin útját a kontinens és az óceán fö
lött. A legutóbbi jelentés arról számol be, 
hogy a délkarolinai Charlestontól 1800 mért- 
földnyire légvonalban vihartölcsérbe került 
a Gráf Zeppelin és burkolatának egyik alu- 
miniumtartója- eltörött A rádiójelentés után 
Charlestonból hadihajók futottak ki a ten
gerre, hogy segítséget vigyenek. Később az
után dr. Eckener rádión közölte, hogy nincs 
szükség segítségre, hozzáfogtak a megsé
rült ballonhüvely kijavításához és 

zavartalanul folytatják útjukat.
A vasárnapra virradó éjszakától eltelt idő 
alatt történt eseményekről a Hétfői Napló 
alábbi táviratai számolnak be:

A Gráf Zeppelin vasárnapi 
útja

New-York, okt. 14.
(H. N. tud.) Á cathami tengerészeti rádió

állomás felfogta a Gráf Zeppelin rádiótávi
ratát, amely szerint a léghajó 36 fok nyu
gati hosszúság és 34 fok 40 perc északi szé
lesség alatt van. Nyomban azután újabb 
szikralávirat érkezett, amelyet Rosendal 
parancsnok hitelesilctt és amely szerint a 
léghajó vezetői szerint valószínűleg már 
vasárnap délután Lakehurstba érkeznek. 
Ugyancsak Rosendal parancsnok ellenjegy- 
zésével érkezett rádiólávirat Washingtonba 
a tengerészeti minisztériumba.

Ebben jelenti, hogy a Gráf Zeppelin 
körülbelül háromnegyed normális gyor

sasággal simán röpUI.
Eckener dr. szerint, ha megtarthatják ezt 
a sebességet, vasárnap délután megérkez
hetnek. Vasárnap hajnalban két órakor 
újabb rádiójelentés következett, amely arról 
számolt be, hogy az óriás léghajó a Ber
muda szigetektől körülbelül M0 mértföld- 
nyíre keleti irányban halad. Neai-York in
nen légvonalban 1500 kilométernyire fek
szik.

Rádíőüz enetek tömege
Lakehurst, okt. 14. 

„ (A Hétfőt Napló tudósítója.) Ar. időjárási 
jelentések könnyen változó tiz mérföldnyi se
bességű szeleket jósolnak. A szakértőknek az a 
véleményük, hogy

ma, vasárnap Ideális körülmények között 
lehetne leszálInL

Az ég felhős, nincs kizárva azonban kisebb eső. 
A porllandi Oregonból érkezett jelentés az 
Assoclatcd Prcsshez. amely szerint egy rádió
amatőr elfogta a Gráf Zeppelin egyik rádió
távíróiét. Eszerint a Gráf Zeppelin

elhagyta a Bermuda szigetcsoporthoz tar
tozó Sl. Dnwls szigetet

Délután cgv órakor a középeurópai időszámítás 
"terint a tengerészeti rádióállomás jelentette, 
hogy

■ Gráf Zeppelin rádiókészülékeit állandóan 
teljesen tisztán lehet hallani.

Az üzenetek azonban mind magántermészetüek 
és nem közölhetők. A Gráf Zeppelin utasai kö-

zel 200 rádióüzenetet váltottak barátokkal és 
rokonokkal. Az üzeneteket a cathami rádióállo
más továbbította. Egy-egy üzenet állag 35 szó 
volt.

Délután 6 óra: nem a felel a Gráf Zeppelin
Newyork, október 14.

Az Associated Press jelenti Lakehurstból: 
A repülőtér vezetősége többizben felvilágo
sításért fordult a Zeppelinhez, de a léghajó 
a következő választ adta:

— Nem tudunk nektek válaszolni, mert 
igen elfoglal minket a sajtóanyag to

vábbítása.
Ezért a tengerészeti állomás parancsnoka, 
Jackson kapitány még egyszer sürgős vá
laszt kért a léghajó vezetőségétől arra, 
hogy milyen előkészületeket tegyen a le
szállásra. A kapitány sürgönye a következő
képen hangzik: „Választ kérek a mostani 
helyzetről és a megérkezés előrelátható ide
jéről. Szükségünk van sürgősen erre a fel
világosításra. Szükséges továbbá, hogy több
ször kapjak helyzetjelentési* 4.

Délben, körülbelül 6 óra tájban közép
európai idő szerint, egy félórával a kapi
tány sürgönye után

a válasz még nem érkezett meg.
Azt sem tudják, hogy a léghajón felvették-e 
Jackson kapitány sürgönyét vagy egyálta
lán figyelmen kivül hagyták.

Ellenszelekkel küzd a léghajó
Washington, október 14.

(A Hétfői Napló tudósítójától.) A Hatleras- 
fok parti őrsége fölfogta a Gráf Zeppelin 
egyik rádiógramját, amely szerint a léghajó öt 
óra tájban 320 mérlföldnyire volt a Hatteras- 
foktól, az északi szélesség 33 foka és 40 percén 
és a nyugati hosszúság 58 fokán. A legutóbbi 
hírek szerint tájékozott körökben azzal szá
moknak, hogy

a Gráf Zeppelin vasárnap délben már nem 
érkezik Lakehurstbe, hanem csak holnap 

reggcL

Utjának*  utolsó részén ugyanis igen heves el- 
lenszelekkcl kellett küzdenie, ami a léghajó 
sebességét csökkentette. A léghajó személyzete 
állandóan dolgozik a megsérült stabilizációs 
terület kijavításán.

Óriási tömegek várakoznak 
a lakehursti repülőtéren

Friedrichshafen, október 14.
(A H. N. tud.) A legutóbb Ideérkezett je

lentés szerint, amerikai Időszámítás szerint 
a léghajó, 10 óra 30 perckor, vagyis a kö
zépeurópai Időszámítás szerint 4 óra 30 
perckor 500 mérföldnyi volt Lakehurat- 
tól. A léghajó óránkénti sebessége 30 mér
föld.

Lakehurst, október 14.
A lakehursti repülőtéren egész napon át 

óriási tömegek várakoztak a .Zeppelinre. 
Ifjabb Mark Crack, a kereskedelmi minisz
térium légügyi segédtitkárn a német követ
ség több tagjával Lakehurstba repült a 
Gráf Zeppelin fogadtatására. A repülőtér 
vezetőségének intézkedésére 30 kilométer 
körzetben nem tartózkodhatik egyetlen re 
pülőgép sem, nehogy a megérkezés alkal

mával szerencsétlenség történjék.
Newyorkban óriási Izgalommal várják 
a Zeppelint és amerikai szokások sze
rint óriási összegekben kötnek fogadá

sokat
a léghajó megérkezésére.

Újra megszólal
a Gráf Zeppelin rádiója!

Washington, október 14.
Este hét órakor szikratáviratot közvetí

tett a norfolki állomás. Ebben jelentik, hogy 
a Gráf Zeppelin a Bermudáktól 80 mérföld
nyíre északra repül.

Az üzemanyag elegendő, nincs, baj és a 
személyzet tovább dolgozik a hiba ki

javításán.
Ez a távirat azt mutatja, hogy a óriás lég-

Búd János, közgazdasági miniszter Berlinből 
Londonba utazott

Búd János közgazdasági miniszter tiz 
nappal ezelőtt Berlinbe uuizott — mint an
nakidején kijelentette — abból a célból, 
hogy a gazdasági és pénzügyi helyzetet ta
nulmányozza. Vele utazott Mayer János 
földmivelésügyi miniszter is.

Búd János, amikor elutazott, kijelentette, 
hogy Berlinből legkésőbb vasárnapra, ok
tóber ÍA-ére visszaérkezik Budapestre.

A Hétfői Napló munkatársa vasárnap 
délelőtt érdeklődött Búd János pénzügymi-

„Nem pusztulhat el az a nemzet, 
melynek a távolban is ilyen haza

szerető polgárai vannak" 
dedikálta arcképét Rothermere lord három ame

rikai magyarnak
Meg a háború előtt vándorolt ki Amerikába 

Vártos Ferenc egyszerű magyar földmives, aki 
most visszajött látogatóba az óhazába. Vártos 
Ferenc hazafelé jöttében a pittsburgi Amerikai 
Magyar Kulturegyesülct megbízásából az ame
rikai magyarok nevében

tisztelgő látogatást tett Rothermere lord
nál, akinek egy egybcsrőlt amerikai és ma

gyar lobogót adott át
Az ünnepélyes Iá tóga fás részleteit Vártos Igy 
mondotta el munkatársunknak:

— Október elején kötött ki a hajó Cherburg- 
bán. Hannadmagaminal: Rellder Ferenc és 
Mucskay János szintén amerikai magyarokkal 
Londonba mentünk, ahol Rothermere lordot a 
'avoy-Hotelhnn kerr»tilk fel.

— A lord ma nem fogad, — jelentették 

hajó alig távolodott el legutóbhi pozíciójá
tól. Ebből arra gondolnak, hogy

a Gráf Zeppelin egy darabig visszafelé 
kanyarodott,

hogy a röpülésnek kedvezőbb szeleket fog
jon el.

Mért nem válaszol pontosan 
Eckener ?

Berlin, október 14.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Estig érkezett 

jelentések szerint, Hughes admirálisnak, az 
amerikai tengerészet vezérkari főnökének véle
ménye szerint a Gráf Zeppelin csak reggel ér*  
kezhet meg. Hogy a léghajó isméé a Bermudák 
irányából adott le jelentésekt, azzal magyaráz
zák, hogy

Légköri zavarok miatt visszafordult és nyu- 
godtabb régiókat keresve.

Késő estig FriedrichschaJenbe sem érkezett 
újabb pontos jelentés a léghajó helyzetéről.

Ennek az a magyrázata, hogy Eckener 
dr. parancsnok lekötötte magát az ameri

kai sajtószolgálatnak 
és ezért nem ad közelebbi adatokat a léghajó' 
helyzetéről az európai sajtó számára.

niszter külföldi utjának eredményei iránt.
Búd János még nem érkezett haza, sőt 
a legközelebbi napokban sem tér vissza.

A közgazdasági miniszter ugyanis berlini 
tanulmányút jóval nem fejezte be utazását, 
hanem tovább utazott Angliába.

Búd János közgazdasági miniszter ez- 
ldőszerint még Londonban tartózko

dik, ahonnan csak e hét végén vár
ják őt haza.

ki, de mikor megmondottuk, hogy magyarod 
vagyunk, nyomban megnyíltak az ajtói. Köny- 
nyezve adtuk át Rothermcrénck a két zászlót, 
amit ő meleg szavakkal köszönt meg és rövid 
gondolkozás után

rgy-egy arcképet ajándékozott
Vártos megmutatja a fényképei, amelyen an

golul a következő dedikácló van:
„Nem pusztulhat el az a nemzet, melynek 
a távolban Is ilyen bazaszerető polgárai 

vannak. — Rothermere."
— Mintegy másfél órát töltöttünk Rothermera 

lordnál, aki egész idő alatt a legszeretetremél- 
lóbh kedvességgel és a legbehatóbban érdeklő
dött az amerikai magyarok anyagi és erkölcsi 
helyzetéről és meleg szeretettel beszélt aa 
óhazai magyarokról,
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Értesítjük az igen tisztelt kö
zönséget, hogy a wieni nagyvárosi 
tejeliáló üzemekben már régebben 
alkalmazott „HofTmann—Kohl“
szabadalmazott eljárással kezelt 
hideg kvarcfénnyel (ultra vlolett- 

sugarakkal) besugárzott lejei

Napfénytej
elnevezéssel hozunk rövidesen for
galomba, mely a külföld hírneves 
orvosprofesszorai szerint a fiatal 
fejlődő szervezet megerősítését és 
ellenállóképességét fokozza cs fő
ként az 

angolkór 
de más betegségek 
megelőzésére és 
gyógyítására is (tu
berkulózis) kiválóan 

alkalmas.
Előállítására csak kiválasztott 

gazdaságokból, hygieniai szem
pontok szemelőtt tartásával, külö
nös gonddal kitermelt és kezelt te
jet használunk fel.

A

Napfénytej
amelyet mintaoltalommal védett 
aluminium-kupakos (1, %, %-lite- 
rés) kék üvegekben fogunk áru
sítani, az emberi szervezetre való 
hatásában egyenértékű • nap él
tető sugaraival. — Gazdag vita
mintartalma, nagy tápereje, kel
lemes ize és forralhatósága miatt 
nemcsak betegek, de az egészséges 
kicsinyek és felnőttek meglepően 
eredményes táplálékául is szolgál.

Napfénytej
a

napokban várható ható-

Budapoit. 1928 október 18,
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Bethlen vasárnap Sopronban 
szenzációs beszédet mondott 

Trianon ellen
„A velencei szerződésben nem mondtunk le semmiféle 
területről**  — „A hűséges Sopron az első éket verte be 

a trianoni szerződésbe**
Sopron, okt. 14.

Sopron és környékének népe ma nagy ünne
pet ült. Délelőtt avatták fel impozáns ünnep
ség keretiben a büségkaput, amelyet a törvény- 
hozás emelt aa 1922. évi XXIX. t.-c. alapján 
emlékére annak a hűségnek, amelyet e város és 
vidékének népe tanúsított a népszavazás al
kalmával. Az emlékmű az ónási várostornyot 
dlazitl. E torony alapjait még a rómaiak rak
ták le és most bejárójának boltívét átépítették.

Az ünnepségen megjelent Bethlen István 
gróf miniszterelnök, Zsitvay Tibor, a képvise
lőház elnöke, Herrmann Miksa és Klebelsberg 
Kunó gróf miniszterek, Széchenyi Bertalan 
grőt, a felsőház alelnöke, bárciházi Bárczy Ist
ván miniszterelnökségi államtitkár, Puky Endre 
a képviselőház alelnöke, Ángyán Béla államtit
kár, Hereregh Ferenc és több képviselő.

DcieflŐtt 11 órakor a hatalmas tömeg viharos 
éljenzéssel fogadta az érkező miniszterelnö
köt és kíséretét. Miután a soproni egyesített 
dalárda elénekelte a Hiszekegyet, majd a Nem, 
nem, soha-t, vitéz Simon Elemér főispán meg 
nyitotta a közgyűlést. A főispán köszöntötte a 
miniszterelnököt, a képviselöház elnökét és a 
kormány tagjait, nemkülönben az összes ven
dégeket és felkérte Thurner Mihály polgármes
tert az ünnepi beszéd elmordására.

Hosszantartó viharos éljenzés követte a pol
gármester szavait, aki ezután a miniszterelnök
nek átadta a művészi kivitelű díszpolgári ok
levelet.

Gróf BETHLEN ISTVÁN
n kővetkező beszéddel válaszolt:

— Eljöttem önök közé, — mondotta a mi
niszterelnök — hogy meghajtsam az ország 
zászlaját Sopron polgárainak honfiul hűsége 
előtt. Eljöttem, hogy köszönetét mondjak azért 
a kitüntetésért, melyben Sopron városa szemé
lyemben részesített, mert úgy vélem, nem téve
dek, amikor azt mondom, hogy ez a kitüntetés 
nem a hétéves miniszterelnöknek szól, hanem 
szól nekem egyénileg, aki résztvettem abban a 
munkában, hogy Sopront megmentsük a hazá
nak. Ha visszagondolok azokra az időkre, 
amikor kérdésessé vált, vájjon Sopron és vi
déke megmarad-e Magyarországnak, ma is szo
rongó érzés fog el. Kétségben voltunk atekin- 
leiben, vájjon sikerül-e egy talpalattnyi földet 
is megmenteni az országnak eme értékes részé
ből. Igenis szükség volt önfeláldozó, férfias ak
cióra, mert a hazát nem szavakkal, hanem tet
tekkel mentik meg. Szükség volt mérsékletre 
és bölcseségre is, mert túlfeszíteni a húrt nem 
lehet és nem szabad.

Vigasztalja Sopront az a tudat, hogy becsü
letes ügy mellett harcolt, de vigasztalja 
még egy másik tudat Is éa ez az, hogy 
ezekről a területekről, amelyeket tőlünk 
elcsatoltak, önként nem mondottunk le, 
hogy az erő hatalmával csatolták el őket, 
amit ml Igazságosnak, méltányosnak, jogos

nak sohasem Ismertünk el.

Eljön az Igazság napja — mondja 
Bethlen miniszterelnök

Hiába követeltük, hogy kérdezzék meg a 
népet, majd a népszavazás során kiderül, 
hogy Igaz-c ez vagy sem, az volt a felelet, 
hogy a népnek arru hivatott vezérei már 
nyilatkoztak, tehát felesleges a nép meg

kérdezése.

Sopron verte az első 
éket Trianonba

akkor jött a soproni népszavazás, amely

kezelt tej 
szabályozó

— mihelyt az erre vonatkozó és 
közeli 
sági engedély megjelenik — 234 
fióküzletünkben és 1880 viszont*  
elárusító helyűnkön (fűszer-, pék-, 
élelmiszerüzletekben, tej- és kávé
mérésekben stb.) előnyös árban 
lesz kapható. A kvarcfénnyel 
(ultraviolelt-sugárral) 
forgalombahozatalát
hatósági engedély ugyanis czideig 
még nem jelent meg.

Kérjük tehát e rövid ideig a már 
eddig is nagy számban érdeklődő 
közönség szives türelmét

Országos Magyar Tejszövetkezeti 
Központ ni. sz.

Fővárosi Tejüzem rt.

Sopron-, Győr- és Vasmegyei Tej
gazdasági rt.

Tejtermelő éa Ipari rt

T< ̂ értékesítő és Tejgazdasági rl. 
Ltirle és Társa Tejüzeme.

A

Amikor Velencében a tárgyalások folytak, so
hasem volt szó arról, hogy lemondjunk a nyu- 
gntmngyarországi területekről, hanem csak ar
ról, hogy annak fejében, hogy Sopron és vi
déke népszavazás rendjén nyilváníthassa aka
ratét, odahatunk, hogy azok a magyarok, akik 
megszállva tartják Nyugatmagyarország többi 
részét, a mérséklet szavára hallgatva, vissza
térjenek otthonukba. Nem leoiondásr^l volt 
hát sző. Ezt nyíltan hirdetem. ■ 'Meg vagyok győ
ződve, hogy eljön az gz idő, amidőn, újból fel
ragyog az igazság napja és e^nafTon-'lehetellen
ségnek tartom, hogy volt szövetségestársaink 
a győzők jogára hivatkozzanak, amelyet ma
gukra nézve sem ismertek el. Lehetetlennek 
tartom, hogv ezen a napon megtagadják azt, 
hogy Magyarországgal egyetértésben, vele meg
egyezve és a nép meghallgatásával döntessék 
cl ez a kérdés.

Hiába hallatszanak át hangok a határon, 
hogy emellett a döntés mellett 70 millió 
ember áll őrt, ezt nem hiszem és nem ta
dom elképzelni, mert a ml Igazunk mellett 
az igazság, a jog, a fegyvertárai hűséghez 
való köteles ragaszkodás áll éa ez erősebb, 
mint as erőszak joga, amelyre csak a győ

zők hivatkozhatnának
— Eljöttem önök közé, hogy hirdessem ezt az 
igazságot és hirdessem a nemzet bizalmát jö
vője iránt. Eljöttem azért, hogy abban a nehéz 
sorsban, amdybe Sopron Nyugatmagyarország 
elcsatoLása folytán jutott, kijelentsem a kor
mány készségét a közremÜKÖdésre, kijelentsem 
azt, hogy a kormány segítségére siet a város
nak gazdasági téren szorongatott helyzetében.

Délután egy órakor többszáz terítékes disz- 
ebéd volt a Kaszinó nagytermében, a diszebéd 
keretében felavatták, a hüségserleget amelyet 
gróf Széchenyi Bertalan, a felsőház aldaöke a 
Széchcnyí-hesnzclség hálája jeléül adományo
zott Sopronnak és vidékének a népszavazás 
alkalmával tanúsított hűségéért.

A diszebéd egyetlen szónoka
BETHLEN ISTVÁN GRÓF MINISZTER

ELNÖK
volt, aki a serlegavató beszédet mondotta.

A serlegre Széchenyinek a következő szavai 
■annak bevésve:

„Hol fognak hamvaim pihenni Jiétdem gyak
ran magamtól e hazában-e, avagy a külföl
dön". Idézet ez gróf Széchenyi István naplójá
ból és mintha a túlvilágról szólna hozzánk a 
legragyogóbb magyar elmének aggodalma! Va
lóban, mit látunk, ha sajéjjelnézünk a hazán?

