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Ma „szünetet" ad a Pázmány-egyetem rektora 
is - H kormány reméli, hogy a szünet alatt 
lecsillapodnak a kedélyek — Ha folytatódnak 
a rendzavarások, a diákok elvesztik a félévet

Vasárnap délelőtt a dunaparti korzón 
tüntettek a bajtársak

A bölcsészeti fakultás Muzeum-köruti épü
lete előtt vasárnap délelőtt is mozgalmas 
volt az élet, mintha az épületben folynának 
az előadások.

▲ járókelők kíváncsian állnak meg az 
izgatottan tárgyaló diákok körül. Csak
hamar nagyobb csoportok alakulnak, 

ingerült felkiáltások hangzanak él.
A bölcsészeti fakultás főfészke az egyetemi 
mozgalmaknak. Itt tanyázik ugyanis a Tú
rni bajtársi szövetség.

A Trefort-kert Eszter házy-utcai kapui 
zárva vannak. A Muzeum-köruti oldalon csak 
az egyik kis mellékajtót nyitották ki, hogy a 
tanárok bejuthassanak intézeteikbe.

Az egyetem előtt összegyűlt csoportokból 
nehéz megállapítani, hogy csupán diákok
ból álianak-e vagy idegenek is fütik a han
gulatot közöttük. Sokan viselnek közülük 
tányérsapkát,

a leghangoaabbak azonban puha posztó
kalapot hordanak.

Izgatottan tárgyalnak, majd az egyik kiadja 
a jelszót:

— Gyerünk a zsidó diákok gyűlésére!
A többieknek tetszik a terv és kettes so

rokban elindulnak a Dunapart felé. Hatal
mas tömeg követi őket.

A Műegyetemen
már szomorúbb a hangulat. A váratlan bezá
rás megdöbbentette a diákokat. Lehangoltál: 
állnak a kapu előtt és tárgyalják: meddig 
fog tartani a szünet?

Azok az elemek, amelyek a diákságot ed
dig is verekedésekre uszították, vasárnap 
sem nyugodtak.

A hangulat elég harcias, a hplyzet feszti’i 
és egyelőre nem lehet tudni, mikor all 

helyre a teljes nyugalom.
Bizonyos, hogy egy ideig még pedellusok 
fogják igazoltatni a diákokat, hogy befura
kodó idegenek ne rendezhessenek vére- 
kodé. I.

A zsidó diákok egyelőre pesszimiszlikusan 
ítélik meg a helyzetet. Az a felfogás alakult 
ki közöttük, hogy addig, amíg nem látják 
garantálva a teljes rendet,

távol maradnak az előadások látogatá
sától.

A tanárok körében is honorálják ezt az ál
láspontot,
, a legtöbb tanár nem olvas katalógust.

Újabb éjszakai incidensek
Szombatról vasárnapra virradó éjszaka

• z esti zajos jelenetek utójátékaként újabb 
incidensek zajlottak le. A közönség azonban 
mindenült, ahol gyanús csoportosulást vett 
észre, most már maga lépett fel öntudatos 
eréllyel és igy szinte láncszerűen indullak 
meg azok a sajnálatos jelenetek, amelyek 
felborulással fenyegetik a város feltétlenül

kívánatos rendjét. Á Rákóczi-ut és Esztcr- 
házy-utca sarkán

Moldoványi Lajos főiskolai hallgató 
összeszólalkozott néhány járókelővel, 

akik izgatott hangulatban, fenyegetően vet
ték körül és közülük Kaufmann Tibor és 
Schuiartz László kereskedők ütlegelni 
kezdték. Pillanatok alatt oda érkeztek a 
rendőrök és kiszabadították szorongatott 
helyzetéből Moldoványit.

Az Erzsébet-körut és Barcsay-utca sar
kán Rósa Béla orvostanhallgató és az előbbi 
tüntetések során felizgult tömeg között szó
váltás, majd verekedés keletkezett, amely
nek során

Rósa Bélát súlyosan bántalmazták.
A vérző fiatalember segélykiáltozásaira kél 
lovasrendőr érkezett oda, szétoszlatták a tö
meget és Rósa velük együtt a főkapitány
ságra ment. Az ügyeletes rendőrorvos kö
tözte be sérüléseit. Az első segélynyújtás 
után feljelentést tett támadói ellen.

Nemsokára ezután újabb zajos jelenet ját
szódott le, ugyancsak az tírzsébet-köruton. 
ahol Szörényi Tibor egyetemi hallgatót,

aki állítólag hangosan zsidózoít, közre
fogták a járókelők.

Szörényit is a rendőrök szabadították ki a 
tömeg gyűrűjéből. Mig a tömeget szétosz
latták a rendőrök, odaérkezett Kollarits 
Béla egyetemi hallgató, — aki már az első 
tüntetés során is szerepelt — társával, 
Scheibregcr Endre föiskclai hallgatóval. Kol
larits és a rendőrök között szóváltás támadt, 
amelynek során

a renitens fiatalembert előállították a 
főkapitányságra 

és megkezdték kihallgatását.
Éjszaka az Erzsébet-körut és Dohány-utca 

sarkán két feketeinges sas belekötött a járó
kelőkbe és hangosan zsidózott. Éppen né
hány autólaxi állt a sarkon. A taxisofförök 
leszálltak a kormány mellől és rendre utasí
tották az izgága embereket. Ezek visszalclc-

Hevesi főpap és Sándor Pál türelemre íntik 
a zsidó diákokat

Vasárnap délelőtt a Pesti Lloyd Társulat nagy
termében gyűlést hivott egybe a Magyar Izrae
lita Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Országos 
Egyesülete. A közgyűlést, amelyen nagy szám
ban jelenlek meg a zsidó vallásu főiskolai hall
gatók, Bálint György nyitotta meg, aki bejelen
tene, hogy a kormány végre jóváhagyta az. egye
sület alapszabályait. Az egyetemi zavargásokkal 
kapcsolatban azt hangoztatta, hogy a zsidóhitü 
magyar egyetemi ifjúság minden tagja bátran 
felveszi a versenyt minden tekintetben azokkal, 
akik őRcl az egyetem falni közűi kiüldözik. 
Trianon arra tani! mindenkit, hogy az ország 
minden polgárának össze kell fognia. Három
szoros erővel kell most dolgozni, hogy kiharcol
hassuk mindannyinak álmát, Nagy-Magyarorszá- 
got.

seltek és gorombáskodtak, mire a soffőrök 
elverték ökot.

A Nyugati-pályaudvar környékén is za
jos incidens játszódott le. Esztergomból és 
környékéről érkezett tegnap egy húsz-har
minc főből álló diákcsoport. Ezek a fiatal
emberek éjszaka félegy óra tájban cso
portba verődve mentek végig a Teréz-kör- 
uton a pályaudvar felé és

útközben hangos megjegyzéseket tettek 
a járókelőkre.

A Kristály kávéház környékén szembetalál
koztak néhány fiatalemberrel. Ezekbe is 
belekötöttek. Ezek a járókelők azonban már 
nem hagyták magukat, erélyesen léptek fel 
a hangoskodó diákok ellen, szóváltás kelet
kezett, néhány pofon csattant el és a rövid 
dulakodásnak az lett a vége, hogy

a garázda diákok megfutamodtak.
A járókelők egyes csoportja nyomon követte 
őket. Rövidesen azonban rendőrök érkeztek, 
akik szétoszlatták a tömeget és véget vetet
tek a további incidenseknek.

Mozgalmas élet volt az állatorvosi főiskolán 
is, ahol már kora reggel csapatostul gyülekez
tek a bajtársi jelvényeket viselő diákok. De. 
nemcsak a diákok, hanem a főiskola tanárai 
is egymásután érkeztek meg az épületbe. Nagy 
tömeg gyűlt össze,a mely izgatottan várta a fej
leményeket. A tömegben percek alatt rémhírek 
keltek szárnyra. Nyugtalanságra pedig semmi 
alap nem volt, mert csupán az állatorvosi fő
iskola hallgatóinak „Lehel" bajtársi egyesülete 
tartotta a rendes évi közgyűlését, amelyen a 
tanári kar is megjelent. A közgyűlés program
szerűen folyt le és azon a legutóbbi napok ese
ményei nem kerültek szóba.

A közgyűlés utón alkalmunk volt beszélni 
Hutyra Ferenc rektorral,

akit megkérdeztünk, milyen intézkedéseket fo
ganatosított, hogy a tegnapi véres verekedések 
ne ismétlődhessenek meg.

— A tegnapi verekedést nem a főiskola hall
gatói, hanem idegen betolakodott elemek ren
dezték, — mondotta a rektor. — A főiskola 
hallgatói körében teljes rend és nyugalom ural
kodik, az előadásokat hétfőn megtartjuk és 
azoknak rendje biztosítva van.

Az elnök tapssal fogadott beszéde után a köz
gyűlésen jelenlevő

Hevesi Simon főtisztclendű türelemre és 
kitartásra Intette a zsidóvallúsu főiskolai 

ifjúságot.
Hevesi beszéde után az alelnök felolvasta 

azok névsorát, akiket az egyesület diszclnökcivé 
és tiszteletbeli tagjaivá választolt, majd

Sándor Pál országgyűlési képviselő mondott 
beszédet és ugyancsak türelemre intette az 
Ifjúságot azzal, hogy nem az ő feladula a 

rend helyreállítása.
Dr Wetlcr Ernő, az 0M1KE ügyvezető elnöké

nek rövid felszólalása után dr. Zahlcr Emil, a 
pesti izraelita hitközség nevében üdvözölte az 
egyesületet, dr. Szabolcsi Lajos, a magyar zsidó 

társadalom szolidaritásáról biztosította a fő
iskolai hallgatókat, majd Bálint György elnök 
néhány percre felfüggesztette az ülést. Alig ült 
össze újból ismét a közgyűlés, hogy folytassa 
tanácskozásait, hirtelen izzó, pánikszerű hangu
lat lett úrrá a teremben. Egy főiskolai hallgató 
a terembe lépve, elkiáltotta magát:

— A ház körül gyülekeznek a tányérsapkás 
egyetemi hallgatók, megtudták, hogy itt 

gyüléseziink, készülődjünk, fiuk!
Az ügyeletes rendőrtisztviselő az elnöknek je

lentette, hogy nyomban intézkedni fog s a fő
kapitányságtól telefonon egy szakasz gyalogos 
rendőr kivczcnylését kérte. A főkapitányságról 
két percen belül nyolc rendőr érkezett a hely
színre.

A rendőrök az ügyeletes rcndőrtlsztviselő 
utasítására örjáratszerilen fel s ulá kezdtek 
cirkálni a Pesti Lloyd Társulat Mária Való- 
ria-utcal palotája körül, amely felé a Dana
partról a Vigadó felől mintegy husz-bar- 
mlnc főnyi világoskék tányérsapkán egye

temi hallgató közeledett.
A tányérsapkás diákok a Wurm-ulcában látva 
az erős rendőri készenlétet, nyomban visszafor
dultak a Vigadó felé s szétszéledtek.

Mit mond a kormány?
Az egyetemi tüntetések cs az. ezekkel kap

csolatos utcai zavargások ügye vasárnap is 
élénken foglalkoztatta az. illetékes tényezőket. 
Bethlen Isván gróf miniszterelnök hosszú idő 
óta most töltötte először az egész vasárnapot 
Budapesten. A miniszterelnök vasárnap dél
előtt szokatlanul korán, már liz órakor meg
jelent hivatali szobájában cs telefonon meg
hallgatta Bczzcgh Huszágh Miklós főkapitány 
jclejitésél, majd ugyancsak telefonon Issckutz 
Aurél államtitkárt, a belügyminisztérium köz
biztonsági ügyosztályának vezetőjét hallgatta 
meg. Úgy a rendőrfőkapitány, mint Issckutz ál
lamtitkár közölték Bethlen miniszterelnökkel, 
hogy

a főváros utcáin teljes n rend éa a nyu
galom.

Bethlen István gróf miniszterelnök a jelenté
sek meghallgatása után dolgozószobájába zár
kózott, a vasárnap délutánt pedig csaladjával 
töltötte.

A Hétfői Napló munkatársa vasárnap dél
előtt a kormányhoz közelálló helyen érdeklő
dött aziránt, hogy milyen álláspontra helyez
kedik a kormány az egyetemi tüntetések ügyé
ben. Megkérdeztük, hogy milyen intézkedések 
foganositását vették tervbe a további zavargá
sok megakadályozására ••s az egyetemekre tör
vényesen felvett zsidó diákok egyetemi tanul
mányainak zavartalan biztosítása érdekében.

A kormány álláspontját illetékes helyen 
a következőkben fejtették úi a Hétfői Napló 
munkatársa előtt:

A numerus clausus körül támadt.zavar
gásokban nincs olyan politikum, amely a 
kormányzat részérő1 megoldást követelne. 
Fennálló törvényes rendelkezések k 1 szem
ben jelentkező tüntetésekről és cllenlünlcté- 
sekröl van szó. amelyek utcai rendzavará
sokban is jelentkeznek. Az ügy tehál rendé
szeti kérdéssé vált, amelynek elintézése á 
rendőrség feladata,
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A rendőrség meg fogja tenni a köteles
ségét.

— Ami az egyetemek falain belül történő 
eseményeket, vagyis a felvett zsidó diákok
nak az előadások hallgatásában való meg
akadályozását illeti, ez a kérdés az egyetemi 
fakultások vezetőségének hatáskörébe tar
tozik. A kultuszminiszter ur utasította az 
egyetemi karokat, hogy a legszigorúbban jár
janak cl a rendbontó elemekkel szemben. 
Arra az esetié, ha az egyetemek falain be
lül a zavargások folytatódnának, a kultusz- 
niiniszler ur az egyetemek bezárásával fenye
gette meg az ifjúságot

Amennyiben n verekedések és a zsidó 
diákoknak a (anidmányok folytatásában 
való megakadályozása holnap vagy hol

napután a Pázmány-egycteinen Is meg
ismétlődnék, — a budapesti Pázmány 
Péter tudományegyetem összes fakul

tásain beszüntetik az előadásokat.
Ez a szünet is bizonytalan időre fog 

szólani.
A Hétfői Napló munkatársának ez az illeté

kes helyről származó értesítése azt jelenti, 
hogy

a rektorok maguk intézkednek u szünet 
elrendelése Iránt, hu szükségét látják.

A kultuszminiszter akkor lép csak akcióba, 
ha a szünet után újra megismétlődnek a 
zavarok, ebben az. esetben azonban nem 
a rektorok által adandó ujabh szünetre, 
hanem a kultuszminiszternek az egyete
mek bezárását elrendelő elhatározására 

kerül a sor.

Scitovszky belügyminiszter:
„A rendőrség feladata a zavargások 

megelőzése"
A belügyminisztérium közbiztonsági ügyosz

tályban vasárnap állandó tanácskozások folytak. 
Scitovszky Béla belügyminiszter szombaton el
utazása elölt részletes instrukciókat adott. Sci
tovszky belügyminiszter utasításainak inegfe- 
löin

a belügyminisztérium közbiztonsági osz
tálya és a budapesti főkapitányság ez- 
időszrrlnt legfőbb feladatának az utcai 

zavargások megelőzését tekinti.

A belügyminisztérium ezzel kapcsolatos felfo
gását vasárnap délelőtt

Scitovszky belügyminiszter közvetlen kör
nyezetében

a következőkben ismertették a Hétfői Napló 
munkatársa előtt:

— Mindent intézkedést megtettünk, hogy

a további rendzavarásoknak elejét vegyük. A 
prevenciót tekintjük ugyanis a legalkalma
sabb levelező eszköznek. A preventív intéz
kedések meg is hozták a kívánt eredményt.

A vasárnapi nap folyamán utcai tünte
tésre sehol sem került sor.

Amennyiben ,mégis valahol tüntetés jellegű 
csoportosulás mutatkoznék, a rendőrség meg
akadályoz minden legkisebb rendzavarást 
is. Az egyetemek falain belül előforduló je
lenségek a rendőrhatóságokat csak abban az 
cselben érdeklik, ha az egyetemek illetékes 
tényezőitől felszólítást kapnak a rend helyre- 
(Hutására. Ilyen felszólítást sem a rendőrség, 
sem a belügyminisztérium nem kapott, ami 
természetes is, mert vasárnap az egyeteme
ken sehol se volt előadás.

A kultuszállamtítkár nyilatkozata
Tanácskozások voltak vasárnap a kultusz

minisztériumban is, ahol Klebelsberg Kunó 
gróf lávollélében

PETRI PÁL államtitkár

a numerus clausus körül keletkezett zavargá
sok egyetemi vonatkozásairól a következőket 
mondotta a Hétfői Napló munkatársának:

— A kultuszminiszter ur a legmesszebb- 
menő szigorúsággal jár cl, ha folytatódnak a 
-rendbontások. Nekünk azonban tekintettel 
.kell lennünk az ifjúság többségére is, amely 
távohill ezektől az eléggé el nem Ítélhető tün
tetésektől s amely épen ezért kíméletet érde
mel. Ez a jószándéktink azonban nem jelent
heti azt, hogy a zavargások megismétlődése 
cselén ne éljünk annak a szigorú intézke
désnek a jogával, amely

eg.v félév elvesztésének a veszélyével 
járhat az cgéaz egyetemi diákság szá-

mára.

Ez természetesen csak a legutolsó intézkedés 
lehet. Előbb a szünet elrendelésével próbá
lunk halni az ifjúság jobb belátására.

Arra a kérdésre, hogy mi történik azokkal 
az egyetemi hallgatókkal, akik az előadások 
hallgatásában megakadályozzák zsidó társaikat 
— I'elri államtitkár a következőket mondotta:

— A tantermekben cs a folyosókon a ta
nárok vigyáznak arra, hogy rendbontás ne 
történjék. Ha azonban komolyabb jelenségek 
merülnének föl.

az egyetemi hatóságok kénytelenek lesz
nek a rendőrség beavatkozását igénybe 

venni.
Abban az esetben tehát, ha ennek szükségé 
mulat koznék, a rendőrség be fog menni az 
egyetemre és rendel csinál.

A főkapitány vasárnapi körútja 
a tüntetések útvonalán

rendőrség megtette, a szükséges intéz
kedéseket a főváros rendjének megóvására. 
Andréka főkapitányhelyettes intézkedésére 

pcrniancnciúban áll a IV. és Vili, ke
rületi kapitányság.

Tudvalévőén ezekben a kerületekben van
nak az egyetemi épületek. Ugyancsak per- 
mancnciát rendellek el a VII. kerületi kapi
tányságon is, mert a tüntetések nagy része 
itt zajlott le. Ezenkívül

a Mosonyi utcai laktanyában nagyobb 
rendőrosztagok állanak készenlétben

A péntek esti tüntetéssel kapcsolatban, 
olyan kijelentések hangzottak el, hogy a 
rendőrség nem vonult ki idejekorán. Illeté
kes helyen megindították a vizsgálatot. Meg
állapították, hogy

az intézkedő tisztviselőket nem terheli 
felelősség

és a rendőrség híven teljesítette kötelessé
gei.

Uezegh-Iluszáyh Miklós főkapitány vasár
nap délelőtt személyesen akart meggyő
ződni a helyzetről.

A főkapitány 11 órakor gyalog ellen
őrző körutat tartott.

A Fürdő-utcán, Andrássy-ulon és az Er- 
zsébel-köruton haladt 'égig. A rendőrör- 
szemek mindenütt feszes vigyázz állásban 
jelentkeztek s néhány szabatos szóval jelen
tették, hogy a legteljesebb rend uralkodik 
az utcákon. Ellenőrző körútja befejezése 
után visszatart a főkapitányságra.

A rendőrség állandó érintkezésben van 
azokkal a maga sah hatóságokkal, amelyek 
pontos figyelemmel kisérik az utólJii napok 
eseményeit. Klebelsberg Kunó kultuszmi
niszter szombaton és vasárnap Debrecenben 
tartózkodott. A vasárnapra virradó éjszaka 
a debreceni rendőrkapitányság telefonon kö
zölte a főkapitánysággal a kultuszminiszter 
óhaját, hogy tájékoztassák a történtekről. A 
főkapitány megbízásából egy rendőrtisztvi
selő részletesen

tájékoztatta Denhof Antal miniszteri 
osztálytanácsost, a kultuszminiszter Bu

dapesten tartózkodó titkárát,
aki azután telefonon továbbította a rendőr
ség információját a Debrecenben tartózkodó 
kultuszminiszternek.

