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izias Nádogák, hogy csalást követett el hét tóvárosi kereskedő 
kárára—Fazekas Endre, aki már egyszer le volt tartoztatva, földre 
vetette magát és sírva könyörgölt a vlzsgáléblrénak, hogy engedje el

A Nagy István-ügynek újabb szenzációja 
van: a több mint másfél év óta letartóztatás
ban levő törvényszéki biró legsúlyosabban vá
dolt vádlottársát

dr. Fazekas Endre fővárosi ügyvédet ismét 
letartóztatták.

'A múlt érv márciusában országos feltűnést kel
tett dr. Nagy István törvényszéki biró, sok 
nagy kényszeregyességi ügy bírójának a letar
tóztatása és ezt követte még egész sereg letar
tóztatás. Törvényszéki könyvszakértő, törvény
széki jegyző, ismcrtnevu ügyvédek kerüllek né
hány nap alatt a kényelmes életből a Markó- 
utcai fogház szűk cellájába, majd rövidesen 
Jkiszabadultak mind, csak Nagy István maradi 
továbbra is a fogház lakója.

Már hónapok óta folyt a rendőrség és az 
Ügyészség, valamint a vizsgálóbíró vállvetett 
munkája, hogy a megtévedt törvényszéki biró 
bűnügyének minden részletére fényt derítse
nek, amikor egy eddig figyelmen kívül hagyott 
részlet aj irányba terelte a nyomozást. Ennek 
nz újból fölelevenitett nyomozásnak lett az 
eredménye a múlt év júniusában, hogy előkelő 
budai lakásáról váratlanul a fogházba került 
dr. Fazekas Endre ügyvéd. Dr. Nagy István tör
vényszéki biró az első perctől kezdve tagadta 
a súlyos vádakat és ártatlanságukat hangoztat
ták az ügy többi szereplői is, akik majdnem 
Jdvétel nélkül jogtudó és jngvégzelt emberek.

Dr. Fazekas Endre ügyvéd volt az első 
terhelt ebben a monstruózus ügyben, aki 
társai magatartásával szemben töredelmes 

beismerő vallomást tett
Dr. Fazekas Endrét a beismerő vallomás után 
visszakisérték cellájába.

Huszonnégy óra múlva újabb váratlan for
dulat történt az ügyben. Dr. Fazekas Endre 
nem vonta vissza a beismerő vallomást, hanem 
kezdte játszani a bolondot. Törülközőjét lur- 
bánszeriien a fejére csavarta, kiáltozni kezdett 
lés a fogházöröknek azt mondta, hogy

ő a próféta, akinek az eljövetelét az em
beriség évszázadok óta várja.

Az orvosszakértők elé került a letartózta
tott ügyvéd, akik kétségtelenül megállapí

tották, hogy szimulánssal van dolguk.
Dr. Fazekas Endre azonban továbbra is a 

bolondot, a beszámíthatatlan embert játszotta. 
Ez igy tartott a mull év júniusától egészen 
január végéig. Ekkor dr. Fazekas Endre levette 
fejéről a turbánt és visszaakasztotta ismét a 
szögre törülközőnek, aztán kérte, hogy vezes
sék a vizsgálóbíró elé.

— Alázatosan jelentem, — mondta dr. Földi 
Antal vizsgálóbírónak — hogy meggyógyultam. 
Nem játszom tovább, mert beláttam, hogy en
nek nincs semmi értelme. Eddig szimuláltam, 
most azonban tessék kérdezni, mindenben ren
delkezésre állok.

És az eddigi próféta értelmesen válaszolt is 
a vizsgálóbíró kérdésére. Amikor elkészült az 
ügyészség vádirata, egy esztendei vizsgálati fog
ság után dr. Fazekas Endrét szabadlábra he
lyezték. A vádlanács őt is vád nlá helyezte és 
dr. Fazekas Endre a hatalmas perben, a vádak 
súlyosságát tekintve, mindjárt dr. Nagy István 
után következik.

A Nagy István-ügy tárgyalása — mlnt Is
meretes — november 5-én kezdődik a büntető
törvényszék Patay-tanácsa előtt. Eddig nz 
volt a helyz^l, hogy a nagyarányú és előrelát 
hatóing hónapokig tartó bűnügynek csak egy 
vádlottja mellett fog a főlárgyaláson fogházőr 
ülni és ez az állásától fölfüggeszteti törvény
széki biró lez. Szombaton azonban váratlan 
fordulat történt. A délutáni órákban egy ál 
lamrendörségi detektív jelent meg dr. Fazekas 
Endre ügyvéd lakásán. Dr. Földi Antal vizs
gálóbíró végzését mulatta fel a detektív, amelj 
azonnali megjelenésről száll. Dr Fazekas Endre 
szó nélkül követte a detektívet n törvényszék 
épületébe. A vizsgálóbíró szobájában, zárt aj
tók mögött, órákig folyt dr. Fazekas Endre ki
hallgatása. Ezúttal

nem n Nagy Islván-dgyről volt szó, hanem 
cgv még 1922-ből f nnzó csaliról.

Fazekas Endre ugyanis hal esztendővel ez

előtt egy kereskedelmi részvénytársaság egye
düli tulajdonosa volt. A részvénytársaság ak
koriban nagymennyiségű árut vásárolt Pék La
jos és Márkus Lajos budapesti cipőkeeskcdök- 
től. Mint a kereskedők utóbb állították, a tőlük 
vásárolt árut Fazekas Endre elzálogosította és 
az elszámolás körül szabálytalanságokat köve
tett el. Ebből kifolyólag magánjogi per kelet
kezett, amelyet később bűnügyi útra tereltek és

Scitovszky a fővárosi törvényt 
december 15.-éig a Ház elé terjeszti
A Polgári Egység Klubja vasárnap Kozma Jenőt 

választotta meg Kállay Tibor utódjául
Á Polgári Egység Klubja vasárnap délelőtt 

közgyűlést tartott, amelyen betöltötték a 
Kállay Tibor lemondásával megüresedett 
elnöki tisztséget. A közgyűlésen Ereky Ká
roly elnökölt és többek közt jelen voltak 
Görgey István, Dési Géza, Fejér Ottó, Usetty 
Béla és Moser Ernő kormánypárti képvise
lők is. Feltűnt, hogy

Szilágyi Lajos, aki tagja a klubnak és 
a községi politikában mindeddel# 
együttműködött a Rlpka-párttal, távol

maradt.
.4 megjelentek cgyhanguan Kozma Jenő 
kormánypárti képviselőt választották meg 
Kállay Tibor utódjául.

KOZMA JENŐ,
miután megköszönte az irányában megnyi
latkozott egyhangú bizalmat, hosszabb 
programbeszédet mondott, Beszédében min
denekelőtt

reményének adott kifejezést, hogy a fő
városi politikában Kállay Tibor nem 
fog szembehelyezkedni a Rlpka-párttal.
Kozma Jenő ezután megindokolta, hogy 

miért vállalta el a fővárosi mandátumok 
meghosszabbításáról szóló törvényjavaslat 
előadói tisztségét. Csak azért vállalta, mert 

megnyugtatást kapott a belügyminisz
tertől arra vonatkozóan, hogy a fővá
rosi törvény a legrövidebb Idő alatt a

A főváros törvényhatósági bizottságának 
közgyűlése kedden délután négy órakor 
kezdi meg a főváros jövőévi költségvetésé
nek tárgyalását. A főváros vezetősége sze
retné, ha sikerülne rövid idő alatt befejezni 
e vitát, minthogy a letárgyalásra megállapí
tott végső terminus, november elseje közele
dik. Erre azonban kevés remény van, mert 
a pártok szónokai kimerítő vitát rendeznek, 
már csak azért is, mert a költségvetési nehéz
ségek miatt sok kerületi érdek veszendőbe 
ment. A főváros közönségét a költségvetési 
vita elsősorban abból a szempontból érdekli, 
lehet-e remény a fővárosi közszolgáltatások: 
a gáz. a viz. a villany a villamosközlekedés 
árának leszálitására. Máris meg lehet állapi 
tani hogy ezen a területen

olcsóbbodás nem várható.

Ripka főpolgármester kijelenti, 
hogy meg lehet kezdeni az uj Rókus 

építkezési munkálatait

csalás miatt feljelentették Fazekas Endrét.
A kihallgatás befejezése után dr. Földi Antal 
vizsgálóbíró kihirdette Fazekas Endre előtt 
végzését, amely szerint

elrendeli azonnali letartóztatását.
Dr. Fazekas Endrét megdöbbentette a fordu

lat. A földre vetette magát, sirt, könyörgött, 
hogy a vizsgálóbírót más elhatározásra birja. 
A valóban megindító könyörgés azonban ba- 

képviselőház elé kerül.

A fővárosi törvény legfőbb célja a polgári 
akarat érvényesítése. Az autonómia megvé- 
delmezésének szükségessége nem lehet 
ürügy arra, hogy védőpajzsa legyen a te
hetetlenségnek és az adminisztrációs bűnök
nek. Majd közölte azt a konkrét értesülését, 
hogy

Scitovszky Béla belügyminiszter válto
zatlanul sürgősnek tartja a fővárosi tör
vény megalkotását és ismertette a klub 
tagjaival a belügyminisztertől kapott 
azt az Ígéretét, hogy a fővárosi törvény 
legkésőbb december 15-ig mór a kép

viselőház előtt fog feküdni.
Kozma Jenő végül nagy megelégedéssel 

állapította meg, hogy abból a kis csoportból, 
amely a választók bizalmából az ö program
jával törvényhatósági mandátumot kapott, 
most hatalmas párt lett.

— Három év alatt a városházán a ke
zünkbe kaparitottuk a hatalmat — állapí
totta meg Kozma Jenő teljes elégedettséggel, 
és itt zajosan helyeseltek neki azok a bizott
sági tagok, akik a demokratikus blokk lis
táján kaptak mandátumot és a választások 
előtt hirdetett program elárulásával huszon
háromról hetvenegyre segítettek megszapo- 
ritani az „egységes községi polgári párt” 
tagjainak létszámát.

Külön nagy kérdés, hogy sikerül-e megol
dani a fővárosi kórház problémáját. A Hétfői 
Napló munkatársának alkalma volt a költ
ségvetési vitáról beszélni Ripka Ferenc fő
polgármesterrel. akit mindenekelőtt nz iránt 
kérdeztünk meg. hogy n budapesti kórház
probléma megoldása - közeljövőben remél
hető-e.

RIPKA FERENC FŐPOLGÁRMESTER 
a következőket mondotta a Hétfői Napló 
munkatársának:

— Én bizonyosra veszem, hogy sikerül 
még ebben az esztendőben akkora összegnek 
az előteremtését biztosítani, amiből

már a jövő évben meg lehet kezdeni az 
uj központi gyüjtőkórház építését.

Én a magam részéről mindenesetre arra tö
rekedtem, hogy ennek a kérdésnek a megol-

tástalan maradt. A vizsgálóbíró fogbázőrt hi
vatott, aki dr. Fazekas Endrét lek isértc a fog-*  
házba, ahol már egy évet töltött és ahonnan 
■néhány hónappal ezelőtt szabadult csak ki.

A letartóztatott ügyvéd védője egyébként 
felfolyainodást jelentett be a letartóztatás 

ellen.
A napokban kerül az ügy a vádtanács elé, amely, 
rövidesen dönt a felfolyamodásban.

dósát megsürgetem és elősegítsem. Annyi bi
zonyos ugyanis, hogy

■ főváros kórházi állapotai tarthatatla
nok.
Viszont nemcsak fővárosi, hanem országos 
érdek is, hogy az uj kórház felépüljön. Sike
rült is — bár a tervezetben mindössze 60.000 
pengő volt felvéve — az egyeztetési tárgya
lások során a költségvetésbe két millió pen
gőt felvétetni. De én remélem, hogy Vass 
József népjóléti miniszter ur támogatásával 
sikerül nagyobb összeget kapnunk az állam
tól is. Ebben az irányban még tárgyaláson 
vannak folyamatban, de máris bizonyosra 
veszem, hogy a kórházprobléma kedvezi 
megoldás felé halad.

A vasmunkások 
székhazának felavatása
Vasárnap ünnepelte huszonötéves fennállását 

a Magyarországi Vas- és Fémmunkások Köz
ponti Szövetsége s egyben megtartotta Mag- 
dolna-utca 5—7. szám alatt emelt uj, ötemele
tes székházának fölavató ünnepélyét. A nemes 
veretű palota pompás dísztermét zsúfolásig 
megtöltötték a meghívott budapesti és vidéki 
munkáscsoportküldötfségek. Az ünnepségen

36 külföldi szakszervezeti vezetóférflu, 
a főváros képviseletében dr. Rosta tanács
jegyző, a Vili. ker. elöljáróság részéről pedig 
Vigh kerületi elöljáró jelent meg.

A vasmunkások dalárdájának megnyitó éneke 
után Rakovszki József elnök üdvözölte a meg
jelenteket s niegemlitclte, hogy a Vasmunkás
szövetséget az ünnepélyes alkalomból többek 
között Severing német belügyminiszter is üd
vözölte. Bárdos Ferenc országgyűlési képviselő, 
a Vasmunkásszövetség alelnöke a Vasmunkás
szövetség küzdelmes éveiről, a munkásság har
cairól beszélt és mcgemlitcttc, hogy sokszor 
halálos áldozatokat követelt a szakszervezett 
mozgalom és agitáció. A huszonötéves küzdel
mek koronája n uj székház.

Ilg Vonrád, a berni nemzetközi vasmunkás
szövetség titkárának üdvözlő beszéde után I. T. 
ilroumlc, az angol alsóház tagja

330.000 angol szervezett munkás testvéri 
üdvözletéi tolmácsolta,

Guillaume Solan. a belga, Alwin fírandes a 
000.000 tagot számláló német. Franz Domes 
nz osztrák, Anion fiampl periig a csehszlovák 
vas- és fémipari munkásság nevében üdvözölte 
a magyarországi vasmunkásságot.

Peyer Károly az Országos Szakszervezei Ta
nács képviseletében szólalt fel s azt hangoz
tatta, hogy a munkásságnak ujult erővel kell 
folytatnia a küzdelmet az egyenlőség a szabad 
gyülekezési jog érdekében s a politikai reak
cióra támaszkodó bérdiktatura ellen.

Farkas István a Magyarországi Szociáldemok
rata Párt és a szociáldemokrata parlamenti 
frakció nevében mondott üdvözlő beszédet. 
Peldl Gyula zárószavai után az ünnepélyes köz
gyűlés a dalárda énekével véget ért.

Délután a kcrcpcsi temetőben a vasmunká
sok küldöttsége megkoszorúzta a Vasmunkás
szövetség első elnöke, Tcszársz Károlvnak és 
titkára, Miákics Ferenenek síremlékét. Este 
200 terítékes banketten ünnepelte a szervezett 
vasmunkásság a szövetség fennállásának hu- 
szonőtéves jubileumát
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Mimértékei !
Hagy in készíthetők cl és 
dlszlthetők otthon a: ősz- 
tzcs cukrászsütemények, 
mignonok és torták?

„4 m! süteményes könyvünk
a kitűnő Váncza-könyv 
1fi2 képpel magyarázod, 
IM nagyszerű cukrász
sütemény elkészítésére és 
szakszerit díszítésére ta
nít mcy minden háziasz- 
szonyt. Ez az igazi érté
ket képviselő csodás 
könyv beszerezhető min
den fihzerflzletben és szö
vetkezetben. — Követelje 
mindenütt „A ml sütemé
nyes könyvünkkel.

Rendőrhősök

A Pesti Lloyd Társulat nagytermében vasár
nap délelőit impozáns keretek közt folyt Ic az 
Orsrdpos Kézműves Testület alakuló közgyű
lése, amelyen 90 iparteatülct, tizenhárom orszá
gos iparos szabadszervezet, számos fővárosi és 
vidéki iparosszövetkezet képviselője, azámszc- 
tini ötszázan vettek részt. A közgyűlésen meg
jelentek Ugrón Gábor és Görgey István ország
gyűlési képviselők.