Rákóczi Ferenc hamvai nem magyar 
földben nyugszanak. Szent László városa 
nincs magyar földön, Pozsony, az ital ko
ronázó város, amelyhez a magyar törté
nelem annyi tradíciója és annyi heroikus 
megnyilatkozása fűződik, szintén nincs 
mngyar földön. Azon a földön, amelyen 
a Báthoryak, Bocskayak, Bethlenek és az 
erdélyi fejedelmek Mrju van, idegen 

zászló leng
— Azt mondhatnám, hogy hontalanná

vált a magyar saját hazájában, 
mert ha a haza fogalma azokat a területeket 
Öleli fel ,amelyeken magyar síremlékek ós a 
magyar történelem emlékkövei vannak, ame
lyekhez a magyar sorsnak öröme és bús nap
jainak emléke fűződik, amikor azt kell mon
danom, hogy egy harmadát a hazának területi
leg megtartottuk ugyan, de

a magyar történelem emlékének háromne
gyedrésze kívül rekedt a határokon.

— A háború előtt több, mint egy évtizeddel ’ 
propaganda indult meg a külföldön abban űr 
irányban, hogy Magyarország a r.em-magyar- 
ajku kisebbségeket elnyomja, hogy üldözi azok
nak anyanyelvét, lehetetlenné teszi boldoguld- I

V(

sukat, hogy erőszakos magyarosítással törekszik 
őket beolvasztani. A háború alatt ez a propa
ganda orgiákat ült, bent az országban arra tö
rekedvén, hogy elidegenítse azokat, akik nem
magyar anyanyelvűek; orgiákat ült a frontokon 
s az egész világon és nem tudtunk vele szem
ben védekezni. Hiába volt a védekezés ez 
ellen, mintha fallal álltunk volna szemben, mi 
akik annak idején ott voltunk Párisban és a 
trianoni békeszerződésről tárgyaltunk. Egységes 
állásfoglalással álltunk szemben, amely a né- 

önrendelkezést fogának címén azt köve
telte, hogy mindazok a területek, amelyeken 
nem-magyarajku állampolgárok laknak, csatol- 
tassanak el az országtól. Hiába mutattunk rá 
arra, hogv ez a felfogás egy hazug propagan
dának a következménye és nem felel meg a 
tényeknek.

És _____ .... , . . .
bebizonyitotta, hogy olyan területek, ahol nem- 
magyarajku polgártársaink vannak többségben, 
amelyekről a győző hatalmak azt állították, 
hogy más országokhoz kívánnak csatlakozni, 
mellettünk nyilatkoztak és bebizonyították, hogy 
alaptalan volt ez a feltevés.

— Vádolom azokat, akik annakidején ki
eszelték a trianoni békeszerződést, hogy a 
nép akarata ellenére, a nép tadta nélkül, 
mint sukkílgurákat tolták őket egyik hata
lom köréből a másikéba és ezzel megsem
misítették azt a morális alapot, amelyre 
mindig hivatkoznak, amikor a trianoni bé

két igazolni akarják.
Sopron és hűsége megdönthetetlen bizonyítékot 
adott a magyar nemzet igazsága mellett, 
amelyre unos-untalan hivatkozni fogunk azok
kal szemben, akik más területen a népet meg
kérdezni nem merték.

— A soproni népszavazás emléknapját ün
nepeljük. Sopron hűségével megmentette a Lég. 
nagyobb magyar sírját, a nemzetnek megmen
tett egy virágzó várost és vidékét, saját elő- 
nyére, de a nemzet javára is.

Az első éket verte be a trianoni szerző
désbe, az első pillérét bontotta meg, reví
ziót vitt keresztül a trianoni szerződésben 
és bizonyítékot adott a nemzet Igazsága 

mellett.

Legyen áldott tehát Sopron városa és hazafia
son gondolkozó népe. Én ezt a serleget Sopron 
város lakóira emelem és nemes tartalmát arra 
a hűségre ürítem, amely biztos záloga — ha 
mindannyian követjük — annak, hogy boldo
gabb napok fognak még derülni erre a honra.

Zugó éljenzés és szűnni nem akaró taps H- 
vette a miniszterelnök szavait, majd felhangzott 
a Himnusz, amelyet a résztvevők állva hallgat
tak végig.

A miniszterelnök ezután nemsokára eltávo
zott és visszautazott a fővárosba. (MTI.)

Impozáns módon ünnepelte a Lipót 
városi Kaszinó Baracs Marcell 

elnök tízéves jubileumát
Impozáns módon nyilatkozott meg vasár

nap, a Budapesti Lipótvárosi Casinó tag
jainak ragaszkodása a Casinó elnöke, Baracs 
Marcell dr., országgyűlési képviselő mellett, 
aki casinó i elnökségének tízéves jubileumát 
ünnepelte. A Lipótvárosi Casinó ebből az 
alkalomból vasárnap délre díszközgyűlést 
hivott egybe, amelyen a Casinó tagjain kivül

a fővárosi társadalmi élet számos ki
tűnősége is megjelent.

Rust József alelnök megnyitó szavai után 
Márkus Jenő, a Casinó alelnökc üdvözölte 
a jubilánst, aki — úgymond —

a nemzeti kultúra szolgálatába állította 
a Casinót,

s az utolsó tiz esztendőben, programjához 
hiven, a Casinóban tömörült polgárságnak 
igaz, önzetlen, lelki irányítója volt.

Baracs Marcell elnök válaszában kifej
tette, hogy tiz évvel ezelőtt, amikor az el
nöki széket elfoglalta, izzott a magyar gló
busz s szükség volt a polgárság helyes meg
szervezésére, különösen azon a területen, 
ahol az állami gondoskodás csödölt mondott 
volna, ha a társadalom ereje nem teljesiti 
a kötelességszerü gondoskodást, örvendve 
állapította meg, hogy az utolsó válságos tiz 
esztendőben példásan teljesítette feladatát a 
Lipótvárosi Casinó, melyet

a legszebb nemzeti célkitűzések vezet
tek: a műveltség, a művészet, Irodalom, 
erkölcs és a törvények örök tisztelete 

és ápolása.

A jelenlevők helyeikről felállva hosszas, 
lelkes tapssal fogadták Baracs Marcell be
szédét. A Lipótvárosi Casinó ünnepsége va
sárnap este díszes bankettel fejeződött be, 
amelyen az est szónoka. Vészi József, mél
tatta a jubiláns érdemeit.

— Megnyitották as őssl tárlatot. A Mücsar- 
rokban a tárlat vasárnap délelőtt 11 órakor nyílt 
meg, amelyen megjelent Kertész K. Róbert h. 
államtitkár, Buzáth János alpolgármester és 
Llbcr Endre tanácsnok, valamint a magyar 
főúri világ számos tagja.

Magyar Légiforgalmi RT.
IgaxgatOsAg és léglutasAsI Iroda: IV. VActu. 1.

Légiforgalom
BudapMt-wien

Téli menetrend:
8.00 8 ind. BUDAPEST órk. A 15.40
9.45 ▼ érk. WIEN ind. • 18.55
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lódul • Vadásikürt-szállótóí

Mcnetdi): Bpcsl-Wlen (vagy Wien-Bpeat) P 50.—
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Két úrén át havazott és húorkán 
tombolt vasájmapjDebreeenbon 

A hóvihar miatt elmaradt a vásár ^111
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Debrecen 

városa vasárnap reggel olyan zord, abnor- 
zyális időre ébredt, amilyen nem igen for
dult elő más október havában. Reggeli nyolc 
órakor szokatlanul hidegre fordult időben

havazás kezdődőit s sürü pelyhőkben 
hullott a hó a városra és a környékező 

vidékre.
'A havazás délelőtt tiz óráig tartott, amikoi 
valóságos

havas szélorkán

kezdett tombolni a város felett, amelynek 
elmúltával órákon át esővel vegyes hópely- 
hek hullottak alá. Az esővíz és a hóié meg
fagyott a város utcáin, úgy hogy az úttest 
sikamlóssága miatt életveszélyessé vált az 
utcai közlekedés. Estefelé többen elcsúsz
tak s láb és kartörést, illetőleg fleamodást

Szociális és humánus munkaidőt, 
fizetésrendezést és a nyugdíjasoknak 
lakbért kívánnak a magántisztviselők

A Magánalkalmazottak Országos Nemzeti 
Szövetsége vasárnap népes kongresszust tar
tott, amelyen az egyes szakmák kiküldöt
tein kívül megjelent Berky Gyula ország
gyűlési képviselő is.

Szües József alelnök megnyitotta a kon
gresszust, amelynek elnökévé egyhangúlag

Szilágyi Lajos dr. országgyűlési képvi
selőt választották meg. 

Felolvasták Rákosi Jenő levelét, melyben 
eredményes munkát kíván a kongresszus
nak. Ezután lelkes éljenzés közben

Szilágyi Lajos dr.
szólalt fel, aki rámutatott a magántisztvise
lők súlyos helyzetére.

— A magántisztviselők egyéni érdeke — 
mondotta Szilágyi — azonban egyszersmind 
közérdek is és éppen ezért

meg kell menteni a magántisztviselőket 
az elproletárosodástól!

Letartóztatták menyasszonyával együtt, mert kicsalt 
tizenkétezer pengőt és a lóversenyen elvesztette

A főkapitányságra az elmúlt napokban több 
feljelentés érkezett Majcszky János ellen, aki 
a dorogi forgalmiadóhivatal tisztviselője. Bu
dapesti kereskedők tették a feljelentéseket, 
amelyben előadták, hogy Majcszky nagyobb 
mennyiségű kiilörféle úi ! vM . r< 'I tőlük rész
letre, a részleteket azonban nem fizette és ki
derült, hogy az árut elzálogosította A feljelen
tések összege körülbelül tizenkétezer pengőre 
rúgott. A panaszok alapján Majeszkyt tegnap 
előállították a főkapitányságra, ahol kihallga
tása során töredelmes beismerő vallomást tett.

Zokogástól elcsukló hangon mondotta el, 
hogy a turf áldozata.

Elmondotta, hogy valóban 12.000 pengő értékű 
árut csalt ki és az árul nyomban a vásárlás 
után elzálogosította.

A zálogházban kapott péaizzel a turfra ment, 

Vadállatok felfalták a gyön
gyösi erdőben egy öngyilkos 

csendőrőrmester holttestét
Gyöngyös, október 14.

(A Hétfői Napló tudósítójától.) Tegnap 
reggel borzalmas leletre akadtak Gyöngyös

szenvedtek. Délutánig tartott az abnormis 
időjárás, amikor a havas esőzés megállt, 
a hideg idő azonban nem engedett ridegsé
géből.

Debrecenben a vasárnapi rendellenes 
időjárás rendkívüli károkat is okozott. Va
sárnap tartották volna meg ugyanis itten a 
híres debreceni kirakodó vásárt, amely al
kalomra a vidékről többezren seregiettek 
ide. A csúnya időjárás miatt a nagy hóesés
ben a piaci árusok reggel ki sem csomagol 
hatták a debreceni nagyvásártéren felhal
mozott áruikat s az egész nap folyamán sem 
kerülhetett erre a sor:

a debreceni nagyvásár az időjárás 
miatt elmaradt.

Ebéd után végül is a többezer vidéki, aki 
a kirakodóvásárra érkezett ide, dolgavége- 
zctlenül kényszerült elutazni a városból.

A nagy tetszéssel fogadott beszéd után 
Győry Emil dr., a szövetség ügyésze felol
vasta a kongresszus határozati javaslatát, 
amelyben

a munkaidő szociális és humánus ren
dezését, paritásos fizetésegyeztető intéz

mény felállítását, 
valamint a készülő nyugdijrendeletben an
nak a kimondását kérik, hogy

a magántisztviselőknek a háborúban el
töltött Idejét is beszámítsák a szolgá

latba
és a nyugdíjas magánalkalmazottak

lakbért
is kapjanak.

A kongresszus a határozati javaslatot egy
hangúan elfogadta és Csizmazia József és 
Köves János felszólalása után a Himnusz 
hangjai mellett véget ért.

Arra számított, hogy a lóversenyen nyer, a 
nyereségből kiváltja az árut, a részleteket az
után megfizeti. A szerencse azonban elkerülte és

a bűnös utón szerzett pénzt az utolsó fillé
rig elvesztette.

Még egy utolsó kétségbeesett kísérletet tett. 
Eladta a zálogcédtilákat is potom pénzért és 
ezzel az összeggel is a lóversenyen játszott, 
azonban most is vesztett. A vizsgálat során az a 
gyanú merült fel, hogy

manipulációiban segédkezett neki meny
asszonya, Kovács Vilma varrónő is.

Most már Kovács Vilmát is kihallgatták és teg
nap mindkettőjüket letartóztatták.

A meglévedt tisztviselőt és menyasszonyát 
holnap a kir. ügyészség fogházába szállítják, 
ahol a vizsgálóbíró dönt további sorsukról.

mellett a pálosvörösmarti erdőben. Bre- 
dás István 32 éves csendőrőrmester

hat hónappal ezelőtt titokzatos módon 
eltűnt

Gyöngyösről. Sem hozzátartozói, sem isme
rősei nem tudták magyarázatát adni az el 
tűnésnek és • a megindított vizsgálat során 
sem derűit ki. hová lett Bredás.

Már-már feledésbe merült az ügy. 
amelyben most váratlan fordulat tör

tént
Tegnap egy vadásztársaság indult hajtóvn- 
dászatra a pálosvörösmarti erdőbe Detky 
Lajos malomtulajdonos vadászterületére. A 
vadászok az erdő sűrűjében egy helyen

azétszórt megfehéredett emberi cson
tokra akadtak.

A csontoktól nem messzire egy Mannlicher 
hevert, csizmát és kakastollas csendőrcsá
kót találtak. Nyilvánvalónak látszott, hogy 
Bredás István csontjára és holmijára akad
tak. Az a feltevés, hogy Bredás öngyilkos 
lett és

az erdei ragadozók szétszaggatták éa 
felfalták holttestét.

A Szerencsétlen ember holttestének marad
ványait koporsóba rakták és eltemették.

Á rendőrség meginditotta a nyomozást 
annak felállítása végett, vájjon Br< dás Isi 
ván tényleg öngyilkosságot követett e el.
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Önként jelentkezett 
a rendőrs égen Ha vas La jós 

bankár főkönyvelője, 
aki bevallotta, hogy még főnöke szö

kése előtt elsikkasztott a cégtől 
26.000 pengő értékű értékpapírt

Tegnap este a főkapitányság központi 
ügyeletén jelentkezett Ehrenfeld Jenő fő
könyvelő, a Szabadság-téri Havas Lajos- 
féle tőzsdecég alkalmazottja. Mint ismere
tes, Havas Lajos elmanipulálta üzletfelei
nek körülbelül 50.000 pengő értékű részvé
nyeit és megszökött Budapestről. A vizsgá
lóbíró elfogatóparancsot bocsátott ki el
lene, a vizsgálat során pedig a rendőrség 
házkutatást tartott nála. Átvizsgálták a 
könyveit is. Ki akarták hallgatni a cég fő
könyvelőjét, Ehrenfcíd Jenőt, hogy magya
rázatot kérjenek a szabálytalanságokkal 
kapcsolatban, mert

a rendőrségnek az volt a gyanúja, hogy 
ezek a könyvelési szabálytalanságok 
Havas Lajostól származnak, aki ezzel 

fedezte manipulációit.
Ehrenfeldet azonban nem találták a Huba 
utcai lakásán.

Tegnap este azután váratlan fordulat kö
vetkezett be. Ehrenfeld Jenő beállított a 
főkapitányság központi ügyeletére. Elmon
dotta, hogy hallott róla, hogy detektívek 
keresték, tehát önként jelentkezik és be
vallja, hogy

a könyvelési szabálytalanságokat ő kö
vette el, mert már hetekkel ezelőtt el
sikkasztott a cégtől körülbelül 20.000 

pengő értékű értékpapirL
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Szerezze be tehát még ma

„A mi süteményes 
könyvünk“-ket

a Váncza könyvet, mely újszerű módon ta
nítja meg önt arra, amit oly nagyon kívánt , 
már ismerni. Igaz örömet fog önnek szerezni, 
ez a kitűnő könyv, melynek 162 képpel ma- , 
gyarázott 150 jobbnál jobb receptje az ön 
féltve őrzött kincse lest. Beszerezhető min
den fűszeresnél és szövetkezetben 20 fillérért, 
vagy bérmentve megküldi 
30 fillér postabélyeg be
küldése ellenében a 
Váncza sütőporgyár, Buda
pest, Vili., Tavaszmező
utca 2.

X rendőrségen nagy meglepetéssel fogadták’ 
Ehrenfeld Jenő önkéntes jelentkezését. Az 
éjszakát a főkapitányságon töltötte és reg
gel részletesen kihallgatták. Kihallgatása 
során megismételte beismerő vallomását. 
Jelentkezésével érdekes helyzet állt be. 
Ehrenfeld ugyanis szolgálati viszonyban 
van a Havas-céggel és igy ellene csak ma 
gáninditvány alapján lehet -eljárást indí
tani. Havas Lajos pedig szökésben van és 
nem tehet feljelentést. így állt elő az a 
furcsa helyzet, hogy

az önként jelentkező slkkasztót nem 
tartóztathatják le.

Az ügy teljes tisztázásáig azonban q rend
őrségen tartják Ehrenfeldet, aki mint a cég 
ügyvezetésében jártas főkönyvelő, felvilá- 
gosilásokat ad majd a nyomozó tisztviselők
nek. További sorsáról csak akkor történhet 
döntés, ha Havas Lajos előkerül.

Hatévi fegyházra 
ítélték Nagy Rózát,, 
aki agyonütötte öthónapos cse

csemőjét és elásta a kertben
A Hétfői Napló jelentette elsőnek azt a bes

tiális gyermckgyilkosságot, amely ez év jú
liusában történt Pesterzsébeten, ahol Nagy 
Róza gyárimunkásnö egy ökőlcsapással meg
ölte öthónapos csecsemőjét és holttestét a 
ház hátamögött, a kertben elásta

A peslvídéki kir. ügyészség szándékos em
berölés büntette címén emelt vádat Nagy Róza 
ellen .okit tegnap vont felelősségre a pestvidéki 
bűn tető törvényszék Székely-tanácsa.

Nagy Róza ártatlanságát hangoztatva azzal 
védekezett, hogy nem akarta megölni a gyer
meket. Elmondotta, hogy abban az időben nagy 
nyomorban volt, betegen feküdt és a kisgyer
mek egész nap sirl.

— Idegességemben egypárszor róütőtlem, do 
mikor tovább sirt n gyermek arcul is ütöttem. 
Nem igaz, hogy öklömmel a tarkójára sújtot
tam volna. Amikor meghalt a gyermek — foly
tatta vallomását Nagy Róza — annyira meg
ijedtem, hogy a szerencsétlenségről senkinek 
se mertem szólni és

a holttestet hátul a kertben elástam, de né
hány nap múlva a kutyák kikaparták és 

Igy került nz ügy nyilvánosságra.
A bíróság ezután Tóth Pál László dr orvo*-  

szakérlőt hallgatta ki. akinek szakvéleménye 
szerint

a hulál eg.v ökölcsnpástól eredő agyron- 
csolás következtében állott be.

A perbeszédek elhangzása után a bíróság 
Nagy Rózát 6 évi fegyházbüntetésre ítélte. Aj 
Ítélet ellen fcivbbezésl jelenlétiek be.
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HÍREK
Kettős turistaszerencsét

lenség a Holdvilág árokban
Vasárnap délelőtt egy kiránduló társaság 

elhatározta, megmássza a FÍoldvilág-árkOt. 
Ez a veszedelme# völgy Pomáztól másfél
órai távolságra van, körülbelül egy kilomé
ter hosszú és némely helyen has: méter 
mély. A Holdvilág-árokban rendszerint C3ak 
gyakorlott turisták szoktok leereszkedni, 
mert a sziklás, meredek falak nehéz pró
bára teszik a vállalkozó turistákat.