A rendőrség egyébként egész napon át 
permanenciában állt. Azon az útvonalon, 
ahol a tüntetések lezajlottak, mindenütt őr
járatok cirkáltak, de sehol sem volt szükség 
a rendőrség közbelépésére. Az államrendé
szeti osztály vezetője egész napos ál a fő
kapitányság épületében tartózkodott, ahová 
egymásután érkeztek be különböző pontok
ról a jelentések, hogy

a vasárnap teljes rendben és nyugalom
ban telt cl

és sehol sem fordult elő rendzavarás.
A Hétfői Napló munkatársa az egyetemi 

helyzet várható alakulásáról beszélt egy ex
ponált kereszténypárt! képviselővel, aki a 
következőket mondotta:

— Még két-három napig
folytatódni fognak az igazoltatások.

A diákság még hatása alatt áll a „provokáció
nak". Ha ez a „provokáció" megszűnik, hely
re áll a nyugalom az egyetemeken és a fel
vett diákok ismét látogathatják az előadá
sokat.

Ilyen körülmények között az egyetemek 
rendjének helyreállítása a közeli napokban 
aligha várható. Azok, akik hatni tudnának az 
ifjúság jobb belátására, — ugylátszik — nem 
hajlandók latba vetni befolyásukat a nyuga
lom helyreállítása érdekében. Néni kétséges 
tehát, hogy

uz egyetemek bezárása elkerülhetetlen.

A házi cukrászat e mo
dem és újszerű tankönyve 
játszva tanít meg minden
kit az összes cukrászsü
temények és mignonok 
otthoni elkészítésére. I' 
csodás kis könyv 162 
képpel magyarázott lőO 
válogatott eredeti receptje 
az ön legbecsescbb kincse 
lesz. Szerezze be tehát 
még ma fűszeresénél, hol 
a könyvecske 20 fillérért 
kapható. Ez az a hasz
nos könyv, mely önnek 
annyira hiányzott.

Klebelsberg Szegeden
Vasárnap a tanyákat, hétfőn 
az egyetemet látogatja meg

Szeged, október 21.
fA Hétfői Napló tudósitójától.) Vasárnap dél

előtt kclnapi tartózkodásra Szegedre érkezett 
gróf Klebelsberg Kunó kultuszminiszter Petry 
Pál és dr. Pogány Frigyes dr. államtitkárok, 
Madarassy Gábor, Szeder Ferenc, és Görgey Ist
ván képviselők társaságában. Ideérkezésük után 
nyomban autón a szegedi Alsótanyára utazott, 
ahol különböző ünnepségeken vett reszt. A 
kultuszminiszter alsótanyai látogatása negyvc.ii 
egyesület tagjainak felvonulása közben történt 
meg. A szegedi alsótanyán diadalkapuval és re
zesbandával várták a minisztert, aki felavatta az 
első gazdasági tanyai népiskolát, ahol a naciona
lizmusról tartolt előadást, majd résztvett az 
Alsóközponti Gazdasági Egyesület díszközgyűlé
sének Kossutli-serleg felavató lakomáján.

Klebelsberg az üdvözlöbeszédek befejezése 
után kezében a gazdák Kossuth-serlcgével meg- 
lartotla serlegavató beszédét, melynek során 
Kossuthék forradalma és az októberi forradalom 
között vont párhuzamot.

— Kossuth elveit — úgymond — mi is követ
jük, mert tudjuk, hogy csak az a nemzet él he
lyesen, amely jogaival öntudatosan tud bánni. 
A politikai demokrácia azonban csak akkor vá
lik a nép javára, ha azt kulturdemokrúcia előzi 
meg. Ezért építünk mi most a tanyákon isko
lákat.

Klebelsberg Kunó gróf miniszter vasárnap 
este Orosházára utazott, ahonnan éjszaka tért 
vissza Szegedre, hétfőn délben pedig látogatást 
lesz a szegedi egyetem központi épületében^ 
ahol az egyetemi építkezési bizottság ülésén 
vesz részt.

Gyermekét
••yen olcsón és 
tokélatesan CS8K

felruházni
mi tudjuk!

Hat napig temefetlenül 
feküdt egy halott

Özvegy Polt Gáborné küzdelme az élettef 
és a halállal

TínvIraLÁf 45 nn- hoaMOi 3 ^vos gyermok- 
UUVK-dlMl nok> almonként p 3,_ emelkedés 

Cordbársony Bébé-kabát 
végig vateünbéiéosel, 1 éves gyermeknek, 
hozzávaló fojkötő, bélelt P 5.80_____ _  ... ._

Leányka matrózruha
számonként P 3.— emelkedés________

Leányka gyapjúk azánruha 
különböző foson, 1 évesnek, 
raámouként P —.75 omeikedés __________

Leányka la bársonyruha 
színes, hímzéssel, 1 évesnek, 
számonként Pl.— emelkedéssel________ _

Fiú matrózruha
számonként P 1.50 omolkedéa.. _ _ _ _

Fiú sportöltöny
számonként P 1.50 omol kedés................ ... ______

Barhet játszóruha
BzámonkóDt P —.40 emolkodés..._____ ’_____

Flanelpijama Mk ’
számonként P —.50 emel kedés _ ,

Tiröli nadrág 
f-eányka filckalap JJK ,’**?.■  
Jambó tisítn gyapjú, kStMt, pmgrteg srábra

2580

16-
19

g.w

1180
1690
15“

gro
y.6o

4* 903.50
2* 30

Pnlnvor kötött gWÍoM!. mintis, 1-M 
I mUVCl Menüink ént p —‘60 emelkedés ... 

Kötött gyapjumellényXÍ“«X 
számonként P —.50 emelkedés

Mackóöltöny
számonként P 2.— emelkedés — — — — — —

Strapaharisnya X?
monként P — 05 emelkedés-------------— — —

Flórharisnya
számonként P —.15 emelkedés ... — —- — —— 

Trikókesztyü számonként P-. 10 emelkedés 

Kötött gyapjukesztyü r̂kXbarna
számonként P —.15 emelkedés— — — —. — —

Iskolacipő, fekete fűzős

5-60
^.90

2250
-45

T"
Szám _____96—90-ig 9t—85-lg

p ia.ro ís.?5

Barna boxcipő, fűzős
Szám 36-80-ig 31—85-lg 36-39-lg

P 16.- «5Ő 2>,50
T oL-Vrirvn antilopMár- Szám 26-3(Mg _91~
lua»KKCipO ra]( varrott P ÍT.50 20.50

TíÁninK 10gj°W’ gyártaná- Szám 32—38-ig 34—85-ig
•HOCipO nyok ogyiko _ P S«75í 6.75

Bébé-cikkek óriási választékban!

iT.ro

A mull hét vasárnapján a Babcr-ulca 8f. 
számú ház egyik kis lakásában hirtelen elhunyt 
Polt Gábor ötvenkét éves betonmunkás. Az el
hunyt embert beszállították a morgueba. öz
vegye itt maradt négy kis gyerekkel és azzal a 
rettentő súlyos gonddal, miből ad enni gyere
keinek és miből temetteti cl férjét?

A halálozást követő napon a szerencsétlen 
asszony elment a Munkúsbiztositó Intézetbe, 
amelynek férje évtizedeken át pontosan fizető 
tagja volt és kérte, utalják ki a szokásos temet
kezési segélyt. A Munkásbiztositónál eleget is 
akarlak tenni a kérésnek, mikor azonban át
vizsgálták a könyveket, kiderült, hogy Poll Gá
bor a legutóbbi időben nem fizette be u járulé
kokat. Ennek pedig az volt a magyarázata, 
hogy Polt Gábornak az utóbbi hónapokban 
csak alkalmi munkája akadt. A dolgot még 
súlyosbította aZ. hogy egyik legutóbbi munka
adója, a Poll Gábor fizetéséből iédylcg

levon! munkásblztosltási dijakat nem fi
zette be az intézet pénztárába.

A szegény mtmkásasszony, aki gyerekei ré
szére is napokon keresztül alig tudod vala
melyes életemről gondoskodni, mindenfelé ló- 
tott-fulott, hogy elhunyt férjenek megszerezze 
a .sírhelyhez való jogot cs a deszkakoporsót. 
Minden fáradozása azonban eredménytelen ma
radt. És Polt Gábor holtteste napokon át 
hiába várta a morguc hűtőjében az eltemettetést.

Hat napig feküdt eltcmctetlenül Folt 
Gábor,

DIVAIísadNOK
VII.HfiKÓClI UT74

mig végül szombaton kiutallak egv deszka 
koporsói és azután ingyen eltemették Polt 
Gábori.
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vakmerő rabifflámadás 
a Keleti pályaudvar előtt
A forgalmas téren, a larűkelök szazai között 

leütöttek es kiraboltak egy fiatalembert
Tegnap este a keleti pályaudvar melletti 

rendőrőrszobán megjelent egy dúlt külsejű 
fiatalember és vakmerő rablótámadásról tett 
bejelentést. A fiatalember, akinek Balogh 
Sándor a neve, 19 éves mázolósegéd, el
mondotta, hogy este fél kilenckor a keleti 
pályaudvar előtti kis téren üldögélt egy pá
don. Melléje telepedett három fiatalember és 
beszélgetni kezdtek vele.

A pályaudvar környéke ebben az időben 
rendkívül élénk.

Ott van a villamosmegálló, amelynél csopor
tosan várakoznak az utasok. Ezen a helyen 
van az úgynevezett „cselédkorzó“ is, ahol 
ilyenkor a környékbeli cselédek és munkás
lányok sétálgatnak gavallérjaikkal, akik kö
zött sok az ismerős katona. Beszélgetés köz
ben a három fiatalember hirtelen Baloghra 
támadt.

Egyik tenyerével betapasztotta a száját, 
hogy ne kiabálhasson, a másik hátra
csavarta két kezét és földre teperte, a

Vasárnap kiszabadult a gyűjtő
fogházból Okolicsányi László, 

a Leyrer-ügy vádlottja
Kitöltötte büntetését és Hollywoodba utazik, 
hogy eladja a fogházban irt filmszcenáriumát

Vasárnap reggel a szokott formalitások 
után megnyílt a maglódiuti gyüjtőfogház 
kapuja: Okolicsányi Lászlót, a meggyilkolt 
Leyrer Amália bűnügyének egyik vádlott 
ját engedték szabadon, aki kitöltötte bünte
tését

A bíróság két és félévi fegyházra Ítélte 
annakidején Okolicsányi Lászlót. A gyűjtő
fogházban töltötte büntetését.

A fogház legpéldásabb inagaviscletü la
kója volt.

Kitanulta az asztalos mesterséget és egész 
nap szorgalmasan dolgozott. Az asztalossá
gon kívül azonban mással is foglalkozott. 
Védője, Altorjay Sándor dr. közbenjárására 
Írószereket és papirt kapott és a cella magá
nyában filmszcenáriumokat,

emberi tragédiákkal foglalkozó film

Négyszázra emelik fel az uj 
autótaxik számát

Minden lófogatu bérkocsi után egy taxi 
rendszámot kapnak a bérkocsisok

Változatlan elkeseredéssel folyik ma is a 
harc az uj autótaxi rendszámokért, anélkül, 
hogy az érdekeltségek megmozdulásának a 
legcsekélyebb eredménye is lenne. A város
házán mély csönd uraikodik a kérdés körül 
s a közlekedési ügyosztály úgy viselkedik, 
mintha semmi köze sem volna az egész autó- 
taxi-ügyhöz. A bérkocsisok jó sok cipőt köp-

lIHlfXffi
CORVIH ÁRUMÁZ

Minden délután
4 órakor 

áruházunk büfféjében
(II. emelet)

harmadik pedig kivette zsebéből a tár
cáját,

amelyben kisebb összeg volt. A rablás után 
agyba-föbe verték, addig mig cl nem ájult. 
Mindez pillanatok alatt játszódott le, köz
vetlenül a forgalmas utca járókelői között, 
akik semmit se vettek észre. Néhány percig 
eszméletlenül feküdt Balogh István, majd 
amikor magához tért ájultságából, az őr
szobára vánszorgott. Személyleirást adott 
támadóiról, mire az őrszoba legénysége 
nyomban átkutatta a környékbeli gyanús 
lebujokat. Egy pince kocsmában ráakadtak 
Silbergcr Olló 20 éves foglalkozásnélküli 
egyénre, akiben Balogh felismerte egyik tá
madóját. Silbergert a főkapitányságra vit
ték, ahol

beismerte a rablást
és megnevezte két társát is. Beismerő vallo
mása után

l Silberger Ottót letartóztatták
I társait pedig keresi a rendőrség.

gyártmányokat I *
A menyasszony hamis fogsora 

nem ok az eljegyzés felbontására
A bíróság a vőlegényt elmarasztalta a kelengye 

és az eljegyzési lakoma költségeiben

regényeket irt.
összesen tizet, a két és félévig tartó rabos- 
kodása alatt. A filmszcenáriumokat gondo
san őrizte, mert az volt a terve, hogy kisza
badulása után Hollywoodba megy és eladja 
valamelyik filmgyárnak.

Közben a fogházból pert indított
egy nógrádmegyei gazdálkodó ellen, aki 
most Okolicsányi kis családi birtokát bérli, 
mert azt tapasztalta, hogy a bérlet körül ki 
akarják öt játszani. A per a napokban kerül 
a bíróság elé és annak befejezése után

Okolicsányi László elindul Hollywoodba 
uj életet kezdeni.

Ezzel lejátszódott a Leyrer Amália bűn
ügy utolsó fejezete és a homályos, titokza
tos bűnügyről már csak a megfakult, poros 
akták regélnek .,,

tattak el a küldöttségjárással, egész csomó 
memorandumot nyújtottak már át az illeté
kes faktoroknak, de mindez egy lépéssel sem 
vitte előre a kérdést.

Most azután olyan hírek hallatszanak, 
bogy Sipőez Jenő polgármester

személyesen veszi kezébe a taxi-kérdés 

differenciáinak áthidalását s maga fog in
terveniálni a kereskedelmi miniszternél ki
elégítő megoldás érdekében. Állítólag a keres
kedelmi minisztériumban is megváltozott a 
hangulat s belátták, hogy az eredeti megol
dáshoz ragaszkodva, nem lehet közmegelé
gedésre eldönteni ezt a kérdést, mert ilyen 
alapon az összes érdekeltek, sőt a nagykö
zönség is sérelmet szenvednek. Ilir szerint 
a kereskedelmi miniszter, aki azóta már be
hatóan informáltatta magát a taxi-kérdés 
egész komplexumáról,

hajlandó revízió alá venni előbbi intéz
kedését

és nem zárkózik el az uj rendszámok 
mennyiségének felemelése s ezzel egyidejű
leg a bérkocsisok kívánságainak teljesítése 
elöl.

Eszerint a miniszter módul fog adni min
den bérkocsisnak, hogv egy lófogatu rend
szám ellenében is áttérhessen az autó-üzem
re, de az, akinek két bérkocsija van, köteles 
mind a két engedélyt beszolgáltatni az autó
rendszámért. így körülbelül

200 taxit kapnának a bérkocsisok 
s ezzel teljesen megszűnne Budapesten a ló
fogatu bérkocsiközlckcdés. A miniszter azon
ban módot kíván adni a többi érdekeltek
nek és a meglévő vállalatoknak is, hogy uj 
iiutótaxi engedélyhez jussanak s ezek ré
szére körülbelül

szintén 200 rendszámot engedélyezne.
E tervek alapján 280 helyett 400 uj tuxienge- 

Idélyt fognak kiadni, amiből az igényeket 
' szerényen ki lehet elégíteni.

Érdekes polgári pert tárgyalt szombaton a 
budapesti központi járásbíróság. Sz. Károly 
újpesti kereskedő indította meg a pert Hof 
Antal magántisztviselő ellen, aki a kereskedő 
nővérének vőlegénye volt, de az eljegyzést 
felbontotta. Sz. Károly a megvásárolt ke
lengye húszszázalékos értékcsökkenési kü
lönbözeiéért és a huszonnyolc személyes el
jegyzési lakoma költségeiért perelte volt só
gorjelöltjét. A költségeket ugyanis a keres
kedő viselte s igy ö tartott igényt annak meg
térítésére személyenkint és terítékenként tiz 
és fél pengő értékben.

Hof Antal a bíróság előtt azzal védekezett, 
hogy őt a menyasszony családja megtévesz
tette. így többek közölt nem volt tudomása 
az eljegyzés előtt, hogy

menyasszonya két évvel idősebb nálánál,

Felakasztotta magát egy dúsgazdag 78 éves 
aggastyán, mert feljelentették

Pécs, október 21.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Tragikus öngyilkosságot követett 
el vasárnap este a Pécs mellett fekvő Kis
asszonyfa községben

a község egyik leggazdagabb polgára, 
a 78 éves Kálócz József.

Az öngyilkosság előzményei a múlt hét 
elejére nyúlnak vissza. Pár nappal ezelőtt 
ugyanis Lobi József gazdálkodó földjén ki
gyulladt egy szalmakazal. A tüzet sikerült 
hamarosan elfojtani. A vizsgálatot azonban 
mégis megindították és ennek során megál
lapították, hogy

a tüzet gyújtogatás okozta.
Több napig tartó nyomozás után a gyanú 
Lobi József régi haragosára, Kálócz Józsefre 
terelődött, aki a feltevés szerint

bosszúból követte volna el tettét, mert 
Löbl őt régebben feljelentette. 

nem tudta azt sem, hogy a menyasszony 
pompás fogsora hamis, 

mert ezek a körülmények okvetlenül vissza
riasztották volna a később meggondolatlan
nak bizonyult lépéstől.

A bíróság elrendelte a bizonyítást s meg
idézte a menyasszonyt is, hogy a bíróság 
maga győződjék meg arról, tényleg 

feltünő-e a kétéves korkülönbség, 
amire a vőlegény hivatkozik.

A bíróság a bizonyítás lefolytatása után ité*  
létében megállapította, hogy a vőlegénynek 
nem volt jogos oka az eljegyzést felbontani 
s kötelezte az okozott kár megfizetésére. A 
kelengye értékcsökkenési dija címén peresí
tett összeget teljes egészében, az eljegyzési 
lakoma költségének azonban csak a felét 
ítélte meg felperesnek,

Vasárnap este megjelent a csendörség á 
faluban. A kisbirót elküldték Kálócz József
hez, hogy azt a kihallgatásra magával hozza. 
Kálóczot a háza elölt találta a kisbiró és kö
zölte vele a csendörök utasítását.

— Rögtön jövök, csak az ünneplő kala
pomért megyek be — mondotta erre Kálócz. 
és ezzel eltűnt az ajtóban. A kisbiró pár per
cig várt, de aztán feltűnt neki Kálócz hosszú 
távolléte. Rosszat sejtve, benyitott az ajtón, 
Kálóczot azonban nem találta meg az első 
szobában. A második szoba ajtaja zárva volt 
s mikor ezt a béresek segítségével a kisbiró 
felfeszitette, a belépők szemei elé borzalmas 
látvány tárult:

A hetvennyoleévcs aggastyán a szoba 
mestergerendáján lógott és láthatólag 

nem volt benne már élet.
Hamarosan levágták a kötélről, élesztgetni 
próbálták, de a szerencsétlen Kálócz Józse
fen már nem lehetett segíteni.
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— Idő ja hűi. A Meteorológiai Intését va

sárnap az időjárásról a kővetkező prognózist 
adta ki: Jobbára borult, estire hajló, enyhe 
idő várható.

— A kormányzó jelenlétében avatták fel 
Szabolcs vármegye hffel halottainak emlék*  
müvét. Nyíregyházáról jelentik: Vasárnap 
avatták fel Nyíregyházán Szabolcs vármegye 
közönsége által a vármegye hősi halottainak 
emlékművét. Az ünnepélyen megjelent nagy*  
bányai Horthy Miklós kormányzó is felesé*  
gével. Az előkelőségek soraiban ott voltak 
még többek közölt Rakovszky Iván, ifj. 
Dcsseiuffy Aurél gróf és Vártéig Sándor, a 
kabinetiroda főnöke. A monumentális emlék
műnél Kállay Miklós főispán mondott nagy
hatású beszédét^ melyre a kormányzó vála
szolt. Az államfő szavait zugó éljenzés kö
vette. A leleplezett szobornál ezután Dénes, 
Kálmán dr. polgármester beszélt, majd meg
kezdték a koszorúk elhelyezését, melyeknek 
tömege elborította az emlékművet.

— Hubay Jenőt ünneprlte a Petőfi Társa
ság. Vasárnap délelőtt a Petőfi Társaság 
ülést tartott a Magyar Tudományos Akadé
mián. Pékár Gyula elnöki megnyitójában 
megemlékezett Hubay Jenőről, a kiváló ze
neszerzőről, aki most töltötte be hetvenedik 
életévét. Ismertette Hubay Jenő munkássá
gát és a közönség zajosan éltette a kiváló 
művészt. Ezután a felolvasó ülés következett, 
amelyen Kcnedy Géza. Jakab Ödön, Kiss 
Menyhért, Lampérth Géza, Zádor Tamás és 
mások szerepeltek.