Becsey Antal, az előkészítő bizottság elnöke 
megnyitó beszédében ismertette az előkészítés 
munkájút és azokat a tárgyalásokat, amelyek 
az Iparosegység biztosítása érdekében folytak, 
amelyek azonban a: IPOSz magatartásán 
meghiúsullak, minthogy az IPOSz a tárgyalá
sok során tagjait a Kézműves Testület elleni 
állásfoglalásra bírta.

Marlnovifs Andor, a pécsi iparteslökt elnö
kének javaslatára a közgyűlés egyhangú lelke
sedéssel az Országos Kézműves Testület

elnökévé gróf Hadik Jánost választotta 
meg,

akit kflldötségileg hívtak meg a közgyűlésre. 
A közgyűlés tagjai helyeikről felállva, perceken

emléke
Vasárnap délelőtt leplezték le a hősi halált 

halt éa szolgálat közben vértanúhalált szenve
dett rendőrtisztek és rendőrök emlékművét a 
Mosonvi-ulcai laktanya udvarán. A fehér már
ványból készült emlékmű, amely Dltról-SIk- 
lódy Lőrinc, szobrászművész alkotása, felső ré
szén harctéri rohamjelenetet, jobboldalán egy 
gyermeket gydmolitó rendőrt, baloldalán pedig 
egy törszurástól összeroskadó rendőrt ábrázol.

A leleplezési ünnepen megjelent Scitovszky 
Béla belügyminiszter, Sztranyovszky Sándor 
államtitkár, a főkapitány, Andréka Károly fő- 
kapilányhelyeltes, Törők János főparancsnok, 
valamint a belügyminisztérium, a honvédség, 
a közbiztonsági szerwk és a székesfőváros 
képviselői.

Tőrök János, majd Scitovszky belügyminisz
ter mondottuk beszédet, azután felavatták az 
emlékművei. A leleplezés után a belügyminisz
ter szemlét tartott a rendőrcsapatok felett, 
amelyek diszmonelben vonultak cl előtte.

A btidape’ti kir. bünietőtörvénvMíktól. — B.”xE 
10110/18. IMA szám. — A magyar áilnm nevében! A bu
dapesti kir. büntetőtörvényszék a sajtó utján elkövetett 
rágalmait*  vétsége minit kalaia Jenő ellen a vádtaníca- 
nak R. IV. 10410.1920/13. számú vádhatározatában fog
lalt vád felett dr. Sc.hadl Ernő kir. törvényszéki tanács
elnök. mint elnök. Pinrsek Győző kir. törvényszéki ta
nácselnök és buzáth Jenő kir. törvényszéki biró, vala
mint dr. Szép Géza kir. törvényszéki titkár, mint jegy- 
zóböny vvezetó rész rétéi ével dr. Szász Ágoston Jómagán- 
vádló képviselőjének a szabadlábon lévő vádlottnak és 
dr. Tarján Mihály ügyvéd, mint védőnek jelenlétében 
Budapesten, 1927. évi április hó 21-ik napján megtartott 
nyilvános főtárgyaló*  alapján a vád éa védelem meghall
gatása nlán meghozta a következő ítéletet: Kolozs Jenő 
vádlott, 27 éves. r. k. vallásit, szegedi szölclésfi, buda
pesti wekerle S^ndor-u. 3. sz. lakos, magyar állaui|K>l- 
gár, katona nem volt, vagyontalan, nős hírlapíró bű
nös, mint az St. 33. J-n szerinti szerző nz. 1911 XIJ. 
t.-e. t. g-ába Olköző és a 3. J-a 2. bekezdés 1. pontja szerint 
minősülő sajtó utján elkövetett rágalmazás vétségében, 
amelyet úgy követett el, hogy Budapesten, az Újság- 
üzeni részvénytársaság nyomdájában előállított ..Hétfői 
Napló" eimü politikai tartalmú időszaki lapnak 1926 
augusztus hó 9-kéról keltezett XVII. évfolyam 32. szá
mában „Vasek Ernőt ügyvédi bűntett és csalás miatt 
feljelentették" felirat alatt közélett cikkében dr. Vasok 
Ernő fómagánvádléról olyan tényeket állított, amelyek :i 
valóság esetén nevezettet közmegvelésnek kitennék és 
ellene bűnvádi, illetve fegyelmi eljárás megindításának 
alapjául szolgálhatna. A cikk hivatkozott részei a követ
kezők: Ez év április havában dr. Vasek Ernő azzal a 
kéiéssel fordult a Biztosítási Bank igazgatóságához, Rácz 
Gyulához, hogy egy erdőrészt akar vásárolni s mivel 
iparengedélye nincs, adjon a bank egy meghatalmazást, 
amelynek segítségével ezen faügyletet ő a bank nevében 
lebonyolítaná. A meghatalmazást ne Vasek, hanem ügy- 
védsegéde: Berger István nevére állítsák ki. Vasek Ernő 
nyomban egv legópclt meghatalmazást nyújtott át Rácz 
Gyula igazgatónak, aki azonnal alá is irta, mert megté 
vesztette ót azzal, hogy a meghatalmazás kiállítására 
Ignáth József adott utasítást s a másik cégszerűiért szük
sége*  aláírást Ignáth József fogja teljesíteni. Rácz 
Gyula cblien az ügyben aláirta a meghatalmazást, a mű- 
jedik aláírást azonban nem Ignáth teljesítette, mivel ezt 
neki Vasek meg sem mutatta, hanem egyszerűen ó irta 
oda Ignáth nevét. Dr. Vásck ezen határozott rendelte
téssel biró meghatalmazás birtokában a bank tudta és 
hclcegs rzése nélkül koholt kereset alapján kártérítési 
pert indított a ragályi úrbéresek ellen, felhozván azt, 
hogy a Bizlositási Bank a fát eladta dr. Vasok Írnoká
nak Berger Istvánnak » mivel a tár alá vétel miatt a

Ön mé^ nem használta
a „Khasana” csókálló
Figyelje meg ismerőseit, amint kiveseUc a retikülböl a 
sárga kis rudacskát, az mind Khasana arc- és szájnus!

rúzst?

Az arcon a test melegétől pirosodik.

Víz vagy csók nem veszi lel
Higiénikus és tartós! a csókálló arc- és szájruzs
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Kapható drogériában cs illatszertárban.

Központ: MIHÁLY OTTÓ gyógyáruaagykereskedés
Budapest. VI., Podmanlczky-utca 43.

Megalakult vasárnap az Országos 
Kézműves Testület

Az alakuló közgyűlés viharosan ünnepelte Hadik 
János gróf elnököt

llü ■ as Itónvm-

bank szállítani nem tud, ezen a címen 90 millió korona 
kártérítést kér az úrbéresektől, akiket a bank nevében, 
de a maga javára akart vagyonukból kiforgatni." — A 
kir. törvényszék ezért: Kolozs Jenő vádlottat, figyelem
mel az 5340/1924. M. E. sz. rendelet 4, S ára és a 
6381'0/1928. I. M sz. rendeletre, az 1914. XLf. t.-e. 3. J. 
2. bekezdés 1. pontja elapján a Btk. 92. J-ának alkalma
zásával 300 (háromszáz) pengő pénzbüntetésre mint fő
büntetésre, ezenfelül 100 (egyszáz) pengő pénzbünte
tésre, mint mellékbüntetésre ítéli. A pénzbüntetést be
hajthatatlansága esetére az St. 41. §. az 5340/1924. M. E. 
sz. rendelet 7. fi-a és a 63800/1926. I. M, sz. rendelet 
alapján 5 (öt) pengőnként egy napi fogházra kell átvál
toztatni. A pénzbüntetést az ítélet jogerőre emelkedésétől 
számított 15 nap alatt kell végrehajtás terhével a buda
pesti kir. ügyészségnél az 1892 : XXVII. t.-c. 3. J-óban 
meghatározott célra megfizetni. A vádlott a Bp. 480. j-a 
érleimében köteles az eddig felmerült és az ezután fel
merülő bűnügyi költséget az államkincstárnak megtérí
teni. Köteles a vádlott a Bp, 480. j-a értelmében dr. Va
sek Ernő főmagánvádlónak 200 (azaz kettőszáz) pengőt 
ügyvédi költségek fejében az Ítélet jogerőre emelkedésé
től számított 15 nap alatt végrehajtás terhével meg
fizetni. Az St. 40. és 42. J-a alapján az Ítéletben megái- 
layitott pénzbüntetésekért és bűnügyi költségekért első
sorban a biztosilékul letett összeg erejéig a „Hétfői 
Napló" cimü politikai tartalmú időszaki lap kiadója, 
amennyiben ezeket a biztosíték nem fedezné másodsor
ban az elitéit, harmadsorban a kiadó egyéb vagyonával, 
végül pedig az lljságűze n r.-t. nyomdatulajdonos felelős. 
Az St. 43. § a alapján köteles a „Hétfői Napló" cimü lap 
szerkesztőié az. Ítéletet indokaival együtt a ,,Hétfői 
Napló" cimü lapban a jogerős Ítélet kézbesítése után 
megjelenő legközelebbi vagy ezt követó számnak elején 
rendes nyomással minden lappéldányban közétenni. A 
Bp. 55. Ja alapján íömagánvádlót magánjogi igényével 
polgári perre utasitja. Az Ítélet jogerőre emelkedése 
után a Bp. 494. §-a alapján a budapesti kir. ügyészség
gel, az St. 10. §-a alapján a „Hétfői Napló" kiadójával, 
az. St. 42. §-a alapján az Ujságüzem r.-t.-ni és az St. 43. 
J a alapján a ..Hétfői Napló" szerkesztőiével közlendő, 
indokolás: A kir. törvényszék a vádlott beismerése, to
vábbá a szóban forgó hirlapi közleménynek a főtárgya
láson felolvasott tartalma alapján, a következő tényál
lást állapította meg: Budapesten az Ujságüzem részvény
társaság nyomdájában előállított „Hétfői Napló" cimü 
politikai tartalmú időszaki lap 1928 augusztus 9-nől kel
tezett 17. évfolyam 32. számában „Vasek Ernőt ügyvédi 
bűntett és csalás miatt feljelentették a tnnitóbank volt 
igazgatójának különös faüzletc .idegen" aláírással és jog
talan kárléritési perrel" felirat alatt egy hírlapi közle
mény jelent meg. Ez a közlemény ■zószerinl a kővetke
zőket tartalmazza: A felejthetetlen emlékű tanitóbank 
igazgatója, aki csúfos Lakásával a szegény kisexisteneiák 
egész tömegét tetto tönkre, ismét szerepel a rendőrség 
elölt. A Bizlositási Bank és Kereskedelmi Rt. igazgató
sága ugyanis a főkapitányságon és az ügyvédi kamaránál 
ügyvédi bűntett és csalás címén bűnvádi feljelentést tett 
ilr. Vasek Ernő ügyvéd, a tanitóbank volt igazgatója, 
továbbá annak helyettese Berger István Írnok mint bűn
segéd ellen. A feljelentés részletesen elmondja, hogy ez 
óv április havában dr. Vasek Ernő Ogwéd azzal a ké
réssel fordult a Biztosítási Bank igazgatóságához, Rácz 
Gyulához, hogy egy erdőrészt akar vásárolni s mivel 
iparengedélye nincs, adjon a bank egy meghatalmazást, 
melynek segítségével ezen faügyletet ó a bank nevében 
lebonyolíthass:!. A mcghota'.mazást ne Vasek. hanem 
ügyvédsegéde, Berger István nevére állítsák ki. Vasek 
Ernő nyomban egy legépelt meghatalmazást nyújtott át 
Rácz Gyula igazgatónak, aki azonnal alá is irta, mert 
megtévesztette őt azzal, hogy a meghatalmazás kiállítá
sára Ignáth József adott utasítást és a másik cégszerű
lóg szükséges aláírást Ignáth fogja teljesíteni. Rácz 
Gyula ebben a hitben alá is irta a meghatalmazást, a 
második aláírást azonban nem Ignáth teljesítette, mivel 
azt neki dr, Vasek fM sem mutatta, hanem egyszerűen 
ó maga irta oda Ignáth nevét. Az okirat birtokában dr. 
Vasok Ernő Írnoka: Berger István utján a Biztosítási 
Bank teljes vagyonának lekötése mellett s annak nevé
ben a ragályi úrbéresektől vásárolt egy erdőrészt, 
mclvre előleget adott s a bank nevében megkezdte nz. 
erdő kitermelését anélkül, hogy minderről jelentést tett 
volna. Heteken keresztül íolyt a kitermelési munkálat, 
miközben a Borsod vármegyei Alispán szabálytalanság 

át tartó viharos, lelkes éljenzéssel fogadtál, a 
terembe bclé.pő gróf Hadik Jánost, aki elnöki 
székfoglaló beszédében rámutatott arra, hogy 
téves utón járnak azok, akik a technika fejlő
désével a kézmíivesipar elsorvadását hirdetik. 
Nálunk 300.000 kézmflvesiparos kenyeréről 
kell gondoskodni. Legfőbb probléma a hitel
kérdés,

még legalább tízmillió pengős hitelkeretre 
van szükség,

hogy az iparosság muokája megindulhasson. 
A közszállilásokből a kézmüvesipamak szám
arányának megfelelő mértékben kell részesül
nie. Hadik János gróf beszédében ezután az ipa
rosság adósérolmeit, a kisipari export problé 
máját, az Országos Kézműves Testület megala
kulásának fontosságát fejtette ki.