Vasárnap délelőtt egy kisebb társaság el
határozta. hogy megmássza a Holdvilág
árkot. Többeknek sikerült is a kísérlet, de 
az egyik fiatalember, Kollár István magán- 
tisztviselő körülbelül öl méter mélységben 
megcsúszott s mielölt még segítségért kiált
hatott volna,

n sziklás fenekű árokba zuhant
és eszméletlenül terült el a köveken. Tár
sai észrevették a balesetet és gyorsan segít
ségére siettek. Legközelebb volt hozzá Hűld 
József nftvü műszerész, aki már majdnem 
elérte, mikor a nedves kövön Ő is megcsú
szott és

szerencsétlenül járt társa mellé zuhant.
A turistatársaság tagjai körében leírhatatlan 
izgalmat keltett a kettős szerencsétlenség. 
Nagy nehézségek közt lemásztak az árokba, 
s megfeszített erővel mindkét társukat fel
színre emelték. Sikerült egy kocsit kerite 
niök, amelyen a sérülteket Pomázra vit
ték, Itt megállapították, hogy Kollár István

koponyaalapi törést cszenvedett,
mig Héld József csak kisebb zúzott sebek 
árán menekült meg a halálos veszedelem
ből. Ifeld József sebeit a helyszínen bekö
tözték, mig Kollárt súlyos állapotban a Ró
kus-kórházba szállították.

—- Igen hűvös Idő várható. A Meteoroló
giai Intézet vasárnap az Időjárásról a kő
vetkező prognózist adta ki. Igen hűvös idő 
várható, éjjeli faggyal. Egyébként úr Idő 
szárazra fordul.

—Arrowsmltb Slnclair Lewis nagy regénye a 
mai Amerikáról megjelent magyarul. Alig pár 
éve, hogy as irodalmi érdeklődés központjába 
egyszerre belekerült az amerkiáí irodalom. 
Uj nevük bukkantak fel, elsősorban regényírók 
nevet s köztük mint az amerikai irodalomnak 
Iáién legreprezcnlalivebb ncvo: Slnclair Letolt. 
Ab 6 hatalmas kétkötetes regényét, az Arrout- 
smith-t jelenteti most meg a Franklin-Tdtsutat 
a Külföldi Regényírók előkelő sorozatában. A mai 
Amerika nagy regénye e> a könyv, a pénz 
utáni hajsíának, a mindent Qitetté degradáló, 
a lelkét a pénz rabszolgájává tevő, géppé ellá- 
nyitó materiális élet mesteri tükörképe. A ma
gyar olvasónak feltétlen nagy nyeresége less 
amikor meglsmerkedhctik SchÖpflin Aladár 
fordításában eszel a nagyszerű regénnyel.

— V a szív bég Icm az uj budapesti török 
követ. Angorából jelentik: A kormány hir 
szerint Vasziv bég moszkvai nagykövetet 
szándékozik budapesti török követté kine
vezni.

AMI A FÉRFIAKAT 
LEt.JOIIIIA’V ÍÜURFKLI

Ha kevés pénzért elegánsan akar ruhás- 
kodni, keress*  fel László Sándor férflszabó- 
mester férfiszabó üzletét (Rákóczl-ut 60.), 
ahol mérték után kifogástalan kivitelben 
elegáns őszi vagy téli férfiöltönyöket, fel
öltőket, vagy télikabátokat legdivatosabb 
szövetekből 70—100 pengőig készít

A magyar szabóipar legszebb példája 
«*>  aa olcsó és legjobb munka, ami a 

cégfőnök szakértelmét és hozzáértését 
blaonyltja.

Szövetmintákat vidékre bérmentve küld. 
Felhívjuk L olvasóink figyelmét ezen har
minc év óta fönnálló cégre.

— Félemelet magasságból leesett egy hét
éves gyermek. Vasárnap délelőtt a Thököly 
ut 14. számú ház félemeletéről az utcára 
eseti Horti József hétéves tanuló. A szeren- 
osétlcn kisgyermeket, aki súlyos sérüléseket 
asenvodelt, a mentők a Fehér Koreizt-kór- 
házba szálHtotlók.

— Esztergályos János beszámolója Pécsett. 
Pécsről jelentik: Eszteraáluos János vasárnap 
délelőtt tartotta beszámolóját Pécsett. Esztergá
lyos János beszámolóbeszédében megállapította, 
hogy a képviselöház tagjai az év kétharmadré- 
szét lzal>R<l»ácon (öltik. Elcsen támadta Göm
bös Gyulát. Györki Imre volt a következő szó
nok, aki Bethlen nagycenki beszédével foglalko- 
SOtL

— Megverte vendégét a áorcsmáros, meri 
»em akart fizetni. Szombntról-vasArnapr*  vir
radó éjszaka Újpesten az egyik Vas Gereben- 
utcai korcsmában mulatóit Erei László kocsis. 
A Jókedvű vendég több liter bort fogyasztott 
el, de amikor elérkezett m záróra és a korcs 
máros fizetésre szólította fel, Erei kijelentette, 
hogy vpg fillérje sincs, a fogyasztott italok árát 
majd legközelebb megfizeti. A korcsmára*  ezen 
annyira felháborodott. I) >gy Eret Lászlót ülte 
gelni kezdte, majd kidobta az utcára, ahol a 
köfesináros néhány ismerőse tovább folytatta a 
verekedést, melynek során Frcl László súlyos 
sérüléseket szenvedett. A szomorúan végi ődöll 
korcsmát muteteág főszereplőjét a mentők n 
Szent István kórházba szállították.

Vasárnap meghalt a 
Ferene-köruti Ismeretlen 

öngyilkos urinö
P. M. monogram — Pálczay Matlld lUldbirtokosnö?

A Ferenc-körut 46. számú ház negyedik 
emeletétől tegnap este az udvarra vetette 
magát egy elegánsan öltözött 35 év körüli 
uriasszony, aki összetört tagokkal, véresen 
terült el a köveeeten. Kézitáskájában sem
miféle olyan iratot nem találtak, amiből 
személyazonosságát megállapíthatták volna. 
Annyit sikerük csak megállapítani, hogy 
nent tartozik a ház lakót közé, idegen és 
csak azért jött n házba, hogy áü öngyilkos
ságot elkövesse. A mentők

a Rókus-kórházba szállították, ahol va
sárnap meghalt 

anélkül, hogy eszméletét egy pillanatra is 
visszanyerte volna. A rendőrségen és a 
Rókus-kórházban vasárnap sokan jelent
keztek, akik eltűnt hozzátartozóikat keres
ték és a Ferene-köruti öngyilkos nőben sej
telték hozzátartozójukat. Többen meg is 
nézték a holttestet, agnoszkálni azonban 
nem tudták. Vasárnap délután megjelent a 
Rókus-kórházban egy felvidéki földbirto
kos, ákl ezintén megnézte a holttestet és az 
áldozatban

Pálczav Matlld negyvenötéves felvidéki 
föídbirtPkosnÓt vélte felismerni.

A Ferene-köruti Öngyilkos kézitáskájában 
egy kis zsebkendőt találták, amelybe P. M. 
monograrnm van hímezve.

Ez a két kezdőbetű megegyezik Pálczay

— Bánó Erzsi é# Somogyi László dr. eskü
vője. Vasárnap délben tartotta esküvőjét Bánó 
Dezső, a Balatonfüredi Gyógyfürdő rt. vezér- 
IgAzgatójánák leánya, Erzsiké, dr. Somogyi 
Lászlóval. Az esküvő alkalmából a Dohány 
utcai Izr. templomot délszaki növényekkel cs 
virágokkal pompásan feldíszítették, a padok
ban pedig a társadalom etflkelőfégd foglaltak 
helyet. Pontban tizenkettőkor kezdődőit az es
küvői szertartás Llneczkl főkánlor egyházi da 
Iával, amit a templom orgonája és as Operaház 
zenekara kísért. Ezután Hevest Simon főrabbi 
mondott nagyhatású beszédei, melynek végén 
megáldotta az ifjú párt. A szertartás után az 
esküvői közönség átvonult a Bungária-Málló 
különtermébe, ahol mindnyájam tptfcg gra|u«A: 
c.íóban részesítették az uj párt és az őtöm 
szülökeL ‘ '

— Hühnefeld báró Kantonba érkezett. 
Kantonból jelentik: Lindner és báró Hühne- 
féld Hannoiból jövet tegnap este repülőgé
pen ideérkezett.

—• Eltemették Csók István feleségét. A 
röptét impozáns megnyilvánulása mellet! 
temették el vasárnap délben a Kérepesi-ull 
temetőben a hírneves magyar festőművész
nek, Csők Istvánnak, fiatalon elhunyt fele
ségét.

— Október M-tŐl kezdve folyósítják a 
protestáns kölcsönt. A protestáns kölcsön 
ügyében az utóbbi napokban különfólo hí
rek kerüllek forgalomba. Különböző híresz
telésekkel szemben tény az, hogy vasárnap 
eredményesen fejeződlek be a Rollins cég 
megbiíottainak budapesti tárgyalásai. En
nek értelmében az összes eddig megszava
zott és rendezett egyházi kölcsönök az ere
deti 8.94% annuitás mellett október 
22-étŐI kezdve joluósitlatnak. Ilyképpen 
lóhát a kölcsön meghiúsulásáról i az amo- 
rlkai cég vissza vonuld sóról terjesztett ten
denciózus hirek a valóságnak nem felelnek 
meg.

Elütött aa autó egy kisfiút. Benke An
tal 7 éves tanulót az ö-ulcában egy gépkocsi 
elütötte. A kisgyermek lábszártörást és sú
lyos zuzódásokat szenvedett. A mentők az 
István-kórházba szállították. Nyomozás in
dult annak megállapítására, hogy a bal
esetért terhel-e valakit felelősség.

— Éjszakai kaland a bob-utcában. Ma éj
szaka a Dob-utca 39. számú ház elölt egy félig 
eszméletlen állapotban levő fiatalemberre akadt 
a rendörőrízem. Fdrázta a flataiembart, akinek 
véres volt a feje és elindult vele a Rőkui-kór- 
háa felé, hogy bekötözzék Sérüléseit. Alig tet
tek azonban néhány lépést, a fiatalember, aki 
szemmolláthntóan ittas volt, kitépte magát a 
rendőr keséből és berohant e|y vendéglőbe, 
Hkapoit egy ssdcel és a vendégekre támadt. 
Nagy, pánik keletkezett a vendégek között, 
akik az odaérkező rendőrrel együtt csak húsz- 
szas dulakodás után tudták ártalmatlanná tenni 
a dühöngő fiatalembert. A rendőr szijjbilin- 
cset hurkolt a kezére, majd a mentőket hívta, 
Akik a Rókus-kórházba vitték. Rendőri bizott
ság szállt ki a kórházba és kihallgatta a Italai- 
embert. Kiderült, hogy Lieke György a neve, 
huszonötévé# kocsis. Elmondotta, hogy éjszaka 
heborozva igyekezett hazafelé, mikor ismeret
len tettetek megtámadták a Dob-utcában és 
véresre verték. Hogy azután mi történt, arra 
nem emlékszik éa Ittasságával védekezett. A 
rendőrség megindította a vizsgálatot.

— Vegyen On la még ma out My sort jegyet a 
szerencséjéről közismert Benkö Bank r.-f.-nál 
(Budapest, VI„ Andráasy-ul Ml), ahol oly sok 
főnyereményt fizettek már ki.

— A ..Papagáj" októberi műsort is nagy tet
szésben részes*  minden este. Előadás után 
élénk, hangulatos tánc, móka, yMámságl 
Záróra naponta 6 órakor • «

I Matlld nevével.
A holttest arca azonban annyira össm volt 
roncsolva, hogy minden kétséget kizáróan 
nem tudta agnoszkálni. Pálczay Maliid a 
földbirtokos előadása szerint két évvel ez
előtt elvált a férjétől s azóta buskomor lett 
Ez a körülmény szintén azt látszik mutatni, 
hogy a felvidéki földbirtokosnő az Öngyil
kos. A rendőrség most ezen a nyomon ólín 
dúlva igyekszik megállapítani az öngyilkos 
személyazonosságát.

Vasárnap este egyébként még egy beje
lentés érkezett a főkapitányságra. Bejelen
tették a rendőrségen, hogy

a Fercnc körnt 34. száma ház tulajdo
nosának, Braun Sándornak a felesége 

eltűnt.
Az uriasszony, aki hozzátartozói szerint 
már régebben öngyilkossági tervekkel fog
lalkozott, tegnap este nővére kíséretében 
sétálni ment. Közben a nővére betéri egy 
üzletbe vásárolni. Néhány percig tartózko
dott csak az üzletben és mire kijött, Braun 
Sándorné már eltűnt és azóta nem adott 
életjelt magáról. Arra gondolnak, hogy

esetleg Braun Sándorné a Fmnc-kőrnt 
46. ecdmn ház Ismeretlen öngyilkosa.

A hozzátartozók holnap agnoszkálják a Ró- 
kus-kórházban fekvő holttestet.

— Wekerle Sándor és Szét! Kálmán emléke 
aa Országos Közművelődési Tanáé*  kttagyOié- 
sén. Az Országos Közművelődésé Tanács vaeár- 
nap délelőtt az Akadémia ü’cstermében nagy 
számú előkelő közönség részvételével közgyű
lési tartott, amelyet Wekedle Sándor és Széli 
Kálmán emlékének szentelt. Némethy Károly, 
a tanács elnökének megnyitó beszéde után 
Berzeviczy Albert ismertette Wekerle Sándor 
Széli Kálmán pályafutását. Ha Wekerle kezé
ben is tört össze Magyarország, nem az ö hi
bájának róható fel, mert mindent megtett és 
fctáldozta magát. Ezután Vass József népjóléti 
miniszter a kormány nevében mondott beszé
det. Wekerle és Szili arra törekedlek, hogy a 
Kárpátoktól-ár Adriáig terjedő határokat,egy
séges kultúrával töltsék el. és igy legyen..nagy o 
nemzet’ Ugyané*  a célkitűzés az, mint ami 
most Nagycenken elhangzott.

— Éjszakai verekedés m Tűzoltó-adcában. 
Uravett Sándor 21 éves kocsis szombatról 
vasárnapra virradó hajnalon egy Tűzoltó-utcai 
korcsmában mulatott. Távozása után Össze
szólalkozott néhány ismeretlen fiatalemberrel. 
Akik megtámadták és verekedő*  közben több
ször megszűrték. A szerencsétlen ember eszmé 
letét vesztve összeesett az utcán és a mentők 
az Őrszeme# rendőr intézkedésére első segély 
ben részesítették és a Szent István kórházba 
szállították,

— Két ttta a fővárosban. A Zrinyi-utca
10. számú ház egyik harmadik emeleti la
kásában a cserépkályháböl kipattanó szikra 
meggvujtotta a parkettot. A helyszínre ki
vonult a központi és a IV. kerületi tűzörség 
Sturm István főtiszt vezetése alatt, amely a 
tüzet gyorsan lokalizálta. — A késő éjszakai 
órákban az V. kerületi tüzőrség Benedek 
főtiszt vezetésével a Nádor-utca 15. számú 
házba vonult ki, ahol tetőtüz keletkezett. Az 
egyik harmadik emeleti lakás menyezete az 
oltási munkálatok közben átázott és nagy 
robajjal beszakadt. A lakásban senkisem 
tartózkodott s igy baleset nem történt

— Motorkcrékpárbaleset a Millenáris ver
senypályán. Vasárnap délután motorkerékpár
verseny volt a Miltonért pályán. Az első kör 
után a verseny egyik résztvevőjét. Molnár Jó
zsefet baleset érte. Molnár kerékpárjának első 
kereke verseny közben defektet szenvedett, az 
erős zökkenés következtében a kocsi felborult 
és széle# Ívben kirepült az ülésből. A fején levő 
előírásos versenyző sisak szerencsére megóvta 
a komolyabb Mrfllóslő! és esik az arcán se
besült meg könnyebben. A pályán szolgálatot 
teljesítő mentők első segítségben részesítették 
ét a helyszínen hagyták.

— Eltűnt építőmester. Roska Józaef M éves 
építőmester október 11-én, csütörtökön azzal 
utazott el a kispesti Jökni-utca 158. számú ház
ban levő lakáséról, hogy vidékre megy és né
hány nap múlva visszatér. Az építőmesternek 
azonban azóta nyoma veszett. A rendőrség ke
resi.

— The Mary Soelety ol Budapest VI., Teréz- 
körül 95. *z,  alatt működő angol tanfolyama, 
október 17-én a nemde*  szerdai összejövetellel 
kapcsolatban a „Mary Sodely" BrisloLszAlló- 
bcll (Mária Valória-utca) ktubhelykégében 
évadnyitó előadást rendez. Az előadó: Miss 
Theodora de Lapléne M. A. Előadásának címe: 
„Kínai tapasztalataim".

■» Bihari János szobrának leleplezése. A Bi- 
harl-oentennárlum ünnepségeinek második ré
sze vasárnap délelőtt Játszódott le a Margtt-szl- 
legen. Az ünnepségen jelen voM hatalma# kö
zönség soraiban megjelent József Ferenc herceg, 
F«.*dr  Gyula, a főváros képviseletében Liber 
Endre, nzlön SOmegt Vilmos e*  nagyszámú tár
sadalmi előkelőség. Ott voltak az összes híres 
cigányprímások bandájukkal, ott voltak Bihart 
közvetlen lei zárnia zol tjai is. Az ünnepség a 
Rákóczi indulóval kezdődött, maid Pékár Gyula 
mondotta az Ünnepi beszédei, utána Kakozstsky 
hűn beszéli. A gyönyörű Ünnepség Bihari mű- 
velaek eljátszásán! én

— Országos Kereskedelmi Kongresszus fiaő- 
kesfehérváron. Nagy érdeklődés melleit folyt 
te vasárnap Székesfehérváron a vármegyeház 
nagytermében az országoü kereskedelmi kong 
resszus, amelyen a kereskedelmi, pénzügyi és 
népjóléti minisztériumok képviselői, Öt keres
kedelmi kamara, negyvenöt kereskedelmi kép
viselet kiküldő ttja « mintegy négyszáz keres
kedő vett részt. A kongreszust megelőzően 
bankett volt, amelyen gróf Széchenyi Viktor, 
Morvay éllamitkár, Zavaros Aladár, Werthelm 
Pál és Kóbor Tamás beszéllek. Délután kezdje 
meg tArtócskozásalt n kongresszus. Székács Kh- 
tal elnöki megnyitója után báró Madardssy- 
Beck Gyula, Vértes Emil, Horváth István, Tol- 
nay Kornél és mások tartottak előadási a szö
vetkezeti és közlekedési politikáról és a keres
kedelem fontos problémáiról. A kongresszus 
este véget ért.

— Solyoa motorkerékpárseerencséllenség a 
clnkota! országúton. A cinkotai országúton va
sárnap délután rendkívül súlyos motorkerék- 
párszercncsétlen9ég történt A Bp. 43—550 rend
száma motorkerékpár volrttitjánál Ült Elberf 
Lajos kárpltossegéd, a háta mögött pedig 
Neumann Simon asztalossegéd foglalt helyet. A 
gép körülbelül 4fl kilométer sebességgel robo
gott Clnkota felöl a főváros irányába, de alig 
hagyták el a község határát — eddig még meg 
nőm állapitól oknál fogva — a motorkerékpár 
neklrohant egy elölte haladó szénásszekérnek, 
minek következtében a génen ülő két fiatalem
ber nagy Ívben lezuhant cs súlyos sérüléseket 
szenvedve, eszméletlenül terültek el az országút 
porában. Elberf Lajost ős Neumann Simont a 
cinkotai HÉV egyik szerelvénye szállította be a 
keleti pályaudvari állomásra, ahonnan a men
tők a szerencsétlenül Járt fiatalemberekét a 
Kun-Utcai kórházba vitték. Az orvosok megál
lapították, hogy Elbert agyrázkódást, Neumann 
pedig koponyaalap! tőrést szenvedett. Állapotuk 
életveszélyes.

MegkeadŐdMt az egri srflreL Egerből je
lentik: Az ország legtöbb borvidékén már be i*  
fejezték, Egerben azonban csak most kezdődött 
meg a szüret. Az eredmény jobb, mint amire 
számítottak. A fagy által nem sújtott részeken 
holdanként 20—25 hektoliter must, míg a fa
gyott területeken holdanként 3—4 hektoliter a 
must. A minőség is elég jó, állag 17—18 fok s 
a le nem szüretelt szőlők gazdái még nagyobb 
javulásra számitnnak. A mustban a forgalom li
terenként 40—50 filléres Arak mellett élénkj 
kisebb szőlősgazdák azonban, akik már szep
tember végén leszfircteltek, 30 fillérért adták el 
a gyengébb minőségű mustot

— Kifosztottak két ruhaűaleteL Vasárnap reg
gel Újpesten ismeretlen tettesek feltörték 
Schurarcz Ödötn Islván-ut 5. szám alatt levő 
férfiruhaűzletének vasredőnyoit, behatoltak az 
Üzletbe és azt kifosztották. A kereskedő kára 
jelentékeny. A rendőrség a betörők ellen a 
nyomozást mcginditotla. — Ugyancsak kifosz
tották Fehér Mihály ruhakereskedő Budapest, 
lllévutca 34. szám alatt levő üzletét. Szeren
csére azonban Fehér arra felé sétált, feltűnt 
neki, hogy a redőnyök tel vannaV' huzva, be
ment az üzletbe, ahol tettenérte Morvái Kálmán 
munkanélküli napszámost, akit átadott a rend
őrségnek.