— Botár főkapitányhelyettea feleségét 
meglopták a villamoson. Kellemetlen ka
landban volt része tegnapelőtt Botár Béla 
rendőrfökapitányhelyettes feleségének. Botár 
Réláné egy 7-es jelzésű villamoskocsin uta
zott és útközben észrevette, hogy ismeretlen 
tettes levágta a karjáról és ellopta kézitáská
ját, amelyben 200 pengő készpénz és más 
apróbb értéktárgyak voltak. A főkapitány
helyettes felesége feljelentést tett a főkapi
tányságon és a rendőrség most keresi az is
meretlen tolvajt.

— Ax ügyvédjelöltek Szövetségének tiszt- 
njltó közgyűlése. Vasárnap délelőtt tartották 
meg az ügyvédjelöltek Országos Szövetségé
nek tisztújító közgyűlését. Először három 
párt szerepelt a választásokon: az egyik dr. 
Brenner Pétert jelölte, aki régebben a baj
társi egyesületekben vitt vezető szerepet, a 
másik Szirmay Zsoltot, a harmadik pedig 
Vázsonyi Jánost, Vázsonyi Vilmos fiát je
lölte az elnökségié. Utóbb a Brenner és Vá- 
rsonyf-párt egyesült és közös listával indult 
a választásba. A mai tisztújító közgyűlésed 
a Brenner--Vázsonyi-Vislu győzött. Izgalmas 
választás után Brenner Péter lett a szövet
ség elnöke, társelnökökké pedig Vázsonyi 
Jánost, Csocsdn Lászlót és ifj. Pétery Feren
cet választották meg.

— A Bányászati és Kohászati Egylet közgyű
lése. Az Országos Magyar Bányászati és Kohá
szati Egyesület vasárnap az Akadémia díszter
mében közgyűlést tartott. Zorfcdczg Samu kor- 
mányfőtanácsos elnöki megnyitójában vázolta 
az elmúlt évtized gazdasági helyzetét. Sivetz Fe
renc, főtitkári jelentésében ismertette az egyesü
let működését, majd Litsauer Lajost ötvenéves 
szakirodalmi működéséért aranyéremmel tűntet
ték ki. Az irodalmi pályázat jutalomdijában 
Flnkey József soproni főiskolai tanár és Csa
nádi) László szokodi bűnyaigazgalő részesültek. 
A megüresedett alelnöki állásra Pethe Lajos mi
niszteri tanácsost választották.

— Hajdú Marecl dr. ünneplése. Vasárnap dél
után a Józsefvárosi izr. tcmplomkörzet nagy
fuvaros-utcai helyiségében díszközgyűlés kere
tében ünnepeltek Hajdú Marcel dr.-t, a templom
körzet volt elnökét. Körmöczi Zoltán dr. hosz- 
szabb ünnepi beszédben méltatta Hajdú Marcel 
érdemeit, majd lelepleztek a jubiláns sikerült 
rortroiljúl is.

— Betörőt talált a lakásában. Vasárnap 
n késő esti órákban téri haza Rákospalotáru 
nr. Erzsébct-utca 35. szám alatti lakására 
Henes Róbert részvénytársasági fótisztviselő. 
Lakásának egyik szobájában legnagyobb 
megdöbbenésére egy betörőt talált, aki éppen 
arra késrülödött. hogy a felfeszitett szek
rényekből elhordja a ruhanemüeket és ér
téktárgyakat. A betörőt a fötiszlviaelő rend
őrnek adta át. aki bekísérte nz újpesti ka
pitányságra. ahol kiderült, hogy Balogh 
Sándornak hívják, állásnélküli lakatossegéd.

Elmeorvosok értekezlete. Vasárnap kez
dődött meg az Orvosegyesület helyiségében a 
Magyar Elmeorvosok Egyesületének három na
pos értekezlete. Fabinyi Rudolf elnöki megnyi
tója után Sehol!‘ Kornél államtitkár haugsu- 
lyozla, hogy a kormányzat igyekszik megszün
tetni a- elmegyógyintézetek túlzsúfoltságát. 
Nuirü Gyula lelt titkári jelentést, majd Boltén- 
bittér lillöp államtitkár beszélt. Ezután Ac- 
meth Ödön egyetemi tanár és mások tartottak 
szakelőadásokat .

— Ölvén éirs kereskedő jubileum Debrecen
ben. Debrecenből jelentik: Vasárnap ünnepelte 
Debrecen kcrcskcdőlársndalmánnk népszerű 
tagja, Kuncsek Géza füszernagykereskodő 
munkálkodásának ütvén eves jubileumát. \ 
bensőséges iinnep-égtai. amely á debreceni fii- 
szerkcrcskedök ImiyiM-gének dísztermében folyt 
le. megjeleni Bal Lányi Kálmán, az OMKE fő
ig.' zgatója, aki meleg szavakkal üdvözölte n juhi, 
lánst. Az Ünnepség után díszközgyűlés volt, 
majd este az Arany Bika szállóban a füszerkc- 
íeskcdök kél*./  »■*  tciiiékcs bankettet rendezlek.

szakorvosi rendelő *6r-<»  ucmibete- 

varazK-©tta>, itendetó*  
egást nan. MMazl-attt. 
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Miért lépett ki egy ismert fiatal 
arisztokrata a Nemzeti Casinoból?
Lovagias eljárás két gróf között a becsületszóra 

adott tizenkétezer pengős kölcsön miatt
A főváros előkelő társaságaiban és főúri 

körökben sokat beszélnek most arról az 
ügyről melynek központjában két ismert 
hiresnevü grófi család férfitagja áll, akik kö
zül az együk a másikkal való összekülönbű- 
zés folytán kilépett a mágnáskaszinóból s 
amely ügy miatt most lovagias eljárás in
dult meg.

Néhány nappal ezelőtt egy a társasági 
életben népszerű, elegáns fiatal arisztokrata 

akinek különösen a hölgyekkel szemben 
tanúsított gavallériája állandóan sok pénzt 
emészt fel — a Nemzeti Kaszinóban egyik 
idősebb, tekintélyes nevű klubtársától

tizenkétezer pengőt kért kölcsön, mint
hogy pillanatig ennyire volt szüksége.

Azi dősebb gróf, — miként más alkalommal 
is— készséggel állt rendelkezésre. A fiatal 
gróf — szokásos módon — a kölcsönösszegre 
semmiféle biztosítékot nem nyújtott, elis
mervényt nem adott, csupán

becsületszavára fogadta, hogy negyven
nyolc órán belül a pénzt visszadja.

Minthogy n kölcsöntnyujtó gróf a negy
vennyolc óra elteltével nem kapta vissza pén
zét, telefonáltatott adósának. A fiatal grófot 
látszólag kellemetlenül érintette, hogy a pénz 
visszndása miatt telefónon keresik s kissé 
ingerült hangon azt üzente, hogy — bár a 
negyvennyolc óra letelt — a pénzt még sem 
adja vissza.

Újabb negyvennyolc óra leteltével és 
újabb sikertelen felszólítás után az idősebb 
gróf az ügyet bejelentette a kaszinó igazgató
ságának. A szokatlan bejelentésre a kaszinó 
igazgatósága, tekintettel arra, hogy több köl
csön ügyben is hasonló bejelentés érkezett a

— Két templom avatása. Vasárnap délelőtt 
avatták fel ünnepélyes keretek közt a Kelen- 
földön épült uj evangélikus és a Wekcrlc-tele- 
pen emelt uj református templomot, A kelenföldi 
templomavatáson, amelyet Raffay Sándor dr. 
evangélikus püspök végzett, jelen volt a gyüle
kezet felügyelője, Hermann Miksa kereskede
lemügyi miniszter is. A Wekerle-tclcpen emelt 
uj református templomot Ravasz László dr. 
püspök avatta fel.

— Leesett a pincébe és nyomban meghalt egy 
napszámos. A Kiskorona-utca 3. szám alatti 
házban Farkas János napszámos a földszintről 
leesett a pincébe. Farkas a sötét iépcsőházban 
megbotlott és oly szerencsétlenül vágódott eJ, 
hogy koponyaalapi törést szenvedett és nyomban 
meghall. Holttestét a törvényszéki orvostani in
tézetbe szállították.

— összeszurkáltak egy rendőrőnnesteri a 
Dévai-utcában. A Dévai-utca 5. számu ház előtt 
szombatról vasárnapra virradó éjszaka Tóth 
Mihály rendőrtörzsörmevter igazolásra szólított 
fel több hangosan viselkedő fiatalembert, akik 
azonban igazolás helyett a rendőrre támadtak 
és zsebkésükkel Tóth Mihályt több helyen meg
sebesítették. A szorongatott helyzetben levő 
rendőrtörzsönnester társait hivta S’egitnvgül, 
akiknek sikerült a fiatalembereket lefegyverezni. 
A helyszínre kihívott mentők Tóth Mihályt első 
segélyben részesítették. A rendőrség ez ügyben 
mcgindiloltn az eljárást.

— Egy autó elütött egy kerékpározó fiatal
embert. Szombatról vasárnapra virradó éjszaka 
Brozik István huszonhat éves gyári munkás 
Soroksár felöl a főváros irányába kerékpározott. 
A Soroksárl-uton az Ölen gyár elölt az S 5f>—462 
rendszámú túraautó hátulról elütötte a kerék
pározó fiatalembert, aki súlyos lábtörést szen
vedett. A mentők Brozikot a Szent Istvún-kór- 
Inizba szállították.

— A pszihoanallzw orvosi éa társadalmi je
lentősége. Ezzel a címmel tartott előadást va
sárnap délelőtt az Uránia Színházban dr. 
Feldmann Sándor, az ismerlnevű idegorvos. 
Előadásában, amelyet nagyszámú közönség 
hallgatott, kifejtette, hogy nemcsak fizi
kai. hanem lelki értelemben vett idegen 
anyagok is belekerülhetnek a szervezetbe s 
vágy, képzelek formájában gyötrik az embert. 
Erek ellen épp úgy kell védekezni, mint akár
milyen fizikai méreg ellen. A pszihoanalitikni 
gyógycljárfrs megtanítju az embereket arra, 
hogy ezen lelki problémákat belátás utján in
tézzék el. Feldmann Sándor dr. idegorvos több, 
n társadalmi életünkben kimutatható psziho- 
analilikai jelenség ismertetése után a spiritiz- 
musjól szólott s ostorozta azt. Az Uránia Szin
ház előadássorozatában szombaton délután fél- 
négv órakor Décsi Imre dr. „A babonás embe
rekről" tart előadást.

— Kifosztottak egy Vilmos császár-ull textil*  
kereskedés kirakatát. Steinfeld Ernő kereskedő 
bejelentette a rendőrségen, hogy a Vilmos 
csúszár-ut 58. száma házban lévő icxtilkereske- 
déxénck kirakatát az éjszaka ismeretlen tettesek 
felfcszitetlék és onnan több mint Ö00 pengő ér- 
téka divatárut loptak el.

A sscép
rca már nem luxus és fontot, lioay miedunkinek. ki csak 
(tbeií. szíp ágya tegyen. Most költ azt oeroDdazni, mikor 
vseütws meglitklóa stb. esetén sokseor a nappalt is ágyban 
kell töltenünk. A nyitott ágyat mii la látja a 
huaiusszonyt arról IMIIK meg. Oldjuk meg a 
sván ágy problémáját és cslAttaeeunb eey szép 
Ideál pehelypaplant, mert as Ideál pobalypaplan könnyű, 
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Sándor „ Ideál “ paplangyár
IV,, Kamermsicr Károlyit, f. (Központi városháza)

fiatal gróf ellen, elhatározta, hogy
a szóban forgó ügy miatt rendkhlUl 

Igazgatósági ülést hív egybe, 
amelyen határozni fog az alapszaLályszerü 
eljárásról. Az alapszabályok értelmében 
ugyanis a kaszinó igazgatóságának jogában 
van ilyen esetben az illető kaszinói tagot

a tagok sorából töröltetni.

A Nemzeti Kaszinó tagjai izgatottan tár
gyalták ar igazgatósági ülésen várható dön
tést s különbözőképen kommentálták azt, 
hogy az ismert fiatal arisztokrata a becsület
szóra fogadott kötelezettségének nem tett 
eleget. A válságos ügyet végül is maga a 
fiatal gróf oldotta meg, aki értesülvén arról, 
hogy ügyében rendkívüli igazgatósági ülést 
hívtak egybe,

levélben értesítette a kaszinó igazgató
ságát, hogy a Nemzeti Kaszinó tagjainak 

sorából kilép.
A kaszinó tagjai között meglehetős izgal

mat váltott ki a kilépő levél, amely után ter
mészetesen a tervbevett igazgatósági ülés el
maradt.

A fiatal gróf kilépésének bejelentésével 
egyidejűleg levél kíséretében elkűldptte a 
12.000 pengőt idősebb klubtársának. A levél 
tartalma miatt az idősebb gróf provokálta a 
fiatal grófot, mire

lovagias eljárás luduit meg a kettőjük 
között,

amit valószínűleg egy-két napon belül lefoly
tatnak. Mágnáskörökben nagy érdeklődéssel 
tekintenek a lovagias ügy befejezése és a 
szokatlan kaszinói ügy esetleges fejleményei 
elé. Román Kálmán.

— Orvos tanfolyamok a Társadalombiztosító 
Intézetben. Az. Országos Társadalombiztosító 
Intézet a szociális biztosítás orvosi szolgálatára 
való kiképzés céljából orvosi tanfolyamok ren
dezését határozta el. Az első tanfolyam, amelj' 
teljesen díjtalan, november 2-tól december 
15-ig tart és szakvizsga letételével ér véget. Je
lentkezni lehet október 28-ig az OTI egészség
ügyi főosztályánál, VIII., Fiumei-ut 19/b., I. 
em., kérvény utján.

— Bacsó a Terézvárosban. Vasárnap tartották 
meg a szokásos Teréxnápi búcsút a Terézváros
ban. A Szt. Teréz templomból megtartott reggeli 
színhelye volt a terézvárosi búcsú, amelynek a 
szép időjárás is nagyban kedvezett. A búcsú hét
főn este fejeződik be.

— Helyreigazítás: „A folyó évi október 1-eji 
számban „Kiegyezik a főváros Walláékkal, a 
főváros fizet 10(1.00 pengőt" cimü cikkben fog
lalt állításokkal szemben a főváros a helyes 
tényállást a következőkben közli: A Széchenyi 
népfürdők vakolathelyreállitási munkáit a 
Walla cég és Szentgyörgyi cég társvállalkozók 
nem uj vállalati megbízás, hanem eredeti vál
lalati kötelezettségük alapján végzik. E helyre
állítási munkát jótállási kötelezettségük kere
tében költségmegtéri lés igénye nélkül tartoznak 
elvégezni és ezenfelül felelősek azokért a ká
rokért is, amelyeket csökkent, illetve elmaradt 
fürdőjövcdelmek címén a vakolathullások kez
dete óla a főváros szenvedett. Ez ügyben a fő
város a vállalkozókkal a költségek tekinteté
ben nem tárgyal és ez az ügy a vállalkozóknak 
alább ismertetett ügyével semminemű összefüg
gésben nincs. A Széchenyi fürdő építkezésében 
bekövetkezett késedelmek okainak megvizsgá
lására kiküldött külön bizottságnak megálla
pítása és a vállalkozókkal folytatott tárgyalások 
alapján a kiküldött bizottság hajlandónak nyi
latkozott hozzájárulni egy oly tanácsi ügyosz
tályi előterjesztéshez, amely szerint a vállal
kozók javára vétlen késedelemből eredő több
költségük fejében bizonyos összegű kártérítés 
megállapitlassék, azonban teljes jogfen tartás
sal a főváros kártérítési visxontkövetelósét, ille
tőleg azoknak a károknak tekintetébe*},  ame
lyeket a főváros szenvedett a fürdőknek a vál
lalkozók terhére eső késedelmes megnyitásából 
folyólag. Miután a főváros e viszontkövetelésé- 
nck Összege tekintetében a számítások még fo
lyamatban vannak, n kártérítés összege ma 
még meg nem állapítható.

— Krúdy Gyula müvei Ily. kötetben. A ma
gyar közönség páratlan népszerüségü írója, 
Krúdy Gyula most töltötte be ötvenedik évét és 
ebhői az alkalomból az Athcmacum pazar ki
állításban, tiz gyönyörű kötetben jelentette 
meg az iró I izénkét legszebb regényéi. Alig 
van ma iró, aki érdekességben, elevenségben, 
meséinek gazdagságában, színeiben és hangula
taiban vetélkedni tudna Krúdy Gyulával. Mü
veinek ez a gyűjteményes kiadása igaaán a 
legnngyobb magyar irók kö»é sorakoztatja 
Krudyt. Hisszük hogy ez a sorozat az egész 
magyar közönség kincse lesz, meri ezek a re
gények igazán mindönkinek szólnak, minden
kit érdekelnek és a család minden tagjának 
szórakozást és mélységes élvezetet nyújtanak. 
Krúdy Gyula legszebb regényei hiányoznak n 
könyvpiacról, egymásután fogytak el a kiadá
sok belőlük és igy ez az újabb gyűjtemény 
diadalmasai) indul el útjára.

— A Városi Újság rendkisül érdekes tarta
lommal jelent inog. A lap szerkesztését Rátkai 
Károly dr. vette át.

— Uanetesebb föladatok egyike: az uj tebatri.uk dr- 
vénytwülésc. A most megjelent Uj Móczár Tehetségek 
c. he.Ul.ip itlscerden oldja meg ezt r komoly problémát 
Ax idéses kiállítású újság ára 40 fillér.

Dr.KAJDACSY.t.i.ervo.
........

— Madarász (KEAC) 4X27 m.-t dobott 
dfezkoaozal a BBTE ifjúsági versenyén. A' 
szezon utolsó ifjúsági versenyét rendezte va
sárnap a BBTE, amelynek kimagasló esemé
nye, hogy a szegediek elsőrendű tehetséggel 
rendelkező ifjúsági diszkoszdobó atlétája. 
Madarász István 43.27 m.-rc javította az. 
általa tartott diszkoszdobó rekordot. Mada
rász tragikuma, hegy nevezése elkésve érke
zett és igy a kitűnő eredményt egyelőre nem 
érvényesítettek, bár ilyen formalitás nem 
lehet akadálya a feltűnést keltő eredmény 
hitelesítésének.

— Újabb négy holttestet ástak ki a vin- 
cenne&i ház romjai alól. Párizsból távira- 
tozzák: A vincennesi palotaösszeomlás ál
dozatai közül ma újabb négy munkás holt
testét ásták ki. Eddig tehát összesen tizen
kilenc holttestre akadtak. Most már csak 
egy ember hiányzik. Az ásatásokat tovább 
folytatják.

— A 10. gyalogezred emlékünnepe. Győrből 
jelentik: A 19. háziezred ma tartotta szokásos 
óvj bajtársi összejövetelét, amelyen Némcthy, 
Károly főispán, spondalungai Nesz Rezső al
tábornagy, valamint a katonai és társadalmi 
élet számos előkelő tagja is megjelent. Az emlék
ünnepély istentisztelettel kezdődött, amelyen 
Papp Károly soproni apátplébános volt ezred- 
lelkcsz mondott beszédet, majd az egybegyűltek' 
elvonultak a templom falában elhelyezett em
léktábla előtt.

— Eckener dr. felére akarja csökkenteni 
a Zeppelin-járatok idejét. Berlinből távira
tozzék: Eckener dr. a Zeppelin-müvek veze
tőségével és szakértőkkel a Zeppelin-járatok 
rendszeresitéséröl, a légi közlekedés és légi 
posta rendszeresitéséröl tárgyal. Eckener dr. 
kijelentette az újságírók elöli, hogy az! 
oceánrcpülés időtartamát felére akarja csök
kenteni. Törekvése az, hogy a Zeppelinnel 
két nap alatt át lehessen repülni az óceánt.

HA KEVÉS PÉNZÉRT 
ELEfiÁNSAN AKAR

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

—- Társasösszejövetel. Az elitc kereskedők 
lársasösszejövelcle volt a Dreher Mául csoko
ládé-gyár ezévi karácsonyi kiállítása. Derűs 
eszmecsere közepette választották ki Budapest 
kereskedői a Dreher Mául csokoládék közül 
azokat, amelyek a karácsonyi idényüzlet újdon
ságai lesznek.