A nagy tapssal fogadott beszéd után a köz
gyűlés elhatározta, hogy táviratilag üdvözli 
Horthy Miklós kormányzót, gróf Bethlen Ist
ván miniszterelnököt, Herrmann Miksa keres- 
kedeiemügyi minisztert, Wekerle Sándor pénz 
ügyminisztert, Vass József népjóléti minisztert 
és Búd János gazdasági minisztert.

miatt a ragályi úrbéresek faeladási ügyletét hatálytala
nította, a kitermelt fát zár alá vette, erről a bankot, 
mint ak nek a nevében aa egész ügylet folyt, hivatalosan 
értesítette. Az igazgatóság ekkor érthető meglepetéssel 
értcíült a történtekről. Azonnal megvont minden meg
hatalmazást dr. Vasok Ernőtől s annak Írnokától Berger 
Istvántól, akik azonban nem törődtek a meghatalmazás 
visszavonásával és zavartalanul tovább szállították a fát 
arélkfil, bogy erről a bankot értesítették volna. 1920 
juniua havában dr. Vasek Ernő a banknak ajánlatot 
tett, hogy irodahelyiségüket jó áron értékesíti. Mivel az 
ajánlat megfeleli, a meghatalmazást az irodahelyiség 
eladására dr. Papp Ragány István elnök át is adta. Dr 
vasek Ernő ezen határozott rendeltetéssel biró megha- 
i’ai ?’t‘ birtokában a bank tudta éa beleegyezése nél- 
kfll koholt kereset alapján kártérítési pert indított a 
ragáiyi úrbéresek ellen, felhozván azt, hogy a Biztosí
tási Bank a fát eladta dr Vasek Írnokának Berger Ist
vánnak s mivel a záralávétel miatt a bank szállítani 
nem tud, ezen a címen 90 millió korona kártérítést kért 
az úrbéresektől, akiket a bank nevében, de a maga ja- 
'íra vagronuk-iól kiforgatni. A bank a legna-
Biyub* .m’-Slep«tóssel értesült Vasek dr. újabb jogtalan 
eljárásáról és megtette ellene, ski jelenleg a Baross- 
téren lévő Glóbus kereakedelmi vállalat igazgatója, és 
helyettese ellen, úgy a rendőrségen, mint az ügyvédi 
kamaránál a feljelentést ügyvédi bűntett és ósalás 
IS... .T. * a -WHapi közleményt Kolozs Jenő irta és 
in ’t A„k /.*•  Ern5 ^nrngánvádló, aki magán-

m,?n-vét. ■ kellő időben terjesztette elő, a cikk miatt 
a fótargyaláson a Bv. 1. §-ába ütköző és a 3. J. 2. be
kezdés 1. pontja szerint minősülő zajtó utján elkövetett 
,ra«a,"’a“a, vélségo roim MeMd r,,cn emelt Ko- 
l *JexóíJlen. ,d?‘- 'dd tárgyává a cikknek a rendel
kező részben foglalt nlszeit tette. A vádlott beismerte 
bűnösségét, beismerte, hogy a vád tárgyává tett hirlapi 
Sít Á * eíért • felolőssé-

! ?■ A Tal6sá8 bizonyítását nem két te, illetve 
iX. .iTs e.V i“ ,rá,Byn indítványát visszavonta. A fen- 
“‘J’ ti. •: ’nk .•“fint a Tidbcli tényállítások valósága 

' ’e‘‘ bizonyítva. Minthogy pedig a rendelkező rész- 
.ríL ‘K 8ui1'0 “, an közétett tényállítások alkalmasak 
h/nv'Jt ’/ \®fósÚRuk esetén a fömagánvádlóval szemben 
bűnvádi és fegyelmi eljárás okául szolgáljanak: a vád
lott cselekménye a rendelkező részben fölsorolt tör- 
dékóVm«Z°u Cröz ri*almazA« vétségének ténválla- 
fétrnl E,léri ót> aki * cikk'« 'f’« és közzé
*í'® ;r,Ti"ail’: Kn3•l■ zzerinti szerzőt a rendelkező 
[tlL/ * Abüi’i’,neíi kimondani év megbüntetni
Ivrlhük 'VrmÖlSég. kiszabásánál a kir. törvényszék su- 
• u i*2  körülményt nem észlelt, enyhítő körülményül 
nusimi?8i>zer«?íe vel,e n vö^lottnak a fótárgyaláson ta- 
SX írj lmea «1a{'al1rlisátl h0«y • söríettöl b0- 
nék" mLutA08?' haÚa"dó vol« elégtételt adni s ezek*  
. t mérlegelésével a Btk. 92. 5-ának alkalmazásút in- 
V?1 .r1nkk! aAníl1l?”ra. kiszabott büntetést bűnösségé- 

i á,Vórxk ’a,á,,ac Al Ítélet egyéb rendelke-
no.? ?o<Áe a1^0!? törvényszakaszokon alapulnak. Buda
pest. 927 évi április hó 21. napján, Dr. Schadl Ernő 
hii-rJl’ i Vaf* rk Győző s. k. előadó. A kiadmánv 
hiteléül: olvasha atlan aláírás, s. hiv. tisztv.

B. VII. 7130/1927.—24. szám. A magyar állam neTé- 
«iió8>.HÁ<,aPn*-  k'ráfyl Hélfltábía mint büntető bíróság 
k?Jtó u,Ján. e,követett rágalmazás vétsége miatt vádolt 

.J«nö fUen indított bűnügyet, amelyben a buda
pesti kin büntető törvényszék 1927. évi április hó 21. napján B XI.10410/18/1926 9aám alatt ItJletei hozoU 
rÍl- aLTó Jömasúnvédtonak a vádlott terhére a
u..’ v2 Al'á"aK a,kalmazása miatt, súlyosbításért, a véd- 
|o“i ak és yénónek pedig a büntetés enyhítése végett 
bejelentett fellebbezése folytán 1927. évi december hó 
22 napján megtartott nyilvános felebbviteli főtárgyalá- 
mS: »,n12 y5n caí? T»’yön tanácselnök, továhhá dr Bán 
József és dr. Soóky József kir. Ítélőtáblái bírák vettek 
takf’i ! JWaÖkönyvet dr. Szappanyos Géza kir. Ítélő
táblái tunácsjcgyső vezette, a vád képviseletében pedig 
üí^^HrW mk.“,ínT!2Íinei*bci? dr- Ssiai Ágoston 
V CA 1 A ei> m.ÍR«a személyesen jelen volt vádlottat 
dr Füzesséry Kund ügyvéd közvédő képviselte, a vád és 
védelem meghallgatása után vizsgálat alá vette a mcc- A Wr ítélőtábla * aj SX

boyhabatial 
bámulatos olcsók, óriási választéki 

Király ticca is
alapjául pedig az 1921. évi XXVIIí. t.-c. 5. §-a X be
kezdésének 1. és 2. mondatát, valamint 3-ik bekezdését 
is felhívja.

Ugyanazon első bírói Ítéletnek többi nem íelebbezett 
részót a kir. Ítélőtábla nem érinti.

A Bp. 479, és 480. §-ni alapján köteles Kolozs Jenő 
vádlott dr. Vasek Ernő főmngúnvádlónak az ítélet jog
erőre emelkedésének napjától számított 16 nap alatt 
végrehajtás terhe mellett 80, nzaz nyolcvan pengőt, mint 
a felebbviteli eljárás során felmerült Ügyvédi képviseleti 
költséget rnegtlzetni. Az elsóbirói ítéletben felsorolt sze
mélyeknek a St. 40. és 42. §-ai alapján megállapított 
fokozatos vagyoni felelőssége erre az összegre is, mint 
bűnügyi költségre kiterjed. Indokok: kir. ítélőtábla
az dsőbirői Ítéletben megállapított tényállás alapul vé
tele mellett egyedül a büntetés kiszabása ellen bejelen
tett fellebbezések folytán vette a kir. törvényszék ítéle
tét felülvizsgálat alá s a büntetés megállapithalása végett 
az elsóbirói Ítéletben megállapított tényállási vádlott elő
adása. erkölcsi • bizonyítványa és a vele szemben hozott 
Ítéletek alapján kiegészíti azzal, hogy vádlott n cselek
mény elkövetése, elölt a bubdapcsti kir. büntetötörvény- 
szék által tiltott közlés vétsége miatt 1926. évi május hó 
22-ik napján 100.000 korona pénzbüntetésre, mint fő
büntetésre és 50.000 korona pénzbüntetésre, mint mellék
büntetésre volt elítélve, azonban ezen pénzbüntetések 
végrehajtását 3 évi próbaidőre felfüggesztették Az igy 
kiegészített tényállás alapul vétele mellett a kir. ítélő
tábla úgy találta, hogy a kir. törvényszék vádlott bün
tetését bűnösségének fokával arányban szabta Id. Ugyanis 
a kir. Ítélőtábla vádlottal szemben súlyosító körülményt 
szintén nem ésalelt. ellenben a kir. tőrvényiaék Ítéleté
ben helyesen kiemelt enyhítő körülményeken kívül 
enyhítő körülménynek vette azt Is. hogy vádlott a fel- 
lebbviteli fótárgyaláson is hangoztatta, hogy csa’ekmé- 
nvét sajnálja s ezek alapján úgy találta, hogy a Btkv. 
92. §-a alkalmazásának helye van a az dsőbirői ítéletben 
Kiszabott pénzbüntelés, figyelemmel a használt tényállí
tások tárgyi súlyára is. megfelelő. Az elsőfokú bíróság 
Ítéletének a büntetés kiszabására vonatkozó része tehát, 
n Dp. 823. 3. bekezdése értelmében a Bp. 327 J-ához
képest szükséges kiegészitéssd helybenhagyandó volt. 
Ugyanazon Ítéletnek többi nem fellebbezett része a Bp. 
387. §. első és 423. §. 3. bekezdése, értelmében maradt 
érintetlenül. Az Ítéletnek egyéb rendelkezései a felhívott 
törvényszakaszokon alapulnak. Budapest. 1927. évi de- 
cemben hó 22. napján. Gadó István a. k. tanácselnök, 
dr. Bén József s. k. előadó. A kiadmány hiteléül, olvas
hatatlan ai'.álrás.

B. I. 1017/1928.—25. szám. A magyar állam nevében 
a magyar királyi Kúria a sajtó utján elkövetett rágal
mazás vétsége miatt Koloza Jenő ellen indított bűnügyet, 
amelyben a budapesti kir. büntetőtörvényiszék 1927. évi 
április hó 21. napjn B. XI. 10410/19Q6./1S szám alatt 
a budapesti kir. ítélőtábla pedig a főmagánvádlónak, 
továbbá vádlottnak és védőjének fclebbczésére 1927. évi 
december hó 22. napján B. VII. 7ISO/1927J"H. szám alatt 
Ítéletet hozott, a lőmagánvádló képviselője részéről a Bp. 
385. §. 3. pontja alapján, a vádlott részéről pedig ■ 
büntetés enyhítése végett használt Írásban nem indokolt 
semn-iségi panasza folytán az 1928. évi junius hó 10.

I napján megtartott nyilvános tanácsülésben vizsgálat áléi 
vette és meghozta a következő végzést; A m. kir. Kúria 
vádlott semmiségi panaszát visszautasítja, a főmagán- 
vádló képviselőjének serniniségi panaszát pedig elutasítja. 
Indokolás: A vádlott részéről a bü. etés enyhítése végett 
bejo'cntett semmiség! panaszt, a Bp. t34. $-ának harma
dik bekezdése értelmében vissza kellett utasítani, mert 
vádlott büntetésének kiszabásánál a Btk. 92. J-a már al
kalmaztatott. az igy kiszabott büntetésnek, a Btk. OL 
§-ának keretén belül leendő további cnyhitéae végett pe
dig. ily irányú semmiségl ok hiányéban, semmiség! pa
nasz nem érvényesíthető, A főmagánvádió képviselőjének 
a Bp. 385. §. 3. pontja alapján bejelentett aemmiaéd 
panaszát pedig, mint alaptalant, a Bpn. 39. J ónak első 
bekezdése értelmében, el kellett utasítani, mert *z  elaó- 
biróságok Ítéleteiben helyesen megjelölt bünösaégi körül
mények mérlegelése mellett a kir. Kúria is úgy találta*  
hogy a Btk. 92. §-ának alkalmazása törvényes. Budapest, 
1928. évi junius hó 19-én. Rálh Zsigmond a. k. má
sodelnök, Csizlnszky Ágost s. k. előadó. A kiadmány 
hiteléiM: Kováts Matild ah. igargató.

meg ma keresse fel cégünkét.
ha olcsón akar calllárt venni, 

Jh a lángn masszív brOAXMilttr,
W komplett ..............28.— P

ffTO 6 lángu masszív ÜronZMlfltr,
yjfc. komplett lakásban felsze-

t ' MŰK) éíkkek. *”

METEOR RT.
Podmsntczky- utca 27. (Teréz*  

körút sarkán) 
Fiók: Vámbáz-körut 11.

úritel Baiasztük. vidNtre ibre*

Hárman megtámadták 
a rendőrt

A támadókat letartóztatták
Szombaton éjjel egy ómkor izgalmas ka

landban volt része dr. Dcbrcczenl Gézn székes
fővárosi fogalmazónak, aki a III. kerületi elöl
járóságához van beosztva. A fogalmazó haza
felé tartott. Amikor a néptclen Kálvária-térheU 
ért

hatalmas testalkatú férfi állta ntjdt.
Az ismeretlen férfi megtámadta a rcndörfogal- 
mazót és ütlegelni kezdte. A verekedés zajúra 
beavatkozott egy véletlenül arra baladó rendőr, 
aki a fogalmazó segitségére síelőit. A halali 
más termetű férfi ekkor

« rendőr ellen fordult
és több ízben a rendőrt is megütötte.

Néhány perccel később még két férfi avat
kozott bele a verekedésbe, akik az Ismeretlen 
támadó segítségére siettek és most már

hármasban ütlegelték a sarokba szorított 
rendőrt és a fogalmazót.

A hatalmas kiabálásokra újabb rendőrök ér
keztek a Kálvária-térre, akik aztán véget ve
tettek a további verekedésnek. A három férfit 

összekötözve bevitték a főkapitányságra*  
Itt megállapították a személyazonosságukat^ 
amely szerint az a férfi, aki a fogalmazót elő
ször megtámadta, Barkó Sándor huszonhat
éves géplakatos s n kél társa, akik a vereke
désben segédkeztek, Kató István és Clralka Jó
zsef napszámosok. Mindhármukat halóság el
leni erőszak büntette címén a rendőrségen elő
zetes letartóztatásba vették
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Letartóztatták 
Hegedűs Dezső 

volt csokoíádégyárosl
Reissenbergcr Gusztáv, a Fcrenc-utcai 

gáztűzhely felszerelési vállalat tulajdonosa 
feljelentést tett Hegedűs Dezső volt csoko
ládégyáros ellen, akit

sikkasztással vádolt meg.
A feljelentés szerint Hegedűs nagymennyi
ségű felszerelési cikket vett át tőle bizo
mányba, de a pénzzel nem számolt el. A 
feljelentés alapján megindították a nyomo
zást és

Hegedűs Dezsőt vasárnap letartóztatták.
Hegedűs neve egyébként az utóbbi időben 
többször szerepelt a nyilvánosság előtt, kü
lönféle kétes hátterű ügyekkel kapcsolatban, 
amelyek a hatóságokat is foglalkoztatták. 
Holnap átkisérik az ügyészségre és a vizs
gálóbíró dönt további sorsáról.

Gyilkosságról mesélt a he- 
törő.unatkozottacellában, 
sétálni akart a Marké ucca és 

a főkapitányság között
A főkapitányság sérülési osztályán ma fe

jezték be a nyomozást egy fantasztikus rabló
gyilkosság meséje ügyében. A múlt héten a 
Markó-utcai fogház igazgatójánál jelentkezett 
a fogház egyik lakója, Tábori Lajos hírhedt 
zsebtolvaj és betörő azzal, hogy vezessék vizs
gálóbíróhoz, mert fontos vallomást akar tenni. 
Táborit, akit betörések miatt tartóztatlak le, 
Nagy Pál dr. vizsgálóbíróhoz kisérték. A betörő 
elmondotta, hogv tudomása van egy régen tör
tént rablógyilkosságról, amiről eddig hallgatott,

a cella magányában azonban Iclkil.smcret- 
furdnlást érzett

és ezért leleplezi a bűnügyet. Elmondotta, hogy 
néhány hónappal ezelőtt Pozsonyban járt. Egy 
szállodában bérelt szobát és a vékony falon ke
resztül kihallgatta, hogy a szomszéd szobában 
két nő beszélget. Ebből a beszélgetésből kide
rült, hogy tizenhét esztendővel ezelőtt,

1911-ben Budapesten egy Riíday-ulcal kocs
mában meggyilkoltak és kiraboltak egy dús
gazdag pozsonyi kereskedőt és a holttestét 

elásták a kocsma pincéjében.
A vizsgálóbíró jegyzőkönyvet vett föl a vallo
másról és értesítette a rendőrséget. Vogel Jó
zsef dr. rendőrkapitány indította meg az ügy
ben a nyomozást. Detektívek mentek a Markó- 
utcai fogházba és

a főkapitányságra hozták Tábori Lajost.
Vogel kapitány részletesen kihallgatta és ekkor 
megnevezte azokat az asszonyokat, kiknek a 
beszélgetését kileste és megmondotta az állító
lagos áldozat nevét is. Rendőri bizottság szállt 
ki a Ráday-utcai házba, ahol a kocsma helyén 
ma már más üzlet van.

Felásták a pincét, de nem találták meg a 
holttestet.

Most már ismételten kihallgatták Tóth Lajost, 
aki azonhan állhatatosan megmaradt amellett, 
hogy gyilkosságról hallott beszélni. A rendőrség
nek most már az volt a gyanúja, hogy az egész 
rablógyilkosság meséje a betörő fantáziájában 
születőit meg, aki csak azért állott azzal elő, 
mert megunta a cella magányát és

sétálni akart cgv kicsit a Mnrkó-utca és a 
főkapitányság köziül.