MuMoHnt akciója a mezőgazdasági ter
melésért. Rómából jelentik: A „gabonagyő- 
zelem“ néven rendezett termelési verseny, 
bizottsága Ünnepélyes formák között osz
totta szót aa Argentína színházban a dija
kat Az ünnepélyen megjelent Mussolini mi
niszterelnök te. akit viharos tapssal üdvö
zöltek és hosszabb beszédben vázolta a 
mezőgazdasági termelés megjavításáért foly
tatott akció eredményeit.

— Építőiparosok gyűlése. A KÉKOSz helyisé
gében vasárnap délelőtt a különböző szakma
beli építőiparosok nagygyűlést tartottak. Bccscg 
Antal elnöki megnyitójában hangsúlyozta, hogy 
az építkezések problémája a magyar közgazda
ság problémája. Latinak Jenő, a KÉKOSz elnö^ 
kének üdvözlő szavai után Mihályi Lajos ismer
tette az építőiparosok akcióját A cél az, hogy 
munkaalkalmat szerezzenek, mert borzasztó léi 
előtt állunk. Munka volna elég, mert a főváros
ban tízezer házat kellene renoválni. Hegedűs 
Márton felszólalása után részletkérdéseket be
lsőitek meg.

— A XXX. m. ktr. osztdlysorsjálék I. osztá
lyának mindazon sorsjegyei, amelyekkel a ko
rábbi résztvevők tovább játszani akarnak, az 
illetékes helyre sflrgősen visszaküldendők, mert 
az ilyen sorsjegyek a betétnek és az előirt 
költségeknek Idejében való megfizetése nélkül 
úgyis értéktelenek s azok visszatartása által a 
föárusitók károsodnak.

Pestifözsde
u) számának főbb cikkel i

Wetea Ffllöp, a Kereskedelmi Bank elnöke: X 
gazdasági helyzetről.

Dr. Fenyő Miksa: A gyáripar problémálróL
Dr. Halom Deaső és dr. Németh Béla: A báa< 

béremelkedés megállításáról.
Kétezáa cég van érdekelve a Halász-féle Itrieí 

lebonyolításánál.
Külföldi tőzsdetudósítások, tárcák. Információk. 
Gazdát cserélt n magyar Felien anyavállalata. 
Uj fordulat a Deutach-féle malátagyár és a sör

gyárak pőrében.
A Pbőnlz Életbiztosító szerepe aa Annuitásnál. 
Ereky Károly harca az njzélandl tejporral éa 

a kínai tojásporral.
Textiltőzsde, biztosítási, árupiaci, vas- és gép

ipari, aulómellékletek.
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uasarnap letartóztatták 
a gyilkossággal gyanúsított 

Tóth Lenkát
Debrecen, október 14.

(A Hétfői Napló tudósitójától.) Kiss Már
tonná, vagyonos debreceni uriasszony gyil
kossági ügyében vasárnap érdekes fordulat 
állott be.

Emlékezetes az az egy évvel ezelőtt tör
tént rejtélyes gyilkosság, mely lázban tar
totta Debrecen városát, s az egész vár
megyét. Belülről lezárt lakásában agyon
verve találták Kiss Mártonná vagyonos deb
receni uriasszonyt: koponyáját óriási üté
sekkel csaknem teljesen szétverték. A rej
télyes gyilkosságot még titokzatosabbá tette 
az a körülmény, hogy Kiss Mártonná

értéktárgyait és ékszereit hiánytalanul 
találták meg a lakásban.

A gyilkossággal eleinte a meggyilkolt há
zában lakó Tóth Lenke pénztárosnőt gyanú
sították, de az akkor alibit bizonyított s igy 
elbocsátották a rendőrségről. A szenzációs 
gyilkosság tettesének teljesen nyoma veszett. 
Tóth Lenke később Debrecenből elköltözött, 
álneveken élt Budapesten, Miskolcon, Nyír

„ Alkotmánysértés és bűnös könnyel
műség uj miniszteri állást kreálni" 
-mondta Gaál Jenő beszámolóján

Népes gyűlés a
Vasárnap délelőtt zsúfolásig megtelt a budai 

Vigadó nagyterme. Több ezer főnyi tömeg gyűlt 
össze, bogy meghallgassa Gál Jenő demokrata 
Országgyűlési képviselő beszámolóbeszédét. Az 
impozáns gyűlésen megjelent Pakots József és 
Fábián Béla országgyűlési képviselő, valamint 
* nemzeti demokrata párt több budai fővárosi 
bizottsági tagja is.

Vörösváry Miklós bizottsági tag nyitotta meg 
k gyűlést és azután Pakots József nagy tetszés
sel fogadott felszólalásában a miniszterelnök

IOTFIhTi
CORVIN ÁRUHÁZ

Hogy kevés pénzért is lehet 
előkelőén, ízlésesen, amellett 
a legújabb divat szerint öltöz
ködni, erről meggyőzi önt a 

Dlvairevil
melyet hétfőtől, okt. 15-től 
kezdve d. u. 4 órakor áru
házunk bufléjóben (II. em.) 

naponta tartunk 
f '

X

A legújabb

Nöl ruhák 
Női kalapok 

Női köpenyek 
húsz mannequin 

közreműködésével kerülnek 
bemutatásra

x
A Jegyeket áruházunk összes 
pénztárainál P 1.50-ért áru
sítjuk, mely összegben a tel
jes uzsonna (kávé, tea. vagy 
csokoládé süteménnyel is.', 

bcnfoglaltatik

egyházán, Borsodszemerén, legutóbb pedig 
Füzesabonyban.

A debreceni, rendőrség három héttel ez
előtt olyan adatok birtokába jutott, melyek 
kétségtelenné tették, hogy

mégis Tóth Lenke a tettes.
Miután most újabb gyanúsító adatok me
rültek fel ellene, a debreceni ügyészség el
rendelte elfogatását. Az elfogató parancs 
alapján

Füzesabonyban el is fogták Tóth Len
két, akit vasárnap délelőtt Debrecenbe 
szállítottak, ahol dr. Szűcs László vizs

gálóbiró megkezdte kihallgatását.

A kihallgatás során Tóth Lenke sírva han
goztatta ártatlanságát s arra utalt, hogy csak 
látszólagos okok teszik szerepét súlyossá.

Vasárnap délben a vizsgálóbiró

kihirdette Tóth Lenke előtt előzetes le
tartóztatását

elrendelő végzését.

budai Vigadóban
beszédével foglalkozott. Majd 

GÁL JENŐ
emelkedett szólásra és több mint másfélórás 
beszédben kemény kritikát mondott a kor
mányzati rendszerről.

— A túloldalon, — kezdte beszédét Gál 
Jenő —a nemzeti egységet a pártegységgel té
vesztik össze. Ezzel szemben mi minden erő
vel a nemzeti összefoglaló erőnek.

a polgári hatalomnak egységét hirdetjük.
A polgári társadalomban meg van az erő, hogy 
a nemzet boldogulását elősegítse.

— • Azt mondják, beruházó kölcsönöket vesz
nek fel, hogy megsegítsék a dolgozó népet. Mi
lyen régi frázis. Az állam öncélusága kisajátí
totta a mi boldogságunkat. Az állam költség
vetése lukrativ, a mienk passzív.

Az államnak száz és százmillió feleslege 
van a Nemzeti Bankban, de nincs egy fil
lére sem arra, hogy tartozásait velünk 

szemben tfirlcssze.
Banketteznek, de nekünk, a lerongyolódott sze
gény társadalom tagjainak nem fizetnek. Mi van 
a hadikölcsönökkel? (óriási zaj.)

Ezután a kormány külpolitikájáról beszélt.
— Külpolitikánk a magyar diplomácia lovar- 

iskoláját járja. Forradalmak jöttek, mert nem 
hallgattak egy férfiúra, aki most örök álmát 
alussza, aki a magyar demokrácia apostola volt 
és ki azl hirdette, hogy nem forradalom kell, 
hanem jogfolytonosság, magyar érzület, alkot
mányosság és demokrácia.

E szavak után a közönség felállva adózik 
Vázsonyi Vilmos emlékének.

— A magyar külpolitika frontját, — folytatta 
beszédét Gál Jenő — orientációnak hívják, de 
hogy a barátsági szerződésekben mi van, senki 
sem tudja. A nagy kulturnemzetek azért nem 
hisznek nekünk, mert belső alkotmányos beren
dezkedésünket fogyatékosnak tartják. (Zajos 
helyeslés.)

— Elmentek megint díszpolgári okleveleket 
átvenni, bankettezni, ünnepeltetni. Első eset, 
mikor a miniszterelnök sejteti velünk, hogy 
nagy reformokra legyünk elkészülve, az Ausz
triától való elszakadás miatt. Ez nem állja meg 
a helyét, mert

a szent korona joga örök és nemcsak a ki
rályság jelképe, hanem ás egész nemzeté.

Ne jöjjenek a legnagyobb magyar sírjától ezzel, 
ne hasonlítsa magát senki Széchenyihez, mert 
az ö ereje azokban a gondolatokban volt, ame
lyeket Angliából hozott. Az egységes poliliku- 
sok azok csak rágódnak, élősködnek az élmé- 
leteken. de gyakorlatilag azt teszik, hogy egy 
törvényt favorizálnak csak: a kisajátítási tör
vényt. Előbb jövünk mi, azután jövünk mi, me
gint mi és azután néha valaki, hogy mutató is 
legyen. A kisajátítás azl jelenti, hogy

joggal és élvezettel privilegizált osztályok 
vannak.

amelyekből azok, akik verejtékes erővel dolgoz
nak, kimaradnak. Egy józan guvernamentális 
erő képviselői vagyunk. Alkotmányos fegyve
rekkel akarunk rendelkezni és megbuktatni a 
kormányzatot.

— Szörnyű alkotmánysértés és bűnös 
könnyelműség volt a parlnment megkérde

zése nélkül miniszteri állást kreálni,
— folyatta Gál Jenő beszédét..— Ez a budget- 
jogot is érinti, már pedig a parlamenttel nem 
szavaztatták meg. Az emberek kezdenek kigu- 
bózni a meghunyászkodó .tempóból. A minisz
terelnök azt mondta, elsöpörte a fajvédő pártot 
de ugyanakkor államtitkár lett Gömbös. A kor
mány meg akarja hosszabbítani a mandátumo
kat, mert nem mer a nép elé állni. Időt akar 
nyerni, hogy előkészítse azoka a törvényeket. 
amelyek az önkormányzat megcsonkítását cé
lozzák.

Nagy lelkesedés és szűnni nem akaró tapsvi
har honorálta Gál Jenő nngyhatásu beszédét. 
Utána Fábián Béla szólalt fel, maid Kabakovits 
József zárószavaival ért véget a gyűlés.

Scitovszky belügyminisz
ter beszámoló beszéde

Balassagyarmat, október 14.
Scitovszky Béla belügyminiszter szomba

ton Sztranyovszky Sándor és Gömbös Gyula 
államtitkárok, valamint több képviselő kí
séretében ide érkezett. A belügyminiszter 
vasárnap délelőtt beszámoló beszédet mon
dott, amelyben utalt arra, hogy holnap lesz 
két éve belügyminiszterré történt kinevezé
sének. Majd a kötelességteljesités nehézsé
geiről beszélt és hangsúlyozta, hogy az or
szág nem engedheti meg a mindenáron való 
ellenzékieskedés luxusát. Ha nálunk mu
lasztás történt a törvényhozás terén, úgy 
ezt csak a közigazgatás területén lehet ke
resni. Hatvan év múlt el anélkül, hogy köz
igazgatásunkban nagyobb haladást tettünk 
volna. Anélkül múlt el ez az idő, hogy olyan 
törvényeket alkottunk volna, amelyek a 
közigazgatást közelebb hozzák az állam
polgárokhoz. A belügyminiszter ezután ké
szülő törvényjavaslatairól szólott és kijelen
tette, hogy legfőbb célja a jó közigazgatás 
előfeltételeinek a megteremtése. A közigaz
gatást nem a hatalomra, hanenf a megértésre 
kell alapítani.

Paraszttragédia — az egyse miatt
Kegyelmet kér egy fiatal gazda, aki gyilkolt, mert 

a felesége nem akart gyereket
Megrázó emberi tragédia ügye kerül a 

napokban a Kúria elé. Veres András móri 
gazdálkodó pár évvel ezelőtt feleségül vette 
egy odavaló jómódú gazdának, Tirner Elek
nek a lányát. A fiatalok Tirnerék portájára 
költöztek. Házaséletük azonban nem volt 
zavartalan, mert

az asszony nem akart gyereket, 
ami nagyon elkeserítette Verest. A múlt év 
végén Tirnerék kimentek a tanyára és az 
ötszobás házban egyedül maradt Veres és 
felesége. Megint a gyerek került szóba és 
civakodni kezdtek. Végül a férfi

elkergette a háztól a feleségét.

A tanyán időző öreg gazda meghallotta, 
hogy Veres elkergette a lányát. Megtudta 
azt is, fcogy az elkeseredett ember három 
lánylainvitált az asszonytalanul maradt ház
ban Ős bufelejtőnek már

harmadik napja dárldózlk

Letartóztatták 
egy zug*  állásközvetítő 

iroda tulajdonosát, 
aki több mint negyven szélhá

mosságot követett el
A rendőrvég erős hadjáratot indított néhány 

héttel ezelőtt az erősen elszaporodott közve
títőirodák ellen és ennek során egész sereg zug 
állásközvetltőirodát szüntetett meg. Látszólag 
teljes eredménnyel végződött a rendőrségnek 
ez a munkája, az utóbbi napokban azonban 
egész sereg feljelentés érkezett be a jökapi 
tányságra, amelyek elpanaszolták, hogy egy 
lelkiismeretlen ember megkárosította őket, 
kisebb-nagyobb összegekért állást szerzett ne
kik, de amikor a munkahelyen jelentkeztek, 
kiderült, hogy

a kapott elmek vagy nem is léteztek, vagy 
pedig a jelzett helyen semmiféle munka

alkalom nem várta őket.
A feljelentések szerint ugyancsak ennek az ál
lásközvetítő irodának a tulajdonosa körülbelül 
harminc-negyven esetben néhány száz pengő
vel rendelkező óvadékos alkalmazottakat he
lyezett cl különféle kétes vállalatoknál, ahol a 
pénzüket csakhamar elvesztették.

A feljelentések ügyében a rendőrség széles
körű nyomozást indított, melynek során a de
tektívek megállapitotlúk, hogy az állásközve
títéssel foglalkozó iroda tulajdonosa Fülöp 
István volt Móv. mozdonyvozető, akit a rend
őrség néhány hónappal ezelőtt viselt dolgai 
miatt

örökre kitiltott a főváros területéről.
Fülöp István egy Dohány utcai vendéglőben 
ütötte fel főhadiszállását s itt fogadta azokat 
a szerencsét®en embereket, akik az újságban 
közzétett hirdetések alapján öt felkerestek.

Fülöpöt előállították a rendőrségre, ahol be
ismerte, hogy őt pengőtől kezdve különböző 
nagyságú összegeket szedett el áldozataitól. 
Beismerte azt is, hogv saját irodája részére is 
négy óvadékos alkalmazottat vett fel, akiket 
küldöncnek, pénzbeszedőnek és levélkihordó- 
nak használt fel, de ezeknek kaucióját is el
költötte már.

Vasárnap délelőtt Fülöp Istvánt, akiről a 
részletes kihallgatás során kiderült, hogy kö
rülbelül negyven szélhámo-ságot követett cl. a 
rendőrségen előzetes let at. óz tatásba helyezték.

Szakorvosit
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a három növel. Tirner befogott és behajta
tott a községbe. Haza érkezve kopogtatott 
az ajtón. A háron napos mulatság után még 
mindik mámoros Veres kinyitotta az ajtót, 
de közben összeveszett az apósával, aki állí
tólag megütötte, mire ö fahusánggal fejbe
vágta az öreget, aki jajszó nélkül,

holtan esett össze.
Verest letartóztatták és a székesfei.orván 
törvényszék szándékos emberölés miatt 3 
évre Ítélte. A királyi tábla két és fél eszten
dőre szállította le Veres büntetését, aki most 
kerül a Kúria elé. Veres állandóan azt han
goztatja ügyvédje, Altorjay Sándor előtt, 
hogy elkeseredésében ölt embert, mert a fe
lesége nem akart gyereket. A védelem a Kú
ria döntése után

kegyelmet akar kérni
Veres András részére, aki az .,egykét" idő
ben azért lett Öngyilkos, mert gyereket 
akart...

Mértékutáni 
ruhabérlet

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

Havontaioop-eri:
(I. osztály)

1 téli öltöny
l őszi öltöny v. jaquet mell.
1 tavaszi öltöny
1 fekete sacco, mellény és csíkos 

nadrág
1 télikabát v. átmeneti kabát
1 felöltő
1 szmoking-öltöny
1 flancll- vagy sportnadrág

Havonta 80 P-ert:
(II. osztály)

1 téli öltöny
1 őszi öltöny v jaquet mell.
1 tavaszi öltöny
1 téliknbát v. átmeneti kabát
1 felöltő
1 kamgarn v divatchcviot-nadróg 
1 flancllnadrág

Havonta 60 P-art:
(III. osztály)

1 téli öltöny vagy
1 fekete sacco, mellény és csikós 

nadrág
1 tavaszi öltöny
1 felöltő
1 télikabát vagy
1 szmoking-öltöny
1 flanel! vagy sportnadrág

Nagy választék elsőrangú szövetekben, 
legkiválóbb munka, bélések és kellékek 
Elsőrangú információ mellett vidékre is

NEUMANN M.
m Kir. udv és ki.m szállító

ív.. Muzeum-kOrűt i.
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S ZIK■A Z - MOZI 
Éles harc előtt a színházak és mozik!
A beszélőfilm monopóliumát a színházak számára kérik a belügy

minisztertől — Nyilatkoznak a két érdekeltség vezetői

Ma délelőtt a Vígszínház épületében, ahol a 
Színigazgatók Szövetsége üléseit tartja, olyan 
harc indult meg, amely sokáig fogja nyugtala
nítani a közvéleményt. Arról van ugyanis sző, 
hogy a Színigazgatók Egyesülete

u budapesti színházak képviseletében hadat 
üzen a filmszínházaknak.

Ennek a hadüzenetnek pedig a legújabb, nagy 
perspektiváju találmány: a beszélő film adott 
apropói.

3.
Ebben a pillanatban, amikor e sorokat Írjuk, 

talán Hollywoodban is gyűlést tartanak nzok a 
fi lm szí árok, akik eddig mindont. megtanultak a 
szerződésük kedvéért: lovagolni, botolni, autót 
vezetni és a halált megvetni; egyet azonban 
nem: beszélni. A beszélő film, amelyet kél nagy 
amerikai gyár, a Warncr—Brolhcrs-gyór „Vita- 
tón" néven és a Fos Corporation „Moviton" né
ven százszáznléklg tökéletesített, egyszeriben 
megbolygatta az amerikai filmgyárak dolgos, 
lázas, de anyagi bázisaiban mégis nyugodt éle
tét. Dédelgetett sztárok ebben a pillanatban már 
azon gondolkoznak, hogy holnap talán kenyér 
nélkül maradnak s n mozilepedők ünnepelt és 
világszerte szeretett amorózói rövidesen mehet
nek a pult mellé vagy valamely lánclokálba — 
Párisba,

8.
Az amerikai mozikat kezdik átalakítani n be- 

•zélöíllmekrc. Ezeket a mozikat Amerikában 
óriási köllségegl rendezik be, akusztikai .szem
pontokból Átépítik és szlnbázszerüvé teszik. Az 
ilyen beszélöűlm-mozgószlnházaknt Ameriká
ban „Wíred''-nck hívják. Euróbában Ilyen 
„Wired‘‘-filmszínház csak egy van: Londonban 
* Piccadclly, A többi színházak, ahol bcszélö- 

. Hímmel kísérleteznek, még nem állanak olyan 
magas fokon, hogy produkciójukat élvezetesnek 
lehetnek mondani.