— A Rimamurányi Salgótarjánt Vasmű Rt. 
igazgatósági ülése az előterjesztett 1927/28. évi 
mérlegét, amelyben az üzletév alatt megszer
zett Boriodi Bányatársulat üzemeinek beol
vasztása is kifejezésre jut, jóváhagyta. Az igaz
gatóság az ez év október hónap 30-ra egybe
hívandó közgyűlésnek azt a javaslatot fogja 
tenni, hogy az üzletév 2,917.307.97 P t kitevő 
nyereségből (mull évben 2,910 288.98 P) rész
vényenként a múlt évhoz hasonlóan 6 P osz
talék kifizetését szavazza meg és 215.000 P-t a 
társaság különböző jóléti alapjai javára vala
mint közművelődési és közjótékonysági cé
lokra fordítson.

A vállalat 62.4 millió P értékű áruforgalmad 
bonyolított le. Az üzemek nagyobb munkabé
rekkel és szociálpolitikai kiadásokkal voltak 
terhelve. Ha a múlt évi nyereség mégis elérhető 
volt, úgy ez az üzemgazdaságosság kedvező fej
lődésének köszönhető, a nagyobb termeléssel 
összefüggően, ami annál figyelemreméltóbb, 
mert az eladási árak úgy a belföldön, mint a ki
viteli piacokon olcsóbbodtak.

Az uj üzletév viszonyai eddig a múlt évhez 
hasonlóan fejlődtek. Az igazgatóság Fejér Ernő 
és Sivó Jenő cégvezetőknek nz igazgatóhelyettesi 
címet adományozta, dr. Orbán László cégvezető
titkárt cégvezetőfőtitkárrá és Acél Tivadar, 
Kacséra Emánucl, dr. Siklóssy Józsof és dr. 
Zorkóczu Dánes társulati tisztviselőket cégveze
tőkké kinevezte.

STELLA VMILinCUKOR
Bpest, Rottenbiller-u. la

FELHÍVÁS
a köztisztviselőkhöz és 

közalkalmazottakhoz

H/ZÉP TÖK SZÖVETKEZETE
BUDAPEST, V., TÜKÖR-UTCA 2. SZ 

TMelon: Aut 113—06.
a tn. kir. Néplólőti és Munkaügyi Mi
nisztérium 5748-1928. számu, valamint a 
m. kir. Pénzügyminisztérium 127805-1928. 
számú leirata alapján megkezdi a csa
ládi és társasházas építésének keresz

tülvitelét.

Az építkezni kívánó köztisztviselők és 
közalkalmazottak30 éves törlesztésre 
lakbérüknek lekötése ellenében 
kisebb hozzájárulással építkezhetnek

K4ulcte8 tclvlidgoiitás
az „ANNUITÁS" Irodájában: 

délelőtt 0-2-ig 6b délután 4-7-!g.

tebatri.uk
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Vass József a tüdő vész 
elleni küzdelemről

Szombathely, október 21.
Vöm József népjóléti miniszter ina délelőtt 

10 órakor Körmendről, ahol tegnap délután a 
képviselőtestület díszközgyűlésén díszpolgári 
oklevelét vette ál, Drclir Imre államtitkár é.s 
Varró Sándor titkárral Szombathelyre érkezeit.

A tüdővész ellen védekező vasmegyei egye
sület jubiláris közgyűlésén Vass József minisz
ter gondolatokban gazdag beszédében fejtegette 
a tüdővesz elleni védekezés problémájának

Apponyi Albert vasárnap 
Jászberényben hatalmi 

tultengéssel vádolta 
a Bethlen-kormányt

Beszámolójában elismerte a kormány érde
meit, de kifogásolta az adóbehajtás kímélet
lenségét és az állami takarékosság hiányát

Jászberény, október 21.
Apponyi Albert gróf a jászberényi választó

kerület országgyűlési képviselője szombaton 
este hét órakor érkezett Jászberénybe, hogy 
választói előtt beszámolót mondjon. A beszá
moló Jászberény város főteréül, az Apponyi- 
téren folyt le, ahol a szabad ég alatt nyolc 
tízezer ember gyülekezett össze. Apponyi Al
bert gróf kíséretében voltak Hunyadi] Ferenc 
gróf, Károlyi József gróf. Kray István báró, 
Czettlcr Jenő a Házelnöke és a Nemzeti Össze
tartás Körének még mintegy harminc tagja.

Apponyi Albert gróf
nagyszámú hallgatóság feszült figyelme köz

ben a következők beszédet mondotta:
_ _ A trianoni határok közé szorított Csonka- 

Magyarországnak helyzete jó nem lehet. Gaz
dasági szempontból inog vagyunk nyomorítsa 
a természetadta egységes területek feldarabo 
Hsa által, amelyek egymás jólétet biztosítot
ták mert a termelést és fogyasztást egyen 
súlyba hozták. A megmaradt egyoldalúan 
mezőgazdasági termelésre szánt terület fölös
legeit a külföld elzárkózó vámpolitikája miatt 
ntem tudjuk eladni; a l«uielé? nóvekedo 
drágulásával együtt jár ar .■rlékesités fok?“‘ 
te, nehézsége. Ezt íráéri kozíposMli, mlR 
válsága, a szellemi munka kínálatának túlién- 
fése a kereslettel szemben. De Trianon nem 
volt az egyedüli csapás, amely reánk sújtott.

__ Oktalan és rémuralomba átcsapott fórra 
dalinak éppen a döntő órában megbontottak a 
nemzet egységét, megsemmisítették önvédelmi 
képességét, aláásták erkölcsi erejét; az ellen
forradalmi mozgalmak pedig ‘!“nte,a "£sik 
oldalra helyezték át az anarchikus és orosza 
kos tüneteket és sokáig — tulsokaig tartott, 
míg az akciók és reakciók e vad hullámzásából 
valami kibontakozott, amit allami rendnek le- 
bet nevezni. , . , „

— Már most, aki tárgyilagosan cs igazságo
san ítél, az nem tagadhatja, hogy a Bethlen- 
kormány ezt a nehéz feladatot megoldotta, 
megoldotta — igaz — sulyos áldozatok aran, 
amelyek súlyát a nemzet nehezen viselt, de 
megoldotta. Ez jogcíme nyolc eves fennállásá
nak. Hogy az óriási munka közben hibák is 
követtettek el, talán kevesebb áldozattal lehe 
tett volna a célt elérni, mindezek alapul szol
gálhatnak a jogos bírálatnak. de a nemzet 
mégis honorálja azt a tényt, hogy aránylag szi
lárd talajt érez ismét lába alatt. Ámde vizsgál
nom keli a tehertételeket is. A takarekossagi 
elvet nem látom azzal a szigorral kercsztulvitt- 
nek, amelyet az adóterhek sulyos volta elemi 
kötelességgé tesz.

Az adóbehajtás 
bára teszik az

kíméletlenségei erős pró- 
állampolgárok áldozatkész

ségét 
politikában sok jóindulatúA közgazdasági 

kezdeményezés melleit 
nélkülöztem azt a rendszerességei, amely 

a bajok mélyére hatol.
— A Bet'hlen-konnány, amely nagyjából si

keresen oldotta meg az anarchikus állapotok-
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MAGYARORSZÁG LEGRÉGEBB GYARAl 
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fontosságát. Azt mondotta, hogy — a betegség 
megelőzésére kell a fősulvt fektetnünk. Olyan 
törvényre van szükség, amely a gyógyíthatat
lan beteg elkülönítésére. valamint az c célból 
felállítandó intézményekben való összegyűjté
sére ad felhatalmazást.

•4 miniszter beszédét számtalanszor szakította 
félbe a taps és a tetszés. 4 beszéd végeztével a 
közönség felállva helyéről, percekig ünnepelte 
a minisztert.

ból a normális állami élethez való visszatérés 
nehéz feladatát, úgy látom

túlságosan ragaszkodik az átmeneti idő
ben használt ,akkor talán nélkülözhetetlen, 
de ma visszatetsző kormányzati eszközök

höz.
.4 háborús időkre megállapított kivételes hatal
mak igénybevétele példának okáért olyan re
formnak létesítéséire, amilyen az uj közgazda
sági minisztérium szervezése, amikor két hóna
pot várva, azt a rendes törvényhozási utón le
hetett volna keresztülvinni s amikor sürgősség
ről itt igazán nem lehetett bcsélni ,olyan al
kotmányjogi felfogásra vall, amely mellett til
takozás nélkül nem mehetek cl, egészen elte
kintve az uj alkotás célszerűségének kérdésétől, 
amelyről engem eddig senki sem tudott meg
győzni. De

ez az eljárás szimptomatikus arra a ha- 
talmi tultengésre nézve, amelyet az egész 

vonalon tapasztalunk
és amely a polgári önérzetnek megdöbbentő 
csökkenéséhez vezet. Hiszen manapság

legtöbb helyen meggyőződésüket, törvé
nyes, komoly meggyőződésüket sem merik 
az emberek nyilvánítani, ha az akár or
szágos akár helyi hatalmi tényezőknek 

nem tetszik.
Igaz, hogy ez a szomorú jelenség nagyrészben 
abból az anyagi függésből származik, amely 
az intelligencia nagy részét a hatalomhoz köti. 
De éppen ezen a függésen kellene segíteni, a 
lelki szabadságnak intézményes biztosítékokat 
teremteni, azt a kormányzati gyakorlatban 
honorálni. Igaz, hogy kényelmesebb a megha
joló si szokást kihasználni, mint a felszabadult 
erők összhangját megteremteni. Mondhatom, 
hogy amikor a szabadságjogok helyreállítását, 
a választási szabadság intézményes biztosíté
kait sürgetem, főleg a nemzeti erőfenntartás és 
erőgyűjtés nagy érdeke lebeg előttünk. Ez irá 
nyit akkor is, amikor a jogfolytonosság és 
ebből folyólag

a törvényes királyság intranzigens híve
ként lépek fel és minden olyan kísérlet
nek akár csak elméleti lehetősége ellen is 
tiltakozom, amely alkotmányunk boltoza
tának zárókövét a királyt hatalmat a kétes 
jogcím, helyesebben a kétségtelen jogta
lanság, esetleg a súlyos erkölcsi elítélés 
malomkövei között porrázuzafni engedné, 
erkölcsi erejétől megfosztaná, nemzetünket 
megosztaná, a telkekbe benső meghason- 

lást vinne.
Ez a szempont: a nemzet anyagi és szellemi 
erejének tetőpontra emelése kell, hogy uralkod
jék annak a kormánynak politikájában, ame
lyet szivvel-lélekkcl támogatni tudnék

— Átfejlődcsre van szükség, midőn azt ta- 
pusztaijuk, hogy egy szabad képviselőválasz
tás a nyílt szavazás területén szenzációként 
hat és mindenféle magyarázatokat, sőt majd
nem mentegetődzéseket provokál. A hatalmi 
lulh'ngés özönének apadását jelcnti-c ez az első 
■tájiig, amelyet a bárkából kibocsátott galamb 

íz? Vagy hajnalhasadását jelenti-e egy pol- 
árl ellenzék megerősödésének, amely a kor

mányzati stabilitást a jelen kormány bukása 
cselén is biztosítja, azl, amit — és ezzel nem 
kicsinylem le a mostani kisszámú ellenzék sok 
tekintetben érdemes munkájának értékét — 
eddig nélkülöztünk? Egy ilyen ellenzék lélesü- 
lése nem nehezítené meg, hanem ellenkezőleg, 
könnyebbé tenné az összefogást és egységes 
fellépést a nagy nemzeti kérdésekben.

— Midőn ilyen fejlődésnek lehetőségét né
zem és kívánatosságát hirdetem, úgy én ezzel 
nem kötőm össze szükségkép a Bethlcn-kor- 
mány alkotmányának fogalmát, sőt. ha beit, 
tud illeszkedni, ebből meríthet uj erőt, mert 
hogy úgy mondjam, ezzel nyerhet normális 
jelleget, ezzel szabadulván a hozzá tapadó, 
visszatetsző és a nemzet erkölcsére kórosan 
ható, hatalmi tultengésben megnyilvánuló ki
növésektől, minőknek még számos nyomát lát
tuk.

— Ami engem illet,
nem látok okot, hogy kilépjek abból a 
teljesen objektív, pártokon kívülálló hely
zetből, amely nemcsak külpolitikai tevé
kenységem természetének felel meg leg
jobban de talán itthon Is arra képesít, 
hogy állandóan képviseljem azokat a nem
zet fenntartó nagy elveket és az evolúció
nak azon mellőzhetetlen igényelt amelyek 
a pártok napi politikájában gyakran el

homályosulnak, sőt mellőztctnek.
Apponyi beszédet nagy tetszéssel fogadták.

Rekordközönség tapsolta végig 
Bethlen István gróf miniszter
elnök pompás játékát a szigeti 

lovaspólómérközésen
Napsütéses, gyönyörű időben, vasárnap dél-1 

után játszott a pompás felsömárgitszigeti lo
vaspóló pályán a földművelésügyi miniszter ál
tal alapított vándordíjért bajnoki kupamérkő
zést a magyar iovaspólósport két válogatott 
csapata. A mérkőzésen hatalmas, mintegy négy
ezer főnyi közönség jelent meg, amelynek so
raiban nemcsak a politikai élet és a társadalom 
vezetőinek személyiségeivel találkoztunk, ha
nem sokan voltak ott az egyszerű polgári osz
tály köréből is. Egymásután vonullak fel Holtén- 
lohe herceg feleségével, a Mecklcnburgi herceg 
felesége, Bethlen Margit és Ilona grófnők, Tas- 
nádi Szűcs államtitkár és még számos notabili- 
tás, akik mindvégig nagy figyelemmel kísérték 
a játékot és különösen a vörösök csapatában 
játszó

Halálos Kocsmai verekedés 
egy kalap miatt

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) A szombatról vasárnapra virradó 
éjjel halálos kocsmai verekedés játszódott le 
a Pécs mellett fekvő Mélykút faluban.

Szombaton estefele Sári István kocsmájá
ba nagyobb társaság vetődött be, amelynek 
tagjai Vörös Benő, Székely István, Pásztor 
József és Martinovics István gazdálkodó 
legények voltak. A társaság idogálni kez
dett s már emelkedett volt a hangulat, mi
kor Vörös Benő kalapja Martinovics István 
elé esett, aki azt messzire elrúgta mayától. 
Vörös Benő ezt sértésnek vette, hangos szó
val szemrehányással illette társát, aki erre 

hatalmasun arculütötte Vöröst.

A következő pillanatban az inzullált ember 
kezében kés villant meg, hörgő sikoly hal
latszott s még csak azt leheléi t látni, hogy 
Pásztor József is kést ránt elő és odaugrik 
Martinovicshoz, aki

vérrel elborítva eszméletlenül terült el 
a kocsma földjén.

A vendégek között nagy tumultus keletke
zett, többen fölemelték Martinovicsot és a 
községi orvoshoz vitték el, aki megállapí
totta, hogy

az első szúrás u szerencsétlen ember 
tüdejét járta keresztül,

mig Pásztor József kése a lapockáját érte.
Martinovics Istvánon már nem lehetett 
segíteni, néhány perc múlva a műtőasz

talon klszcnvcdett.
Halálát belső vétkes okozta.

Bethlen István gróf miniszterelnök remek 
akcióit

kísérték nagy tetszéssel. A gróf Bátifíy Miklós 
által vezetett mérkőzésen a következő kel csapat 
állott fel:

Kékek: Ifj Bethlen István, Pecry Jones báró, 
Bohonczy Imre, Kovács Dezső.

Vörösök: Gróf Bethlen István miniszterelnök, 
Henrik Borwin mecklcnburgi herceg, Aisch Hu> 
bért, Sorg Jenő.

A mérkőzés a kékek nagy fölényének jegyé
ben folyt le, akik végeredményben 4:1 arányú 
győzelmet arattak a miniszterelnök csapata, a 
vörösök felett.

A kifogástalan rendezésért Bernáth Andrási 
főhadnagyot, az MPG titkárát illeti elismerés.

A véres esemény hírére a csendőrség 
azonnal kiszállt a helyszínre, .elfogta Vörös 
Benőt, Székely Istvánt, Pásztor Józsefet, 
akiket letartóztattak és a bajai királyi 
ügyészség fogházába kisérték át.
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Sopron kaució 
ellenében engedte be 
a városba aszinészeit

A vidéki színészei válságairól é- bajairól 
írott cikkek, hu eddig nem is adták meg a 
teljes képét azoknak a rettenetes állapotok
nak. amelyek vidéki színházainknál uralkod
nak. ez a kis történet mindennél jobban 
illusztrálja imijd, hogy sajnos, milyen hely
zete van újabban vidékén a magvar színé
szetnek.

Kiss Árpád színigazgató Békéscsabán ját
szott eddig lársitlaliiviii. Mivel a vidéki szín
igazgatók több helyen is játszanak egy év
ben, Kiss Árpád kerülete második állomá
sára. Sopronba akarta áttenni székhelyét. Mi
előtt azonban ez a „mozdulás" megtörtént 
volna. Kiss Árpád főrendezőjét és titkárát el
küldte Sopronba, hogy a szokásos előkészü
leteket olt megtegyék. Mikor Kiss Árpád két 
megbízottja Sopronba érkezett,

megdöbbenve tapasztalták, hogy a város 
cs a közönség a legnagyobb anlmozltás- 

síil viseltetik a színház iránt.
Ennek okát abban találták meg Kiss Árpá
dék kiküldöttei, hogy az eddig Sopronban 
szereplő színtársulatok tagjai, de maguk az 
igazgatók is, klxcbb-nagyobb rendezetlen tar-

színház TÁTRA KABARÉ

to zások után luiijylák el a várost.
Kiss 

amely, 
zethen 
lésére

Kiss

Árpád iársulatn egyike 
úgy, ahogy lehel, konszolidált 
van. Ezért a színházi titkár

azoknak, 
hely

jelen-

tettÁrpád színigazgató 1500 pengőt 
le a soproni városi pénztárba 

annak kauciójául, hogy az ö társulatának 
színészei nem maradnak adósak senkinek 
sem a koszttal vagy lakással és színházának 
dologi kiadósai nemfizetés esetén ebből az 
összegből levonhatók. _________  ____

zongorát rianmot 
le&ba„ Reményi 
a Zenemftvétfzoti Főiskola házi hang- 
szerészénél, Budapest, Király-utca 57.

Legkedvezőbb fizetési feltételek.

„Milliós" filmet készítenek 
a kormány segítségével

\/ amerikai óriásfilmek legújabb megjelölé- 
szolgál a milliós elnevezés, amely annyit 

.. 4. lent, hogy az a film, amely milliós film néven 
kerül forgalomba, legalább egymillió dollárba 

.kerül. Ha-most az amerikai méreteket-a szűk 
hazai viszonyokra egyszerűsítjük le, úgy jelen-i 
lenünk kell azt, hogy egy ilyen magyar viszony
latnak megfelelő „milliós**  film készül —

a kormány támogatásával,
A film címe: „A Szentkorona legendája", amely
nek scenáriumát Pékár Gyula irta, rendezője 
I.eczter József, scénikai vezetője pedig Joe May 
volt híres munkatársa, Szirontay I. hot ka István 
tanár. Az Iparművészeti Főiskola harmadik 
emeletén, amely azelőtt a tcxtllosrtály volt, már 
nagyban folynak a film előkészületei. Leezter 
József rendező .szerint a film 5000 méteres lesz,

6000 tagú statisztériát foglalkoztat
k így cr lesz az első magyar film, amelyre talán 
gúny nélkül ráillik majd — a milliós jelző. 

lrS5=Ba!B!sas!!a!5SS!a=^l

Sülömön körül rnég dúlnak a harcok, —■ a 
kedélyek nem csillapodtak le és bármennyire 
hirdetik .< felek, hogy Salamon Béla csak öt 

értén fog vendégjátszani a Magvar Szinházben, 
ez még nem tekinthető végleges elintézésnek. 
A Magyar Szi.rház el van szánva arra, hogy az 
öt e»te után is érvényesíti a kitűnő kúnukuj 
arinéasM va’6 jogát, viszont Roboz Aladár, a 
Tcrézköiu'i Színház igazgatója óriási pönálc- 
val szorítja sarokba Salamon Bélát n szertA- 
désszegésc esetén. Salamon Bélának most vagy 
egyik, vagy másik színházban kell szerzödés- 
szegéat elkövetnie, ami nagyon elkeseríti ezt a 
kiváló művészt. A Magyar Színházban Sala
monnal, Rátkayval és Hegedűs Gyulával még 
vasárnap is folytuk a próbák a legközelebbi 
újdonságból, „A jazz énekesiből.