Alapittatott 1874.

hangszorgyár éa hnngszerUzlet
m. kir. udvari szállító, buűjpos!, tvH erői Ntroiyi-uiM 5. tia rnn-yzr-utoa is. 

Operaház, Zeneművészeti Főiskola. Nemzet- Zenede, Fii- 
barmóntu TAmas.ig, szinbA-ak, nacymozlk, cserkészek, 

levernék stb. szállítója
Búrmoly nsil wzer,alkatrészek, hurok és szak- 
szerű javítások tapintók. Továbbá: zongo
rák, píitnlnók és hurmóninmok el- 
idása, bocsűrátó??. ötirBwiasa, javítása, 

hanaotMB3 ás vételei 
Legkedvezőbb részletfizetési feltételek mellett Is! 
a lehető lei Mt a rét ti anw>3*ín)  erőn „4. B. <■.•*  HzUvetséi kizáró! k'os szállítója.

Tokion: Aut. 843 -79,

üouemüer otSdikáa uiuúl 
mesfctMíreis &z előadások a 
műegymenwn és a közgazdá

szai egyesemen
Az egyetemek tájékán napok óta minden 

csendes. A diákokat ina már csak egy 
probléma foglalkoztatja: mikor nyitják 
meg a bezárt két egyetemet: a közgazdasági 
egyetemet és a műegyetemet. A hallgató
kat ugyanis tanulmányaikban igen súlyosan 
érinti az egyetemi előadások szünetelése.

A lezárt egyetemek tanári karában az a 
felfogás alakult ki, hogy a: egyetemek 
megnyitására csak akkor kerülhet sor, ha 
a nyugalom teljesen helyreállt. A kényszer
szünet terminusát egyébként is a kultusz
miniszter szabja meg, aki a megnyitásra 
vonatkozólag eddig még nem intézkedett.

Információnk szerint

az egyetemek megnyitására november 
5-én kerül sor.

Illetékes helyen, miután az egyetemeken 
teljes rend uralkodik, arra gondoltak, hogy 
már hétfőn megnyitják az alma mater bezárt 
kapuit. Ennek azonban semmi gyakorlati 
jelentősége nem lenne, mert az ünnepek 
miatt a diákok az összes egyetemeken szer
dán a hét végéig szünetet kapnak. Éppen 
ezért az a felfogás alakult ki, hogy hétfő
höz egy hétre, tehát november 5-én kezdőd
jenek meg újból a bezárt egyetemeken az 
előadások.

Beszéltünk a kérdésről

Elfogták és a toloncházba 
vitték Sóhár Eleket a hírhedt 

kokainistát
Ciankálíval akarta megmérgezni magát elfogatásikor

szcdelmescbb kokainügynUkűknek.A főkapitányság kokain-ellenőrző szo- 
portja az utóbbi hetekben azt tapasztalta, 
hogy a kokaincsempészek, akik egy ideig 
semmit sem hallattak magukról, újra mű
ködnek. Az éjszakai világban és a rendőrség 
által ismert lebu jókban újra felütötte fejét 
a kokainszenvedély. A detektívek nyomban 
megkezdték a vizsgálatot, hogy megállapít
sák,

ki hozza forgalomba a fehér mérget.

A napokon át tartó megfigyelés után rájöt
tek, hogy azokban a körökben, ahol kokain
üzérkedéssel foglalkoznak, mostanában so 
kát forgolódik Sóhár Elek volt vegyész.

Sóhár neve nem ismeretlen a rendőrség 
előtt.

Az clzüllütt vegyész egyike a legve-

Kétszer gázolta el az autó
Öngyilkos akart lenni — autó eSé ugrott és mikor 

sebesülten feküdt, újra elgázolta egy autó
A mára virradó éjszaka a Kerepesi-ut 61. 

számu ház előtt öngyilkosságot kísérelt meg 
KrammerstSdter József, 32 éves gyári mun
kás. Krammcrstadtcr egy oszlop mögé búj
va, leskelödött és mikor egy autó közeledett,

hirtelen eléje vetette magát.

Az autó sofTőrje hiába fékezett, a szeren
csétlen emberen kcresztülszaladt a kocsi. 
A taxit vezető vitéz Gliiczy József soíTöt 
azonnal az öngyilkos segítségére sietett a 
közben helyszínre érkező rendőrrel együtt.

Miközben az úttest közepén az öngyilkos 
Krammcrstadtert próbálták élesztgetni, va 
kiló reflektorsugárral hatalmas személyautó 
közeledett. A rendőr szétlerjesztelt karok
kal megállást intett a száguldó autónak, 
amelynek vezetője azonban még nagyobb 
gyorsaságra kapcsolt. A taxisofTőr és a ren 
dőr az utolsó pillanatban elugrottak a ro
hanó autó elől,

az úttesten eszméletlenül fekvő Iíram- 
merstüílteren azonban keresztülgázolt a 

nagy túrakocsi.

Becsben elfogták
Jachia Abdont, a Benkő»bank 

egyik tolvaját
Ismeretes, hogy a rendőrség elfogta Zura 

Hasszán harminc éves félvérü nőt, nki Mar- 
tiniquc szigeten született és Budapesten két 
iurbános félvér férfi társaságában a Bcnkő- 
bankban lopást követett el. Az elfogalás után 
n rendőrség az összes európai hatóságoknak 
körözölevelet küldött Zura Hasszán két társa 
ellen. Vasárnap, délelőtt a budapesti fűkapj-

A detektívek lesben álltak és rövidesen si
került elfogni Sóhárt. A főkapitányságra 
vitték, ahol megmotozásakor nagymennyi
ségű kokaint, de ezenkívül

nagy adag ciankálit Ls találtak nála.
Valószínű, hogy clfogatása esetén meg 
akarta mérgezni magát, a detektívek azon
ban oly meglepetésszerűen ütőt lek ra jta, 
hogy nem tudta végrehajtani szándékát. Mi
után megállapították, hogy Budapest terü
letéről ki van tiltva,

a toloncházba vWIék,
de tovább nyomoznak, hogv megállapítsák, 
kiknek adott el kokaint és kik a segítő
társai.

| Szily Kálmán dr. műegyetemi rektorral, 

aki a következőket mondotta:
— Intézkedés még nem történt, de való

színű, lágy november 5-én kezdődnek 
meg az előadások a Műegyetemen. Ez az 
egyedüli reális megoldás. Én a magam 
részéről azon vagyok, hogy 5-én megkez
dődjenek az előadások és reméljük, hogy 
ennek akadálya nem lesz.

A debreceni egyetemi zavargásokból kifo
lyólag a debreceni főkapitányság, mint is
meretes, 260 egyetemi hallgatót igazoltatott 
le s azok ellen megindította az eljárást. 
Szombat délután kezdte meg

az igazoltatott egyetemi hallgatók ki
hallgatását a debreceni főkapitányságon 

dr. Zsáky József rendőrkapitány és dr. Tóth 
Sándor rendőrfogalmazó. Ar utcai botrány
okozás és tiltott felvonulás címén megindí
tott rendőri eljárással egyidejűleg

az egyetemi hatóságok is eljárást indí
tanak a tüntető ifjak ellen, 

akiknek névsorát a rendőrség megküldte az 
egyetem rektorának. Az egyetemi hatóságok 
vezetői nemcsak a tüntetésben résztvett 
egyetemi ifjakat, hanem a bántalmazott 
zsidóvallásu egyetemi hallgatókat is kihall
gatják.

A gázolás után néhány méternyire megállt 
a személyautó, amelyből két férfi ugrott ki 
és futásnak eredt, mig a kocsivezető újból 
kapcsolni akarta a kocsit, hogy tovább szá- 
guldjon. Erre azonban már nem volt ideje, 
mert a rendőr és Gliiczy

felugrottak a lépcsőre és lefogták.
A rendőr azután igazoltatta a személykocsi 
vezetőjét, aki elmondotta, hogy Rákóczi Jó
zsefnek hívják, 24 éves autószerelő. Este a 
Keleti pályaudvar mellett egy vendéglőben 
ismerkedett össze azzal a két férfivel, akik 
az autóból kiugrottak és elszöktek. Boroz 
gatás közben elhatározták, hogy Sashalomra 
Hinduinak ki é.s a sofTör helyett Rákóczi 
József ült a kormány mellé, Illuminált ál
lapotúban nem vette észre az úttest köze
pén levő rendőrt s csak akkor fékezte le a 
kocsit, mikor Krammcrstadtert elgázolta és 
az autó nagyol zökkent. Rákóczi Józsefet a 
főkapitányságon őrizetbe vették, a két meg
szökött férfit keresi a rendőrség. A kétszer 
elgázolt Krammerstődter Józsefet beszállí
tották a mentők a Rókus-kórházba.

tányság megkeresésére

a bécsi rendőrség az egyik szállodában 
Zura Hasszán egyik társát, Jachia Ab- 
dón huszonhét éves aleppól kereskedőt.

A főkapitányságon azonnal intézkedés tör
tént az elfogott Jachia Abdán kiadatása ér
dekében.

Lelepleztek egy zug
bukmékert, aki ver

senynapokon ezer 
pengőt forgalmazott

A VT. kerületi kapitányság detektivjeinck 
már régóta feltűnt, hogy az Andrássy-uton 
működő bukmékeriroda környékén egy férfi 
ólálkodik és szól Ugat ja a járókelőket. Azt is 
megfigyelték, hogy versenynapok után a 
körút egyik kávéházába vonul s néhány 
emberrel találkozik, akiknek pénzt ad át. 
Hosszas megfigyelés után két nappal ezelőtt 
az Edison kávéházban éppen akkor, amikor 
egy férfivel tárgyalt,

a detektívek igazolásra szólították.
Amikor átkutatták a zsebeit, néhdnyezer 
pengőt találtak nála és néhány darab lóver
senytikettet, nyerő lovak számaival. Most 
már kétségtelenül bebizonyosodott, hogy az 
illető, akit Komlós Jakabnak hívnak,

zugbtikmékerséggcl foglalkozik.
Előállították n rendőrségre s kihallgatása 
titán letartóztatták. A nála talált feljegyző- 
s kből megállapították, hogy

hihetetlen nagy forgalmat bonyolított le 

és cgv versenynapon közel ezer pengőt 14 
keresett.
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III KK K
A fasizmus hatodik 

évfordulója

Bangha páter a Bazilikában pré
dikációt mondott az erkölcstelen 

és férfiakrólpesti nőkről

amely nemcsak hivatalos jelentést adott ki, 
hanem letartóztatta a rendörtan&csost.

A Magyar Újságírók Egyesületét Is fog
lalkoztatni fogja az ügy, 

amelyben az a kérdés vár eldöntésre, hogy] 
a; újságíró felelős-e a rendőrség tévédé*  
sóért.

Róma, október 28.
(Stefani.) A „Marcia su Roma" hatodik 

évfordulóját egész Oloszország nagy lelke
sedéssel ünnepelte.

Rómában Mussolini ünnepélyesen 
tolla meg a széles műutat, amely a 
rost Ospla mellett összeköti a 
tengerrel. Majd a közoktatásügyi és 
gerészeli minisztérium uj palotáit és 
netdriumot avatta fel.

A párt főtitkára szemlét Inrtott a 
milicia-légión és felolvasta Mussolini 
tét. Ugyanilyen szemlék Mussolini 
tőnek felolvasásával voltak a vidéken is.

A budapesti olasz fasció nagyszabású ke
retek közölt, hatalmas lelkesedéssel ünne- 
pelte. meg a „Marcia su Roma" hatodik év
fordulóját. A fényes ünnepségen Giovanni 
de Astis ügyvivő vezetésével megjelent az 
olasz követség egész személyzete, valamint 
az olasz kolónia teljes számban. A magyar
országi olasz faseió vezetője: herceg Ric- 
carde Pignatelli di Montccalve magas szár- 
nyalásu beszédben méltatta nz évforduló ki
magasló jelentőségét.

nyi- 
a fővá- 

’ Földközi- 
a ten- 
a pla-

római 
üzenc- 
üzenc-

Vasárnap a Szent István Bazilikában 
Bangha Béla páter Jézustársasági atya kö
zöst áldást osztott szét a római katholikus 
egyház híveinek. A hívők nagy számmal je
lentek meg az áldozáson, amelyet Bangha 
Béla páter feltűnést keltő, nagy érdekességü 
kongregációs prédikációja vezetett be.

Bangha páter a jó és rosszerkölcsökről 
prédikált s prédikációja során kifejtette, 
hogy ma oly mértékben hanyatlottak az er
kölcsök, amilyen mértékben az eddigclé 
konstatálható nem volt. — Divatossá vált 
úgymond — az egyház és az egyház funk
cionáriusainak szidalmazása. Sokan csak 
úgy beszélnek a papokról, mint akik jól él
nek s akiknek a világon a legkönnyebb a hi
vatásuk. Ezzel szemben csak a hittérítők, 
misszionárius papok munkájára mutat, akik 
életveszélyes küzdelmek között a vad nép
törzseket igyekeznek az egy isten hívesére 
megnyerni. _____
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— Azokban a körökben — mondotta to
vább Bangha páter, — ahol nincs vallásos
ság, nincs meg az istentisztelete, egyben a 
legromlottabb erkölcsök is tapasztalhatók. 
Manapság

a férfiak nagyrésze úgy váltogatja asz- 
szonyalt, mint ahogy a fehérneműt szo

kás váltani.

A tisztesség, szeretet és jóság hiányát tapasz
talhatjuk Budapesten mindenfelé s igy 
érthető meg az, — fejezte be a páter feltü- 
néstkeitö beszédét — amit egy rendőrfőorvos 
ismerősöm beszélt nekem a minap:

a Bazilikától a Roráros-térig sürii, szé
les sorba lehetne felállítani az erkölcs

telen budapesti nőket

s ennek a nagyfokú erkölcstelenségnek 
romlott gazdasági viszonyokon kivül 
másik főoka van: a vallástalanság.
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Ilázhérkcrrkltés — fölfelé. Megint kere
kítettünk fölfelé. A pesti polgár boldogan 
lélegzett fel, a múlt héten, mikor megjelent 
egy kommüniké, hogy a minisztertanács 
85 százalékban flxirozta a békebeli lakbére
ket. Most aztán kellemetlen meglepetés kö
vetkezett. Nem nagy, de elég ahhoz, hogy 
torkunkon akadjon a boldog sóhajtás. Uj 
rendelet jelent meg, amely szerint nem 85 
százalék a lakbér, hanem ugyanannyi pen
gőt kell fizetni, amennyi koronát fizettünk 
békében. Tessék a példa: száz korona alap
bér 85 százaléka 08 pengő 60 fillér, ehelyett 
fizetünk 100 pengőt. Plusz 1 pengő 40, 
vagyis 1.4 százalék. Egy egész négytized szá
zalék. Nem sok. I)c mi szükség volt erre? 
Talán az, hogy könnyebb legyen az átszámí
tás? Köszönjük a gondoskodást. Inkább tör
tük volna a fejünket, hogyan számítsuk a 
85 százalékot. Úgy látszik azonban, az Ille
tékes Iicly nagyon is gondoskodik rólunk. 
Támogat. Agyontámogat.

j .rmiTíTi’:

Monstre sajtópör indult a 
Zakariás Dénes rendőrtanácsos 
ügyéről megjelent cikkek miatt