4.
A budapesti színházak Igazgatói jóelőre meg

látták n beszélőfllmhnllntlnn nagy Átütő erejét 
és azt a veszélyt, amellyel es az uj találmány 
a színházakat fenyegeti. A pesti szinignigntók 
jóelőre gondolnak a kövctkcrendőkkel és ma 
délelőtt egy beadványt szövegczlek a belügy
minisztériumba, amely beadványban több okból

Úrik a beszélő film koncesszióját ■ szín
házak számára.

A színigazgatók mai illésén azonban másról 
4s szó volt a mozikkal kapcsolatban. Egyes 

uwsorik ugyanis a ütmüktől függetlenül dnrabo- 
Alkat éa tréfákat .arjnak elő színészekkel, ami vi

szont a színigazgatók érdekeit veszélyezteti erő
sön. Ugyanabban a baodványban tehát, amely- 
bon a bcszélö-lilm koncesszióját kérik, tilta
koznak a belügyminiszter elölt az ellen, hogy 
színészeket léptethessenek fel a mozik.

A színigazgatók mai határozatával kapcsolat
ban Komor Gyula dr., a Színigazgatók Szövet
ségének igazgatója, a következő felvilágositAsl 
adta:

— Aki elfogulni Ionul nézi a helyzetet, lehe
tetlen. hogy ne adjon igazat n' színigazgatók
nak. Elvégre a színház egész évre szervezi a 
társulatát, űzeti a tagokat akkor is, ha nem 
tudja a színészek munkaerejét kihasználni. 
Újabbon engedlek a színigazgatók tilalmas

Csak omnia
Michigan fia 

Putty Lla 
nagy filmje 

október 18-tOI

RESO
Les KAROLEWNAS 

SCI1ULAT0FFS
mulatságos cs:mpM

ROYAL ORFEUM
nagy reuQjCben.

Kezdete 8 órakor. Telefon J. 421—88. 

rendelkezéseikből és megengedték, hogy színé
szeik a Színigazgatók Szövetségének kötelé
kébe tartozó összes szórakozóhelyeken fellép
hessenek. Arra azonban a színigazgatók soha
sem adhatnak engedélyt, hogy színészeik mo
zikban játszanak.

— Ami pedig a beszélő filmre vonntkozó ké
résünket illeti, a következőképen áll a helyzet. 
\ beszélő film az. amitől üzleti érdekből is a 
legjogoznbban félnek a színigazgatók. Ameri
kában már egymás után építik ezeket a be
szélő filmszínházakat és rövid idő kérdése nz, 
hogy hozzánk is eljusson

A azlnlgazgatók hajlandók vállalni a be
szélő filmhez szükaégcs óriási befektetése

ket,
annál is inkább, mert n színházak akusztikai 
szempontból is sokkal főbb állapotban vannak, 
mint a mozik Ha megkapjuk a beszélő-film 
koncessziót, akkor nz a tervünk, hogy a szín-

minden este

Az utolsó vereMiy-iánv
A FŰUAROSI OPEREHSZIHHAZBAH

■fi MV utolsó fellépése1^1 IS I m Csütörtökön premier

HU11 J Andrássytiil Színház -bán
1^1 JOLLY JOKER;=
Mi Szép Heléna magánéletének titka?
A világhírű regény Hímváltozata Pesten is színre kerül

A hét fllmeseménye feltétlenül a „Szép He
léna magánélete"' cimü film bemutatója lesz 
Ez a film, amely több szempontból is különö
sen kedves nekünk, magyaroknak, az utóbbi 
évek egyik legszellemesebb és legtöbb költ
séggel előállított attrakciója. Amerikában rend
kívül nagy könyvsikert éri cl a „Szép Heléna 
magánélete" cimü regény, amely

n világirodalomnak legszellemesebb per- 
szifiázsa mi első ókori mondnlne nő 

életéről.
Csodálatos, hogy ez a finom Ízléssel és mély 

kultúrára valló szellemességgel megírt párbe
szédes rogény Amerika felületes publikumából 
is ilyen mély hatást váltott ki. Azt hittük eddig, 
hogy Amerika a felületes kultúra hazája, ahol 
csak a drasztikusabb és erősebb eszközök hat
nak. Most azonban kiderült, hogy

nz amerikai kuliura közeledik ízlésben az 
európaihoz, 

legnlább erre mutat az az óriás film, amelyet a 
Szép Heléna magánélete cimü regényből készí

Két nagy siker!

óa vasárnap) J (Hétfőn, szerdán, éa szombaton)

VIGSZIMIÍZ
l’ii ii ii i

»A titokzatos futár« Pesten is karriert csinál
Amint előrelátható volt, a Mosjoukine nagy

szerű filmjét, a „A titokzatos futár"-!, egy héttől 
prolongálta a Palace és a Fórum filmszínház.

„A titokzatos futár" az utóbbi időknek egyik 
legérdekesebb, legizgalmasabb íllmaltrakciója. 
Stendhall Hongé et nolr cimll regényéből ké
szült. A minden izében izgalmas cselekményü 
filmnek költői szépséget .adott Mosjoukine, a 
rendező és a főszereplő ,nkit ma méltán lehel 
az európai filmgyártás vezéralakjának nevezni.

Péchy Erzsi — Szép Heléna 
Uj rendezés. Uj kiállítás.

Városi Szinház

házakban délután beszélő-filmet adjunk elő, 
vagy n rendet esti előadás elöli mutatunk be 
orv beszélő filmet.

Mindkét probléma elsősorban a moziipart ér
dekli. Érdekképviseletük a M<Wr Mozyáfing- 
képengcdclyeselí Országos Egyesülete, termé
szetesen nem hagyja szó nélkül a megkezdeti 
harcot és annak elnöke, Gyárfás Gyula, a kö 
vetkezőképpen magyarázza a helyzetet;

— Az első kérdés bennünket elvben nem 
érint. Ml őrülünk a színigazgatók határozatá
nak, mert a mi véleményünk is ar, hogv

a mozi, maradjon mozi.
Az egyesületünk többszőr tiltakozott a film
színházak szinészprodukciői ellen. Az, hogv 
egyáltalában megengedjük, hogy színész mo
zikban fellépjen, azt a Szinészszövetség és az 
Artista Egyesület egyenes felkérésére tettük. 
Engedélyünk csak azokra a filmszínházakra 
szól, amelyek olyan filmet játszanak, hogy a 
színészi produkció a filmbe szervesen beletar
tozik. Ilyen engedélyi moziknak évente csak 
tizenkétszer adunk.

— A színigazgatók beszélő filmre vonatkozó 
beadványa valósággal

megdöbbent 
bennünket Mi a legerélyesebben tiltakozunk 
a színházak ilyen politikája ellen és nem en
gedhetjük meg, hogv a Ilim, amely a beszélő 
filmmel cgv tökéletesebb formához jutott, a 
színházak monopóliuma legyen. ’• »• 

tettek. Hogy a filmproducer milyen korlátlan 
bizalommal viseltetett a film iránt, ezt jellemzi 
az, hogy

Korda Sándornak, a fHm magyar rendező
jének, egymillió dollárt bocsátottak ren
delkezésére n Szép Heléna elkészítéséhez.
Hogy nekünk, magyaroknak, miért kedves 

ez a ragyogó film, az kiderül abból, hogy Szép 
Heléna címszerepét a tüneményes karriert be
futott Korda Mária játssza, do kél nagy szerep
ben Pártos Gusztáv és Huszár Pufi is résztvesz 
a film elkészítésében. Páris szerepét Ricardo 
Corlcz, mig Menelausét I.cívis Stone alakítja. 
Ez a szereposztás azután bőven meggyőz min
denkit arról, hogy a Szép Heléna magánélete a

káprázatos és pazar kiállításán kivitt va
lóban művészi eseményt Jelent.

A grandiózus filmot, nagyságához méltóan, 
három filmszínház tűzte ki egyszerre műsorára 
és csiilörlöklői kezdvo az Ufa, Uránia és a Ca- 
pitol filmszínházak vásznán jelenik meg a 
közönség előtt.

Mosjoukine egyetlen gesztusában, szemének 
•ebbon évében, szájának finlorjában több élet, 
több akció és több érzéz van, mint egy sereg 
más színész összes produkcióiban. A ragyogó 
fi hímek külön érdekessége, hogy az egyik női 
főszerepet felesége, Ágnes Pctersen Játssza, 
mig a másik női főszerepet Lil Dagover, u né
metek legjobb fllmszinésznőle alakilja. „A 
titokzatos futár" — aki csodálatos karriert fut 
meg — iin, Pesten is karriert csinált.

ÚTRA KABAR
I

1 I
BEKÖSZÖNTŐ

Klsplszkos:
Az élet csupa szenny, 

mocskos uabarék,
Ezennel megnyitom a kabarét.

K is tiszta:
A z. éle t — ni ncs benne kétség - 
Tátra mosószerrel 

csupa fény, csupaszépség.

(Következő előadás hétfőn) _J
színházi napló

Tegnap este a berlini gyors Pestre hozta 
George Scbastlant — Sebestyén Györgyöt, az 
Immár világhírű magyar származású kar
mestert.

Sebestyén György • 
összesen huszonöíéves és nzok az eredmények, 
amelyeket eddig felmutatott, legalább is egy 
emberöltő dicsőségére volnának méltóak. Be
szélgettünk a nyílt arcú, szimpatikus fiatal mű
vésszel, aki pályájáról a következőket mon
dotta:

— Csak néhány napra jöttem haza n berlini 
Stádtische Opertől, hosszabb időre nem tudok 
elszabadulni. Két esztendeje vagyok itt karmes
ter.
,— Hogy mi a múltam? '— mondja szerényen 

Sebestyén. — Semmi, csak a munka. Tizenki
lenc éves koromban Brúnó Wallcr mellé kerül
tem Münchenben. Innen a netvyorki Metropoli- 
tan Oper^zerzödtetett. Huszonegy éves korom
ban nyilvánosan először a hamburgi operahóz- 
bnn dirigáltam. Innen Lipcsébe mentem s két 
esztendeje e berlini Stádllsche Oper zenei 
ügyeit intézem Brúnó Walter mellett. Közben 
meg Is nősülten), feleségül vettem Délia Reln- 
hardtot, a kitűnő és népszerű énekesnőt, aki na
gyon fájlalja, hogy nem jöhetett velem, mert 
londoni hangversenykörutja ebben megakadó 
lyozta.

Mlnt minden igazi művész, ő Is szerényen és 
magától minden dicséretet clhárilóan beszél.

B 1 1Etg

Márkás Emíliáról a Nemzeti Szinház kör
nyékén az a hir terjedt el, hogy
a najy trajika visszavoaui a szín játszástól 

és kizárólag az általa Balapitan<14 beszédmü- 
vészeti iskolával akar a jövőben foglalatos
kodni. Erre a mende mondára azonban ala
posan rácáfolt Márkus Emilia, aki tegnap, 
megjelent a Nemzeti Színházban, hogy részt 
vegyen Zilahy Lajos uj darabjának próbáin. 
Évek óta ez az első sset, hogy Márkus Emi- 
lia magyar szerző uj müvében szerepel vállal.

■■■MKaBHiaHSnHBMl
D É C S I |i
C ,11 tg r ti k H I a

Dnroíhy Glsh és Antonlo Moreno R
Madame Pompadour I

Böbe Dantela: Kedélyes kórház |
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Tel. 265—54Kezdete fél P.
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SADIUS IWONCL
Lábass Juci vasárnap Pestre érkezett
Elmondja, hogy a Theater an der Wien csak Lázár 
igazgató személyes megjelenésére engedte ki szerződéséből

Vasárnap este tíz órakor a bécsi gyorssal 
Pestre érkezett Lábass Juci, a Theater an der 
Wien volt vendégprimadonnája Lázár Ödön 
igazgató társaságában. Annak, hogy a 
színházigazgató a primadonnájával együtt 
érkezett meg, külön története van.

Lábasa Juci még a nyár folyamán Lázár 
Ödön igazgatóval megállapodott abban, hogy 
első fellépése Zcrkovilz—Szilágyi „Eltörött 
a hegedűm" cimü operettjében lesz. Lázár 
Ödön közben bemutatta a „Puszipajtás" 
cimü angol operettet. Erre hivatkozva Lá
basa Juci vendégszereplés! engedélyt kért 
Lázár Ödöntől, aki a kéthetes bécsi vendég- 
játékra az engedélyt meg ts adta. Lábasa 
Juci nagy sikerrel debütált Bécsben Lehár 
„Chicagót hercegnő" cimü operettjében, a 
„Theater an den Wien" színpadán. Az ope
rett ekkor már a kélszázadik előadás felé 
haladt és n magyar vendégprimadonna fel
lépése uj érdeklődést váltott ki a bécsiek
ből, úgy, hogy a bécsi szinház elhatározta, 
hogy a „Chicagói hercegnőt" továbbra is 
műsoron tartja. Ugyanakkor érkezett meg 
azonban Lázár Ödön távirata, amelyben Lá
basa Jucit felszólítja, hogy szerződésének 
immár Budapesten tegyen eleget és vegyen 
részt a Zcrkovitz—Szilágyi operett próbáin. 
Marlschka Hubert, a Theater an der Wien 
igazgatója azonban nem szívesen engedte ki 
a sikerből Lábass Jucit, akinek szinten meg
tetszett a bécsi levegő és most már szívesen 
maradt volna tovább Bécsben.

Egymást keresztezték a bécsi és a bu
dapesti színházak táviratai,

CsiitUrtök kivételével minden este

Danton halála
Karlheínz Martin rendezése

csütörtökön HIVATALNOK URAK 
MAGYAlt SZBAIfiÁZ

Mélyen tisztelt közönség? Tessék sürgősen 
megváltani a jegyét és tessék megnézni Az 
utolsó Verebéig lány előadását — igy kel
lene kezdeni a beszámolót a Fővárosi Ope
rettszinház újdonságáról, Harmath Imrének 
és Abraliám Pálnak ragyogó operettjéről, 
mert valóban ez a színpadi munka, amely a 
snblónon jóval felül áll, a sablóntól eltérő 
véleménynyilvánítást követel. Az, aki nyolc 
órakor beül a színházba, az tizenegy óráig 
változatlanul jól érzi magát és egy jól eltöl
tött este kellemes emlékével hagyja el a 
színházat. Ez a legőszintébb bírálat, amit 
ennek a két kitűnő magyar szerzőnek mun
kájáról elmondhatunk. Ez a társascég: az 
egyik a legkitűnőbb magyar librettista, • 
másik a legszínesebb, legmelegebb, legdu- 
sabb fantáziájú magyar jazz-muzsikus, min
den bizonnyrpl

évröl-évre fogja emelni az erkölcsi alaptőkéjét
A színészek közül Gaál Francit kellene em
líteni legelsősorban akkor is, ha a darab 
primadonnája nem ő lenne. Bűbájos terem
tés ez a Franci, aki olyan bravúrosan éne
kel, táncol (prózájáról most nem is beszé
lünk), mintha ide termett volna az operett
színpadra. A Szokolay-Fejes pár két pohár 
francia pezsgő. Egyért Márta, akiről eddig 
azt tudtuk, hogy csodagyermek, most bak- 
flsszerepéhen a harmadik felvonás prima
donnája lett. Minden okunk megvan arra, 
hogy Eggert Mártában lássuk a közeljövő 
primadonnáját, Rubinyi Tiborban, a szín
ház uj tagjában daliás megjelenésű, jól be
szélő, képzett színészt ismertünk meg, akire 
bizonnyal még sok feladat vár az Operett
színháznál. Kertész Dezső ezúttal operett- 
bonviván paplrmaséálarcát levetve, ember 
volt és mint ilyen, nagyon tetszett. Kabos 
Gyula újra uj tudott lenni és Sarkadival 
karöltve alaposan igénybevette a közönség 
nevetőizmait. Kisebb szerepekben Vendrey 
Ferenc, Radó Sándor, Nagy Jenő és Gál

Záróra
6 

órakor

Minden este lO'/i Arakor 
nemzetközi moeer papagai 
VIJ.. Frisébet-ktfrat SS.

Totetón József 421—07
Világvárost tánc-, kabaré- é« 

varletószAmok I 
Mazestó tulajdonon: 

Oláh Gyárfás Mihály 

amig Lázár Ödön, félve a komplikációktól, 
Bécsbe utazott, hogy

személyes megjelenésével kényszerítse
Lábass Jucit arra, hogy budapesti szer

ződésének tegyen eleget

ügy látszik, ez Lázárnak sikerült is. aineny- 
nyihen Lábass Juci társaságában ma este 
megérkezett Budapestre.

A pályaudvaron beszélgettünk Lábass Ju
cival, aki elragadta lássál nyilatkozott bécsi 
vendégjátékáról és arról a valóban nem várt 
nagyméretű sikerről, amiben része volt.

— Csak akkor engedett haza Marischka 
igazgató — mondja —, amikor megígértem, 
hogy amennyiben magyar szerzők darabjait 
adja elő, színházában, továbbra is kész va
gyok a magyar színeket képviselni.

— Nem tagadom azonban, hogy mégis 
örülök annak, hogy az ügyet sikerült béké
sen elintézni és részt vehetek az „Eltörött a 
hegedűm" előadásain. Szerepemet ugyanis 
a szinház jóvoltából mór régebben kézhez- 
knptam és a sablóntól eltérően mondhatom, 
hogy lelkesedéssel készülök a premierre. 
Végre kaptam egy operettet, amely mindazt 
nyújtja, amire vágytam. Az első felvonás
ban vígjátéki színésznő leszek, a második 
felvonásban egy látványos nagy revü hős
nője, mig a harmadik felvonásban bohóza
tot játszom és a magam személyét is a ne
vető izmok szolgálatába állít hatom be. A 
próbákat a jövő h^ten kezdjük meg és való
színűleg november végén megtartjuk már az: 
„Eltörött a hegedűm" premierjét.

Allce azok, akikről el lehet mondani, hogy 
sem a közönség, sem a szinház nem csaló
dott bennük.

Jól beavatott helyen arról suttognak, 
hogy e héten meg fog történni Hevesi 
Sándornak az Országos Színművészeti Aka
démia igazgatójává való kinevezése. Arról 
is suttogtak, hogy májusban, amikor

Hevesi Sándor átveszi Tóth Imre örökét 
akkor a Nemzeti Szinház élére Odry Árpá
dot nevezi >ki a kultuszminiszter.

Erre vonatkozóan kérdést intéztünk
Hevesi Sándor dr.-boz, 

aki a következőkben válaszolt :
— Valóban többen fordultak hozzám 

ilyen irányú kérdéssel s ezeknek is azt vá
laszoltam, hogy az egészből egy szó sem 
igaz. A híresztelések onnan származnak, 
hogy az idén aktív részt veszek a Színmű 
vészeli Akadémia munkájában, amennyiben 
állandó heti órákban tanítani fogom a szín
házi rendezést.

UANILIACUKOR
BpOTt, Hottenbtller u. tó

Izgalmas, szép küzdelmeket folytattak 
a versenyzők a BSE bajnoksági motor

kerékpáros versenyén
Erdélyi Ferenc (Méray), Wéber Oszkár (Méray), Burghardt és 

Kovács mutatlak különösen szép sportot
Vasárnap délután félhárom órakor tartották 

meg a Budapesti Sport Egylet rendezésében Bu- 
pcst -Millenáris motorkerékpáros pálynbajnok- 
sági versenyét. A motorkerék pársport jelensé
gei között, ez a verseny is azok közé tartozott, 
amelynek láttára a BSE hívei ts gnndolkjgjóba 
eshettek afelett, vájjon szabad-e egyáltalábart d 
450 méteres körpályán nagy sebességű motor
kerékpárok részért versenyt rendezni. A ver
senyzés hevében, különösen a fordulókban igen 
gyakran veszélyes helyzetekbe kerültek a ver
senyzők és csupán a vélélteneh múlott, hogy

nem történt könnyen végzetessé válható 
baleset

A 175 kem-eo gépek versenyével kezdődött n 
mltlng. Ezt a futamot és egyben Budapest ná- 
lyabajnokságát ebben a kategóriában IVéper 
Oszkár nyerte meg Mérny-gépcn. Wébet arány
lag nagy tempót diktált és végig vezetett.