Aff egjelcntek az Uj Színház kommünikéi, 
hogy uj tőkecsoport vonult he ebbe a 

szép színházba. Upor József, aki eddig vitézül 
védte az Uj Színház sáncait, kénytelen volt 
„egyébirányn tervei megvalósításának érde
kében" cim alatt visszavonulni a szivéhez, sőt 
zsebéhez kötött műintézcttől. Ennek a szín
házi tranzakciónak kulisszatitkaihoz tarto
zik az. hogy a tőkét, amely eddig meglehető
sen idegenkedett mindenféle szinpadi vállal
kozástól. három derék színészembernek si
került megmozgatnia. Ezek Harsányi Rezső, 
Bérezi Ernő és Torday Ottó dr. Mind a hár
man természetesen vezető pozíciót kaptak az 
Uj Színházban s igy a főváros egyik legkisebb 
színházának nem kevesebb, mint négy igaz
gatója és egy főrendezője van.

fjaál Franci tegnapig kilencszer játszotta 
az Operettszinházban Az utolsó Vere

béig lány primadonna szerepét. Sikerére jel
lemző, hogy ;r kilenc előadás alatt hat 
operettszerző állított be hozzá hat operettjé
vel azzal, hogy darabjuk primadonnája csak 
Franci lehet. Az újdonsült operettprimadonna 
azonban mind a hat operctfszerzőnck kije
lentette, hogy ebben az évben már elég neki 
az operettekből, annál is inkább, mert január 
második felében egy sok sikert látott ma 
gyár szerző prózai darabjának főszerepét 
fogja játszani. Ezt a darabot annakidején 
a Vígszínház Gaal Francinak kötötte le. így 
könnyen lehetséges, hogy januárban Gaál 
Franci visszakerül a Vígszínházba, vagy ha 
ott niíisornchézségek miatt eddig a terminu 
sig a darab nem kerülhet szinre, akkor Gaál 
Franci a darabbal együtt a Magyar Szin 
házba vándorol.

ATincs színházi dekonjunktúra! — legalább ezt 
Áv mulatja az Andrássy-uti színház napról- 
napra ZMifolt nézőtere, amely előtt az uj műsor 
jobbnál-jobb számai peregnek le. A műsor 
Somlay Artúr—Tőkés Anna és Rátkay Márton— 
Gárdonyi Lajos, Bálint Lajos és Imre—Vadnay 
László darabjaiban kettős tengelye körül forog. 
Kellér Dezső, ez a fiatal .tehetséges humorista, 
Losonczy Dezsővel, a színház nagyszerű kar*  
mesterével egy zenés miniatűr révül irt „Régen és 
most" címmel. A rendkívül kedves Krajnik Má
ria és Beke Alice, a finom és deccns Gyarmati 
Marinnne, a kitűnő táncos, Szőke Bőske viszik 
sikerre ezt a kis revüt. Béke ff y László naponta 
uj és aktuális konferánszot mond és saját da
rabjában zugó tapsok kíséretében játszik. Kö
kény Ilonát, akit magánszámokban sajnálattal 
nélkülözünk, külön sorban kell megdicsérni. 
Radó Sándor ezúttal ismét népszerűségre váró 
kuplékat énekel. Szász Lilv, Stefani Alice közre
működésével. Hogy ki ne felejtsük Vaszary Pi
roskát, ennek az ellenállhatatlan komikának 
csak egy hibája van — nincs elég szerepe.

JOcndöri cenzúra volt tegnap este titokban az 
■LL Andrássy-uti Színházban, ahol Halász Im
rének egy pompás, mulatságos vígjátékét mu
tatták be, „Egy nő a sötétben" címmel. A kis 
darab főszereplői Radó Teri, Babocsai Erzsi 
Ihász és Andai, akiknek pompás játékát 
a közönség nagyon szívesen fogadja. Szom
bat este egy redőrtiszlviselő jelent meg 
Wertheimer Elemérnél, a színház igazgatójánál 
és közölte vele, hogy utasítása van a darab 
megcenzurázú^ára. A rendőrtiszt si se löt beültet
ték a nézőtérre, ahol eredeti formájában ját
szották a mulatságos vígjátékot. Halász Imre 
vígjátékénak a rendőri cenzúra — csak a befe
jező poenfját lőtte le. A ‘zerzök és a szinéáz- 
nők ebben a pillanatban uj poénon törik a fe
jüket.

Nagy titokban és nagy diszkrécióval készül
ék már hetek óta a Király Színházban 

Zerkovitz—Szilágyi ..Eltörött a hegedűm**  cimü 
operettjére. Hiába azonban minden titkolódzás, 
kiderült, hogy a színháznak ez a nagy adutja 
jelentőse próbára fogja lenni a színház pénztá
rait. Nem kevesebb, mint 140 uj jelmezt csinál
tatnak, de az előadásnak valódi szenzációja az, 
hogy a zenekart J6 tagúvá egészítették ki és a 
második felvonásban ezenkívül 26 tagú külföldi 
jazz bánd és tíztagú cigányzenekar fog a szín
padon is muzsikálni. Ezek szerint egyszerre 71 
zenész játszik majd a Király Színházban. Az 
operett két főszereplője, Lábasa Juci és Tolnay 
Andor az egyéniségüknek pompásan megfelelő 
szerepükkel a hírek szerint az első operettszta- 
rok lesznek.

i AZANDRÁSSY-IJTÍ SZÍNHÁZ
VJ MÍJSOBA

I MÉG JOBB, MIVÉ A RÉGI!
| Tőkéa Anna. Somlay, Róttál, Békelfl, Gárdonyi,

Kökény, Radó, Vaasary, Peti.

legjobb riválisa

Nemzetközi Orfeum
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A JAZZ ENEKES
Hegedűs Gynla, S. Fáy Szeréna, Rátkay Márton, Salamon Béla 

A bemutató kezdete kivételesen: fél 8 ÓRA
 MAGYAR SZÍNHÁZ

Két nagy siker!

fl farkas | "gas.*"
(Kedden, csütörtökön, pénteken f BÍ1III|1UIV

és vasárnap) y (Hétfőn, szerdán, és szombaton)
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Keadete • órakor. Telefon i J. 491-ÓS.

1

4t az öceánow:

Kispiszkos
Ami téged

egekig rtnelmc 
Én utálom

• Zeppelint. 
Kifogy * benhn.

a gát, a nusne. 
Nem megyek

Amerikába, b!«m!

Kistiszta
Maradj bét 

a piazokba, sérbj’
Én Tátrit vi:tek 

a kosárba:

Mosni akar 
oxygénncl.

(EteatnI eWadás minden saonŰMtou.)

fíaludi Sándor, a Fővárosi Operettesrin- 
ház igazgatója vasárnap reggel Párizsba 

utazott. Utazásának cd ja a legújabb pá 
rizsi Javireoperett megvásárlása.

l^échy Erzsi mint Szép Heléna afra beblto- 
* nyitotta, hogy még mindig uj, ragyogó 
primadonna. Az ugylátszik Örökéletű Ofjen- 
bach-operett zenei nagyszerűségeit fokozta az 
előadott néhány jazzesitett betét. Kár, hogy a 
szöveget nem modernizálták s igy a Szép He
léna ne mhatott azzal a fiatalos üdeséggel, aho
gyan azt Pétiig Erzsi megelevenítette. A fősze
replők közül különösen Erezkővg László és 
Békásy István, Kása Irma, Szües László és Pe- 
renezy Károly tetszettek. Nagyon jó ötlet volt 
Ella llbakof, a kiváló táncosnőt, a világ első 
mondaine-asszonya, Szép Heléna szolgálatába 
állítani. Lóránt Vilmos hatásosan rendezett.

A nagy porban, amelyet felvert az Uj Sttn- 
ház finánc kérdésének megoldása, egé

szen csendben egy másik színházi tranzakció 
terve maradt el födve. Egyik nagy színházunk 
igazgatója Londonban megállapodott a szín
ház egyik társtulajdonosával, hogy részét ki
fizeti. Ugyanakkor azonban tárgyalásokba 
bocsátkozott a színházi tranzakcióval kap
csolatban gyakorta felszínre kerülő financier, 
bankemberrel, hogy ez vállaljon érdekeltsé
get színházi vállalatánál. Eredmény egyelőre,-, 
nincs. Tény az, hogy ez a bankember naponta 
megjelenik a színház irodájában, ott náponia 
tanulmányozza az „üzletmenetet" és egyelőre 
csak opciót biztosított a maga számára a 
színház átvételeiére vonatkozóan.

A Drezdai Central Theaterben most mutatták 
•*  be Straass János „Frühlingsluft" otmd 
operettjét, amelyet a magyar publikum „Ta
vasz" néven ismer és amelyet a legutóbb Buda- 
pesten vendégszereplő bécsi operett-társulat le 
eljátszott a Király Színházban Kartouseh Luj
zával. A drezdai bemutatón a primadonna sze
repet magyar színésznő, Lészay Kató játszotta*  
— aki jelentésűnk szerint, — komoly nagy si
kert aratott az operettben. A drezdai sajtó « 
magyar színésznő énekhangját és játékát rend
kívül meleg hangon méltatja.

Ddlcr mért ment a Városihoz! — ez a kérdés 
-L' izgatja azokat, akik jól tadták, hogy Biliét 
Irénnek éves szerződése volt a Király Színház
hoz, azzal az ígérettel súlyosbítva, hogy ő játssza 
majd a színház slágeroperettjének, az „Eltörött 
a hegedűm"-ne k egyik főszerepét. Lázár Ödön 
igazgató bármennyire szerette volna Billentek 
osztani az egyik főszerepet, — nem tehette. 
Biller és a Király Színház között háromnapos 
veszekedés volt emiatt és Lázár, bármennyire 
kötötte magát ahhoz, hogy a Zerkovitz—Szilágyi 
operett után következő darab főszerepét Biller 
lógja játszani. Biller fogta magát, átment a 
Városi Színházhoz, ahova két operettre szerző
dött le.

ü lövigyázatosak' ezek a Rotschildok, akik a 
legújabb híradás szerint Párisban meg

vették a Mon Theater-t. Rotschildék a színhá
zukhoz természetesein igazgatót kerestek és vá
logattak öt világrész törtető Ifjai körül, de 
mégis u hetvenéves, öreg Antoine mükritjkost 
és volt színigazgatót választották. Antoine egy. 
nyilatkozatában elmondotta, hogyan került a 
Mon Theatcr igazgatói székébe.

— Azt hallottam, hogy a Dolly slslerek a 
Mon Tbeaterből revüszinházat akarnak cm« 
nálni, viszont a Paramount, mozit. Erre felhív
tam telefonon Rotscbildékat és megmondtam, 
hogy feláldozom magam a színházi kultúráért, 
vállalom a szinlgnzgatást.

A párisi színházi világ „tigrise'’ eszerint újra 
visszakapta metszőfogát.

n szenzációs sikert araion

Szón Halóira
előadásai a

városi Sziaházhan
rtCMV ERZSI SS ELLA ILMR felléptével

Kedden, csütörtökön, szombaton és vasóroap este
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Hogyan került Bethlen grófnő 
darabja a Vígszínházhoz?!

Másnap Jól*  igazgató újra a miniszter
elnökségre hajtatott, hogy

Bethlen Margit grófnővel a szereposztás 
kérdését fa megtárgyalj*.

Nagyjában megegyeztek abban, hogy a fő
szerepeket Gombaszögi Frida, Somlai/ Artúr. 
Törzs Jenő. Máit/ Gerő és Makog Margit fog
ják játszani. Jój*  igazgató egyben szigorú 
diszkréciót ígért a darab tartalmára vonat-

kozóan Bethlen Margit grófnőnek, aki csak 
azt engedte meg, hogy Gombaszögi Frida el
olvassa „A szürke ruhái *.

Ezek szerint csak hónupok múlva fog el
dőlni az, hogy a miniszterelnök, Írónő fele
ségének színdarabja megállja-e helyét a kö
zönség előtt úgy, amint megállta a helyét a 
színházigazgatói irodában.

Stób Zoltán. 1

A miniszterelnökségi palotában Írták alá „A szürke ruha“ 
előadásának szerződését Gombaszögi Frida, Somlay 

Törzs, Mály és Makay Margit játsszák a főszerepeket
Mikor napvilágot látott annak a híre, 

hogy Bethlen István gróf miniszterelnöki 
felesége darabot irt és azt a Vigszinház elő
adásra elfogadta, még a legbenfentesebbck- 
nek is az volt a véleményük, hogy ennek u 
gyors elfogadásának hátterében diplomáciai 
jártul van. A színházi körök az első napok
ban letárgyalták már, hogy Bethlen Margit 
grófnő színdarabjával kapcsolatban bi
zonnyal más szempontok is érvényesültek, 
mint a darab kvalitásainak elismerése. Száj
ról szájra járt az. is, hogy ;» Vigszinház ki
tűnő igazgatói kitünöbb üzletemberek okik 
boldogan ragadták meg az alkalmat, hogy a 
társadalmi eseményt jelentő premiert színhá
zukban 
nélkül 
Bethlen

Hogy

a

megtarthassák és a darab ismerete 
hanyat-homlok rohantak lekötni 
Margit grófnő darabját.
mi a Bethlen Margit grófő ..Szürke 

ruha'*  cimü darabjának értéke vagy tar
talma. azt még senki sem tudja Jób Dániel 
és fíobo: Imre igazgatókon, valamint Gom- 
baszögi Fridán kivül. De hogy Bethlen Mar
git grófnő, aki különben kiváló tehetségű 
Írónő, valóban előadható darabot irt, azt 
mindennél jobban illusztrálja az a történet, 
hogy a darab a Vígszínházhoz került és 
ahogy annak előadását megbeszélték.

Az egyik délelőtt a miniszterelnökségi kül
dönc jelent meg egy kis csomaggal a Víg
színházban és Jób igazgatói kereste. A kül
dönc. hosszabb várakozás után Jób igazgató
hoz került, aki meglepetten látta a kibontott 
csomag tartalmát: Bethlen Margit grófnő 

a nagy orosz regényíró műveinek rövidítés nélküli

TELJES KIADASA

Fontos uév:

Pontos dm:.

rDOSZTOJEVSZKIJ0

tzenzácioH műsora.
Kezdete fél 9 Telefon: 2ti

orosz eredetiből fordították és bevezető tanulmánnyal 
ellátták: Benedek Marcell, Bonkáló Sándor, Földi Mihály, 
Kárpáti Aurái, Ritoók Emma, Schöpflin Aladár, Szabó 
Endre, Trocsányl Zoltán, Volnovlch Gáza stb. — 36 kötet
ben kb. 6600 oldalon a Klasszikus Regénytár alakjában 

megjelenik

E
lterjeszteni * közönség minden rétegében, eljuttatni minden családhoz, köz

kincsévé tenni minden magyar embernek azt a hatalmai azellemt tőkét, amit 
Dosztojevszkij műnkét képviselnek: ez a célunk! Épen ezért módot kívánunk 
adni a közönségnek arra, hogy Ingyen is megszerezhesse Dosztojevszklj-klad- 

vényünk jelentékeny részét. Akik tehát Ingyen óhajtanak e kiadványsorozatunkhoz 
jutni*  (csak hirdetést és kezelési költségeink fejében térítendő kötetenként S8 fillér) 

azok töltsék ki olvashatóan és pontosan az alant látható szelvényt és küldjék be 
hozzánk 8 napon belül. A szelvény baküldéja semmiféle kütelazettséget nem vMlal, 
ezért ne Is küldjön egyelőre semmiféle pénzt. Ellenben sürgésen küldje be e síel*  
vényt, mert a sorozatokat (egyszerre 4 kötetet) a szelvények beérkezésének sorrend
jében fogjuk expediái ni a tényleges portó és csomagolási költség mellett, vagy e nélkül 
is átvehetők kiadóhivatalunk helyiségében. Azokat a szelvényeket, melyek 8 napon 

túl érkeznek be hozzánk, nem vehetjük figyelembe.

A.Megmitelyezettek1 
cimü hatalmas miivel 
indulunk meg. Ezt 
követik a „Karama- 

Bünés bünhő-

Révai T„ívér,k Ind. fal. H-T. 
*'• n. B-dMj—i, vul, ttnw^i u

Értsritem Önöket, hogy Doatojevsskij müvei önöknél megje
lenő eorosatM a közölt hirdetés ezerint lágy**  óhajtom. Silvai- 
kedjenek nyugtatni e szelvény beérkeztét éa értesíteni a szilliUsrőL

Megjelenés: folyó hó 27-én!

színdarab jót. A gondosan gépíróit szindu- 
rabköteg mellett egy levél feküdt.

A levél Írója nagyon kéri a Vigszinház 
Igazgatóit, hogy

olvadék el gondosam darabját.
Véleménye szerint a darab a szereposztás 
miatt, csakis a Vigszinházban kerülhetne 
szinre. A grófnő, levele végén udvariasan 
választ kért a szinház igazgatóságától.

Mondanunk sem kell, hogy Jób igazgató 
azonnal nekifeküdt a darab elolvasásának és 
miután munkájával készen volt, a dara!) 
kéziratát azonnal átadta Koboz Imre vezér
igazgatónak. Rohoz szintén azonnal elolvasta 
a darabot és még aznap este azonnal meg
szólalt a telefon Bethlen grófné várbeli rezi
denciájában.

— Gratulálunk kegyelme*  auzony a 
darabhoz s örömmel előadjuk a Víg

színházban!
Másnap két feketébe öltözött ur jelentke

zett a Várban Bethlen grófnenál. Robog és 
Jób igazgatók megtelték azt, ami még soha
sem történt meg, hogy a Vf^.rzin/uiz irodáján 
kivül kötötték meg a szinház egyik műsor- 
darabjára vonatkozó szerződést. A Vigszin
ház két igazgatója magával vitte a szerző
dési blankettákat, amelyeket

a minkzterelnökségcn töltöttek ki 
és amelynek egyik példányát Bethlen Mar
git grófnőnek nyújtottak át. A szerződés 
szerint „A szürke ruha**  cimü színmüvet 
március elsejéig kell előadni a Vigszinház-

Egész héten minden este 8 órakor

Az utolsó Verebély lány
fővárosi operettszinház

.1000 dollárba került az első szinkronizált film 
technikai berendezése

megjelentek a főváros utcáin a „Wings"Ma _______ ......
plakátjai. A plakátokon egy repülőraj látszik, 
de semmi célzás sincs arra, hogy ez a Wings 
tulajdonképpen az első hangos film, amely 
Amerikában készült. A Wings a repülés apotheo- 
zisa. Egy rendkívül izgalma*  történd keretében 
a német és amerikai légi háborúnak egyik

megrázó fejezete játszódik le előttünk 
Icgnatarolisztlkusabb valóságában-

Harminchét repülőgép ment tönkre a film 
vételei közben, amelynek egyes jelenetei

fel 
............... meg-

ráió hűséggel elevenítik meg a levegő óriásának 
egymás közötti szörnyű háborúját. A „Wings" 
főszerepét Clara-Bou), a legszebb amerikai filni- 
srinésrnő és Charles Roggers játsszák.

Amikor a Ülmtechnika Magyarországon is ét
ért odáig, hogy egy ilyen

szinkronizált hangos filmet 
előadhat, akkor kötelességünk erről a valóban 
érdekes fii mesémén y technikai részéről is be
számolni A Royal Apollóhoz három német mér
nök érkezett, rengeteg ládával és podgyésseal. 
Ezekbe a ládákba csomagolva hozták a szinkro
nizált hangos film technikai felszerelését. Azóta 
éjjel-nappal dolgoznak az elektromos is rádió - 
berendezések hangosan beszélő, hang erősítő é.s 
elektromos telepei: berendezésén, amelyek

a WlngH eredeti zenéjét, a fejvétel zörejeit 
eredeti hűségben közvetítik majd a közön- 

sé*hei.
Sikerűit megtudnunk, hogy a hangosan be

szélő berendezés
3000 dollárba került.

A Royal Apolló költségei azonban még ennél 
nagyobbak, mert a színpadon egy külön fallal 
elválasztott elektromos telepet kellett létesíteni, 
amely 1500 Volt áramerősségre van berendezve. 
Ez a hatalmas feszültségű áram fogja a filmmel 
egyidöben mozgó gépet irányítani, amely meg
döbbentő hűséggel utánozza az amerikai is a 
német repülőgépek légcsavar ainak zaját, a né
met és amerikai ágguk moraját, a géppuskák 
pergőtüzének zaját. Óriási rádiólámpák és töl
csérek szolgálnak még a különleges gépezetek
hez, amelyek mindegyike látványosság.

A szerelők egész hadserege dolgozik a 
..Winga" fián technikai berendezésén. Napok 
óla folyik ez a lázas munka a Royal Apolló 
színpadát és nézőterét elektromos vezetékek 
ágazzék be, hogy a színházterem sarkaiba il
lesztett óriási hangszóró tölcsérek pontosan úgy 
működjenek, mint ahogy a „Wings“ premiér-*  
mozijaiban világszerte szokásos

Nagyon érdekes, hogy a Wmcsnek kísérőze
néjét

negyven kötet hatalmas könyvet, Ameriká
ból küldték meg ■ Royal Apollónak,

A Wings gyártója ugyanis ragaszkodik ahhoz, 
hogy a gyárban összeállított eredeti speciális 
kísérőiemével kerüljön a „Wings" mindenütt, 
bemutatásra. A zenekarnak természetesen kü
lön nagy munkát ad emek a teljesen uj, modern 
és sokféle instrumentumra hangszerelt zené
nek betanulása és előadása. A Royal Orfeum 
kibővített zenekara már most próbálja a két 
hét múlva előadásra kerülő óriásfilm kísérő
zenéjét.