A sajtót, amely az utóbb esztendőkben 
a legfantasztikusabb perek lavinájával kény
telen küzdeni, újból meglepetés crte. Mint 
emlékezetes, a mull esztendő novemberében 
Sonnenschein Jenő vendéglős, egy Conti- 
utcai zug-kocsma tulajdonosa súlyos vissza 
éléssel vádolta meg Zakariás Dénes dr. 
rendőrtanácsost. A rendőrtanácsost a főka 
pitányságon le is tartóztatták, később azon 
bán az ügyészség megszüntette ellene az el
járást és az alaptalanul megvádolt rendőr
tisztviselőt ezzel rehabilitálta. A rendőrség 
annakidején részletes hivatalos jelentést 
adott ki a tanácsos őrizetbevételérői és fel
függesztéséről és

a sajtó a rendőrség hivatalos jelentése

alapján foglalkozott az üggyel.
Most aztán hivatali felhatalmazásra üldö
zendő rágalmazás miatt

sajtópör indult az összes lapok ellen.
Szombaton detektív jelent meg a budapesti 
lapok szerkesztőségeiben és felszólította a 
szerkesztőket, hogy nevezzék meg a cikkek 
szerzőit. A sajtóban nagy meglepetést kel
tett az uj monstre sajtópör megindítása. A 
lapok nagyrésze ugyanis annakidején mér
sékelt tónusban foglalkozott az esettel. A 
sajtó szimpátiája a lebuj-tulajdonos Son- 
nenschelnnel szemben - rendőrtanácso^ 
mellett nyilvánult meg és a riporterek 

sokkal több nientőköriilményt találtak, 
mint a rendőrség.
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Mint cddljj Is ldasiziktts kiadványainkkal tettük, ezt az óriási művet Is igen nagy példányszámban, ingyen osztjuk szét Mindenki, aki 10 napon 
belül beküldi kiadóhivatalunkba u alábbi szelvényt, ingyen megkapja Brahms Állatok VUÁ#*  teljes sorozatát nagy loxlkon alakban, 
körülbelül !••) 1 Iliidben, mint egy 8000 oldalon. Ez a kiadás a legújabb, 1927-ben megjelent 4-ik, több mint 2000 fekete és szint*  képpel 
ellátott nén... Uadas alapján k<szült, melyet a lcgnatfyobbnevtt tudósok a tudomány legmodernebb színvonalára emeltek, Ezen kiadásunkban metfíebnA

.. _ -------- ----------— —■—r»_________________ ______________ »»- —i--------------- 1 anpy loisikon alakban.
”• füzetben, mint egy 8000 oldalon. Ez a kiadd*  a legújabb, 1927-ben megjelent 4-ik, több mint 2000 fekete és szint*  képpel 

udas alapján k< szült, melyet a legnagyobbnevtt tudósok a tudomány legmodernebb színvonalára emeltek, Ezen kiadásunkban megjelenő

TELJES NAGY BREHM
mo lern m.- 'var kiadása a leghiresobb magyar természettudósok, egyetemi tanárok és szakértők közreműködésével készül Ez a klaaaziku*  termi*  
8zelraj;i njíi a ‘.nuészet minden barátjának kezében kimcrithclctlcn forrása az okulásnak éa a tanulságos szórakozásnak. A melegszívű kutató 
az életből r.iciil az élet t-átnóra: leírja az állatokat, amelyek az emberek társai a földön, ellenségei vagy barátai és sorsuk az ember sorsával 
összefügg. SxJacr, űlclta'fcs és tortncuelhu képükben snataVn b*  F.'reiam est m hatahnav, kiÚüxö*  és minőig érdek**  világot, 
Brtbni írását mindenki csak feszült figyelemmel és érdeklődéssel követheti.

Ez a mii gyönyörű nyomásban, az általánosan ismert lexikonok formájában jelenik meg és csak a hirdetésért és csomagolásért kérünk 
minden hatalmas füzetünkért 25 fi lérnyi megtérítést Minden füzet külön is kapható. A szétküldés a beérkezés sorrendjében a tényleges 
portóköltség megtérítése ellenében történik, avagy portómentesen vehetők át kiadóhivatalunkban.

Mindenntmtí p é n z k ű l d e m i n y tgytlőrt mtllőztndö.

— Az amerikai követ Debrecenbe uta« 
zott az egyetemi telep megtekintésére. Va
sárnap a kora délutáni órákban autón Deb
recenbe érkezett feleségével Butller W right 
budapesti amerikai követ. Az amerikai kö
vetet, aki feleségével az Arany Bika-szálló
ban szállt meg s több napig fog tartózkodni 
a városban, hogy az itteni egyetemi tele
pet, gazdasági akadémiát s a Hortobágy- 
pusztát megtekintse, a szálló előcsarnoká
ban dr. Darkó Jenő, debreceni egyetemi 
rektor fogadta. Buttler Wright a Hétfői 
Napló munkatársának érdeklődésére elő
adta, hogy Walkó Lajos külügyminiszter
rel és Klebelsberg Kunó gróf kultuszmi
niszterrel már régebben megállapodott arra: 
vonatkozóan, hogy néhány napon át ta
nulmányozni fogja a debreceni egyetemi te
lepet.

— Hősi emlékszobor-leleplczés Szalk- 
szentmártonban. Vasárnap lepelzte le József, 
főherceg tábornagy Szalkszentmárton köz
ségben a hősök emlékére emelt szobrot. A1 
világháborúban elesett 116 hős emlékére 
emelt szobormüvet József főherceg lélek
emelő beszéd kíséretében leplezte le, mi
után kcgyeletes és elmulhatatlan hálája je
léül hatalmas babérkoszorút helyezett a szo
bor talapzatára. A szoborleleplezö ünnepélyt 
diszebéd követte, amelyen József főherceget 
dr. Várig Albert, a kerület országgyűlési kép
viselője köszöntötte. Az ebéd végeztével Jó
zsef főherceg vitéz Tanító Béla szárnysegéd 
kíséretében gépkocsin visszautazott Buda
pestre.

— Ma nyílt meg Alpár emlékkiállítás. A! 
Budapesti Épilőmesterek Ipartest ül ete, A 
Magyar Építőmesterek Egyesülete és a Bu
dapesti Építőmesterek Szövetsége, Alpár Ig
nác építészeti müveiből Irányi-utcai székhá
zában emlékkiállítást rendezett, amelyen’ 
megjelent József Ferenc dr. királyi herceg a 
kiállítás fővédnöke is, akit Ziegler Géza el
nök üdvözölt. Az üdvözlések után József Fe
renc királyi herceg meleg szavakkal méltatta 
Alpár emlékeit, majd megtekintette a kiállí
tás anyagát amely után a rendezőség villás
reggelit adott a magas vendég tiszteletére.

ÍIA KEVÉS PÉNZÉRT 
ELEGÁNSAN AKAR 

REMÁZKORN1
keresse fel László Sándor férfiszabó üzletét, 
Rákóczi-ut 50, ahol mérték után őszi vagy) 
téli férfiöltönyöket, felöltőket vagy télikabá
tokat háromféle árban, 60, 70 és 80 pen
gőért késeit a legdivatosabb szabásban, ki
fogástalan kivitelben. Mintákat vidékre bér
mentve küld. Felhívjuk t. olvasóink figyel
mét ezen megbízható cégre.

— Domony Móric negyedszázados jubi
leuma. A Magyar Kir. Folyam- és Tenger
hajózási Rt. alkalmazottai meleg és benső- 
ségteljes ünnepségben részesítették Domony 
Móric dr. miniszteri tanácsost, a társaság 
vezérigazgatóját, abból az alkalomból, hogy; 
huszonöt év óta áll a társaság élén.

— Meghalt a Llpót-köruti villamos sze
rencsétlenség áldozata. Tegnap este a Lipót- 
köruton a 54-es jelzésű villamos elgázolt egy) 
ismeretlen férfit. A mentők Rókus kórházba 
szállították, a rendőrség pedig vizsgálatot 
indított személyazonosságának megállapítá
sára. Mára megállapították, hogy Lichtcr 
József a neve, napszámos a foglalkozása. A’ 
szerencsétlen ember vasárnap belehalt sérü
léseibe. A rendőrség szigorú vizsgálatot in
dított, hogy megállapítsa, kiket terhel a fele*  
lősség a halálos szerencsétlenségért.

— Titokzatos autóbaleset Pillsvörösvár 
határában. Vasárnap este megjelent a főka
pitányságon egy motorkerékpáros és külö
nös autóbalesetről tett bejelentést. Elmon
dotta, hogy motorkerékpárján Pilisvörös- 
váron keresztül igyekezett Budapest felé. A’ 
község határában az országúton egy össze
tört Ford-kocsit látott. Az arrahaladó1' faluJ 
beliek elmondása szerint autószerencséllen- 
sé- történt. A Ford-kocsi összeütközött egy] 
luxusautóval és a Ford utasai megsebesül
lek. A sebesülteket a luxusautó vezetője 
fölvette és elvitte. A baleset szereplőinek 
nevét nem tudják. A rendőrség nyomban ér
deklődött az összes budapesti kórházak
ban, kiderült azonban, hogy a sebesülteket 
nem hozták Budapestre. A rendőrség foly
tatja a nyomozást.

— A „Kashana" csőkdllő ronge a modern ní' 
ajkáról ne hiányozzék, mert csókálló!

Jiltn fí’án'ahtnk csak atakra a szthé- 
nyekri vonatkozik, amelyek tiz napon,bellii 

beküliletnek i
Chrlatenacn éa Társa
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Budapc.l, IV., Váci occu 17, Uiesn. 
Telefon: Aut. 874 66.
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Hatvanfonvl tömeg meg akarta 
imcseinl egy gáMö autó utasait 
ta autó vezetője a tömeg közű lőtt s egy emöert megsebesített

(A Hétfői Napló tudósítójától.) Vasárnap 
reggel Balogh István földbirtokos és Széli 
Gyula mérnök két hölgy társaságában autón 
Debrecenbe készült. Ceglédbercel község 
halárában az autó a zoiszáguti kanyarodé
nál

összeütközött egy, az országúton álló 
szekérrel,

a szekér kocsisa az összeütközés következ
tében leesett a bakról és karját törte. Egy 
arra haladó autó nyomban kórházba szállí
totta a szerencsétlenül járt földmivest. Az 
összeütközés hírére percek alatt a közeli 
Ceglédbercel községből nagyszámú földmi- 
ycsekböl álló tömeg verődött össze. A

A miskolci rendőrség átiratban értesítette a 
budapesti főkapitányságot, hogy Miskolcról 
szüleinek lakásáról elszökött Tálas Hildegard 
tizenkilenc éves urilcány. A miskolci rendőrség 
feltevése nz volt, hogy Budapestre utazott s 
kérte a főkapitányságot, hogy kézrekcritésérc 
sürgősen indítsanak nyomozást, mert attól tar
tanak, hogy öngyilkosságot követett el. A be
jelentés alapján a főkapitányság detektivjei 
sorba járták a budapesti szállodákat s azokat a 
helyeket, ahol elképzelhető volt, hogy a meg
szökött leány elrejtőzött. .Mialatt a detektívek 
szorgalmasan kutattak a fővárosban, a főkapi
tányságon hírlapi közlemények alapján meg
jelent egy fiatalember, aki elmondotta, hogy kél 
ízben is

Megtalálták Tálas Hildegardot
Egy Holló-utcai házban rejtőzködött a Miskolcról 

megszökött urilány

A rácalmást temető 
titokzatos halottja

Exhumálják a holttestet, mert az a gyanú, hogy 
egy Pestről eltűnt fiatalemberrel azonos, aki fél

tékenység! dráma áldozata lett
A főkapitányság sérülési osztályán hosz- 

szabb idő óta folyik a nyomozás egy titok
zatos eltűnés ügyében, amelyben ma érdé 
kés fordulat következett be.

Még a múlt hónap batodikán eltűnt 
Britek Sándor 27 éves munkás, az újpesti 
Wolfner-fíy&r alkalmazottja. A rendőrség 
azóta kereste, azonban nem akadlak nyo
mára. Most azután sikerült tisztázni eltű
nésének körülményeit. Megállapították, 
hogy

Brück Sándor eltűnése napján egy fia
tal hlvatalnoklányt kísért Pesterzsé

betre.

Este kilenc órakor elvált a leánytól t azóta 
nem adott életjelt magáról. Ezzel kapcsolat
ban olyan adatok merüllek fel, amelyekből 
arra lehet következtetni, hogy

Apa és anya harca a gyermekért
Kétszeres gyerniekrablással és rendőri beavatkozással 

folyik a küzdelem férj és feleség között
A rendőrségen nyomozás indult meg egy bo-1 Friedmann József szobafestő és gyermekrab’.ás 

Jiyolult gyennekrablftsi ügyben, amelynek hát- miatt feljelentene a feleségét. Elmondotta, hogj 
terében egy válófélben levő házaspárnak a válófélben van a feleségétől. Hároméves Ró 
gyermekért folylatott elkeseredett küzdelme bért nevű kisfiát a napokban egy Ismerősére 
áll. A napokban megjelent a főkapitányságon bízta, aki elvitte sétálni. A Tisza Kálmán-téren 
— i - . ...................  . ........ ............. ........... hirtélén

MEINL
UJTERMÉSŰTEA.

„Indiai spécin!**
teljes aromAlu. jellegzetes assanr.irAgu keve
rék, különösen a mindennapi használatra 

alkalmas.
5 dkg. feagó 1.Í0.

mintegy hatvan főnyi tömeg fenyegető mó
don lépett fel és már-már félő volt, hogy 

incgllncselik Balogh István társaságát,

amikor szorongatott helyzetében

Széli revolvert rántott elő és egy lövést 
adott le, amely karján könnyebben meg

sebesítette az egyik földmivest.

Rövidesen csendőrök teremtele a helyszí
nen, akik jegyzőkönyvet vetlek fel a történ 
tökről és igazoltatták a társaságot. Az eljá
rás, az összeütközés, valamint az önvéde
lemből történt fegyverhasználat miatt tér 
mészctszerüen megindult az eljárás.

találkozott Budapesten Tálas Illldegard- 
dnl, aki a Holló-utca egyik házában rejtőz

ködik ismerőseinél,

A detektívek figyelés alá vették a Holló-utcát és 
vasárnap délelőtt az egyik házból kijövet észre
vették Tálas Hildegardot. Az egyik detektív iga
zolásra szólította fel. Előbb hamis nevet mon
dott be, később aztán bevallotta, hogy

valóban Tálas Hildegard.

Előállították a főkapitányságra, értesítették 
Miskolcon lakó szüleit az elszökött leány meg
találásáról. Addig, mig a leány szülei Buda
pestre érkeznek, saját érdekében a rendőrségen 
tartják.

féltékenységl dráma áll a titokzatos el
tűnés hátterében.

Most derült ki az is, hogy szeptember 14-én 
Rácalmás határában egy férfi holttestét 
fogták ki a Dunából.

A holttesten külsérclmi nyomokat talál
tak

és derekán bőrő\' volt áthurkolva. A holt
test néhány napig Rácalmás hullaházában 
feküdt és mint ismeretlent temették el A 
nyomozás újabb adatai alapján most

exhumálni fogják a rácalmás! temető 
ismeretlen halottját,

mert az a gyanú, hogy Brück Sándorral 
azonos. A rendőrség már meglette a szüksé
ges intézkedéseket az exhumálásra, amely 
tisztázni fogja a titokzatos eltűnés ügyét.

melléjük lépett az asszony, kiragadta Isme
rőse kezéből a kisfiút és elfutott vele.

A feljelentés alapján nyomban detektívek men
tek ki Frledmanné lakására. Az asszony ira
tokkal igazolta, hogy joga volt elvinni a gyer
meket, mert a gyámhatóság intézkedése szerint 
a végleges döntésig a gyermeket magánál tart
hatja.

Úgy látszott, hogy ezzel be is fejeződött nz 
ügy. Ma azután ujubb esemény történt. Az 
apa, H0Í látszik, nem tudott belenyugodni abba, 
hogy a gyermek az asszonynál marad. Napok 
óta lesben állt a Déri-utcában, ahol válófélben 
levő felesége lakott Ma reggel Friedmanné sé
tálni indult a gyermekkel. Friedmann hirtelen 
odaugrott,

felkapta a gyermeket, futásnak eredt s még 
mielőtt utólérlictték volna, eltűnt.

Most már ax asszony ment a főkapitányságra 
s ugyancsak gyermekrablás miatt feljelentette 
a férjét. A rendőrség nyomban érintkezésbe 
lépett a gyámhatósággal, hogy végre megálla
pítsák,

kit illet a gyermek
s hatósági intézkedéssel tisztázzák azt, hogy az 
apának, vagy az anyának van jussa a kisfiú
hoz.