Már a 250 kcm-eS .futam nagyobb izgalmat 
hozott. A rendkívül, lelkes és rokonszenves fia
tal sportsman, Erdélyi Ferenc (Méray) szerep
lése állt az érdeklődés középpontjában. Erdélyi 
az egész szezónhan, kitűnő eredményekkel 
nyerte meg mindig, kategóriáját, hit js versenyt 
pedig különösen ambicionálta. Érzékeny gépé

közepétől Fűherceg sandor-tűr 2. alatt
Ul helyiségében Különösen jutányos árun

»«- ALHÁ8Y DE18Ű
AVTÓ- ÉS PNEVKERESKEDELklI VÁLLALAT

Még rövid Ideig: V., BALVANY-UTtA 3. Telefon: Aul. 800-48.
)( A Chrysler autók világsikerét most egy uj 

típussal a maximumra fogja fokozni a gyár. 
Hövidcsen Magyarországon is megjelenik a PH- 
mouth, amelyről amerikai sikere után megál
lapítható, hogy olcsó áránál, teljesítményénél 
és előkelő kiállításánál fogva a legkorszerűbb 
kocsi. Kellnpr Alfréd, a budnpcstj Chrysler kép
viselet igazgatója most érkezeti haza n párisi 
szalónról és mint mondotta a Plimouth ma
gyarországi eladási szervezetét amerikai min
tára szervezi meg.

Ma járnak először Budapest és Hegyes
halom között a rádióval felszerelt vonatok

A magyar áilamvasut régi tervét valósí
totta meg, amikor

ma, hétfőn útnak indítja Budapest éa 
Hegyeshalom között nz első rádióval 

felszerelt vonatot.
A Budapest—hegyeshalmi fővonalon het

ven rádióval felszerelt vasúti vagon közle
kedik mától kezdve A rádiófejhallgalókat 
valamennyi kocsiosztályban, tehát az első, 
második és harmadik osztály ülőhelyei fölé 

nek, illetve a versenyrendezőség hibájának kö
vetkeztében. a hosszúra nyúlt starloltatás mi
att rossz startot vett, amit azután már nem tu
dott behozni, bár izgalmasan szép stílussal, 
egyenletes tempóban vette a fordulókat és 
szemmelláthatóan gyorsabb volt az utolsó kö
rökben összes ellenfeleinél. Ezek közfiJ Pdpaí 
*>lyán (Kadeo) az egyik fordulóban bukott

LáL<',r,óia érintette a földek szikráivá fé- 
kcződlhC ,c hlrtelpn a gép, majd felborult,

szerencsire u«y '• ulasi>'' hn<iV “« «•*
Silón fis homlokáé Hfn.edell könnyű horuo- 
lód ásókat.

A 1150 krm-fs gífifik már ki«4rl*-
IIm ftlliattiíljbnn folyt It A ?fripsott 
bán rohanó gépek nyómáií az ertfeTt fordulók 
csak úgy szórták a szikrákat, amint a dűlő 
gép egy-egy fémrészével érintkeztek.

Részletes eredmény. 175 kcrrt-éS 10 kffl-éa 
bnjnok'ság: l. Wéber Oszkár (Méray) 7 p» ö.í 
mp. 250 kctn-CS bajnokság, 15 km.: 1. Burg- 
hardt 1. (Panthof) 9 p. 30.7 tttp. 2. Erdélyt Fe
renc (Méray) 9 p 515 mp. 350 kcin-éS bajnok*  
Ság, 15 km.: 1. Kovács Sándor (Gbater Lea') 0 
p. 9 mp. 2. Deli Lajos (Zeritth). fe. L

)( Almásy Dezső dr. Autó- és Pnevmotlk- 
kercskedelnil Vállalat október közepén otthont 
cserél és a Bálvány utca 3. alól átköltözik u. 
Főherceg Sándor-utca 2. szám alá, ahol dán 
raktárral és minden kívánalmakat kielégítő 
friss uj amerikai gummiórukkal várja vevői
nek megrendeléseit. Almásy dr. „Secönd**  jél- 
zésü gummljai a magyar piacra való beveteté*  
síik óta nagy sikert és osztatlan elismerést vas
iak ki a hazat autósok körében Most s prím*  
árut jelentékeny árleszállítással hozza a cég 
forgalomba.

szerelték fel. Azok az utasok, akik az ál- 
lamvasuti rádiót igénybevenni óhajtják, a 
vasúti rádiókezelőtől

tartoznak rá :1 ló jegyet váltani, aminek 
az óra az első órában hetven fillér, 

a következő órákban pedig a távolság nagy
ságával fordított arányban olcsóbb.

Az államvasuti rádiót november és de
cember hónapokban több vasúti fővonalon 
is felszerelik
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A Wetzerrel megerősített Új
pest csaknem megfosztotta 
veretlenségétől a Hungáriát
A Nemzeti Szegeden legyőzte a Bástyát — A 
Sabaria otthonában kikapott Somogytól — Kispest 
nehéz küzdelemben legyőzte a Vasast — A Ferenc
város a 111. kerület ellen aratta első győzelmét

A válogatott mérkőzések után vasárnap is
mét megindultak a csatározások a liga
fronton és csapulaink tőlük telhető minden 
erővel vetették magukat a pontok utáni küz
delembe.

A nagy mérkőzések, a „derbyk" után áhí
tozó közönség is megkapta a maga csemegé
jét a Hungária—Újpest összecsapásában, 
amely ismét a nézők tízezreit vonzotta a 
nagy mérkőzés színhelyére, a llungária-uti 
pályára. A Hungáriának a Ferencváros fö
lött kivivőt! győzelme és Újpestnek a hét fo
lyamán elterjedt uj csapatösszeállítást kilá
tásba helyezett tevékenysége már előre fel
csigázták az érdeklődést. A küzdelem, mint 
legtöbbször történni szokott, nem hozott 
döntést, de

a Hungáriának ez a félsikere is ele
gendőnek bizonyult arra, hogy vezető 

pozícióját megtartsa.
Ennek kivívása a Hungáriának óriási erő

feszítésébe került, mert Újpest lényegesen 
jobb volt nála és ha csatársora ki tudja 
használni a helyzeteket, a Hungáriát meg
fosztotta volna a veretlenség nimbuszától. 
A Hungáriának kevés gólhelyzete volt, de 
azt ki tudta használni és hogy ehhez a si
keréhez a biró is hozzájárult, aki Újpestet, 
két igen jó emberétől megfosztotta, azt nem 
lehel letagadni és amely végül oda vezetett, 
hogy

hogy a tribünökön megindult tüntetés 
átragadt a játékosokra la,

úgy, hogy az izzó, túlfűtött hangulatban 
aiig-alig lehetett a mérkőzés zavartalan be
fejezését bizfositani.

A Hungáriát egyébként fedezetsora ha
nyatló formája miatt könnyen meglepetések 
érhetik, mig Újpestnél éppen a csapatnak 
ez a része állott hivatása magaslatán és 
záloga a csapat biztató fejlődésének. A be
mutatkozott Wetzer premierje a legteljesebb 
•ikerrel járt, akinek megnyerése határozott 
sikerét jelenti az egyesület vezetőségének.

A Ferencváros a III. kerületiekkel szem
ben biztosan hódította el a pontokat, bár

a győzelem nem volt olyan Imponáló, 
mint amilyet a bajnoktól megszoktunk.
A csapat valahogyan kiesett lendületéből 

és még mindig egy elcsigázott, fáradt csapat 
benyomását kelti. Talán teljes fcdezelsorá- 
nak hiánya okozza ezt, amit végeredmény
ben a védelem és a csatársor egyformán 
megérez, de hiányzik a csapatból az az 
egyöntetű munka és biztos fellépés, amely 
ezelőtt jellemezte. A Vívók lendületes játé
kot mutattak, de a második félidöbeli visz- 
szaesésük biztos vereséghez juttatta őket, 
ami a tabellán elfoglalt helyzetükön is meg
látszik.

Szegeden a Bástya, a veretlen Nemzetieket 
fogadta és meg nem érdemelt, aránylag sú
lyos vereséget szenvedett tőle. A legjellem
zőbb erre a mérkőzésre, hogy

az eredmény fordított Ls lehetett volna, 
mert a Bástya legalább olyan jó volt, 

mint a Nemzeti,
de tartalék-kapusának iigyefogyottsága leg
alább két értékes pontjába került a csapat
nak. A Nemzeti ezen győzelmével megszilár
dította második helyezéséi, mig a Bástya 
egy hellyel lejjebb csúszott a tabellán,

Igen érdekes és Izgalmas küzdelmet ho
zott a Kispest—Vasas mérkőzés, amely csnk 
a mérkőzés végcfelé dőlt el Kispest javára.

A Vasas szerencsétlen csatát vívott.
Az első félidőben lényegesen jobb volt ellen
felénél. sőt a vezetést is megszerezte, de a 
második félidőben visszaesett és ez elegendő 
volt arra, hogy Kispest kiegyenlítsen, sőt 
egy offszájdgyanus helyzetből elért góllal 
a mérkőzést megnyerje.

A legnagyobb meglepetés azonban a So
mogy nevéhez fűződik, amely saját otthoná
ban késztette megadásra a Sábánál. A fiatal 
Somogynak újabb győzelmi csak igazolja 
azt. hogy nem méltatlanul került fel az 1. 
osztályba. Ugyanakkor azonban

a Saburlál méltatlanul éri a vád elszen
vedett vereségéért.

Példóllnn balszerencse üldözte a csapatot, 
amely nemhogy gyengébben, de határozot
tan jobban játszott, mint ellenfele, amely 
némi szerencsétől támogatva megszerezte a

IJlIöl-uti pólya

Vasárnap október 21-én délután 3 órakor

Ferencváros—Kispest
előde 1 ór kor

Hungária Sabária
1. I'guba r.oki mérkőzések ;

győzelmet. A 9. helyről az 5—6. helyre lökte 
előre a győzelem a derék somogyiakat 
és kétségbeesett helyzetben az utolsó helyen 
hagyva p Sabáriát.

Szombaton játszották le a Bocskay—Bu
dai 33 mérkőzést, amely a Bocskay megér
demelt győzelmével végződött. A Bocskay 
a Somoggyal osztozik most az 5—6. hely 
birtokáért, mig a 33-asnak a vereség újabb 
gondot okozott, csapatának feljavítása ér
dekében.

A vasárnapi forduló után
a bajnokság állása

a következő:
1. Hungária . , . . 8 pont (15—6)
2. Nemzeti . . . . 8 (10—7)
3. Kispest . . , < . 7 (7—3)
4. Újpest . . . i - 6 (10-9)

5—6. Bocskay . . , . . 5 (8-«)
5—6. Somogy , . . . . 6 («-«)

7. Vasas . . . - » < (B—12)
8. III. kér. FC . i . 4 (4-9)
9. Bástya . . . . . 3 (7—0)

10. Fcrencs^ros . - 3 r.-’ (6-■5)
11. Budai „33“ , , - 1 (7—14)
12. Sabaria . . . . . — W (S—0)

Hungária— Újpest 
3:3 (1:0)

Zsúfolt tribünök előtt mindvégig izgató küz
delmet vívott a két nagy ellenfél, hogy végül 
mindegyik megelégedjék az eldöntetlen ered
ménnyel. A játék maga nem mozgott azon a 
magas nívón, amit két nagynevű csapattól el
várhatnánk, izgalmakban azonban az utolsó 
pillanatokig tobzódott. Észszerűen felépített, 
finom húzásokkal keresztülvitt támadást alig 
lehetett látni, pedig gól elég esett és némi nyu
godtsággal még több lett volna elérhető. A 
mérkőzés meglepetése az, hogy Újpest klasszis
sal múlta felül a Ferencvárost verő Hungáriát, 
amely örülhet annak, hogy a nagyobb lendü
letnek most nem ő esett áldozatul. Az utolsó 
percekben ugyan magához ragadhatta volna a 
győzelmet, ami ózonban az akkor már kilenc 
emberrel dolgozó, de a mérkőzés túlnyomó ré
szében nagy fölényben játszó Újpesttel szemben 
méltánytalan döntése lett volna a futballsze- 
rcncsének.

A mérkőzés erkölcsi győztese Újpest.
Erro a sovány elégtételre rászolgált a játék 
nagyrészét uraló lendületes játékával. Védelme 
masszívabb volt, halfsora klasszissal jobb já
tékot produkált, mint a Hungáriáé, a csatársor 
is gyorsabb, lendületesebb volt a Hungária tá
madósoránál, habár a kínálkozó alkalmakat 
nem is tudta úgy kiaknázni, mint amaz. Ha 
Ströck és P. Szabó történetesen jobb formát 
futnak ki ós azzal az akarással küzdenek, 
mint belső partnereik, úgy a Hungária vere
ségéről kellene beszámolnunk. A Hungáriában 
ismét a halfsor csődje keltett feltűnést, amely 
képtelen volt frontban tartani a különben nagy

eredmények elérésére képes csatárléncot.
Újpest csapata egyénileg is, összetételében 

is többet, értékesebbet nyújtott, mint a Hungá
ria. Legjobb része a fedezetsor volt, amelyben 
Borsányi kimagaslóan saép játékot produkált, 
nagyszerűen fogta a veszélyes Hirzer—Nagy 
szárnyat, szerelt és támadott fürgén, ernyedet- 
lenül. Li.tz és Eichbaum is jól dolgoztak és si
kerrel fojtották el a Hungúria-támadások zö
mét már csirájában, de amellett hasznosan tá
mogatták csatársorukat is. Mögöttük*  a Fogl 
fivérek nem ugyan hibamentesen, de energiku
san, határozottan tisztázták a helyzeteket, ke
vés munkát hagyva a kitünően védő Achtnak, 
aki a gólokat nem háríthatta el. A csatársor
ban a belső trió nyújtott legtöbbet. Wetzer, le
küzdve az első percek lámpalázát, jól irányí
totta a támadásokat és szép góljával tanúságot 
telt nagy'lövőtechnikájáról is. Veszélyes kitö
rései az utolsó pillanatokban hiúsultak meg. 
Belsői, Wílhelm és Szentmiklóssy nagy akarat
tal, megértőén küzdöttek. Ströck nem játszotta 
ki rendes formáját, éppúgy, mint P. Szabó, 
is, aki több kitűnő helyzetet kiaknázatlanul 
hagyott.

A Hungária csapatában Kocsis, Kalmár és Hir
zer nevét kell kiemelnünk, a többiek szürkén, 
a halfsor egész gyengén játszott. Kocsis a vé
dekezésben elsőrangút nyújtott, szerelésben és 
helyezkedésben felülmúlta a Fogl-flvéreket. 
Több biztosnak látszó gólnál lépett közbe az 
utolsó pillanatban sikerrel. Mandl a második 
félidőben elveszhette fejét, Újvári néhányszor 
szép stílusban, de bizonytalanul is védett. A 
halfsor csődöt mondott, csak időnként volt ereje 
a csatársor támogatásához. A csatársorban Hir
zer ötletes, lendületes játéka állandó veszélyt 
jelentett Újpest kapujára. Kalmár finom húzá
sokkal operált s szintén veszélyes volt. Rajtuk 
kívül Nagy voU sokat játékban. Molnár gólján 
kívül alig, Haar semmit sem mutatott.

Tapogatódzó, hullámzó játékkal indul a mér
kőzés. Hirzer száguld a kapu felé, de Fogl II. 
szereli. Borsányi labdáival Ströck hozza Újpes
tet frontba, de egymásután mellé lőnek: ő is, 
Wetzer is. Az 5. percben Hirzer vezet támadást, 
amit Borsányi kézzel akaszt meg. Hirzer hosz- 
szu, lapos szabadrúgása a védelem hibájából 
szabadon hagyott Kalmárhoz kerül, aki Acht 
mellett közelről védhetetlen gólt lő. (1:0). A 
gólra vehemens Újpest támadások következnek 
s az egész félidőben Újpest uralja a mezőnyt. 
Újpest csatársorának akcióit azonban nem ki
séri szerencse, Kocsis fáradhatatlanul rombolja 
szét őket P. Szabó gólnak látszó lövését az 
utolsó pillanatban hárítja el. Wetzer gyönyörű 
lövése a kapu mellett süvit el, P. Szabó ismétel
ten hibáz, négy kornerjét kiaknázatlanul hagy
ják a belsők. A Hungária alig jut szóhoz.

A második félidőt vehemens Újpest-támadá
sok vezetik be. Az eredmény már a 3. percben 
mutatkozik. Wilheim hosszú, éles lövése Uj- 
várg kezei között, a kapuléc alatt, hálóba kerül 
(1:1). Rá egy percre ismét vezet a Hungária: 
Kalmár szökteti Molnárt, aki jobbra vágja a 
labdát, melyből Hirzer közvetlen közelről éles, 
védhetetlen gólt lő. A gól után diktált Újpest
roham súlya alatt összeroppan a Hungária-balf- 
aora s döntő fölénybe kerül Újpest. Wetzer 
éles lövését Ujváry kiöklözj, a labdát Szent- 
miklóssy, majd P. Szabó lövik újból kapura s 
utóbbi lövése sikeres. (2:2). A gól után meg
indult Hungária-ofTenzivát újból Újpest-táma
dások váltják fel. Két perccel később Wetzer 30 
méteres bombalövése a kapulécröl kapuba pat
tan. (2:3). A biró előzőleg kiküldi a pályáról 
Wilheimot, holott nem ö, hanem őt faultolta 
Mandl, majd két perccel később feleselés 
miatt Borsányit utasítja ki. A 9 emberrel játszó 
Újpest felforgatott csapatával védekezésre 
kényszerül, de nem tudja megakadályozni a 
kiegyenlítő gólt, melyet Molnár, Kalmár át
adásából helyezett közeli lövéssel ér el. (3:3). 
A hátralevő 10 perc Hungária-ostromban telik 
el, de Újpest közvetlen védelme energikusan és 
sikerrel védekezik.

A Hungária és Újpest publikumának külön 
boxmérkőzése a taccsvonalon

A vasárnapi derbymérkőzést váratlan bot
rány zavarta meg. Maga a mérkőzés úgy in
dult, hogy minden remény megvolt ahhoz, 
hogy az a sportszerű követelményeknek 
teljesen megfelelő módon nyer befejezőit. A 
kitört botrány lélektani motívumai azonban 
nyomban érthetőkké válnak, ha tudjuk azt, 
hogy Újpest javára 3:2 arányban állott a 
mérkőzés, amikor a biró Borsányit, majd 
Wilhelmet kiállította. Újpest e két oszlopá
nak távollétét természetesen a Hungária 
igyekezett kihasználni éa rákapcsolt.

Az eredmény: a Hungária kiegyenlítő 
gólja volt.

Újpest pontvesztcségét tehát úgyszólván 
kizárólag a fcnlvázolt esetnek köszönheti.

A történtek utón senki sem csodálkozhat 
azon, hogy a mérkőzés végén turbulens je
lenetek játszódtak le a taccsvonalon, ahol 
érthetetlen módon nagyobb tömeg kezdett 
gyülekezni a második félidő felé. Egy kor- 
ner alkalmával azután Boronkay biró kény
telen volt félbeszakítani a játékot és intéz
kedett, hogy a rendőrség tisztítsa meg a já
tékteret a közönségtől. Miután ez részben 
megtörtént, tovább engedte folyni a játékot. 
Ugylátszik ez volt a hiba, mert

bírt a tömeggel,
amelyet ezután már nem lehetett megfé
kezni és a mérkőzés befejezése után

■ publikum vérmesebblk része ökölre 
ment.

A rendőrségnek idejekorán történt közbe
lépése elejét vette ugyan a nagyobb botrány
nak, amelyet azonban teljesen megakadá
lyozni aenkisem volt képes.

Az esti órákban hire terjedt annak, hogy 
Boronkay Gábor bírót a felizgatott tö

meg tettleg Inzultálta volna.
A Hétfői Napló munkatársának alkalma 

volt a mérkőzés bírójával beszélgetni. Föl
kerestük

Boronkay Gábort,
aki a következőképen informált bennünket: 

— A botrányról csak annyit tudok, hogy 
a közönség egyrésze betódult a határvonal
ra. Miután a mérkőzés nyugodt lebonyolítá
sát ez a már-már a játéktérre betódult tö
meg akadályozta,

megszakítottam a mérkőzést és utasítást 
adtam a rendőrségnek a pálya megtisz

títására.
— Ez meg is történt. A meccs után azután 

sikerült megtudnom, hogy engem is meg
vertek.

Ebből természetesen egy szó sem igaz.
A meccs után hallottam azt is, hogy a kö
zönség összeverekedett. Én ezt nem láttam 
és igy természetesen erről az eseményről 
részléteket nem tudok.

PatHSnv-.egerlrtú 
mRATINOI.**. BIztoR hatAflu 
IrtÓRzer ayökercRen írt. Máa Síin' 
ra, emberre ártídmatlnn. — Nap>

Arben utánvétté! nAIIIUa 
RATtN Ol, l.'.BORATOFHUM 
Bvi'r;tM,\ :i, Muriiny! utca 30,b

MÉG MA VEGYEN
OSZTALYSORSJEGYET

V., ANDRASSY-UT 56. SZ.
BENKÖ BANK RT.