Kíváncsian várjuk a ,,Wings" bemutatóját, 
amikor „megszólal1* Budapesten az első szinkro
nizált film.

Sudermann
örökbecsű, gyönyörű regénye, a „Gondangó'*  
im eljutott a népszerűség ama fokára, hogy 
filmet készítettek belőle Amerikában. A film fö- 
szereplőnőjc Marry Karr, „Az édesanyám" hős
nője, aki nem egy filmjében megrlkatta már a 
közönséget. Marry Karr a szülői szivekben és a 
gyermeki szivekben egyaránt karriért csinál, 
igy uzok, akiknek kedves emlékük „Az édes
anyám", azok kettőzött érdeklődéssel nézik 
majd meg a Gondanyút. Különben is Marry 
Karrnek ez az a filmje, amiért óriási anyagi ál
dozatok árán Európába hozták. A Sudermann- 
regényből készült filmet a Palace-filmszínház 
mutatja be, amely emellé még egy nagy attrak
cióról gondoskodott. Ez Colién Moorének „Kö- 
penirkl hercegnő" cimü rendkívül mulatságos 
fllmvigjátéka. Colién Moorc első idei filmjébe:, 
amely a Gondanyóval együtt csütörtökön kerül 
bemutatóra a Palócéban, nem kell kommentár.

Régiséget sww Ete«rtózw«
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HÉTFŐI SPORTNAPLÓ
A Vasas visszaélt a vendég 

joggal és megverte az 
újpesti házigazdát

Csődöt mondott a Fogl-gát — Ferencvárosi gól- 
özön a középeurópai kupafinálé előtt—■ A Hungária 
nehéz győzelme a Sabaria fölött — A Harminc
hármast Kaposvárra is elkísérte a balszerencse — 
A Nemzeti most sem tudta legyőzni a 111. kerü

letet — A Bástya Debrecenben hagyta 
a bajnoki pontokat

A vénasszonyok nyara lehetőségeit messze 
meghaladó jóleső meleget varázsolt vasárnap 
délután a pályákra. Gyönyörű őszi időben 
futották le csapataink a vasárnapi fordulót, 
amely ez alkalommal derbi nélküli sima le
folyású fordulónak Ígérkezel!, amelyen a 
favoritok előre elkönyvelték a könnyű dia
dalt, vagy a csapatok, hogy úgy mondjuk, ki
egyezlek a döntetlen eredményben.

Mint csaknem minden fordulóban a meg
lepetések ez alkalommal sem maradtak cl.

A legnagyobb meglepetést kétségen kí
vül n Vasasok szolgáltatták,

akik pompás játékkal legyőztek Újpest csa
patát.

I jpcAf ugylatszik mindent kiadott ma
gából a Hungária elleni mérkőzésén, 

mert olyan gyenge, széteső és kapkodó já
tékot mutatott, amellyel ha nem is ilyen sú
lyos arányban, de megérdemelte vereségét. 
Ezzel a vereségével Újpest a negyedik hely
ről a hetedik helyre zuhant le és ez már azt 
jelenti, hogy Újpest csapata az őszi szezon
ban aligha szólhat bele az élcsapatok küzdel
mébe. A Vasas viszont a nyolcadik helyről 

hatodikba ugróit fel és győzelmével épen 
"Újpest előtt helyezkedett el és ez a győzelem 
legszebb záloga a csapat fejlődésének és jö
vendő szereplésének.

A másik meglepetést a Sabaria kitűnő 
játéka keltette,

ami a Hungária részére csak igen nehezen 
megoldható problémát jelentett A Sabaria 
nagyon sokat javult. Fedezetsora elsőrangú 
formát játszott ki és bár csatársora még gól
képtelenségben szenved, a csapat rálépett 
arra az útra, amely talán legközelebb elvezet 
az első pontok megszerzéséhez.

A Hungária csak az utolsó percekben 
tudta győzelmét kivívni.

és azt is meg kell állapítani, hogy a fedezet
sor gyengesége most is fennáll és az uj csa
társor nem jelentette az akcióképeség foko
zását.

A Ferencváros nagyvonalú játékkal le
hengerelte az eddig veretlen Kispestet.

A fokozatosan visszatérő önbizalom nagy
szerű formában robbant ki vasárnap és kü
lönösen a feltűnő gólképesség okozott álta
lános örömet, lla a Ferencváros vasárnapi 
játéka állandósul, csakhamar elfoglalja is
mét vezető helyét a bajnokság élen. A vere
ség elkerülésére

Kispest mindent elkövetett, de a fedezet
sora Usszeroppant a Ferencváros tech

nikai tudásának súlya alatt.
Kispest ágy elvesztette veretlenségét, de ezzel 
együtt a harmadik helyről az ötödikre esett 
vissza.

A Nemzeti nem tudta legyőzni az 
Óbudaiakat

és ezzel a kabala ismét bevált, bár a 111. 
ker. veszélyesebb volt és a győzelmet is 
megérdemelte volna. A döntetlen eredmény 
kialakulásában azonban része van a közön
ségnek is, amely az első perctől kezdve va
lósággal lázitotta a játékosokat, akik vadul 
törtek egymásra és igy reális játékról alig 
lehet beszélni. .4 mérkőzés sorozatos durva
ságokba falt, amelynek több kiállítás lett a 
vége, de u Nemzetinek mégis sikerült egy 
pontot megmeuleni. A 111. kerületiek pontjá
nak történetéhez tartozik, hogy a csapat 
ennek ellenére a hetedik helyről a kilencedik 
helyre esett vissza.

Elkeseredett küzdelem színhelye volt 
Kaposvár, ahol u
Somogy legyőzte a Budai 33-usokal és 

ezzel u győzelemmel a harmadik helyre 
ugrott fel.

A budaiakat ismét üldözte a balszerencse 
Az első percekben bekapott góltól eltekintve.

u llarmíiicharinasok végig egyenrangú 
ellenfelei voltak a Kaposiakuak.

<lc nem sikerüli egy pontot megmenteniük, 
unni feltétlenül megérdemeltek volna.

Debrecen ús Szeged harciból ez alkalom.

kimai Debrecen csapata. a Bocskay kerüli 
győztesen.

A Bocskay realizálta jó formáját
cs szép játék után biztosan győzte le riváli
sát. A tavalyi osztályozó diadalmas hőse ez
zel a bajnokság negyedik helyét foglalja el, 
ami csak szaporítja a vasárnapi forduló 
meglepetéseinek sorozatát.

A Bástya viszont bekerült az úgynevezett 
veszélyes zónába,

bár erről még korai beszélni.
A vasárnapi forduló ulán a bajnokság állása 

a következő:
1. Hungária 10 pont (18—8)
2. Nemzeti 0 pont (12—8)
3. Somogy 7 pont (7—6)
4. Bocskay 7 pont (10—9j
5. Kispest 7 pont (7—8)
6. Vasas 6 pont (11—12)
7. Újpest 6 pont (10—121
8. Ferencváros 5 pont (11—5)
0. III. ker. FC 5 pont (5—10)

10. Bástya 3 pont (8—8)
11. Budai 33 1 pont (7—15)
12. Sabaria — pont (7—12)

:lrc sem mulatta azt a 
elvárhat 

'agy 
ejtheti lég- 
eredményen 

több ponton 
beleértve a 

feladatok 
Skvarek- 
azonban 

és ered-

Hungária—Sabaria 
3:2 (1:0)

Durva mérkőzés, amely Sabaria nagyarányú 
formojavulásá és a mérkőzés nngyrészét uraló 
fölénye ellenére is a Hungária győzelmével 
végződött. A mulatóit játék alapján

a döntetlen hívőbben fejezte volna ki az 
erőviszonyokat,

a Hungáriának azonban ezen a mérkőzésen is 
kijutott a szerencséből és a Nagy kiállilúsa 
miatt liz emberre csökkent Sabariától az 
utolsó pillanatban sikerült mind a kél baj
noki ponlot elhódítani.

A Hungária semmié ' ”
nívós játékot, amit a bajnokjeiölttöl 
az ember. Az a mód, ahogy győzelmeit 
döntetlenjeit eléri, gondolkodásba ' 
rajongóbb híveit is, mert minden 
túl kiviláglik, hogv formációja 
gyenge és eddigi összetételében, 
tegnapit is, képtelen igazán nagv 1 
megoldására. Tegnap csatársorában 
kai és az újonc Barálkyval állott ki, 
ez a változtatás sem tette nivósabbá <' 
ménycsebbé a csatárkor játékát. Sőt.

Biirntky debiije nrm sikerült, 
dacára góljának semmivel sem múlta 
standard partnerei formáját, akik közölt

Vasárnap, október 28-án délután 3 órakor

zer az egyetlen, igazi nagy érték. Hirzer a 
halszélen nem volt rossz, mert nagy képességei 
a szélen is érvényesültek, de nem volt jobb 
például Csomagnál, akit kár volt mellőzni, 
mert Hirzer az összekötőben toronymagasan 
áll Skvarek fölött. Haar gyenge volt ezúttal is, 
Kálmán szépem, intelligensen játszott, de még 
nem ideálja a centernek. .4 baj gyökere nem a 
csatársorban van hanem a csapat tengelyében, 
u halfsorhan. .4 Klébcr—Wéber—Schnelder- 
trió egészen gyenge és úgy egészben, mint 
egyénileg képtelen jó munkát végezni. Egyfor
mán, de egészen gyengék, helyezkedésük 
rossz, ami miatt állandóan védekezési kény
szerülnek a csalár.-or elöredobálásában sem 
erejük, sem tudásuk nem elégséges, igy a csa 
lársor eredményessége a stílusos összjáték he
lyett mindinkább Hirzer egyéni kitöréseire és 
Kálmán agilitására van felépítve. A védelem
ben Kocsis erős belem ütésekkel igyekezett ja
vítani Ionná hanyatlásán Ujváry mintha ide
ges lenne, mert .semmiesetre sem véd a szezon 
eleji impozánsul nyugodt stílusában.

A Sabaria csapatát nem szabad tegnapi 
veresége után sem clpurcntálni.

Az együttes kétségtelen tehetsége kibontakozó
ban van s ha nem is jutott igazi 
birtokába, a döntetlent máris 
volna a Hungáriánál szemben, lla 
nem bizonytalankodik, seinmicseli • 
vedelt volna vcrc.segct, tani 2:2 érc 
Nagy kiállilúsa után következett cl. A iné.rkö- .... . ,

rés nagy részében különösen az L félidőbonben Koszla lövése a belső kapufáról pattan visz-

formájának 
kiérdemelte 
Weinhardt 

e sem szen- 
■dménv után

nagy fölényben játszott és időnként szóhoz 
sem engedte jutni ellenfelét. Csatársora azon
ban ina még nem elég gólképes, védelme vi
szont még bizonytalan és ez a körülmény is 
magyarázza az.l, bogy a halfsor kitűnő teljesít
ménye és a csatársor .stílusos játéka ellenére is, 
vesztesként hagyta cl a pályát. .1 csapat lég- 
jobb része a halfsor, amelynek tegnapi játéka 
egyike volt a halfsor őszi legjobb teljesít
ményének. Gy, .«ak, energikusak, támadó 
szelleműek, munkabírók. Hajós nagy agilitása, 
Vámos körültekintő játéka, Pesovnik gyorsa
sága és munkabírása egyaránt dicséretet érde
melnek. Az érdemük, hogy a csapat a játék 
nagy részében frontban volt. A csatársor Sto- 
fián irányítása mellett szemre szebben dolgo
zott, mint a Hungária, de egyénileg messze 
vannak igazi formájuktól. A belsők nem értik 
meg Sloflánl, akinek szellemes húzásai meg
hiúsultak gólképtelenségükön, Buresch az I- 
félidőben élénken játszott, de azután megem
berelte magát és néhány szép lefutást végzett. 
A balszélső Tárnok volt Stofián mellett a csa
társor legjobb embere, de ö is több kitűnő 
helyzetet elkönnyelmüsködölt. A védelemben 
Nagy egy árnyalattal jobb volt Prémnél, kár, 
hogy jó játékát durva játékával lerontotta. 
Weinhardt meglepően bizonytalan. Az eflsö 
gól tisztán az ö hibája, a másodikban is benne 
volt és igy néhány szép védését teljesen leron
totta.

A mérkőzés elején mindjárt a Sabária lép 
fel támadólag. Hirzer kísérletezik, de Nagy biz
tosan szereli és tartja őt később is. A halfsor 
tömi labdával a csatársort, amely Stofián irá
nyítása mellett szép kombinációkkal veszélyez
teti Ujváry kapuját. Három komért ér ej a 
Sabaria, de nem tudja kihasználni. Buresrht 
megfélemlíti Kocsis és igy a támadás súly
pontja Tárnokra esik át, aki azonban több ki
tűnő gólhelyzetet elhibáz. A Sabaria fölény ál
landó ebben a félidőben, a Hungária csak 
Hirzer szökéseivel kísérletezik, akit Pesovnik 
és Nagy jól tartanak. A 43. percben váratlanul 
gólhoz jut a Hungária.

Hirzer beadása kavarodást teremt a Sabaria 
kapuja előtt és Barátky éles lövését a: eleső 
Weinhardt saját kapujába boxolja. (1:0.) Ezzel 
az eredménnyel zárul a félidő.

A II. félidő 1. perce a Hungária újabb ^‘ke
ret hozza: Skvarek lövését Weinhardt kiejti és 
a szemfüles Haar mellette a kapuba vágja 
(2:0). A Sabaria elkeseredetten küzd és a 3. 
percben Stofián kicselezve az egész védelmet, 
közvetlen közelről gólt szere: (2:1).

Egy perccel később Mészáros szabadrúgásá
ból Tárnok szép lövéssel kiegyenlít (2:2). A 
Hungária a gyors siker nyomán letörik és ál
landó ostrom alatt áll kapuja, de Sabaria egy 
offszájd gólon kívül más eredményt nem ér cl. 
Lassan felnyomul a Hungária, Barátky oíT- 
szájd gólt ér cl. Utána Haar lövését Weinhardt 
gyönyörű robinzonáddal védi. Közvetlen utána 
Vámos lövését kénytelen elvetödéssel fogni Uj
váry s ismét frontba jön a Sabaria. A 30. 
percben Hirzer kapufát lö és uj Hungária pe
riódus kezdődik.

A 38. percben az amúgy is durva mérkőzésre 
felháborító aktus teszi fel a koronát. Hajós 
és Haar a kapu előtt összecsapnak és mind
ketten elterülnek a földön. Haar marad felül 
Hajóson fekve s néhány pillanatig vonaglanak, 
amikor Nagy durván felemelve Haart, valóság
gal levágja a földre. Nagy tumultus, a mérkő
zés percekre megáll s Nagy nélkül indul meg 
újra. Pesovnik hátravonul Kekknek és ig.v is 
fölényben játszik Sabaria. Sto-fián, Buresch é.s 
Mészáros lövései, majd Stofián fejese ered
ménytelen. A Hungária támadása kornert hoz, 
de azt Hirzer mellé rúgja. A 38. percben csi
karja ki Hungária a győzelme*.  Schnelder sza
badrúgását a kitörő Kalmár fejjel a kapuba 
továbbítja (3:2). A Sabaria támadásai csak 
kornert hoznak és Sabaria támadás közben 
szól meg a biró befejezést jelző sípszava.

Ferencváros—Kispest 
5:0 (2:0)

Az elmúlt bajnoki vasárnap főeseményének 
tulajdonképpen a Hungária—Sabária bajnoki 
összecsapása ígérkezett. Hogy a közönség érdek
lődése ennek ellenére is a galopp-mérkőzésnek 
mutatkozó Ferencváros—Kispest-mérkőzés felé 
fordult, az a Középeurópai Kupa jövőheti dön
tőjében leli magyarázatát. Nem a klubcsapatra 
volt kiváncsi inkább a közönség, mint talán az 
osztrák kupafinalistával a magyar színekben 
szembeszálló csapat játékára.

Ha tehát a vasárnapi mérkőzéo próbagalopp
nak tekinthető, akkor

mi a legnagyobb lelki nyugalommal tekint
hetünk a jövő vasárnapi kupaflnálé elé.

Nyugodtak lehetünk azért, mert a Ferencvá
ros csapata vasárnap oly brilliáns játékot pro
dukált, amellyel most már ráismerhetünk a két
szeres proflbajnokra és kupagyőztesre.

A Ferencváros csatársorában — ha mindjárt 
nem is a-régi Kohutot és a' régi Turayt láttuk 
viszont, mindeneseire lényeges javulást észlel
hetünk mindkét csatárunk játékában. -Takács II. 
volt isméi u mérkőzés hőse. Szedlacsek megfe
lelt, Koszta pedig már régi nagyságában tündö
köl. Már a fedezetsorban inkább észleltünk ki
hagyásokat, mig a közvetlen védelemben már 
feltűnőbb hibákat is láttunk.

Kispest csapata — ellenére aránylag súlyos 
vereségének — nem volt rossz. Ismét játszott 
n csapatban a sérüléséből kilábalt Dudás, aki
vel a közvetlen védelem teljes mértékben visz- 
szunyerte biztonságát. Kulner jól védett, mig a 
/?o/x-al meggyengíteti fedczelsor már nem állta 
túlságos biztonsággal a rohamokat.

A mérkőzés a Ferencváros fölényének jegyé
bon indult és Kispest csak a 7. percben'jut szó
hoz, mikor Dán bombaíövését Amsei) csak a 
legnagyobb nehézség árán tudja elhárítani. A 
12. percben esik nz első gól. .4 Koszla-Köhut— 
Takács-trió által kezdeményezett veszélyes ak
ciót Takács fejessél fejezi be. (1:0). A 27. peré-'

sza. A 30. percben Takács f.-nck félpályáról irá
nyított szabadrúgását Turay fogja és a rosszul 
helyezkedő Dudás mellett a hálóba küldi. (2:0).

A második félidőben hevesebbek lesznek a 
Ferencváros rohamai. A 17. percben Koszta lö
vését Kutrucz kiejti, amelyet a befutó Takács 
behelyez (3:0). A 38. percben Takács 4:0-ra ja
vítja a gólarányt, majd öl perccel a befejezés 
elölt Szedlacsck fejes góljával beállítja a vég
eredményt.

Vasas—Újpest 3:0 (1:0)
Újpestnek a múlt vasárnap mutatott játéka 

után azt lehetett volna gondolni, hogy Újpest 
bár küzdelem után, de biztosan maga alá gyűri 
a hanyatló Vasast. Talán ez is maga után 
vonta azt, hogy az újpesti közönség valóság
gal cserbenhagyta csapatát é.s inkább elment 
az üllöi-uti pályára azt gondolván, hogy a csa
pat nélküle is megnyeri a mérkőzést. De a 
sors könyvébe ez másként volt megírva.

A Vasas nem ijedt meg nagyszerű ellenfe
létől

és az a pár sikeres és szép akció, amellyel per
cek alatt megbontotta Újpest csapatának egy
ségét, elegendőnek bizonyult arra, hogy magá
hoz ragadja a mérkőzés irányítását. Határtalan 
önbizalomra kapott a Vasasok csapata, amely 
ezután egy pillanatra sem engedte szóhoz jutni 
Újpest játékának kibontakozását és lelkes já
tékával megérdemelten vitte otthonába az ér
tékes pontokat, bár a második félidő túlnyomó 
részét 10 emberrel játszotta végig.

Igazságtalanok lennénk, ha a három gólkü
lönbséget reálisnak fogadnánk cl, mert Újpest 
is támadott, számos kitűnő gólhelyzete is 
akadt, de részben a Vasas védelem szerencsés 
védekezése, részben Újpest csatárainak balsze
rencséje folytán minden gólra való törekvés© 
meddőnek bizonyult .

A Vasasok csapatát három heti visszaesés 
után uj erőben, pompás kondícióban üdvözöl
ték hívei.

Játékában felcsillant a régi Vasas) úd0a(i>> 
amely ez alkalommal a fedezetsor és a csatád 
sor pompás megértésében nyilvánult. A Renner 
—Burger—Fried fedezetsor páratlan agilitás
dobta frontba a csatársort, amely rajtaütéssze
rűen .formás támadásokkal, állandó) veszélyt 
jelentett. A Báder—Tóth jobbszárny egyik leg
veszélyesebb szárnya lesz az I ligának, a má
sik oldalon pedig Himmer vezette az akciókat^ 
bár nehezebb helyzete volt a gyengébb Stanczl 
mellett a jő Borsányival szemben. A csapat 
legjobb része a védelem volt, amelyben Szülik 
talán élete legjobb formáját játszotta. Kitűnő 
partnere volt Király, de Rozgonyi is felfejlődik 
az ö klasszisukhoz.