W0F ■ MHMBIÍW0 Bpest, RoUenbiller u. 48

ELIDAfe^ SZAPPAN1
A főváros lakosságának nem kell 

tartania a tífuszjárványtól — 
mondja a tiszti főorv ősi hivatal

Az utóbbi napokban olyan jelentések ér
keztek a vármegyeházára, amely szerint 
a budapestkörnyéki községekben veszedel
mes tífusz és kanyaró járvány pusztít. Bu
dakeszin például

hatvan kanyaró megbetegedés történt 
és több tifuszeset fordult elő, 

sőt az egyik beteg a járvány áldozata lett. 
Ugyancsak hasonló jelentések érkeztek a 
lobbi községekből, főképpen Káva köz
ségből és Nagykovácsiból.

A tífusz és kanyarójárvány terjedésének 
megakadályozására a vármegyei tisztifő
orvosi hivatalban

vasárnap megtették a szükséges intéz
kedéseket.

A budakeszi Erzsébet-szanatóriumot zár alá 
vették. A községi orvosok és a járási fő
orvosok állandó pcrmanenciában vannak.

A pestkörnyéki községekben fellépett 
tífuszjárvány nyugtalanságot keltett a fő
város lakóssága körében. Éppen ezért kér
dést intéztünk a fővárosi tisztifőorvosi hi
vatalhoz, milyen intézkedéseket lépteitek 
életbe, hogy a járvány a fővárosban el ne 
terjedhessen.

megbetegedések száma emelkedik. A leg
utóbbi jelentésben, amelyet a főváros köz
egészségügyi állapotáról adtunk ki, előfor
dul több tifuszcsct, de ez egyáltalán nem je
lent lényeges emelkedést.

A főváros lakósságának egyáltalán nem 
kell tartania a járványtól.

— A pestkörnyéki városokban és közsé
gekben mindig rosszabb volt a közegészség
ügyi helyzet. A gyümölcsszczón, meg a 
rossz kutak elősegítik a járványos megbete
gedések terjedését, de ez a fővárosra nem 
vonatkozik. Egyébként a főorvosi hivatal 
a szokásos szükséges intézkedéseket meg
tette.

Scitovszkybelügyminiszter 
és Szíranyavszky íiitain- 
titkár Kelébtara máztak
Scitovszky Béla belügyminiszter Sztra- 

nyavszky Sándor belügyi államtitkár társa
ságában hétfőn reggel Kelébiára utazott, 
ahol személyesen hosszabb beható vizsgála
tot folytatnak. Ez a vizsgálat Szabadka vá
rosának magyar területen maradt birtokait 
és egyéb ingatlanait érinti. E kérdésekben 
különböző komplikációk merüllek fel, ame
lyeknek az elintézése a helyszínén vált szük
ségessé. Scitovszky belügyminiszter és Sztra- 
nyavszky államtitkár előreláthatóan két- 
három napig fognak Kelébián tartózkodni.

Szoborleleplezés
— egy halottal

Pons, október 28. 1 

(Havas.) llcrriot közoktatásügyi minisz
ter, Daladicr képviselő és a baloldal szá
mos kiváló tagja ma résztveltek Combcs 
volt miniszterelnök szobrának leleplezésén.

Az ünnepséget végzetes incidens za
varta meg.

.Mintegy busz fiatalember --- valószínűleg 
úgynevezett királyrikkancsok — áttörte a 
kordont és megcsonkította az emlékszobor 
elülső oldalát.

A csendőrség lőfegyverét használta. Egy 
tüntető életét vesztette, egy megsebe

sült; a többit letartóztatták.
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F. évi november hó 1-én, rstlttírtökön este

UI K G AT I LI K
Eredeti amerikai jazz és tangó zenekar! 
Minden délután S órai tea a télikertben!

American bar

Megszökött hazulról 
és öngyilkos lett egy kislány, 

mert szülei bántalmazták
Szombaton este az újpesti összekötő va

súti hid újpesti oldalán foglalatoskodó járó
kelők egy tiz-tizenkétévesnek látszó kopot
tasán öltözött szőkchajii kislánykára lettek 
figyelmesek, aki a hid fel járata előtt idc-oda- 
lézcngve feltűnően izgatottan viselkedett. Pár 
perc múlva n kislány felment a hid lépcső
jén, lassan a hid közepére sétált, olt egy pil
lanatig megállt, majd egy hirtelen mozdu
lattal, anélkül, hogy a közelben lévők meg
akadályozhatták volna, lerántotta magáról 
kabátját és

hangos sikollyal átvetette magát a híd
| korlátján.
f 'A közelben tartózkodó hajósok n látvány 
szemtanúinak kiáltozásaira azonnal a kis
lányka után eveztek. A nagy sötétségben a 
mentési munkálatok megkezdése nehezen 
ment, mégis pár perc múlva sikerült az. őn- 
yyilkosságot megkísérlő kislányka közelébe 
jutni. Mikor azonban a csónakban ülő egyik 
hajós megragadta a kislányka karját, az

kirántotta magát megnientőjénck kezei 
közül és a víz alá bukott.

A parton s a hidon eközben nagy tömeg se
regiéit össze, amely izgatottan figyelte a men
tési munkálatokat, amelyek azonban

nem vezettek eredményre, 
mert o kislánykát, miután elmerült, 
nem sikerült megtalálni.

Átkutatták n hidra ledobott knbőtot, 
amelynek egyik zsebében kis papirosdarabol 
találtak, amelyen idomtalan gyerckirással n 
következő sorok Állottak:

többé

fiül SS!
p

Nöl Doh trottör fekete, 1 pánttal

HŐI tál DÓM fűzős, elsőrangú varrott 
Nffl mogyoröízinbcn. bőrbólés, frnn-
I1U6 |Jalli«U3» cla Nérókkal

Höl pantos mogyorószinben, trottör sarokkal

Hál trottör foketc, Inkk-kapllval

Hűt la doh trottör

hói pfintos cipó 
fekete, gavallór- 

narokkal 

r 15'80
Höl lakk trottör cipő 
NöS barna boxclpö kivitelben

Férfi feicipö fekete Bovró, |ó kivitelben, szegőit

r 21-
Höl divat drapp pántosclpö
Förfi ffilClpO erős boxbőrből, szegeit

p22“
Ffirfi iaB6rgsteigeri^.Pu,.i. ,.™>n 
Fdrtl Don fiergsteiger

P23"
fein maqasszeru Doxcipo 

erős, szegett 

Fém barna te; boxcipö 
varrott francia forma 

Fent cuqcs tiszti elet) JM""'

p
nöl Oiuatmoftvorö szlno 

ninH 1 pánttal, francia ulJJU sarokkal

Förll ItlClBÖ elsőrangú 
klvlto bon

Gyermek teltető Duelpo 
erői atrapablró; magasnán! 

Szám-
23—25-iff,28 80-ig, 31—35-ig

10- 14" 1850
pcngA

P14^
Rn fekete hóit 

magauzáru legjobb, legtartósabb 
fluelpő csak 31—3 j számig

vii.ftwociiur?4

I

Tánc j

„Megszöktem hazulról, mert szüleim 
mindig megvertek. Isten áldjon meg bá

tyám. Lembert Juliska".
A rendőrség keresi az öngyilkos kis

lányka szüleit.

— Továbbra is enyhe idő várható. A Me
teorológiai Intézet vasárna paz időjárásról 
a következő prognózist adta ki: Borult, 
és egyelőre még enyhe idő várható, főleg a 
Dunántúlon esővel. Később nyugtalan idő 
valószínű, nyugati részek némi lehűlésével.

— Klebelsberg kultuszminiszter az iroda
lom és a nacionalizmus összhangjáról. A 
magyar irodalmi és művészeti kongresszust 
vasárnap délelőtt 11 órakor nyitották meg 
a székesfővárosi Vigadó nagytermében. A 
kormányzó képviseletében Klebelsberg Kunó 
gróf kultuszminiszter jelent meg, a székes
fővárost Sipőcz Jenő polgármester képvi
selte. A kongresszust Ugrón Gábor felkéré
sére Klebelsberg Kunó gróf kultuszminiszter 
nyitotta meg, aki nagyobb beszédben hang
súlyozta a nemzeti gondolatnak úgy a ma
gyar irodalom, mint a magyar művészet te
rén való érvényesítésének szükségességét. Az 
egészség jele nz — mondotta a kultuszmi
niszter — ha a nép nem az internacionaliz
musra, hanem a nacionalizmus megerősíté
sével reagál. Ha meglesz az összhang az iro
dalom, a művészet*és  a nacionalizmus kö
zött. amelynek nz érzései a nagy tömegeket 
betöltik, akkor nincs ok aggodalomra a ma
gyar irodalom és művészet jövője tekinteté-

Ferii barna cipő 
magasszáru, francia 

forma, la, varotl

P26-

meg nem felelő árul De- 
csereiünK vagy érte a 

pénzt visszasdjuit.
rostán nortoftoiteeg- 
mentesen uianue?oí»j 

szánnunk.

"| — Bethlen miniszterelnök meggyógyult

I Bethlen István gróf miniszterelnök az el
múlt héten megbetegedett. Betegsége miatt 
a miniszterelnök szerdától kezdve nem je
lenhetett meg a képviselőhöz ülésein. Kez
detben, mikor n betegségnek hire terjedt, 
általános izgalmat keltetlek azok az értesü
lések, amelyek szerint a miniszterelnöknek 
parntifuszn támadt. Csakhamar kiderült, 
hogy nem rosszindulatú influenzáról van 
szó, amely néhány napi betegágyhoz kö
tötte a miniszterelnököt. Bethlen István gróf 
pénteken mór felkelt és este elnökölt is a 
minisztertanácson. Vasárnapra a miniszter 
elnök egészsége helyreállott.

— Nagyatád! Szabó István emlékezete. 
Erdőcsokonyáról jelentik: Mayer János föld
művelésügyi miniszter vasárnap több kis
gazdaképviselő társaságában fölkereste nagy
atádi Szabó István sírját, ahol kcgyeletcs 
ünnep keretében adóztak a kisgazdák az el
hunyt vezér emlékezetének. A sírnál Bárány 
Sándor képviselő beszélt.

— Tagavató vacsora a Terézváros! Társas
körben. Jól sikerült tagavató évadnyitó estély- 
lycl egybekötött vacsorát rendezett a Terézvá
rosi Társaskör. Steiner György ügyvezető el
nök megnyitó szavaiban megemlékezett a kör 
elnökének, Dinich Vidornak érdemeiről, ame
lyeket a terézvárosi ifjak pártfcgásolásával és 
egyéb közéleti téren a polgárság érdekeinek 
szolgálatában szerzett, majd a körbe tömörült 
választók törhetetlen ragaszkodásáról és hűsé
géről biztositolta Bethlen István gróf politikó- 
jának fővárosi exponenseit: Ripka Ferencet és 
Kozma Jenőt. Dinich Vidor az ujtagokat avató 
beszédében politikai elgondolását az egymást 
megbecsülő társadalmi és felekezeti különbsé
geket nem ismerő polgárság együttműködésé
ben látja, mert csak ezzel az összefogással rak
hatók le az erős, nagy Magyarország alapjai. 
A gazdasági válságból is csak ezen az utón le
het kiláholni. Ezután Sarkady Sándor, a kör 
angyalföldi csoportja és a Jóbarálok Asztal
társasága nevében köszöntötte a kör vezetősé
gét és tagjait.

— Egy autó kigyulladt és elégett ni or
szágúton. Könnyen végzetessé válható sze
rencsétlenség történt vasárnap reggel Sze
ged közelében. A sándorfalvai országúton 
eddig még meg nem Állapított okból kigyul
ladt Schrciter Hugó nyugalmazott őrnagy 
autója, amelyben Daróczy Pál és Nógrád 
Lajos ültek. A kigyulladt autó pillanatok 
alatt lángbaborult s úgy az autó vezetője, 
Schrciter Hugó ny. őrnagy, valamint a benn
ülök az utolsó pillanatokban menekültek ki 
nz égő autóból. Az országúton elhaladó ko 
esik utasai nyomban az autó oltásához fog
tak, de nem lehetett, a kocsit megmenteni. 
Az autó rövid percek alatt teljesen össze 
égéit.

— A vonat elé vetette magát egy életunt 
fiatalember. Vasárnap reggel a Soorksáriul 121. 
számú ház előtt a ráckevei vicinális *'  — 
tette magát egy fiatalember. A vonat 
teljesen szélroncsolták az öngyilkost, 
talált Írásokból megállapították, hogy 
gyilkos Demeter László pesterzsébeti 
ember, aki Pesterzsébeten a Hajnal-utca 27 
számú házban lakik. Talállak az öngyilkosnál 
egy levelet, amelyet édesanyjához írt. A levél 
szerint szerelmi bánata miatt követte cl tettét. 
Holttestét a bonctani intézetbe szállították.

— Halálozás. Dr Ehrenfcld Bertalan ügyvéd, 
a Hazai Áruhitel rt igazgatója és jogtanácsosa 
negyvenéves korában, vasárnap elhalálozott. 
Az elhunyt ismert tagja volt a főváros társa
dalmának és különösen nagy tekintélyt szer
zett magának a hitelbiztosítás kiépítése terén. 
Dr. Patai József szerkesztő sógorát gyászolja az 
elhunytban. Temetése ma, hétfőn délután lesz 
az uj rákoskeresztúri temetőben.

— A budapcst—wicni szcmélyhajójáratok 
megszüntetése. A Magyar Királyi Folyam- és 
Tengerhajózási Rt. igazgnlósága közhírré teszi, 
hogy a budapest—wicni személyhajójáratokat 
az alacsony vízállásra és az4 előrehaladott évad
ra való tekintettel a folyó évben akként szün
teti meg, hogy az utolsó menet Budapestről 
Wienbe október hó 29-én, Wicnböl Budapestre 
pedig november hó 1-én lesz. Gönyü—Győr kö
zötti csatlakozó hajójáratok november 1-én 
szintén megszűnnek. A gyorsárufclvétcl a hu- 
pest—wleni irányban október 29-6n, a Wienből 
lefelé Irányuló forgalomban október hó 3t-én 
megszűnik.

— Húsiparotok gyűlése a közüzemek ellen. 
Vasárnap délelőtt a mészáros- és hcntcsiparo- 
sok a régi képviselőházban nagygyűlést tartot
tak. Kollár Gábor elnöki megnyitója után Bitt- 
ncr János a kereskedelmi és iparkamara alel
nöki hangsúlyozta, hogy a fővárosi üzemek 
tisztességtelen konkurenciát csinálnak a kis 
iparnak. Határozati Javaslatot nyújtott be, 
amelyben követeli a községi élelmiszerüzemek 
megszüntetését. A határozati javaslatot egyhan
gúan elfogadták. Ezután Pogány Jenő a mé
szárosok sérelmeit ismertette.

— Nyugdíjas közalkalmazottak gyűlése. A 
nyugdíjas közalkalmazottak vasárnap délelőtt 
a vármegyeházán országos kongresszust tar
tottak. Ballá István dr. elnöki megnyitója után 
előterjesztette a határozati javaslatot, amely
ben felkérik a kormányt a sérelmek orvoslá
sára Csikg. Jánoi hétszáz nyugdíjas színész 
sivár helyzetét ismertette, Somlyó főtitkár n 
valorizációt sürgette, majd kengyel Zoltán a 
nyugdíjasok özvegyeinek és árváinak érdekében 
kért sürgős intézkedést. Ezután több részlet
kérdési tárgyalták meg.

— Az elegáns világ kedvelt találkozóhelye az 
újonnan berendezett Royal-Pálmaterem és 
Ámerican-Bar Eredeti szenzációs amerikai 
Jazz zenéjére táncol az urikőzönség. Szolid, 
polgári árak.