Kísö íjszaka érfesUUlnk, hogy a mérkS- 
zísröl előállított rendzavarók kUzül a reíd- 
őrség több egyént őrizetbe vett.

Ferencváros - III. kér. FC 
3:0 (1:0)

Erős küzdelem után, de biztosan győzte le a 
Ferencváros csapata a III. kerületieket. Bár a 
zöld-fehérek csak 1:0 arányban vezettek a fél
időben, a győzelem egy pillanatig sem volt 
kétes. A III. kerületiek vereségét lényegesen 
enyhíti az a körülmény, hogy Gerő Ferenc biró 
Drosslert még az első félidőben kiállította.

Az első percek a III. kerületiek támadásai
nak jegyében telnek el. A ferencvárosi akciók 
sorát Kohut bombalövése nyitja meg, majd a 
további támadások során ugyancsak Kohut 
szerzi meg a Ferencváros vezető gólját. A 22. 
percben Drössler durván felvágja Lykát, aki 
percekre harcképtelenné válik. Drosslert a biró 
kiállítja, de az újlaki csapat 10 játékossal ia 
veszélyesen támad.

A II. félidő ismét III. kerületi támadásokkal 
indul, lövéseivel azonban nincs szerencséje. 
A 19. percben Kohut átdolgozza magát az 
ellenfél védelmén és éles lövése az ellenkező 
kapufáról pattan a hálóba. A 34. percben Wer- 
ner Szedlacseket fölvágja, utóbbi visszarug, 
mire a biró kiállítja. Az utolsóelőtti percben 
Lyka Kohutnak adja le a labdát, aki Takács 
közvetítésével Turaynbk passzol és utóbbinak 
közvetlen közelről indított védhetctlen lövése 
meghozza a Ferencváros harmadik gólját.

Somogy—Sabaria 2:1 (1:0)
Szombathely, okt. 14.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen
tése.) A Sabaria sorsa valóban tragikus. A csa
pat szerencsétlenül végződött startja óta egy
másután veszíti el mérkőzéseit, amelyeken 
legalább is egyenrangú ellenfélként küzdött. Az 
elmúlt vasárnapon is a Somogy csapatát fo
gadta otthonában a Sabari^ amely ezúttal is
mét vesztesként volt kénytelen levonulni a pá
lyáról. Pedig a szombathelyi csapat valóban 
különb játékot produkált vendégénél, amely a 
futballszerencsétől támogatva, hazavitte magá
val a mérkőzés két pontját.

A Somogy az első félidőben a fiatal Steiner 
góljával jut vezetéshez. Ugyancsak Steiner sze
rezte meg csapatának második gólját is, mig 
a Sabariának Hajós volt a góllövője.

Kispest—Vasas 2:1 (0:1)
A két csapat bajnoki küzdelme nivótlan, 

gyönge sportol hozott. Az első félidőben a Va
sas produkált jobb játékot és fölénye Tomecz 
vezető-góljában jutott kifejezésre. Szünet után 
Kispest rákapcsolt és lendületes támadójátékot 
folytatott. A kispesti csapat jobb játékának 
csakhamar jelentkezik az eredménye és Dán 
megszerzi a kiegyenlítő gólt. Kispest változatla
nul tovább támad é*  a mérkőzés vége felé Kím 
beadásából Presovszky befejeli a kispestiek 
győztes gólját.

A győztes csapatnak a védelem volt a jobbik 
része, ellenére annak, hogy a válogatott Dudás 
sérülése folytán Kispest kénytelen volt a már 
félreálíott Raixot beállítani. De hiányzott a csa
patból Deák is, akit a fiatal Marton helyettesí
tett elég gyöngén. A fedezetsorban igy csak 
Purczeldre és Csendesre támaszkodhatott a csa
társor, amelynek Dán és Senkey II. volt a leg
jobb két tagja.

A Vasas csapat első félidjjbeli jó játéka után 
visszaesett és igy fokozott munka hárult a pom
pásan funkcionáló Remmer—Király-bekkpárra. 
A gyönge fedezetsor előtt gyönge csatársor ál
lott, amelynek leghasználhatóbb tagját, Him- 
mert elhanyagolták társai.

FELHÍVÁS
a köztisztviselőkhöz és 

közalkalmazottakhoz
Az

„ANNUITÁS"
HÁZÉPÍTŐK SZÖVETKEZETE
BUDAPEST, V., TÜKÖR-UTCA 2. SZ 

Telefon: Aut 113—06.
a m. kir. Népjóléti és Munkaügyi Mi
nisztérium 5748-1028. számú, valamint a 
m. kir. Pénzügyminisztérium 127805-1928. 
számú leirata alapján megkezdi a csa
ládi és társasházak építésének kérész- 

i tül vitelét

’ Az építkezni kívánó köztisztviselők és 
j közalkalmazottak 30 éves törlesztésre 

lakbérüknek lekötésé ellenében 
kisebb hozzájárulással építkezhetnek

Részlete*  tolvilágositAs
az „ANNUITÁS" Irodájában:

délelőtt 9-2-ig és délután 4-7-tg
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Nemzeti—Bástya 3:1 (2:1)

Szeged, okt. 14 
(A Hétfői Napló tudósitójának telefonjelen- 

tése.) A mindvégig izgalmas játék eredménye 
nem fejezi ki hűen a mérkőzés képét. Az első 
félidő nagyrészóben a Bástya domináló fölény
ben volt, azonban a tetszetős akciókkal dolgozó 
csatársor nem tudta a kapu előtt gólokra fel- 
váltani tudását. Végre a 35. percben Varga meg- 

° V^e!étt\ M:',r-már ugylálszik, hogy a 
felidő a Bástya javára végződik, mikor a 40 
Rcrcben Bihámi kornerét a Bástya kriminálisán 
védő tarlalékkapusa, Szabó beengedi. Az ered
ményen felbuzdulva, a Nemzeti a félidő hátra
lévő perceiben további támadásokkal ostro
molja a Bástya kapuját, amelynek eredménye
ként Kautzky gólja a Nemzetiek javára billenti 
uz eredményt. Szabó ebben a gólban is alaposan 
„benne volt".

A második, félidő első részét a Bástya táma
dásai töltik ki, azonban a Nemzeti védelme biz
tosan működik, mig a Bástya csatárai, bár a 
mezőnyben gyönyörűen felépített akciókkal kö
zelítik meg az ellenfél hálóját, a kapu előtt pu
hák. A 12. percben aztán eldől a meccs sorsa. 
Egy szép Nemzeti támadásból kifolyólag 
Kautzky kapja a labdát, aki azt plasszirozott lö
véssel a hálóba küldi. Ezután hullámzó játék 
folyik. A Bástyát elkedvetleníti az újabb gól, 
mig a Nemzeti már csak az eredmény megtartá
sára törekszik.

A két gólkülönbségü győzelem ellenére a 
Nemzetinek vasárnap nem volt jó napja, inkább 
a szerencse pártfogásának tudhatja be a győ
zelmet. A csatárok összesen négy lövést küldtek 
kapura, amiből három gól letl. Kitünően játszott 
a csapatban Volentik, mig a két hátvéd bizosan 
verte vissza az ellenfél támadásait. A Bástyában 
Varga és Schwartz mutattak nagyvonalú játé
kot, a half megbízhatóan működött, úgyszintén 
a két hátvéd is. Hiába volt azonban a két bekk 
minden igyekezete, a tartalékkapus Szabó gyá- 
moltalan játékának következményeit nem tud
ták megakadályozni. Biró Kaim Frigyes a mér
kőzést jól vezette.

Eldöntetlenül végződött 
a Dreher-serleg döntője

Budapest-Kelet 1:1 (0:0)
Debrecen, október 14.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen
tése.) Budapest és Kelet válogatottjai vasárnap 
délután tartották meg a döntő mérkőzést a 
Diószegi-uti pályán. Igen, szeles, hideg, havas, 
esős időben kezdődött meg a két csapat mér
kőzése. A pályát nagyreszt esővíz borította s a 
havas, hideg eső számos helyen a földhöz fa
gyott, ami csúszóssá, sikamlóssá tette a mérkő
zés helyét. A mérkőzés, amelyet mintegy öt
százfőnyi közönség nézett végig, Budapest vá
logatottjainak támadásával indult meg, az erős 
küzdőiéin azonban nz első félidőben eredményt 
nem 'hozott. A 0:0 arányban végződő félidő 
után Budapest fölényének láthatóan gátat ve
tett Milotay játéka, aki szenzációsan védett és 
a mezőnynek legjobb embere volt. Bár Buda
pest válogatottjai kezdték a második félidő
ben a támadó játékot, amelyet erős tempóban 
vittek a tizedik percig, Ekkor azonban Kelet 
részéről Bodák megszerezte a mérkőzés első 
gólját. Budapest a huszonharmadik percben 
Mencer góljával egyenlített ki.

A mérkőzés második felében szerencsétlenség 
is történt. A vízzel áztatott csúszós pályán a 
Kelet válogatottjainak egyik erőssége.

Kántor végigzuhant és vállpcrcctörést szen
vedett, agy hogy ■ mentők szállították a 

debreceni klinikára.
A mérkőzést egyébként a korán beállott 
ség miatt nem hosszabbitótták meg.

Budapest válogatottjai közül jó formát 
lőtt: öhlmacher. Reinhardt és Savanyó. 
amatőrjei közül szenzációs formában 
Milotay, Pálinkás és Szlamek. A mérkőzést 
Iváncsics biró erős kézzel, jól vezette le.

Sötét-

muta- 
Kelet 

volt

A Budai 33-as legyőzte 
a Bratislavát

Budai 33—Bratislava 3:1 (2:1)
Pozsony, október 14.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 
lése.) A Budai 33-as a szombati Bocskay elleni 
mérkőzéssel a lábában nem mutatott olyan lel
kes -és gyors játékot, amilyent a pozsonyi kö
zönség a múlt vasárnap a Nemzetitől látott. Az 
egész délelőtt tartó cső erősen feláztatta a pá
lyát, amely károsan befolyásolta a játékot, de 
igy is mintegy 1500 néző volt tanúja a 33-asok 
szép győzelmének.

A vezető gólt az 5. percben Schmidt lefutása 
és pompás lövése hozza meg, amelyet a Brati- 
slavának a 14. percben alkalma volna 11-étből 
kiegyenlíteni, de Molnár II. a labdát kapu mellé 
lövi. A Bratislavát elszánt támadásokra serkenti 
a sikertelenség és a 18. percben komerböl sike
rül kiegyenlítenie. A budaiak fedezetsora most 
magára talál és Kovácsi a 34. percben ismét 
megszerzi a vezetést A 33-as most már nem en
gedi ki kezéből a játék irányítását és a TI. 
félidőben ismét Schmidt lefutása és gólja meg
pecsételi a Bratislava sorsát.______  __________

A lapít tata ft 1SM
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A hideg időjárás miatt mérsékelt eredményeket 
hozott a vasárnapi nemzetközi főiskolai verseny

A MAFC nemzetközi főiskolai versenyének 
megadta nemzetközi jellegét az a kilenc berlini 
egyetemi hallgató és négy osztrák hölgy
atléta, akik részt'ettek a versenyen, de a ke
gyetlenül hűvös, sőt hideg idő károsan befolyá
solta az elért eredményeket.

Az agilis műegyetemiek belépődíj nélkül ren
dezték meg a versenyt, belépődíjul a program 
megváltása szolgált, de a közönséget sem ez a 
körülmény, sem pedig az osztrák hölgyatléták 
startja sem tudta megmozgatni és igy kizáró
lag diákközönség előtt, családias rendezésben 
bonyolították le a versenyt.

A vendég höigyalléták eredményeiről szólva, 
első helyen kell megemlékezni Lisl Perkansról, 
a bécsiek olimpiai diszkoszdobónőjérö], aki 
34.90 m-el uj osztrák rekordot állított fel. 
Perkans tökéletesen kiforrott stílussal rendel
kező dobó, aki még métereket fog fejlődni és 
aki a távol és helyből távolugráshan is határo
zott tehetséget áruit el. Mellctto Minne Spitz 
tűnt fel, aki biztosan győzött a távolugrásban. 
Jellemző hogy e számban három osztrák hölgy 
került a döntőbe.

A magyar hölgyek közül Vértessy Katalin 
csaknem meglepetést csinált a helyből távoj- 
ugrásban. Elejétől végig biztosan vezetett, de 
a magyar rekorder Lukács Éva utolsó ugrásá
val 1 cm-el (I) legyőzte. Vértessy határozott 
tehetség.

Konopacka nem jött el, de hiányzott Ruda 
Erzsébet is, aki jelenleg Szegeden tartózkodik.

A hölgyverscnyekkel kapcsolatban le kell 
szögezni, hogy

az osztrák hölgyek mozgásán és minden 
mozdulatán látszik a trenlrozoltság

és a versenyzési rutin, amit a mi versenyek 
elől elzárt hölgyeinknél sajnálattal kellett nél
külöznünk.

A berlini versenyzők közül a legjobb benyo
mást König keltette, aki' állandó 660 cm-cs for
mát mutatott és csak Paitztól, annak utolsó 
ugrása révén szenvedett vereségeti Ladewig 
alkalmi távolugró, de a magasugrásban is meg
közelítőleg sem tudta formáját kiugrani és 
165 cm-cl a harmadik helyre szorult. Cornelius 
nagyobb szívósságával legyőzte Ferenczyt a 
400 m-es gátfutásban, aki kevés tréninggel 
vette fel ellene a küzdelmet, bár igy is elejétől 
végig vezetett és csak tenyérszélességgel vesz
tett. Az 1000 m-es futás a nemetek versenye 
volt, gyengén közepes idő alatt von Eynatten 
győzött.

Hosszú, de érdekes versenyt hozott a magas
ugrás, amely az első helyért kettős, a harma
dik helyért ’ ' * " ----- • *•
amelyet a ludovikás Tóth nyert meg 
előtt. Tóth a döntésért 174 cm-t ugrott.

hármas holtversenyt hozott és 
Thiete

Nincs már veretlen csapat 
a második ltjában

Pécs-Baranya veresége Miskolcon
A második liga vasárnapi bajnoki küzdel

meinek szenzációja, hogy Pécs-Baranya csa
pata, amely a veretlenség nimbuszával indult el 
Miskolcra az Attilával lejátszandó mérkőzé
sére, vert hadként volt kénytelen elhagyni a 
szinvaparli várost.

Miskolc: Attila—Pécs-Baranya 3:1 (2:0). Az 
Attila biztosan győzte le legveszélyesebb ellen
felét ős szép játékával rászolgált a győzelemre. 
Az első gólt Sikíóssy lőtte mindjárt a mérkő
zés első percében, majd a 21. percben Elek 
gólja ér hálót. A második félidő 28. percében 
Grünfeld a pécsi csapatot juttatja gólhoz, majd 
hét perc, múlva Friesz szabadrúgásából Pruha 
befejeli az Attila harmadik gólját.

Nagykanizsa. Zala-Kanizsa—Erzsébetváros 2:1 
(0:0). A gól nélkül végződött első félidő után 
Erzsébetváros jut vezetéshez Babos öngólja 
révén, majd a 17. percben Ivanics kiegyenlít. 
A győztes gól a 40. percben esik Schreiber lö
véséből.

Rákospalota—Vác FC 3:1 (3:0). 
Húsos—Józsefváros 2:1 (1:0). 
BAK—Terézváros 2:0 (1:0).
Soroksár—Turul 3:3.

Pontszerző verseny volt 
a BBTE atlétikai versenye

Hideg, csípős időben tartotta meg a BBTE 
őszi atlétikai versenyét, melyen talán ez ok 
miatt, a tömeges nevezés ellenére sem volt túl
sók indulója. A versenyen csupán kizárásos 
számok szerepeltek s igy néhány jobb atlétánk
nak alkalma nyílt, hogy nem speciális sport
ágában megpróbálkozzék a pontszerzéssel így a 
400 m-es gátfutásban Barsi, Odri, Szalay, Feri
hegyi: távolugrásbnn pedig Odri. Szalay indul
tak több-kevesebb sikerrel. Az eredmények kö
zül a negyjövöjü Farkas 300 m-es ideje és az 
5000-es futóké, valamint a helyből távolugrók 
eredménye emelkedik túl az átlagon.

Részletes eredmények:
100 m-es síkfutás, íj. oszt.: 1. Balázs (BEAC)

11.4 mp. 2. Kónya (MTE) 11.7 mp. 3. Buday 
(MAC) 11.7 mp.

300 m-es síkfutás, 11. oszt.: 1. Farkas (BEAC)
37.5 mp. 2. Márton (MTK) 37.8 mp. 3. Antal 
(MTK) 38.8 mp. — Farkas sz előfutamban 37 
mp-et futott.

800 m-es síkfutás: 1. Erdős (Törekvés) 2 p. 
11.2 mp. 2. Kiss (MÁV) 2 p. 12.2 mp. 3. Köves! 
(FTC) 2 p. 15.4 mp.

500 m-es síkfutás: 1. Piros (KEAC, Szeged) 
16 p. 20 mp. 2. Németh (MTE) 16 p. 20.4 mp. 
3. Hrenyovszky (MAC) 16 p. 32 mp. Hevele 
(SAC) az utolsó körben mint negyedik feladta.

400 m. gátfutás. 1. Császár (MAC) 62.2 mp. 
2. Ferihegyi (MTK) 63.4 mp. 3. Vörösvári 
(MTK) 65 mp. — Barsi az előfutamban 60.4 
mp-et futott, a döntőben nem indult

Magasugrás, II. oszt.: 1, Salamon (BBTE) 
165 cm. 2. Varga P. (MTK) 160 cm. 3. Freund

szá- 
inti ült

A távolugrásban Paitz az utolsó ugrásával 
győzött 670 cm-cs ugrással, amely a körülmé
nyeket figyelembe véve, jó eredménynek 
mit, hisz a MAFC klubbajnokságáért 
Balogh is „csak" -675 cmt ugrott.

Részletes eredmények:
Hölgy versenyek:

Távolugrás. 1. Minnc Spitz (Vienna) 471 cin.
2. Frida Raske (Danubia) 462 em. 3. Lisl 
Pcrkans (Danubia) 444 cm.

Helyből távolugrás. 1. Lukács Éva (TFSC) 
231 cm. 2. Vértessy Katalin (TFSC) 230 cm.
3. Lisl Perkans (Danubia) 224 cm.

Diszkoszdobás. 1. Lisl Perkans (Danubia) 
34.90 m. Osztrák rekord! 2. Nadányi Ágnes 
(EKAC) 29.35 m. 3. Frida Raske 27 in.

4X50 ni. staféta. 1. Bécsi kombinált (Raske, 
Spitz, Perkans, Schwrinek) 26.2 mp. 2. TFSC 
b) (Tóth, Faragó, Vértessy, Kacl) 27.8 mp. 
8 m-el nyerve. A TFSC a) csapata csaknem 
együtt ment a bécsiekkel az utolsó váltásig, de 
itt Szabó és Falusig a váltásnál felbuktak és 
igy a versenyből kiestek.

Férfiversenyek:
110 ni. gátfutás. 1. Ferenczy Ödön (MAFC)

16.5 mp. Főiskolai rekord! 2. Ladowig (Berlin)
16.6 mp. 3. Kuntze (Berlin) 16.8 mp. Ferenczy 
végig vezet és 1 m-el győz.

Távolugrás. Nemzetközi főverseny. 1. Gajzó 
János (BEAC) 670 cm. 2. König (Berlin) 
cm. 3. Ladewig (Berlin) 635 cm.

MAFC bajnokságáért: 1 .Balogh Lajos 
cm. 2. Király 602 cm. 3. Ferenczy 591 
Juniorbajnokságért: 1. Kocsmái- 609 cm. 
Szentgyörgyi 595 cm. 3. Pécsi 571 cm.

Diszkoszdobás. 1. Bácsalmási Antal 
40.75 m. 2. Tóth (MAFC) 39.35 m. 3. 
(MAFC) 37 m. Bácsalmási szvetterben 
tágban dobott!

1000 m. síkfutás. 1. von Eynatten 
2 p. 41.6 mp. 2. Müller (Berlin) 2 i

663

675 
cm.

(BEAC) 
Párezer 
ét nad-

. (Berlin)
2 p. 41.6 mp. 2. Müller (Berlin) 2 p. 42 mp. 
3. László (BEAC) 2 p. 45 mp.