Újpest csapatára rá sem lehetett ismerni.
A Fogl-pár bizonytalansága messze kirítt d 
mezőnyből és az ráragadt a csapat többi ré
szére is. Helyezkcdési hibák, kapkodás, bizony-*  
tálán rúgások, néha feleslegesen erélyes játék’ 
jellemezte munkájukat, ami elszomorító jelen
ség a közelgő válogatott mérkőzés szempont
jóiból. Miattuk Acht is bizonytalan volt, sok 
labdát igen gyenge stílusban védett, az első gól 
pedig számláját terheli. A fedezetsorban csak 
Borsányi tudott kielégíteni, bár messze elma
radt mull vasárnapi teljesítménye mögött. 
Lutz és Eichbaum nem klasszis játékosok, bár 
az igyekezetét nem lehel tagadni tőlük.

Már az első percben pompás helyzet adódig 
a Vasas csatároknak. Acht hibáz, de Stanczl és 
Tomecz elvesztik a labdát és Fogi 111- csaknem 
a vonalról ment. A Vasast fellelkesiti a táma
dás és frontban marad, de Remmer majd pom
pás akcióból Tóth lövése hajszállal elkerülik 
Újpest kapuját. A 20. percben nagy kavarodás
ban alkalma lenne Újpestnek a vezetést meg
szerezni, de a Vasas védelem percekig tartő 
bombázás után tisztázza helyzetet. A 26. perc
ben Tomecz—Tóth vezetnek támadást, a lab
dát Báder kapja, akinek éles csavart bombája 
Acht mögött vágódik Újpest kapujába. (1:0.) 
Újpestet idegessé teszi a váratlan eredmény és 
a Vasas továbbra is veszélyesen támad. Csak 
ar. utolsó 10 percben jut szóhoz Újpest, de * 
Vasas védelem elszántan védekezik.

Helycsere után a Vasas csatársor ismét lero
hanja Újpest védelmét, ' de Tóth hajszállal le
késik Renner beadásáról. Nagy helyzet voltl 
Újpest két kornerét most Szülik parírozza, mig 
P. Szabó tiszta helyzetben közelről kapu mellé 
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•IŐ. Lassan a Vasas ismét fölénybe kerül, a ti. 
percben Ihmmer lefut, Újpest védelme lövést 
vár, de Himmer keresztpasszal kiugrasztja Bű
dért. aki a labdára fut és védhetelleniil a 
hálóba helyezi. (2:0.) Alig kezdik újra a játé
kot, Burger —Renner akcióból utóbbi hosszú 
labdájára a két Fogl róful, de ott terem a fürge 
Tóth is, kioerekszl magának a labdát és közel
ről gólt lő. 13:0.)

A mérkőzés eldőlt! .4 18. percben a biró Ki
rályt kiállítja, helyéi Himmer foglalja el, de 
ez nem töri le a csapat harci kedvéi és tovább 
is támad. A 25. percben Jakubc oldalról, a kor- 
ncrvonalról támad, közben Rozgonyi támadja, 
testével nyomja, Jakabé elesik, tulszlgoruan 
11-esl kap a Vasas, de P. Szabó helyezett lab
dáját Szülik kivédi! Most Fogl III. durván be: 
leugrik a fejelő Báderbc, akit kivisznek, de két 
perc múlva beáll. Fogl III. is a játékban ma
rad. Borsányi most helyet cserél WilheJmniel, 
de mar ez sem segít, sőt Fogl 11. csaknem ön
gólt fejel, de a kapufa ment. Az utolsó percek
ben Újpest támad, de csak P. Szabó kornerc 
jelent veszélyt, azonban a labda a kapufán 
csúszik végig a kapu mögé.

HL kér. FC—.Nemzeti 
1:1 (1:0)

Isinél azoknak volt igazuk, akik szent meg
győződéssel hisznek a futball kabaláiban. A 
Nemzeti — jóllehet a szétválasztás óta eltelt két 
esztendőben mindenkor egyenértékű technikai 
fegyverekkel fölszerelt együttest tudott szembe- 
állítani óbudai ellenfelével, nem tudott dia
dalmas győztesként elvonulni az újlaki „vér
mezőről", ha mindjárt sikerült is döntetlenné1 
tennie a mérkőzést.

Maga a mérkőzés nem sok gyönyörűséget tu
dott nyújtani a közönségnek.

bhvzbctétlenné tette a közönség durvaságra 
izgató magatartása,

amely' azután kellemetlen következményeket 
okozott a pályán. .4 játékosoknak egymással 
szemben gyakorolt kíméletlen játékmodora, a 
közönség beavatkozása, amely a második fél
időben percekig tartó szünetet, majd két játékos 
kiállítását vonla maga titán, nem voltak élveze
tes mozzanatai a mérkőzésnek.

A III. kerületiek csapatából csak a közvetlen 
védelmet, a halfsorhan Steiner és Magyar hasz
nos játékát, a csatársorban pedig Drassler, Ho- 
rovítz és Lengyel kitűnő teljesítményét emel
jük ki.

Meglepően gyöngén szerepelt a Nemzeti, 
amelvnck különösen a csatársora produkált 
gyönge játékot. Annál kellemesebb benyomást 
keltett a Hossó—Volenlík—Bartos összeállítású 
halfsor ügyes, szorgalmas játéka.

A mérkőzés a Nemzetiek támadásával indul, 
de a fekete-fehér csatársor visszaverése csakha
mar frontba dobja az óbudai csapatot, amely a 
12. percben a Nemzeti védelem súlyos hibájából 
Horváth révén jut vezetéshez. A Ili. kerületiek 
fölénye változatlan hevességgel fart a második 
félidőben is, bár az első félidőben megsérült 
Lutz már csak a statiszta szerepére szorítkozott 
és igy a Nemzeti már gyakrabban jutott támadó 
szerephez. A 6. percben a Nemzeti megszerzi a 
kiegyenlítő gólt. Hauscr a büntetési területen 
beiül fellöki Odryt és a megítélt tizenegyest Bi
hámi védhetetlenül góllá értékesíti. A mérkőzés 
vege felé sikerül a közönségnek a játéktéren 
nyugtalan atmoszférát teremteni. Hossó és 
Hauscr közelharcából botrány kerekedik, a já
ték -1 percig szünetel és végül a biró mindkét 
játékost kiállítja. A győztes gólért megindult 
harc eredménytelenül ért véget.

szőnyegek függönyök.osztály

szolidság
Régi
olcsóság

cm. 2-50

4.30

8-20

g.8o

a Spárga fntószőnyeg 65
széles _ ... —________ — méterje
ugyanaz 90 cm. szélesben intrje 3.90

Jutta Bouclee futószőnyeg
legújabb mintákban 70 cm.... — — 
ugyanaz 90 cm. szélesben mtrje 3b90 

a Bouclee marhaszór futószönyeg 
minden szín és minta 70 cm. széles 
ugyanaz 90 cm. széles, mtrjo 11,90 
ylrott Velour fatóKönyeg. H- 
lönlogos szép mintákban, 70 cm. széles 
ugyanaz 90 cm. széles, mtrje 13,30 

30UClee nagy ezönyag, kitűnő minőség
200X300 nagyságban--------••.— 68•_
250X350 »_____ 11*. — 98'-
300X400 »--------HI.-133-—
ylrott Velour nagy szőnyeg 
perzsa mintás , csodás választék
170X250 nagyságban--------OS.— _

200X300 »_____ 100.—
250X350 »_____ 133.—130“

Tangir ágy elő rojtos, perz8amlntás 6'®^ 

la Bouclee ágyelő praktika, tartós 8 “
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Az uj szövetségi kapitány első munkanapjáról 
nyilatkozik a Hétfői Naplónak

Alig kél nap telt el azóta, hogy a népjóléti 
államtitkár párnázott ajtaja mögött diploma
tikus bölcscséggel megpecsételték a magyar 
futball belső békéjét, lerakván az MLSZ re
neszánszának alapkövét. Uj szövetségi ka
pitányt nyert ezúttal a magyar futball egy 
sportférfiu .személyében, aki háta mögött egy 
negyedszázados .-porimulltal, valóban ráter
mett erre a fontos szerepre.

I'öldessy János dr. kapitányi megbízatása 
óta még huszonnégy óra telt el és a magyar 
Tulball uj szövetségi kapitánya már akcióba 
is lépett. Az elmúlt v 
dr. első munkanapja, 
bán

vasárnap volt Földessy 
., amelyről az alábbiak- 

nyilatkozón a Hétfői Naplónak:

Bocskay—Bástya 
2:1 (0:1)

Debrecen, október 21.
Hétfői Napló tudósilójának telefonjelen- 

apat vasárnap délután 
'villással Debrecenben. A 

lendületes és izgalmas 
’ ” " minden 

győzöl- 
nem is fejezi híven

/-4
lése.) A kél vidéki csapat vasárnap 
mérkőzött meg egymással Debrecenben, 
mérkőzés mindvégig lendületes és 
volt, emellett bővelkedett a futball 
szépségében. A Bocskay megérdemelte 
mél ,sőt a gólkülönbség 
az erőviszonyokat, mert

a debreceni legénység a mérkőzés nagy 
részében támadó szerepet játszott, 

csatárai a mezőnyben szép; tetszetős kombi
nációkkal közelítették meg a Bástya kapuját, 
a tizenhatoson bdü! azonban tehetetleneknek 
bizonyultak. A Bástya ezzel szemben mintha 
unolt játékot folytatott volna s ennek ellenére 
derekasan végigállkik a heves iramú mérkő
zést. Az volt az általános benyomás, hogy nem 
is adlak ki mindent magukból.

A Bocskay csapatában különösen kivált a 
fcdezelsor, mig a csatársor, bár technikailag 
gyönyörű dolgokat mutatott azonban talpúim
nak bizonyult. Vincze és Teleki észszerű és le- 
egyszerűsített játéka vált ki a kvintettből, mig 
a többi húrom inkább kitűnő labdamüvésznek 
bizonyult. A lialfsorból különösen Kevic-ky 
játéka emelkcd.il ki, megfelelő segítőtársa volt 
a két szélsőhalf, míg a közvetlen védelemből 
Dctrich nagyszerű védőjáléka aratott tetszést.

A Bástya csapatából toronvinagasságban 
emelkedett ki a nemrég szerződtetett Beneda 
kapusjátéka, aki válogatott formát mutalvn, 
hihectleniül bravúros védésével annyira frappi- 
rozla a Bocskay győzelméért drukkoló hazai 
közönségei, hogy az többször hatalmas taps
viharban tört ki. Jó volt nvég a Bástyából 
Kronenberger, a csatársor azonban semmit
mondó jú.tékot mutatott, még talán Horváth 
akciói voltak a legélénkebbek.
. Hatalmas Bocskay fölénnyel kezdődik a já
ték. A csatárok a fedezetektől kapott labdák
kal remek támadásokat építettek fel, úgy hogy 
a Bástya védelmének bizony alaposan próbára 
telte tudását. A félidő nagy részében támadó 
csatársor azonban kapu előtt nem tudta ki
használni a kedvező helyzeteket. A Bocskay 
eredménytelenségének láttára a Bástya lelkes 
játékba fogott és a félidő hátralevő részében 
vehemens támadásokat indított a Bástya ka
puja ellen amelyek meg is hozták gyümölcsü
kéi. Egy szép akcióból kifolyólag a jobbszélről 
ccnlerczett labdát Honig a negyvennegyedik
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14“

2050
24-

28-

55-

Velour gyelő nyírott, csodás uj 
minták, rojtos — ... —-------------

Fali- és összekötőszonyeg 
szmlrna utánzat, 75X175 nagyság

Fali- és összekötőszőnyeg
bouclee, 75X180 nagyság------- ----

Fali- és összekötőszőnyeg
nyírott velour, 80X180 nagyság, rojtos

Gobel)* ’ átvető 150X300 nagyeág 
Aranybrokát átvető 150x300 

• nagyság----------------------------------
Moquette átvető 150X375 nagy

ság ... ------- ----------------------------- --
mosó függöny ízléséé színekben, 

2 szárny, 1 drapéria —_____9.80
Madras függöny legmodernebb 

mintákkal, 2 szárny, I drapéria, 13 50

Ezen osztályon árusítunk még 
bútorszöveteket, brokátokat, 
matrac- és rolettagrádllkat, 
szövet függönyöket és ágy- 
garniturát, paplanokat, flanel
takarót stb. stb. e szakmába 
vágó cikket nagy választékban

— Én ma végignéztem a Hungária— 
Sabaria és a Ferencváros—Kispest-mérkő
zést. Ezzel egyidejűén gondoskodtam azon
ban arról is, hogy a többi mérkőzéseken sze
repelt játékosok teljesítménye felöl se ma
radjak tájékozatlanságban.

Ma este fél 10 órára összehívtam a
Westend-kávéházba az összes csapatok 

trénereit,
akikkel megbeszélést fogok tartani.

Szerdán vagy csütörtökön szövetségi 
tréningre,

a jövő hétfőre pedig megbeszélésre fogom 
egvbcgyüjtcni a válogatott játékosokat.

IA

fénylő alakjai, férfiai és asszonyai, 
a magyar múlt dicső emlékei élnek 

és támadnak föl

percben kapásból védhetelleniil helyezi a Bás
tya kapujába. (1:0.)

Szünet után a Bocskay azonnal támadólag 
lép fel. A harmadik percben Kronbcrgcr a ti
zenhatoson belül csak kezeléssel tudja meg
akadályozni a veszélyes Bocskay támadást. 
.4 megítélt tizenegyest Delrich lövi védhetctle- 
mii a balsarokba. (1:1.) A Bocskay továbbra is 
frontban marad, a Bástya fedezetsora vissza
esik és védelme már csak nehezen veri vissza 
az ellenfél csatárainak meg-megujuló roha
mait. A harmincharmadik percben Tóth ki
szökik és lendületes egyéni akcióból megszerzi 
a Bástya győzelmet jelentő gólját. A Báislya 
rövid ellentámadás utáin megadja magét sor
sának és kísérletet sem tesz az eredmény ega
lizálására.

A gyönyörű napsütéses időben lejátszott 
mérkőzést, amelyet rekordközönség, mintegy 
hatezer ember nézeti végig. Széli biró mindkét 
csapat megelégedésére vezette.

Somogy—Budai „33“ 
1:0 (1:0)

Kaposvár, október 21.
f.4 Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 

tésc.) Az első profiligában aligha akad még egy 
olyan sorsüldözölt csapat, mint a Budai 33-as, 
amely szerencsétlen körülmények között leját
szott eddigi mérkőzései-után vasárnap ismét 
vesztesként volt kénytelen elhagyni a pályái. 
Pedig

a budai csapat az. eluiult vasárnap valóban 
kitűnő játékot produkált

és hogy ennek ellenére is vereséggel távozott a 
délnyugati futball gócpontból, azt egyedül cs ki
zárólag határtalan pechjének köszönheti.

Igazságtalanok volnánk, ha a kaposvári csa
pat habárait akamók tépdesni, hiszen

az újdonsült elsőosztálya Somogy valóban 
pompás játékkal ki is érdemelte a győzel

met.
Le kell azonban itt szögeznünk, hogy az igaz
ságnak jobban megfelelt volna a döntetlen ered
mény, amely egyik csapat lelkében sem ébresz
tett volna fájdalmakat.

Ami most már magát a mérkőzést illeti, So
mogy csapala komplett együttesnek mutatkozott. 
A közvetlen védelem sziklaszilárdan állott a he
lyén és bámulatos lelkierővel tudta parírozni a 
Budai 33-asok támadásait, amelyek különösen 
az első félidőben kulmináltak. A fedezelsorban 
Kvasz cxcclált, mig a csatársorban különösen 
Kitti. Schmitt és Steiner játékát illeti feltétlen 
elismerés.

A Budai 33-asoknál Biri személyében valóban 
nagyszerű őr védelmezte a budaiak kapuját. Az 
Oláh-Löivy bekkpár kemény volt, helyenként 
azonban nyersnek, sőt kíméletlennek mutatko
zott. A fedezetsorban Steiner és Kaltenccker vé
gezlek nagy teljesítményt, mig a csatársorban 
különösen a két szélső, Schmitt és Ticska tűnt 
fel főként gyorsaságával és pompás beadásaival.

.4 mérkőzés sorsa egyébként már az első fél
idő negyedik percében eldőlt a 33-asok szem
pontjából mindenesetre szerencsétlen mozzanat
tal. A budaiak kapuja előtt támadt egy kitűnő 
gólhelyzet, amikor LLőtoy hendszet vétett. 
A biró 11-est ítélt, amelyet azután a So
mogy Slcinere értékesített góllá. Ezután már 
hiábavaló volt a 33-asoknak minden erőlködése, 
a nagyszerűen helyezkedő védelem és a véde
lembe vonult többi csapatrészek kemény ellent- 
állásán megtört a budaiak minden igyekezete. 
A budai csapatot a sikertelenség alaposan le
hangolta és ezt a lelki momentumot aknázta ki 
azután a kaposvári csapat, amely azután heves 
rohamokkal próbálta sikerét kimélyiteni. Ered
ményt azonban ők sem tudtak elérni tovább és 
i végén miután győzelmüket már biztosítva lát
lak, már nem is kellett nagy erőlködést kifejte
niük a győzelem biztosítására.

müveiben

A magyar romantika mesterének 
költői alkotásai:

Hl ■■

édes-bús regényei.

KrudyG
müveinek jubiláns kiadása

a boldog béke
világát nyitja m«g a közönség számára

Ki ne emlékeznék szíve
sen a'múltra, ki ne fü- 
rősztené meg lelkét a 

szép emlékekben?

Krúdy Gyula müvei
Vasárnapi sporthírek
X A Nemzeti tartalékcsapala nem tudta le

győzni wckerletelepl ellenfelét. A szövetségi ser
legért hét mérkőzést játszottak az elmúlt vasár
nap. A Ferencváros tartalékegyutfcsc Miskolcon 
járt, ahol fölényes játék után 4:1 (1:0) arány
ban győzte le a Szemerét. Nem volt már ily 
jó napja n Nemzetinek, amely 3:3 (2:1) arány
ban döntetlenül végzett a wckerletelepi Dobó 
FG-vcI.

X A Magyar Hnekey Club jubileumi körmér
kőzéseinek eredményei: BHG--BBTE 1 :0 (0:0)*  
MHC—KISOK 7:0 (3:0).

X Az FTC 100 kilométeres országúti kerék- 
párbojnokságát GyörfTy Imre nyerte 3 óra 10 
perc 11 mp-cs idővel.

X Németország—Dánia válogatott hokkicM- 
patainak mérkőzéséből a német csapat 5:2 
(2:0 arányú győzelemmel került ki.

X Heimann kiütötte Buffl Lalgll. Lipcséből 
jelentik: Az itteni Achillconhan vasárnap Hcl- 
mann. a nehézsulyu bajnok knock-outolta a 
hetedik menetben az olasz Buffl Luigil

az

ATHENAEUM
kiadásában

gyönyörű 10 kötetben, díszes egész- 
vászonkötéaben, pompás kiállítás
ban minden magyar ház igazi ékes

ségei lesznek.

pengő
Kapható kedvező havi r&zlcttizct&re is

emelkcd.il
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Fölényesen győztek 
a vidéki csapatok 
a második ligában

A mull sas.ii 
tegnap ismét <’ 
zott a vidéki < 
cMipalok közöli, 
jwk vidéken volt a színhelyt 
déki meccsel fölényesen ryr 
rlitrsnpalnk \ négy helyet 
híja el a bajnoki tabellán, 
mérkőzések után igy fes’:

1. Pécs—Baranya
2. Allila
3. Rákospalota
4. Zala—Kanizsa

A vasárnapi mérkőzések
Mhkolr: Attila Húsos 50 (3:0). Az 

a mérkőzés folyamion csaknem végig - -
Imii volt. Erős Attila támadásokkal kezdődik 
t< jálék, az ötödik percben Siklóssy! lerúgják, 
aki 15 percig nem is vesz részt a játékban. Ez
alatt az idő alatt mezőnyjáték alakult ki, de 
»z irányító nélkül játszó Miskolciak igy is töb
bet támadlak. Siklóssy visszatérése után soro
zatos pompás Attila támadások következnek. 
A 39. percben szerzi meg Siklóssy a veretest, 
tnajd a -I-*.  percben ismét Siklóssy 2:0-ra ja
vítja az ei-Iményl. sőt a 13. percben ugvan- 
/sak o újabb gólt lő. A második félidőben tel
jes az Attila fölénye, de a kissé puha csatárok 
balszerencséje miatt nehezen tud a miskolci 
bajnokielölt együttes további eredményi el 
érni. A 22. percben Muhorai áttöri az elleniét 
védelmét As védbelel len gólt lő: 4:0. A 31. perc
ben Siklóssy lövése hálóba jut. de a bíró olf 
Mde címén annullálja a gólt- * ' Pfr,J® 
Abav l-.lokcl gáncsolja a 16-soti beluI, J ^iró 
11-est itel, nielvel Tritz góllá érlekcMt. (5.0.) A 
győztes csapatból Siklóssy. Pruha cs Masz onko 
tűnlek ki. mig a Húsos . sapatabol a sok goi 
ellenére, is Valolzky kapus volt a kaobl.