A horhnyavdsdtlrt kS(Sn.>é< Hgyefmébet Mielőtt ha- 
risnyeizökséidelét beszerezné, legtnrtrgebbrn ajánljuk, 
'io«y Utcgn«r..i meg ml-lóbb u féle VII., Kazinczy- 
ntea 7. a.-.ám alatt létezfi és a legtöbb hírnévnek firvendfi 
hnrisnyaárnházr.t. ahol n legolcsóbbtfil a legkénjcacbb

elé ve- 
kerekei 
A nála 
nz ön- 
flatal-

nnnsnyaartinaznt, nnoi n icgoic.wuoioi ■
'zléseket l» kielégítő választékra talál. Olcsó szabott ! 
árak és legponlosabb kiszolgálás a tulajdonos szigorú 1 
felügyelete mellett,

— Agyonlőtte magát a győrszcnimártonl 
jegyző. Győrből jelentik: Kirsgen János 
győrszenlmárloni jegyző szombaton délelőtt 
eltávozott hazulról és családja hiúba várta, 
nem jött haza. Vasárnap jelentették az el
tűnést a csendörségnek, amely rövid nyo
mozás után meg is találta az eltűnt jegyző 
holttestéi Kisnyalka község határában. A 
A jegyző vadászfegyverével főbelőtte ma
gát. Az alispán azonnal vizsgálatot rendelt 
el, de megállapítást nyert, hogy a jegyző 
gondosan intézte az ügyeket. Az öngyilkossá
got családi okokkal magyarázzák.

— Harming Vilma berlini színésznő ha
lálos autóbalesete. Plauból jelentik: A Plau 
mellett fekvő Gerzhagen-birtok területén 
vasárnap délután súlyos automobilszeren
csétlenség történt. Egy autó, melynek volán
jánál Harming Vilma ismert berlini mű
vésznő ült, hatalmas tempóban száguldott 
az országúton, amikor egy hirtelen kanya
rulatnál az autó hátsó része kifarolt, ami
nek következtében a gépkocsi az országutat 
szegélyező árokba borult, maga alá temetve 
Harming Vilmát és egy másik férfiutasát. 
A segítségükre siető emberek vérbefagyva 
találták meg őket, mindketten súlyos csont
töréseket és belső vérzéseket szenvedtek s 
néhány pillanat múlva kiszenvedtek.

Megdőlt az Einsteln-clmélet I („Fé
szek-béli fogadás II. ötlet.) Maga 
Einstein Albert, a nagy tudós is ki
jelentette a sajtó képviselői előtt, 
hogy bárha számításai szerint minden 
relatív e világon, egy abszolút igazsá
got ő is talált: a Tátra oxygénes 

mosószer a legjobb.

— A Good Tcmplár Rend előadása. A Rend 
boriin—brandenburgi kerületi elnöke, Paarmann 
Erich kelet—európai elöadó-köruljában főváro
sunkat is meglátogatja és f. hó 31-én, csütörtö
kön este 7 órakor az újonnan átalakított Nép
egészségügyi Muzeum előadótermében (VI.rf 
Eötvös-utca 3.) „Az alkoholizmus leküzdése 
mint nemzeti cselekedet" címmel németnyelvű 
tolmácsolt előadást fog tartani. Vendégeket szí
vesen látnak.

— Munkásegyesfllet! jubileum. Pápáról je*  
lentik: A pápai kereszlényszocialista munkás
egyesület ma ünnepelte fennállásának huszon
ötéves jubileumát. A jubileumi közgyűlésen 
Németh József pápai esperes-plébános, az 
egyesület elnöke mondott megnyitóbeszédet. 
Varga József postafőnök, az egyesület 25 éves 
munkálkodását ismertette Haller István, a ke
resztényszocialista eszmékről tartott előadást.

—A legaktuálisabb jogszabályok. A Magyar 
Törvénykezés uj száma közli az öregségi, rok
kantsági, özvegység! és árvaság esetére szóló 
biztosítás jogszabályait, amelyek január 1-én 
lépnek életbe. Sok más érdekes közlemény teszi 
még érdekessé a dr. Pongrácz Jenő szerkesztésé
ben kéthetenként ' ’ " ’
Szemlét, amelynek 
3 P.

—- Bájos a szép 
egy csésze illatos, 
A tea hangulatot kellő szimbóluma a kedélyes 
otthonnak. Uj termésű Meinl-tea a legjobb, 
ízlelje meg teakeverékeinket próbafözéseink 
alkalmával. Próbafőzés van a jövő hélen : 
hétfőn Király-utca 33., Margit-körut, kedden 
Király-utca Í08., Horthy Miklós-ut, szerdán 
Baross-utca, Szilágyi Dezsö-tér, csütörtökön éa 
pénteken nincsen, szombaton Pesterzsébet, 
Üllői-ut.

Az évtizedek éta általánosan fismert Relnhardt cipA- 
úiulióz Muzeum-köruti üzletét f. hó végén bcsztl'Ueti. 
Melegen ajánljuk a lábbelit vásárló közönség figyelmébe, 
hogy használja fel a kedvező alkalmat és látogasson bo 
a megszűnő üzletbe, ahol bámulatos olcsó árban vásá
rolhat.

megjelenő Törvénykezési 
előfizetési dija negyedévre

asszony, amikor vendégeit 
aromás teával megkínálja.

— A Hermes Magyar Általános Váltóüzlet Bt. 
Igazgatósága elhatározta, hogy az 1928 novem
ber 5-én tartandó közgyűlésnek Javasolni fogja, 
hogy az 1927—28. özlelév 671.609.97 P-t tevő 
tiszta nyereségéből részvényenként a mull évi
vel egyenlő 2.40 P (12%) osztalék kerüljön ki
fizetésre.

— Az Unión Naslc 8 frank osztalékot tizet. 
A Nasicinnk október 20-án Gcnfben megtartott 
közgyűlésén az 1927—28. iizletévre nyolc tvájci 
frank osztalék fizetését határozták el. Elhatá
rozták egyúttal a korábban kapott felhatalma
záshoz képest uj részvények kiadását oly érte
lemben, hogy minden tiz régi részvény egy uj 
részvényre való átvételi jogot biztosit 140 svájci 
frank árfolyam mellett. Az osztalékot 3%-os 
svájci szelvényűdé levonásával november 1-től 
kezdve fizeti ki a Hazai Bank Rt. Budapesten 
és n Banqve de Paris et des Pays-Bas fiókja 
Genfijen. Ugyanezen intézeteknél gyakorolható 
az elővételi jog is november 5-tőí november 
12-ig. A közgyűlés a régi igazgatóságot, ez 
utóbbi viszont a régi elnökséget újból egyhan
gúlag megválasztotta.

UG6ZEB* Alapfttatott 1M4
LBGJOBB
PAP UOOLCSÓBS

PAP*.
Kárpitosán], vas- 

s rézbutorcyára
Saőnyeg. pokróc. fUjfíflíny, ágy- és asl 
talteritők mIádén kivitelben kaphatók

Ű1CHNER JA'NOÓ
■irtapu’. Erisí»int-i<wui 20.

■v • «. iinni. •mmbMmw,
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„Színigazgató 1928“
Bárdos Arthurnak, a Budapestről elszármazott 
berlini színigazgatónak botrányos afférja Alfréd 
Kertel, a legkiválóbb német kritikussal — Alfréd 
Kerr cikkében hamisítással vádolja Bárdos Arthurt

A Hétfői Napló jelentette elsőnek annak
idején, hogy Bárdos Arthur az ismertnevü 
színigazgató a Rencsnnce s a Belvárosi Szin
ház volt vezetője Berlinben sem maradt 
hűtlen hivatásához. Bárdos Arthur Berlin
ben a „Thcather lm Palmenhaus" néven 
színházat alapított és a napokban tartotta 
első darabjának a „Bibi 1928" cimü darab
nak bemutatóját. A berlini szinházi vilá
got a magyar színigazgató egy

óriási botránnyal kapcsolatban kavarta 
fel.

amelynek másik főszereplője nem kisebb 
ember, mini a németek leghíresebb, legelis
mertebb nagy kritikusa, a magyarföld Alfréd 
Kerr.

A „Bibi 1928" cimü darab, amelyet Tho- 
mas Mann öccse Heinrich Mann, a kiváló 
regényíró irt, amelynek cselekménye cgv 
tetőtől talpig romlott, tehát 1928-as fiatal
ember körül forog, vagyis érzelmekre talált 
a berlini sajtónál. Voltak, akik dicsérték, de

a sajtó legnagyobb része elítélően nyi
latkozott a darabról.

Mindezek ellenére a berlini napilapokban 
és a berlini utcákon plakátok formájában a 
kritikusok meglepődve olvasták azt, hogy 
ők Bárdos színházának darabjáról milyen 
jó véleménnyel vannak.

Az történt ugyanis, hogy

Bárdos Arthur a „Bibi 1928“ kritikáiból 
rendszertelenül, hiányosan szavakat és 

félmondatokat ragadott ki, 
amelyeknek olyan volt a tendenciájuk, mint
ha a darabot dicsérték volna. A B. Z. am 
Mittagban is megjelent a „Palmenhaus 
Theaternek“ egy nagy hirdetése, amely egy
más alá sorakoztatta a fényes kritikákat.

Berlinben ehhez ugylátszik nem szoktak 
hozzá a kritikusok, mert óriási felzúdulás 
támadt a kritikák nyilvánvaló meghamisí

tása miatt. Alfréd Kerr „Direktorén 1923" 
cim alatt a Berliner Tageblattban egy nagy 
cikket tett közzé, amelyben többek között 
ezeket írja:

— A kritikámnak rendszertelen kihagyá
sokkal történt idézete olyan

hamis látszatot eredményezett, 
mintha bírálatom igyhangzana:

„Rendkívül lebilincselek ezek a disznó
súgok, ez egy olyan előadás, amit meg 

kell nézni 1“
Éppen az ellenkezője áll kritikámban.

— Nyomatékosan felszólítom a szinház 
vezetőjét, hogy

tartózkodjék a kritikáknak ilyen mó
don való meghamisításától, 

amellyel a fizető közönséget hamis adatok 
alapján becsalja a színházba és őket meg
károsítja.

Felszólítom a közönséget, akik jegyüket 
megváltják, hogy ilyen esetekben von

ják felelősségre a színigazgatót.
Alfréd Kerr."

Talán pesti szemmel nem is mérhetik fel 
azt az óriási konsternácíót, amelyet Alfréd 
Kerrnek ez az éles kíméletlen nyilatkozata 
keltett. Berlinben Bárdos Arthur — és ezt 
sajnálattal állapítjuk meg — rossz ómennel 
indult cl a berlini szinházvezetés utjain, 
mert Berlinben Alfréd Kerr nem az az em
ber, akivel előnyős lenne ujjathuzni, Alfréd 
Kerr, aki a közönségnél a legbefolyásosabb 
és leghatalmasabb szinházi potentát, egyút
tal gyűlöli a magyarokat és minden olyan 
magyar művész megnyilatkozását, amely 
esetleg alatta áll az ö meglehetősen magas 
kritikai mértékének. Alfréd Kerrnek a berli
niek szinházi „tigrisének*'  nem egy áldozata 
van már. A berlini magyar művészek éppen 
azért nagy megdöbbenéssel és konstcrnáció- 
val fogadták Bárdos Arthur szerencsétlen lé
pését és Kerr sértően bántó nyilatkozatát.

se Tüzeli az eiszaman
a szenzáció erejével fog hatni az UJ SZÍNHÁZ ragyogó előadásában 

Bemutatós november 8. (8) Nyilvános főpróba: november 2. (8) 
A jegyeket egy hétre előro árusítja a pénztár és a városi jegyirodák.

Kedden, szerdán és csütörtökön a Tüzek ar. éjszakában technikai előkészületei 
miatt nincs előadás.

A Win^s vasárnapja
Ezren és ezren íoiongfak a mai „légi parádé" repülőgépeiről 
leszóri felhívásokért. — Az Üllőí-nii sportpálya közönsége 
meglepetéssel nézte Kaszala Károly haláKmegvető bravúros 
mutatványait. — A Wings bemutatója a kormányzó részvé
telével szerdán délután 5 órakor lesz a Royal Apollóban
két órakor vitéz Kaszala Károly, Enders György 
éz vitéz Hefthy Frigyes n legkiválóbb magyar 
pilóták a v^ras legforgalmasabb pontjai fölött, 
de elsősorban a Royal Apolló fölött keringtek 
és

a város utcáira százezer számozott felhívást 
dobáltak le.

óriási nézőközönsége volt a különös légi pará
dénak és valóságos közelharcot folytatlak egy- 
egy {elhívásért, amelyeknek tulajdonosai körül 
száz személyt ingyenes sétarepülésre visz el a 
Magyar Aero Szövetség.

Vitéz Kaszala Károly a 18 Hp.-s Lampih gé

pével tette meg Budapest fölött a légi utat. 
Ugyanazzal a géppel, amely a Budapcst-Róma-i 
utat abszolválta. Beszálláskor azonban

ez a gép szerencsétlenül járt, 
amennyiben a kereke eltörött. A Royal Apolló 
és a Magyar Aeró Szövetség felkérésére azon
ban Kaszala Károly már előbb vállalkozott 
arra, hogy nz Üllői-uti sportpályán a Ferencvá
ros és Rapid mérkőzés szünetében repülő pro
dukciókat végezzen. Kaszala Ígéretének eleget 
akart tenni, épen ezért egy kél fedeles gépbe ült 
ült és a gyönyfrü napfényes időben ellátogatott 
az ÜUŐl-uti spoitpálya föle.

Egész héten minden este 8 órakor

Az utolsó Verebély lány
FŐVÁROSI OPERETTSZINHÁZ

VÍGSZÍNHÁZ
Szombaton, november 3-An 

először 

BÖLCSODAL
Fodor László vigjátóka. Főszereplők:

Varsányi írón, Makay Margit, Zombory Mercedes, Törzs, Góth, Rajnai, SomJay,
===■B&l&HBa&HBMBMBasaaB&MaBBHEBBan

Belvárosi 
Színház

A vasárnap a Wingsé volt. Ma délben tizen- 
A közönség nagy meglepetésére a leghajme- 

resztfibb looplng the loopjait csinálta 
egymás után é9 mig a publikum visszafojtott lé- 
lekzettel figyelt az égre, addig Kaszala fent o 
levegőben játszi könnyedséggel fordította há
lára a gépét, majd spirális alakban hirtelen a 
föld felé esett, hogy aztán gépét a levegőben le
állítva, újra meredeken felfelé vigye az útját.

A mérkőzés közönségének szórakozása, amely 
az Izgalmas foolballmcccsen kivüi int egy nem 
várt repölőbravurokkal bővült, természetesen

zúgó tapssal köszönte meg Kaszajának mu
tatványait, 

aki egész közel ereszkedett a tribünök közön
ségéhez és kendőloboglalússa! viszonozta aa 
óváciőt.

Az előzményekhez tudni kell, hogy a Magyar 
Aeró szövetség a Royal Apollóval karöltve ren
dezi meg a „Wings" cimü szinkronizált film be
mutatóját és ezzel kapcsolatosan a repülés tör
ténetének ismertetését

A Wings n szárnyas ember szimfóniája.
A repülés csodás élményeinek a technika bra
vúrjainak, az emberi elme hallatlan teljesítőké- 
pességének himnusza ez a film, amelynek szép
ségeit és páratlan érdekességét csak az növeli.

hogy a „Wings" az első szinkronizált film*  
amely Budapestre eljutott. A „Wings" kísérő
zenéje Amerikában készült és ez erősen kihang-’ 
súlyozza a levegő gépeinek bugását, a gépfegy
verek kattogását, az ágyuk dörgését, amelyek 
egy speciális nagyarányú elektromos apparátua 
a filmmel egyldöben közvetít a közönségnek.