Magasugrás. 1. Tóth Miklós (LASE) 170 cm. 
2. Thiele (Berlin) 170 cm. 3. Ladewig (Berlin) 
165 cm. A döntésért Tóth 174 cm-t, Ladewig 
168 cm-t ugrott.

400 m. gátfutás. 1. Cornelius (Berlin) 58.8 
mp. 2 Ferenczy (MAFC) 58.8 mp. 3. Magdics 
(MAFC) 60.2 mp.

4X400 di. staféta. 1. (Berlin) Krause, Zohlen, 
Eynatten, Cornelius) 3 p. 31 mp. 2 Főiskolai 
kombinált (Fazekas, Magdics, Remetz, Puhala)
3 p. 35.8 mp. Szenzációsan futott Magdics, aki 
30 m-t hozott Zohlen-en, de a 6 m. hátránnyal 
indult Remetz és Puhala végül 25 m-cl veresé
get szenvedtek a németek mögött.
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(MTK) 150 cm. —> Junior: 1. Varga P.
160 cm. 2. Freund (MTK) 150 cm. 3.
(MAC) 150 cm.

Távolugrás: 1. Odri (BBTE) 625 cm. 2. Varga 
P. (MTK) 618 cm. 3. Szabó (MOTE).

Helyből távolugrás: 1. Molnár (BEAC) 
cm. 2. Salamon (BBTE) 292 cm. 3. 
(BBTE) 292 cm. 3. Odri (BBTE) 288 cm.

Sulydobás, II. oszt. 1. Salaimon (BBTE)
cm, 2. Ostermann (MOTE) 1109 cm. 3. Gyön
gyösi (BSE) 1107 cm. — Junior: 1. Fehér 
(BBTE) 1142 cm. 2. Ostermann. 3. Gyöngyösi.

4X200 di. junior staféta: A csoport: 1. MTK 
(Löwy, Polgárdv, Antal, Farkas) 1 p. 37.6 mp.
2. FTC. 3ó BBTE. — C. csoport. 1. BSE (Bu
dai, Szakái], Németh, Bajor) 1 p. 40.4 mp. 2. 
Törekvés 1 p. 41.4 mp.

(MTK) 
Buday

296 
Odri

Vasárnapi sporthírek
X Vasárnap este ünnepélyesen vette át Új

pest győztes tcnnlszcsapata a Rothermere-ser- 
íeget. Újpest város válogatott ténniszcsapala — 
mint ismeretes — 12 város közül győztesként 
került ki a városközi tenniszmérkőzésekre ki
irt Rothermere-scrleg küzdelmeiből. A kiírás 
szerint a győztes vidéki csapatnak bemutató
mérkőzést kell játszania Budapest válogatott 
csapatával. Ez a bemutató-mérkőzés vasárnap 
délelőtt folyt le az újpesti Ampérc-sportteiepen 
a sporttársadalom előkelőségeinek jelenlétében. 
Este a Hungária-sznlló éttermében tartott ün
nepi lakoma keretében nyújtotta ót Rá
kosi Jenő a nemes lord által adományo
zott értékes vándordijat a győztes újpesti csa
patnak. A lakomán résztvett a kormányzó és a 
kormány képviselője, a társszövetségek, vala
mint a társegycsületek képviselői is.

X Az MTE juhllárls monstre futóversenye 
vasárnap délelőtt folyt 1c a népligeti nagykör
ben 2500 méteres távon. A befutási sorrend a 
következő: 1. Holló Tibor 8 p. 04 mp. 2. 
György Nándor 8 p. 06 mp 3. Dávid Lajos. 4. 
Slingel János. 5. Szutyánszky István. 6 Rekus 
Gyula. 7. Szabó András. 8 Kollár Ferenc. 9. 
Horváth Antal. 10. Galgovits János.

X a Rapid és Admira hatalmas győzelme 
Bécsben. (A Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) A vasárnap lefolyt I. ligabajnoki 
mérkőzések a következő eredményekkel vég
ződtek: Admira—Waclcar 5:1 (1:0), Rapid— 
Fioridsdorf AC 5:1 (3:0), Austria—Vienna 2:0 
(1:0), Nieholson—Slovan 2:1 (1:0).

X Az osztrák maratoni gyaloglóversenyt va
sárnap délelőtt rendezték Wien—Purkersdorf 
közötti 27 km-es távon. 17 induló közölt győ
zött Kühncl, a neves osztrák bajnok, 2 óra 26 
p. 27 mp-es idővel.

X A 15 km-es páros kerékpárversenyt Sze
keres—Felgl-púr (Postás) nyerte 10 ponttal az 
Eigner—Meltzcr-pár (FTC) elölt. Harmadik 
Garay—Varga (BSE) 7 p.

X Országúti kerékpárversenyek. Vasárnap 
délelőtt a gödöllői országúton három kerékpár
versenyt rendezlek, amelynek eredményei a kö
vetkezők: Jóbnrátok 10 km-es viadala: 1. 
Vltzkovits 3 órar 51 p. 2. Zsurdek, 3. Főik. A 
Turul KK 100 km-es versenyén: I. Vlda H. 3 

óra 43 p. 2. Szlovák. 3. Stcmberg. A Világosság 
nyeretlen versenyzők részére kiirt 30 km-es ver
senye: 1. Pctro 1 óra 00.1 p. 3. Szalay, 3. 
Müller.

Országos 
lovasmérkőzések

Az ugró bajnokságot Imre Dénes 
huszárfőhadnagy nyerte meg. A 
hölgy bajnokságot grói Széchenyi 

Irma nyerte
A Nemzeti Lovarda országos lova.->mérkőzé- 

seinek befejező napján előkelő és nagyszáma 
közönség leple el a MAC sporttelep tribünjeit. 
Már a kora délelőtti órákban megjelent nagy
bányai Horthy Miklós kormányzó és családja. 
A nap főeseménye az urak és hölgyek bajnok
sága volt, melyeknek gyönyörű tiszteletdijaiért 
hatalmas versengés folyt. Áz előkelő közönség 
soraiban ott láttuk gróf Teleki Sándort, gróf 
Széchényi Viktort gróf Pejacseuich Albérlet, 
gróf Batthyány Gábort, gróf Hotjos Miksát, 
Somssich Miklóst. Kárpáthy Camilló dandár
parancsnokot, Tóthvárody Asbót Istvánt, Horthy 
Istvánt, gróf Almásig Pált, Prónay Sándort, 
Éber Antalt és még sokakat közéleti és társa
dalmi kiválóságaink sorából. A mai nap részle
tes eredményei a következők: I. Urak díjugra
tása. 1. Pásztói istálló „Fáraó" lova lov. Bin- 
dér Ottó. 2. Pásztói istálló „Fecske II." lova 
lov. BinderOttó. 3. vitéz Lipcsey Márton 
„Mustra" lova lov. a tulnjd. 4. Szt Hubertus 
conc. isi. „Ibolya 11“ lova lov. Malanotti Lajos. 
5. Alpár Gitta „Annié" lova lov. Imre Dénes. 
— II. Urak Bajnoksága. 1. Hungária conc. ist. 
„Bushy Leiglfool" lova lov. Imre Dénes. 2. 
Hungária conc. ist. Optált lova lov. Imre Dé
nes. 3. Kánya Antal „Gyönyör" lova lov. a tu- 
lajd. 4. Tisza conc. ist. „Főt" lova lov. Cseh 
Kálmán. — Hölgyek bajnoksága. 1. Tisza conc. 
ist. „Fontain" lova lov. gróf Széchenyi Irma.
2. Szt. Hubertus isi. „Bárány" lov. Éber Amá
lia. 3. Tisza conc. ist. „Aurélia" lov. gróf Gyürky 
Aladárné. 4. Hungária conc. ist. „Kimonó", lov. 
Paulay Ilartmanné. 5. Gróf Széchenyi Viktor 
„Csaplárosné", lov. gróf Széchenyi Irma. — 
IV. Kocsi akadályvereseny. 1. Lonkay Zsigmond 
fogata hajtotta a tulajd. 2. Gróf Andrássy Géza 
fogata, hajtotta herceg Hohenlohc Ferenc.

X Olaszország 3:2 (2:1) arányban legyőzte 
Svájcot és ezzel ismét elfoglalta vezető helyét 
az Európa-Kupa tabelláján A Zürichben vasár
nap délután lefolyt mérkőzést a szakadó eső 
ellenére közel 20.000 ember nézte végig. A sá
ros pályán otthonosabban mozgó olaszok 
lelkesedésükkel megérdemelten győztek, bár az 
eredmény a svájciakra igen hízelgő.

X Északnéractország—Kiizépnémctország 2:1 
(1:1) (1:1). Az északiak Lipcsében csak a meg
hosszabbított időben tudták a győzelmet ki
vívni. Hcftha SC—Wacker 5:1 (2:1), Nürnberg 
I. FC.—Baycrn Hof 6:1 (3:0) Wacker (Mün
chen)—Schwaben Ülni 8:2.

X A nagykanizsai kegyeleti stafétát a
3. gyalogezred csapata nyerte meg.

X Október 21-én megalakul Temesváron az 
első profiklub. Temesvárról jelentik: A temes
vári Kinizsiből és annak híveiből mintegy 50 
sportkedvelő Nationala név alatt uj sporlegye- 
siilet létrehozásán fáradozik, amely professzio
nista alapon igyekszik egybegyüjlcni az ország
ban még található legjobb játékosokat. Az első 
profiklub alaptőkéje 500 000 lei lenne és ala
kuló közgyűlését október 21-én szándékozik 
megtartani.

A Magyar Királyi Osztá ysorsjáték
első oszlúlyAnnk húzása 
már szombaton 
20-An kezdődik!

jutalom és nyeremények

2OO.OOO
100.000

50.000 II 25.000
10.000 20.000
30.000 || 15.000

stb. pengő, összesen több mint
6 millió pengő készpénzben.

80.000 sorsjegy közUl
40.000 biztosan nyer,

minden második sorsjegyi
Sorsjegyek a hivatalos árakon:

az összes arusi’OKnai hcphatűM.

Régiséget,,;™*.™'
SWICI tlMZIKSZ MMw i.ll
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X Ar olimpiai hniKylomiarraapal Jtaneplíw. 
A Magyarországi Testedző Egyesületek .Szövet
sége vasárnapi tanácsülésének keretében ünne
pelte nz olimpiai hölgylornászcsapatot. Az el
hangzott ünnepi beszédek után a tornászfiatal
ság a késő éjjeli órákig maradt együtt a BBTE 
Atlila-ntcni tornacsarnokában, tánccal töltve cl 
az időt.

X 4X1560 méteres Ifjúsági stafétaversenyt 
rendezett vasárnap délelőtt az MTE a BBTE 
Széna-téri pályáján összesen három staféta állt 
starthoz és a győzelmet nz MTE Cser—Almást— 
Kiss—Pelhő összetételű stafétája nyerte incg 
18 p. 18.6 mp-es idővel a Vasas Lintncr Por
ta -Deák Gisz összeállítású csapata előtt. A 
második ideje 18 p. 50.4 mp.. a harmadiknak 
helyezett KAOE-staféta ideje pedig 19 p. 01 
mp. volt

LŐSPORT

Alag nyerte a. Lovaregyleti dijat
Az utolsó hetek tendenciája a bucsunapon 

is érvényesült, amennyiben mind a hat futam
ban kikapott a favorit.

A nagy közönség előtt lefolyt versenynap 
részletes eredménye a következő:

IL futain. 1 Hogy volt (3) Balog, 2. Mostoha 
(2%) Csuta. 3. Krinolin (pari) Szokolai. Fu
tottak még: Derengő (12) Fodor, Viglegény (6) 
Martinék, Tatrang (3) Szabó L. II. ötnegyed
hosszal nyerve, másfélhosszal harmadik. 10:62, 
15, 19. — II. futam. 1. Salamba (4) Cseszkovics. 
2. Patrona (4) Gutái. 3. Koma (10) Kaszián.

Futottak még: öreg Signora (8) Szűcs, Ez az 
(2*/*)  Szabó, Apor (5) Csuta, Montana (3) Ba
log. Fejhosszal nyerve, fejhosszal harmadik. 
10:52, 18, 18. 24. — ÜL futam. 1. Alag (10) 
Gulyás. 2. Rutn (10) Csuta. 3. Parola (•/«) Ba
log. Futottak még: Sita (3) Szabó, Stable pride. 
(25) Tuss, Rajna (4) Gutái, Katáng (12) Esch 
II., Bánat (3) Martinék. Háromnegyedhosszal 
nyerve, fejhosszal harmadik. 10:68, 22, 25, 15. 
— IV. futam. 1. Miéi te (5) Schejbál. 2. Pi- 
rouette (8) Balog. 3. Ki tudja (4) Gutái. Futot
tak még: Poéta (2’/») Esch, Adria (3) Szokolai, 
Madár (16) Bötödi, Maláka (2) Péter. Egy 
hosszal nyerve, nyakhosszal harmadik. 10:71, 
22, 23, 21 — V. futam. 1. Kallisto (2%) Schej
bál. 2. Hunnia (4) Péter. 3 Talált kincs (12) 
Klimscha. Futottak még: Rád bizom (3) Gutái, 
Duschenkn (8) Tuss, Bambusz (6) Horváth,

Névtelen (12) Sz.ücs, Annabál (20) Balázso- 
vits, Aranyvirág (10) Balog, Backflsch (12) Fo
dor, Volumnia (5) Csuta. Félhosszal nyerve*  
egy hosszal harmadik. 10: 30, 14, 17, 30. —.
VI. futam. 1. Dehogylsnem (5) Martinék. 2. 
Pásztó (3) Esch. 3. Rádió (6) Kaszián. Futót- 
tak még: Haen Dry (10) Blaskovics, Rákos (10)' 
Gutái, Ripityóka (1V») Schejbál, Odahaza (4) 
Csuta, Cipou (4) Tuss, Da capo (6) Hujber. 
Egy és hárcmregyedhosszal nyerve, három- 
negycdhosszal harmadik 10:69, 24. 19, 28.

Á német Uranle világrekord alatt (t 
p. 22.6) nyerte vasárnap délután Bécsben 
a két mérfőldes nemzetközi űgetőversemjt.

A szerkesztésért és kiadásért telel: 
Dr. ELEK HUGÓ 

Kiadja: 
A ..Hétfői Latok UjsácváUalat

Ez olcsó! Ez szenzáció! Ez uj!

Női konfekció:
Angol divat KtaSS.Í 29“
Teveszőr kob4t, iogdivato«u>b 44“ 
Ottómén és ripsz

téli kallót plűsnh-gallér és kézelővel _ 42
Színes angol 48“
Pncj’/tA kabát ®elyembétó8sel, szőrmével
1 U&Z.LU divatdiszitéesel _. _. 88.— OO
Nutrictte “IST1! 168-

175“ 
24“

Elektrick bunda iw!í
Jumper ruha a»!so
Creppe de Chine ruha

a logujabb modolek _ _ ______ __ _______

Szövet plisse aljak XSói 
Selyemblúzok ren'
Pongyolák £“knö 
Pongyolák

Gyermek konfekció 
BojkabátSőLV’^M"- 

emelkedés--------------------------- ----  29.80
Fiú matrózöltöny

Bzámn, számonként P 1.50 emelkedés_____

Fiú sport öltöny
4 éves Annak, számonként P 1.50 emelkedés 

Leányka intézeti matróz- 
ruha 6 éves korra, számonként P 2.— emel
kedés ________ ... .________32.—

Leánykaruha
inonkónt P 0.50 emelkedés_______________

Fiú játszóruha
ként P 0.50 emelkedés__________________

Női fehérnemű 
Női ing v. nadrág Jó-fónből___ 
Női ing v. nadrág 
Nadrágcombiné j4 mn»tt dtónwi _ 
Ilálóing tartó, altónból-_____ 4.30

Nadrágcombiné 
Hálóing kj!"“ 
Trikónadrág jóma«»-ten______
Trikó selyemnadrág mim™ 
Selyemnadrág csikós SJ”’325

Kesztyűk:
classe színes 
és férfi mappa 
és férfi mappa _ 

‘ ' béléssel és bélés
nélkül________

1390
8“ 

17“

25*  

1890 
1550

19“
9"
9,5°

1*
3“
3“
3.50
3.90

5“
1.70

T“

Női
Női
Női
Férfi trikó-kesztyű ___
Női divat kézelős kesztyüa,50

4“
6*
7“ 
T“
1“

Méterárukból mintákat küldünk

Cipők:
Férfi fél cipő ,oketó b0I
Férfi fél cipő Sr.06. ___
Férfi magasszáru

cipő... ________ ___ ~ ...______ ___ ______ ___ _______

Férfi magasszáru kénby?“«
Női'Tántos SAT: w

olcsón ._..........._....................................„ ... _ InP

Női la lakcipő SXlí'T”.

18“ 
23“
22“

1-80

Női troltör cipők
Gyermek _ 
Gyermek WrS.uE
Fiú cipő
Női sárcipő
Férfi sárcipő

Úri divat:
Férfi ing
Puplin ing * a°yag
Legjobb angol puplin ing

fehér vagy színes___________ ______ ._ ._ ...

Rövid cöpper és rajé nadrág
gombos... __________________ _________ ______

Zeffir és siffon nadrág 
Hosszú cöpper nadrág
PijclIIia, elaör^a8fu Hanoitokból, selyom zsi- 

Kemény kalap -5’^,4“ Z Z Z 
Nyúlszőr kalap XTVtaXn 
Boka védő Bark0> foketo _ _

Harisnyák:
Téli melee harisnya női 
Csikós melee harisnya 
Bemberg selyem harisnya 

jó mosó _ ... ... ._ __

Férfi sport harisnya $matiTU _ 
Férfi zokni k[töQö mtnt4, mMOo an, _ 

Férfi zokni cérna d,vat mtat4Wwi 
Gyermek iskola XJStaí” 

emelkedés ... ........._____ ______________  _ '

Gyermek flór
kedés_____ ________________________________

19“

12“ 
19“

t fekete box egész olpő első
rendű kivitelű 26—30 számig...

i szám leánykák 
31—35 számig. ____

erős dupla talp- sfl 6^ 50 
, 86—39 számig B Sf 

^.UM. legjobb gyárt- — 
mány _ ...________ 6“

7“

5“
8“
980
260
1.70
•2 70

12“8 
19“2”

Rövidáruk:
Szalag, csipke, csatt, gomb, 
cérna stb. cikkek minden

kinél olcsóbban

RÁKÓCZI-UT 74

Selymek:
ssTm. Japánselyem ml„d0„ Min _ _ 
íoőTm Creppe de chine SSf" 
10^m. Georgette 
i0^m. Crepp saten *
TO”?m. Cordbársony 
70™. Cordbársony BtoMe _

Szövetek:
Gyapjú Kasán lótraósTo
8o?m. Gyapjú Velin kockás

divatminták_____— —_______ — — _ _

loő^n. Gyapjú Compose
legkedveltebb anyag ruhára___________ 6.50

m»«. Gyapjú Crepella és
eolin____________ e<50

lBOra. Teveszőr nőI tabátra, raktam te 
i«‘m. Női kabátkelme

angol zsánor--------------------------------------16.50
íio^m. Kabátposztók

női kabátra, nehéz minőség________ 10.50
i4o°cm. Ottománok és ripszek 

kabát anyagok— __________________ — —___

Mosóáru:
TonniSZflaUCl mindenre alkalmas, l.io -85 
Ruhaflanel ™fi1 ‘ "
Dubl. flanel, mintás 
Mattlasse selyem barchent 
Mosó ruhaselyem, mintás

Vászonáru:
Reklámsiffon --------__-64
Siffon jó minőség, mindenre alkalmas_____  1 ”10
Ágynemű vászon, la __ i.4» 120 
Bőrerős angin, Mm___  5 40-98
Alsó lepedővászon 196
Paplanlepedővászon iso om mim 330 
Angol zeflr oi«tó te________ —98

Kötöttáru:
Pullover női és férfi _50

tata gyapjn, szép kivitel___________ 13.30 O

Pullover női nyakas <u“Mt 15“ 
Női mellény ^“.^“TísTio 8“ 
Férfi teveszőr mellény 1180 
Női kabát Sa^líSo.-T _ 19“ 
Gyermek pullover _ 60

kint 60 fillér emelkedéa _____ __ J _________ O

Gyermek teveszőr mellény
l-es szám, sxámonkint 50 fillér emelkedés ._ 4

2,9S
g.75

7“ 
14’“
3.65

4“

390

4“
4“

T66
2“
2*
T00

Postaköltséget nem számítunk
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