Pécs. Pécs Baranya—Bak PC 30?°
néző iclcnlélében játszották le a mérkőzést. Az 
rhő félidőben inkább a budapesti csapat van 
fölénvbcn ennek eredménye az 5. percben e • 
ért gól, amelyet Győri továbbit a pécsiek ha- 
lókíba A 17. percben Kocsis egalizálja as Eredményt, majd a 25. percben és a
,0. írerr.bm Palkó lövésé: írrek ha ól A m»„ 
dik félidő 43. percében Palkó beállítja a vég 
eredményt. . ,, __NaKvkanlaaa: Zala-Kaimsa-Voc FC 6-0
í.rO) A kanizsai csapat vísic fölényből: voll 
ós könnyen órle el győzelmit. A gólok soroza
tút Farkua nyitotta meg, majd vulósagos goi- 
Szón keletkezeti, Farkas, IvancMcs és Kelemen

-Józae/uóro. S í (3-D E,A’ ir“mu 
mérkőzés, amelyet a Turul fölényesen jalszva 
nvert meg. . « ✓/>

Erzsébetváros—Terézváros 3:2

Szerb Elek két rekordot 
javított a MAC versenyén 

Meghosszabbított, atlétikai szezonunk utolsó 
előtti vasárnapján pompás idő kedvezett es így 
nem csoda, bogy egyesületeink, de atlétáink is, 
alaposan kihasználták a nyári meleg utolsó 
fcllobbnnását. Az egyes versenyekről kővetkező 
tudósításaink számolnak be:

Budapest ötös súlydobó csapat
bajnokságát a MAC nyerte

\ MAC utolsó őszi versenyét csekély érdek
lődés kísérte, hisz csak kél olyan szám volt, 
iímclv érdeklődésre számot tarlhatQtt. Egyik a 
Budapest kerületi sulydobó csapatbajnoksug 
Yolt, amelyet a MAC abszolút fölénnyel nyert 
a BBTE és az MTK elölt, a másik pedig Szerb 
I.leknek rekordkísérlete volt 10 angol mérfql- 
<|ön és 15 krn-cn. Szerbnek kísérletét a legtel
jesebb siker koronázta és mindkét számban 
lényegesen megjavította a fennálló magyar re
kordokat.

Részletes eredmény: ,
Budapest ötös sulydobó csapatbajnoksaga. 

Bajnok: MAC csapata (Darányi. Egri, Farkas. 
Oltay. Janó), 1197 ni. átlag. 2. BBTE 10.92 m. 
3. MTK 10.84 ni.

10 ang. mérföldes síkfutás: 1. Szerb Elek 
(MAC) Ő3 p. 31 inp. Országos rekord! 2. Heveié 
(SACi p. 09 mp. 3. (ksusrih (MTE) 56 p. 26.1 
mp. (Régi rekord 55 p. 33 mp. Király.)

Szerb futás közben kisérlctcll telt a 15 km-es 
rekord megdöntésére is és 50 p. 37.4 mp-el e 
tavon is uj dekordot állított fel. (Régi rekord 
50 p 58.3 mp. Kultsár )

■200 m. gátfutás: 1. Császár (MAC) 27.2 mp-
2. Szalióki (MTK) 28 mp. 3. Bajor (BSE) 28

300 m. II. oszt.: 1. Budai (MAC) 36.6 mp. 2. 
Belloni (MAC) 38.6 mp. 3. Oláh (MOTE) 39 

*"aoO0 m síkfutás: 1- Gyulay Gábor (MAC) 9 
p 31.8 mp. 2. Lapos (Törekvés) 9 p. 49 2 mp.
3. Csekey (BBTE) 9 p. 57 8 mp.

•200 rn. gátfutás, junior: 1. Kertész (FTC) 28.4 
mp. ■>. Vörftsvári (MTK) 29.4 mp. 3. Buzinkay 
(BBTE) 29.6 mp.

■iXfOO ni. staféta. II. oszt.: 1. MTK (Vasvary. 
Varga-l’app. Antal. Márton) 3 p. 36.4 inp. - 
MAC 3 p. 38.2 mp. 3. BBTE 4 p 01.3 mp.

A BBTE atlétái letarolták 
a Dorogi AC versenyét

' Kissé későre halasztódott az agilis dorogiak 
lumvományos őszi versenye, amelyre a föváros- 
l.ol’cz alkalommal a BBTE atlétái rendültak le

írnapi rosszul kifutott nap után 
.. i klassziskülöhbség iniifnlko- 
,i fő-.árcisi második lignbeli 
Az öt mérkőzés közül három 

a báróin vi
dék meg a vidéki 
vidéki csapat fog- 
amely a vasárnapi

Attila 
fölény-

teljes gárdával, de az MTE, MTK Vasas és Tö
rekvés is képviselve volt.

Az eredmények közül messze kimagaslik Ber
talan Györgynek 4.1.80 m.-es diszkoszdobó ered
ménye, de meglepő jól dobolt Késmárki is, aki 
39 m.-es eredménye melleit 184 cm-el meg
nyerte a magasugrást, 145 rm-pl a helyből ma
gasugrást, inig rúdugrásban harmadik lett.

Részletes eredmények:
Gérélyvefés:' 1. Takács (Postás) 48.50 in. 2. 

Mandaíik (MTE) 47.60 m. 3. Klelz (SFAFC) 
44.25 m. - Diszkoszvetés: 1. Bertalan (BBTE) 
43.80 m. 2 Késmárki (BBTE) 38.98 ni. 3. Odri 
(BBTE) 34.80 m. — Magasugrás: 1. Késmárki 
(BBTE) 184 cm..2. Gregorich (BBTE) 174 cm. 
3. Csáky (DAC) 168 cm. —- Távolugrás: 1. Szabó 
(PÁC) 660 cm — 1500 m. (ifjúsági): 1. Lind- 
ner (Vasas) 4:22.8 mp. 2. Kiss (MTE) 4:23 mp. 
3. Almási (MTEI 4:29.4 mp. — Rúdugrás: 1. 
Csákv (DAC) 320 cm. 2. Takács (Postás) 280 
cm. 3. Késmárki (BBTE) 252 cm — 400 ni. 1. 
Odri (BBTE) 50:8 mp. 2. Kurunczy (Törekvés) 
51.3 mp. 3. Marton (MTK) 54.8 mp. — 5000 ni.: 
I. Németh (MTE) 16:48.8 mp. 2. Balogh (Vasas) 
17:11 mp. 3. Varga (Vasas). — Helyből magas
ugrás: 1. Késmárki (BBTE) 145 cm. 2. Gregorich 
(BBTE) 140 cm. 3. Bertalan (BBTE) 140 cm — 
Olimpiai staféta: 1. BBTE, 3:42.2 inp. 2. MTE 
4:42 mp. 3. Vasas 4:50 mp. — 100 ni. 1. Fluck 
(BBTE) 11:1 mp. 2. Odri (BBTE) 11:3 mp. 3.

Barsi (BBTE) 11:5 mp. — 800 m Marton
(MTK) .2:09 rnp. 2. Zsurbey (MTE) 2:14 inp. 3. 
Villányi (BBTE) 2:14 mp. — Hármasugrás: 1. 
Bertalan (BBTE) 12:59 m. 2. Szabó (PÁC) 12:19

Külföldi futballeredmények
(A Hétfői Napló távirati jelentései.)

Bécs: Admira—Austria 2:1 (2:0). 15.000 néző. 
Austria csapata lelkesen játszott, de vereségét 
megakadályozni nem tudla. — Rapid—Brigil- 
ienaucr AC 5:2 (2:2). — WAC—Nicholson 2:1 
(1:1). — Herlha—Sióvan 1:1 (0:0).

Berlin: A német birodalmi bajnokság vasár
napi fordulójának eredményei: Sporlvereini- 
gung Fürth—ASV Nürnbcrg 4:1. — Baycrn 
München- John Regensburg 2:0. — Stuttgart 
Kickers—Birkenfeld 7:0. — Schwaben Augs- 
burg—Wacker München 2:2. — Eintracbt
Frakfurl—Viktória 7:1. — FC Hanau—Rot-
Wciss Frankfurt 3:1. — Bécs és Berlin válo
gatott postáscsapalainak mérkőzése 3000 néző 
jelenlétében Berlinben folyt le és a bécsi csa
pat 3:1 (1:1) arányú győzelmével végződött.

Pozsony: Florisdorf—Bratislava 3:3 (2:2).
Bern: A svájci futballbajnokság vasárnapi 

fordulójának eredményei: St. Gálién—FC Zü
rich 0:0. — Grashoppers—Winterthur 3:2. —
Concordia—FC Basel 1:1. — Bern—Oldboys 
Basel 1:0. — Urania Genf— Étoile 2:1.

ROYAL 
CORD

. rna93 8 
F tOKfiietessegt

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

Főt e r a k a t:

»Autocar«
Andrássy-ut 40.

Világrekord!A filmtechnfka csodája!..................... , , .
. ,------------------ ■* — ■ Mindenkinek meg kell nezni

A NAGY NÉMET AVTÓFIEMET

A1 TÓ
üzeme, szerkezete és kezelése — ezer rejtelmének érdekfeszltö 
ismertetése. -- Szakembereknek élvezetés, laikusoknak tanulságos előadás.

Bővebb feívilágositással szolgál a film kizárólagos tulajdonosa:

VIKTÓRIA AlTÓSZAKISKOLA
VÖRAsRARTHY-UTCA S3. TELEFON: AUT. 213-90.

AUTŐNAPLŐ
Vasárnap délelőtt már tréningkóstolót 

tartottak néhányan a „Svábhegyi 
verseny“ résztvevői közül

Az útvonal uj részlete a legpompásabb goudronirozott felületű — Az 
idei magyar hegyiderby a nemzetközi sportélet legnagyobb eseménye lesz

KilenécdszeV rendezi meg immár a Királyi 
Magyar Automobil Club őszi nemzetközi hegyi
versenyéi. A svábhegyi mcélipget eddig' is 
Európa ipolorsporlkörcinek feltétlen érdeklő
dése mellett futották le a hazai és külföldi 
sporlsmanek Jegkiválóbbjai, de az idei verseny 
összes elődeit Ls felül fogja múlni cseményszc- 
rüség dolgában. Ennek több oka van.

Mindenekelőtt azt említjük mag, hogy az út
vonalat átépítették. Az „utkaparó" név alatt 
ismert clappe, amely három derékszögkanyar
ból állott, most egy bosszúra elnyúlt S kanyar 
lett, ami a verseny tempóját nagy mértékben 
fogja fokozni. Az útvonal átépítési munkálatai
nak utolsó „ecsetvonásai" még folynak, ám a 
remek, goudronirozott felületű ut

néhány nap múlva teljesen el fog készülni 
és meg fog nyílni a verseny résztvevőinek leg
nagyobb örömére.

A svábhegyi verseny útvonala Európa egyik 
legnehezebb hegyiterepe, amelynek sikeres ab
szolválása a gép teljesítményén és a vezető ab
szolút „tudásán'' kivül

óriási tréninget igényel.
Az eddigi versenyek alkalmával a verseny előtti 
három hivatalos trériingnapon kivül már hetek
kel előbb megindultak, — különösen vasárna
pokon, — a magáhszorgalmu tréningek. Ez al
kalommal azonban az építési munkálatok azl 
lehetetlenné tették.

Vasárnap volt az első nap, amidőn a pálya 
egyes részein mór megjelentek a szorgalmas 
sporlsmanek: Wolfner László és Balázs László 
kocsijaikkal és motorkerékpárjaikkal, rajtuk 
kivül számosan a motorosok közül is. Delmár

I Akar ön olcsó cipót venni ?
I ItMiuálJa ki a rövid ideig tarló ked
\ vető alkalmat és kereiie tela

tTimftr clpőAruhAzat
I VI., Nagyrneiö-ntea 4>.
I hol ar. flz'.ct áthelyezése miatt e hó
li végéig olcsón éa jól vásárolhat.

ÍPKÓBÁLJA ME«m

MONASIX
az európai úrvezető 
ideális kls-nathen- 

gerese 
elegáns-gyors-olcsó

RE1JIAV
Budapest, V., Vörtsmarty-tír 3. sz

Telefon: SSB—16.

Waller érkezik meg Sleyerből, ahol most vette 
át versenygépét, -pgretybe a párban ko.mpresz- 
szórt építettek korináwKerekél baloldalra 
helyezték.

Az izgalmas Delmár—gróf Zichy—herceg— 
Esterházy harc eredménye az 1928. évi ma
gyar automobiibajnokságot dönti majd el.

Márka szempontból Steyr mérkőzik a világhírű 
Buf/a/Zí-val.

A hazai versenyzőkön kivül remek 
Ígérnek a motorsportélet., benevezelt

külföldi hírességei.
Caracciola a pompás német ..Meisler" 
dés-Benz-ék részére fog előreláthatólag 
inét hozni. Biztos hir még nincs arra nézve, 
hogy tényleg eljön-e?

Lengyclhonból Jan Bipper 1.5 literes Bugáiti- 
ján jön el, amellyel az idén Zakopane hőse 
lett. Szereplése szenzáció lesz.

Lichtenstéin Louis Fcrdinánd herceg Bécs
ből jön el. A rokonszenves fiatal osztrák mág
nás megjelenése -főleg társadalmi szempontból 
jelentős. Einsiedel grófnő, Wentzlcr, Botstein 
és még számos külföldi automobilista indulása 
biztos, mig a motorosok körében még semmi 
hir sincs a külföldi indulókról

)( A közlekedés szabályozása dininél ok
tóber 23-án este fél hét órakor, Mr. George 
Bauer, a National Chamber of Commercc 
U. S. A. titkára, németnyelvű előadást tart 
a KMAC Apponyi tér 1. sz. alatti helyiségé
ben. Vendégeket és érdeklődőket szívesen 
lát a KMAC.'

)( Díszes közönség, teljes siker az ,,Autóu 
bemutatásán. A Viktória . autőszakiskola vasár
nap délelőtt mulatté be a Rádius-filmszinház- 
ban a nagy érdeklődéssel várt német szakfil
met, ar Autót. A bemutatón megjelent díszes 
közönség soraiban olt voltak József főherceg. 
Auguszta főhercegasszony. Belicska Sándor volt 
miniszter, a Magyar Atlétikai Club részétől 
Váry alezredes, a KMAC képviseletében pedig 
Szlávy Béla dr. vczérlitkár, valamint a magyar 
autó és motortársadalom számos tagja. A 
megjelent köíönség a bemutatott filmet a leg
nagyobb érdeklődéssel nézte végig és azt sok
szor zajos tapssal honorálta.

)( Megérkeztek az uj 1929-p.s NSU kocsik. A 
legutóbb megjelent német statisztika érdekes 
adatokat hoz napvilágra a német autóiparról, 
artiely több mint félmillió embernek ad kenye
ret. de ebben a számban természetesen még 
ném foglaltatik benne a rokoniparban foglal 
koztatott munkáson szórna. A német autóipar
ban is első helyen áll a neckarsulni, vagy rö
viden az NSU autó és motorkerékpár gyár, 
amely mindenkor lépést tart az autömobil mo
dernizálódásával. Ennek eredményeképpen most 
jelent meg a világpiacon nz 1929-cs NSU, 
amelynek tényleges lóereje .54, kitűnő hegy- 
mószóképcsségc konkurrcnciamentes minden 
hasonló, vagv jóval drágább kocsival szemben. 
Nagy teljesítőképessége mellett adózás szem
pontjából csak Z2 lóerős. tehát Magyarországon 
évente csak 195 pengő adót fiiét. Benzinfo
gyasztása 100 kilométercnkint maximum 12 
liter: '''

sportot

Morcé- 
gyözcl-

LÓSPORT
Káposztásmegyeri versenyek

Az Urlovas Szövetkezet vasárnapi verseny
napjának részletes eredménye a következő:

I. futam. 1. Prédikáló (pari) Csaló, 2. Mar
kos (10) Guzmics, 3. Hanna (3) Karaszek. F. 
m. Georgine (l’/s) Rajcsák, Caprice II. (6) 
Pállá, Urflcska (25) Podmaniczky. Két hosszai 
nyerve, hat hosszal harmadik. 10:20, 20, 27. — 
lí. futam. 1. Sobri Jóska (l‘/s) Csernovits, 2. 
Labrador (5/io) Selmeczy. ötnegyed hosszal 
nyerve. 10:17. — III. futam. 1. Magdolna (l’A) 
Esch II., 2. Kohold (2) Selmeczy, 3. Montana 
(6) Máté. F. in. Pravda (3) Csaló, Terracine 
(10) Karaszek, Ealon Rock (2) Kiszivátb. Há
rom hosszal nyerve, egy hosszal harmadik’. 
10:25, 17, 25. — IV. futam. 1. Blondella (Vio) 
Jeney, 2. Szamos (4) Csernovits, 3. Lídia (20) 
Endrődv. F. ni. Kati (25) Muhr, Salvia (4) Ra- 
dakovicb, My Daisy (20) Perczcl, Maxim (16) 
Podmaniczky, Útmutató (4) Selmeczy, Hurry, 
hope (6) SÍépán. ötnegyed hosszal nyerve, 
négy hosszal harmadik. 10:14, 12, 16, 29. i
V. futam. 1. Talált kincs (’/'io) Cseszkovics, 2.
Simon (2»/«) Esch II., 3. Futár (3) Kaszián. F. 
m. Fogócska (4) Mihalovics, Próféta (20) Mar
tinék, Tini (5) Hujber. Maga (12) Kovács, Nas
polya (25) Stircula. Ötnegyed hosszal nyerve, 
két hosszal harmadik. 10:21, 12, 14, 14. ■—
VI. futam. 1. Porto (3) Esch II., 2. Horacc (3), 
Kovács J: II., 3. Hogv volt (10) Mihajovi^s. F. 
m. Ripilvóka (l’/s). Martinék, Sarkos (6) Rada- 
kovics. kikerics (4) Karaszek, Derengő (10) 
Fodor. Maladroit (6) Bözödi, Bandavezér (4) 
Hujber. Ez az (10) Kaszián, Promise (6) Stir- 
cula. Egv hosszal nyerve, egy hosszal harma
dik. 10:53, 19, 20, 20.

Bécsi versenyek
Áz osztrák versenycsztendő utolsó jelentős 

eseménye, az Ausztria-á\\ nagy meglepetéssel 
végződött. A győztes Auf zum Bundent a 
tűnő magyar lovászflu, Balog lovagolta, 
részletes eredmény a következő:

I. 1. Eisbcrg (6) Takács J-. 2.^ 
Stigliez, 3. rr'* ’
-II. 1. /
Csuta, ö. Y»aitiu«ii •"•■"7"
ló. — UI. 1. Pollit C/io) Szilágyi, . -
Girl (2) Balog. F. m. 4 ló. — VI. t. Anf zum 
Bundcn (20) Balog, 2, Bandi II. (4) Gutái 3. 
Benvenulo (4) Blaskovics, 4. Lorvus (l’/t). 
Szabó L. II. F. ni. Artan (33) lakacs J. Lucky 
strikc (10) Tuss, Raló (16) Altmann Aranyvar 
(3) Esdi, Harmónia (10) Csuta, Ibikus (2) 
Scheibál. —- V. 1. Mavriki (2%) Balog, 2. O. 
M íl',4) Gutái. F. m. 3 ló. — VI. Anane 
(•>:/,| Siigiicz, 2. Azúr (8/>ol Péter, 3. Deli (2) 
Reeves C. F. in. 4 ló. — VII. 1. Lu (12) Alt- 
mann, 2. Lorclev (12) Wcckormanu. 3. Oda
haza (6) Reeves C. F. :n. 10 lu.

Vacogó

ki-
A

(»)
16.
(2)
10

3. Deli’.ánv (3) Takacs I. K ni. a 
. Ant heap (12) Rojik, 2. Arnolda 
3. Wahrhaft (1%) Takács J. F. ni.

-................ c2. Naughty
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