Amint enilitetük a „Wings" bemutatójával 
egyldöben a repülés történetét is megismerheti 
az, aki meghívót kapott a Royal Apolló szer
dán 5 órakor tartandó díszbemutatójára. Ezen 

a bemutatón, amelyen a kormányzón kívül 
több miniszter, sok polgári és katonai elő

kelőség megjelenik,
teljes számmal képviseli magát a Magyar Aeró 
Szövetség és az A. E. Sportrepülők Szövetsége, 
akik demonstrálni akarják megjelenésükkel a 
magyar repülés elmaradottságát.

Fel fognak vonulni a premiércn és a további 
előadásokon a repülés úttörői és azoknak mu
tatványai 1803-tól addig a napig, amikor a 
Wingsben kicsúcsosodik az a meggyőződé- 
síink, hogy az emberiség immár nincs a röghöz 
kötve.

A IWnfp bemutatóját kivételesen szerdán 
rendezi a Royal Apolló, de mindenesetre hosz- 
szu hetekig fogin miisoron tartani ezt a filmet, 
amely az amerikai filmgyártás egyik legcsodá- 
sahb produkciója.

A pályadijak a kővetkezők:

I. dij
n. dij 

ÍII. dij

A Corvin Aruház r. t. pályázatot hirdet & legszebb 
magyar mese megírására. — A pályázaton minden 
magyar állampolgár részt vehet, akár hivatásos író, 
akár műkedvelő.

A megírandó mese tárgya semminemű korlátozás alá 
nem esik, ellenben határozott kikötés az, hogy nem 
szabad reklúmiziinek lennie, ennek folytán nem is szat 
bad vonatkozásban állnia a Corvin Áruházzal. —• 
Feltétlenül eredeti legyen és magyar tárgyú. — Terje*  
delme nem lehet több, mint 12 géppel irt fogalmazó*  
papir-oldal.

A mese struktúrája olyan legyen, hogy annak nyolc 
kimagasló jelenete festmény, dombormű vagy szobor*  
csoportozat alakjában ábrázolható legyen oly módon, 
hogy a Corvin Aruház nyolc kirakatában akár mint 
festmény, akár mint szoborcsoportozat reprodukáltál*  
hassák.

A pályaművek Írógéppel leirva és zárt borítékba zárva 
ajánlottan a Corvin Aruház r. t. igazgatóságához kük 
dendők be (Budapest IV. Postafiók 57).

A pályázat szigorúan titkos, ennek folytán névaláírásost 
pályázatokat nem veszünk figyelembe. A pályázatok*  
hoz lepecsételt jeligés levél csatolandó. A jelige a 
pályamű első oldalán is feltüntetendő. A beküldött 
pályamüveket borítékukon <Mesepályázat» szóval kell 
jelölni.

Felkérjük a pályázókat, hogy a beküldött pálya*  
müvekről okvetlenül tartsanak maguknál másolatot, 
mert — a legnagyobb gondosság mellett is — nem vál*  
laihatunk szavatosságot a kéziratért Kéziratokat vissza 
nem küldünk.
A beküldés határideje 1928 november 15. (Postai fel*  
adás esetén a postabélyegző kelte mérvadó.)

A beérkezett pályamüveket öt tagból álló birálóbizott*  
ság bírálja el, amely bizottság tagjai a következők!

HERCZEG FERENC iró, 
HELTAl JENŐ iró, 
HARSANYl ZSOLT iró,

a Corvin 'Aruház egyik igazgatósági tagja, a Tolnai 
Világlapja szerkesztőségének egy tagja.

1,200.— pengő 
600.— pengő 
300.— pengő

haadását az esetben,

Az I. díjjal kitüntetett lég. 
szebb mese f. é. december ha. 
vában a TOLNAI VILÁG' 
LAPJABAN jelenik meg.

A bírálóbizottság fentartj*  
magúnak a jogot, hogy a pia 
lyadijak kiadását saját beli- 
tása szerint Intézze. Termi, 
szctcsen tisztán Irodalmi szem, 
pontok vezérelik. A dijak kis 

__ a pályaművek meg nem felelné, 
nek, megtagadhatja vagy más beosztásban utalhatja ki. 

A pályanyertes müvek kizárólagos szerzői joga a Cors 
vin Áruház r. t.<é lesz. A pályadijak kiszolgáltatása el. 
lenében és a Részvénytársaság az illető müveknek szin. 
darabbá vagy filmszcenárlummá való átdolgozása teklns 
tetőben is szabadon rendelkezhetik.
A pályázat eredményét december hó elején a napilaa 
pókban fogjuk közölni.

Corvin Áruház. r. t-, Budapest
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Négy darab — 
öt magyar szerző 

Földes Imre darabja „Névtelen 
vidéki színész" megjelöléssel a 
Nemzeti Színházban feküdt — 
Az „Eltörött a hegedűm" libret
tóját Magyari Imrének, a deb
receni Bika szállóból való csúfos 

kiutasítása teremtette meg
Színházaink eheti preimér és rcpriz zápo

rában öt magyar szerző négy egész estét be
töltő darabbal szerepel, nem is szólva a Te- 
rézköruti Színpad bemutatójáról, amelynek 
újdonságait csak magyar szerzők írták. Mi
kor ezt a tényt jólesöen regisztráljuk, érde
kesnek találtuk a Hétfői Napló hasábjain 
ajakéira hívni a magyar szerzőket.

FODOR LÁSZLÓ:
(„Bölcsődal" cimü vigjáléka a Vígszínházban 

kerül színre.)
— Darabom vígjáték, nem akartam mást, 

csak szórakoztatni. Azt hiszem, hogy ez 
kerülni fog.

FÖLDES IMRE:
(Az Uj Színházban szombaton mutatják 

i,Tüzek az éjszakában" cimü drámáját.)
— Egy évvel ezelőtt készült el a „Tüzek 

az éjszakában" cimü drámám. Egy kis vi
déki színtársulat küszködése a darab mag
va. Ezúttal azonban nem anyagi válságok
kal harcolnak, hanem szembehelyezkednek 
az elnyomókkal és odalent a megszállt vé
geken ők képviselik a nagy magyar nemzeti 
eszméket. A szürke semmiségből, a véletlen 
nemzeti hősöket csinál ezekből a vidéki szí
nészekből. Bánk Bánt játsszák éppen, ami
kor a hóditó deszpota megjelenik a szin 
házban. A Bánk Bán kosztümjei megeleve
nítik azl a nemzeti türelmetlenséget, fékte
lenséget, amelyet Bánk Bán jelképez. Bol
dog vagyok, hogy a főszerepekben dara
bomban látom Kaszab Annát, Orsolya Er
zsit, a mindjobban előretörő Justh Gyulát, 
Keleti Lászlót, Lengyel Vilmost, Bérezi Bé
lát és a többieket.

SZILÁGYI LÁSZLÓ:
(A Király Színházban szinrekerülő „Eltörött 

a hegedűm" libretlistája.
— Két eszlendje foga mzott meg bennem 

az „Eltörött a hegedűm" alapgondolata. *’ 
kor olvastam ugyanis, hogy

az öreg Magyari Imrét kltcssékclték 
debreceni Bika-szállóból.

AkkoT még nem tudtam, hogy kivel fogom 
az operettemet megírni és hol kerül ez 
színre, de most, amikor uj munkámat a 
Király Szinház színpadán látom és a zene 
karból Zerkovitz muzsikáját hallom, na 
gyón, de nagyon hálás vagyok ennek az 
öreg Magyari Imrének, akinek egy fájdal
mas élctepizódja operettre való anyagot 
formált meg bennem.

ZERKOVITZ BÉLA:
(Az „Eltörött a hegedűm" zeneszerzője.)
— Mikor megtudtam, hogy munkám a 

Király Szinház jubiláris esztendejében ke
rül színre, ez a tény a nagy feladathoz mórt 
felelősséggel töltött el. Minden jókedvemre, 
minden invenciómra szükség volt, nehogy 
csalódást okozzak azoknál, akik mindig 
bizlak bennem. Most, mikor az „Eltörött a 

\ hegedűm" teljesen készen áll, látom csak, 
•azt a sok szerctelet, amivel anyagiakban is 
ífőldiszilette Lázár igazgató munkámat. Iá
ltom azt a pompás együttest, élén Lábass 
Í.Iucival, nem érzem a premier előtti druk- 
(kot, hanem valami boldog nyugalom tölt el. 
(Azt hiszem, jól dolgoztam ...

VITÉZ MIKLÓS:
. (A „Tulbuzgó ifjú" cimü darabja a Kamara 
(Színházban kerül színre.)

— Vidám történetnek nevozem el darabo
mat, de nem a műfaj ellen szóló démon 
stráció ez, hanem tényleg nem érzem más
nak és többnek ezt a munkámat. Egy szo
lid, tulbuzgó ifjú a darabom hőse, aki megy 
karriórje utján és megakadályoz egy vezér
igazgatói titkárnőt abban, hogy a vezér
igazgatói titkárnők sorsára jusson.

Figurám a háború utáni fiatalember, 
aki nem érzi a háború előtti erkölcsi és 
morál-korlátokat, aki éppen ezért fejjel 
megy neki a falnak. Hevesi Sándor igazgató 
a darab olvasása után örömmel mondotta, 
hogy végre egy szerep, amely Urayt úgy 
hozza ki, ahogy ez a nagyszerű színész már 
régen megérdemelte volnn. Végtelen jól
esik nekem, hogy Hajdú Józsefnek tudtam 
alkalmas szerepet adni, aki pedig már évek 
óta nem tud egyéniségéhez méltóan produ
kálni. Egy bankhivatainokot játszik, félénk, 
kedves, félszeg alakot.
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Kezdete

Cecil B. de Mi He nagy triója
játssza ,3 10-ik utca" cimü filmdráma főszere
pét. Várkonyi Mihály, a csodálatosan szép Phi
lips Haver és Josef Schildkraut ez a trió, amely 
a lüktetőén érdekes, komor színekkel megfes
tett és mindvégig izgalmas filmdráma három 
figuráját kelti életre. A „10-ik utca" egy nagy 
bérkaszárnya drámája. Itt él albérletben Josef 
Schildkraut egy megrögzött betörő és Várkonyi 
Mihály. Mindketten szerelmesek Philips Ha
verba, a szállásadónőjük lányába. A két albérlő 
a sötét nyomortanyán ölre megy a leányért, 
akinek szive a tiszta és becsületes Várkonyi 
felé húz. A lány félszében hitegeti a betörőt is, 
akit le akar téríteni a bűn útjáról. A házban 
történt gyilkosság azután nem várt bonyodal
mak elé állítja a szerelmes párt. Mindhárom 
figura olyan karakterisztikus és annyira filrn-\

Péntek kivételével minden este

A J A K Z E A ERES
Pénteken

DANTON HALÁLA
n.Uil'AK SZÍNHÁZ

SZÍNHÁZI napló
jlá a tartotta meg első megnyitó-ülését az

Irodalmi és Művészi Kongresszus. Hol
nap kerül tárgyalás alá a magyar írói és szi- 
nészvilág panasza a cenzúra túlkapása ellen 
és ma kezembe került egy hetilap, amelyben 
Geiger Richárd kormányfőtanácsos, a Star- 
filmgyár vezérigazgatója teljes címmel, név
vel és ranggal védelmére kelt a mindenki 
állal ócsárolt, a szabad emberi művészeti 
jogokat mélyen sértő cenzúrának. Hogy a 
cenzúra milyen kerékkötője a művészetek 
kifejlődésének, az üzleti élet forgásának, azt 
legjobban a mozisok érzik, akiknek elnöke 
érthetetlen módon, maga és a szakmájához 
tartozó nagy érdekcsoport alatt vágja a fát. 
A cenzúra, eltekintve attól, hogy guzsbaköti 
a filmeseket, eltekintve attól, hogy csodás 
művészi produkciókat kérlelhetetlen ollójá
val összcvagdal, sok pénzébe is kerül a film
szakmának és ezen keresztül a közönség
nek. Geiger Richárd, aki cikkében úgy nyi
latkozik, hogy a szabadságjogok leglelkesebb 
harcosának is el kell ismernie, hogy bizo
nyos mértékekben politikai és gazdasági 
szükségesség a hatósági ellenőrzés a művé
szetek terén, beszéljen csak a saját nevé
ben, mert a szabadság jogok többi lelkes 
lelkes harcosának egészen mát a véleménye 
a cenzúráról, ö, aki a cikkében is megírja, 
hogy hivatásánál fogva napról-napra talál
kozik a hatósági ellenőrzéssel és annak leg
bürokratikusabb formájával, megállapít ja, 
hogy a cenzúra, úgy a kulturnivónak, mint 
a gazdasági életnek előnyeit szolgálja. Való-

120 krokodilul
Cap. Wall bámulat baejtő szeliditése

3 Swifts
Amerikai zsonglőrök

Nathaiw Bros
Humoros görkorcsolyázók

^Oltáraié
Zongora virtuozók 8 zongorán

■ROVfiL ORFEDRI növöm anrakclűi

ARBO
a VÁMOSI SZÍNHÁZ

szEjrzÁciós

SZÉF MMJÉNA
előadásának érdekességei:

PÉCHY ERZSI EULA ILBAK
a ragyogó SZÉP HELÉNA a világhírű táncfenomón

SZÉP HEEÉ

szerűen szép, hogy biztosan öröme telik benne 
mindenkinek, aki a filmet szereti

.4 Palace filmszínházban kerül színre Cecil 
B. de Mille ez a: alkotása, még pedig egy olyan 
attrakcióval együtt, amely magában véve is 
megérdemli a figyelmet. „Rinti és társa" ennek 
a másik attrakciónak a címe. A főszerepet Rin- 
Tin-Tin a híres kutyastar játssza, „aki"' még 
az eddiginél is meglepőbb produkciókkal fogja 
kiérdemelni a közönség elismerését

Daróczy József igazgató valóban pompás ér
zékkel alkalmazkodik a közönség ízléséhez és 
jól válogatja össze műsorát. A 10-ik utca és a 
Rln-Tin-Tin film, — amelyek csütörtökön ke
rülnek bemutatóra — bizonnyal nagy sikert 
fognak aratni, mint ahogy ezt a Palace műso
rainál már megszoktuk.

bán ez talán fennállhat a rossz és brutális 
amerikai filmekre, amelyeket, nem tudjuk 
mi okból és ki „oktrojál" Magyarországra, 
de nem állnak a magyar művészi produk
ciókra, amelyekre Geiger Richárd szintén 
rá akarja hu zni a cenzúra vizeslepedőjét.

(St.)

"XTasárnap az Andrássy-uti Színházban hir- 
* télén rosszul lett Kökény Ilona, akinek 

szerepét a „Vészcsengő" cimü bohózatban 
a fiatal Szász Ha vette át — nagy sikerrel. 
Egyetlenegy próba nélkül ugrott be nehéz 
szerepébe a fiatal kómika. Kökény állapota 
sulyos.

J2a,clt jazzre. Ez sem volt még, de nem 
volt még igazi jazz-matiné sem Buda

pesten. Ezt akarja pótolni Ábrahám Pálnak, 
az egyik legkitűnőbb jazz-muzsikusnak va
sárnap délelőtti matinéja, amelyet a Fővá
rosi Opercttszinházban rendez. Az első 
szinrekerülő jazz-ballct Delibesnek „Naila" 
valcerc lesz. De jazzben hallhatjuk majd a 
Fausztot, éppen úgy a Pcer Gyntet. A rend
kívül érdekes és egy sereg kiváló művészt 
foglalkoztató jazz-hangverseng a jövő 
zenei szenzációja lesz.

hét

J7itéz Miklósnak, akinek a napokban 
rül színre „A tulbuzgó ifjú" cimü 

rabja a Kamaraszínházban, a berlini 
scher-Verlag két darabját vette meg. 
egyik darab, ,/ ‘ 
másik a tavaly előadott „Békesség"

ke- 
da- 
Fi- 
Az 

„A túlbuzgó fiatalember", a 
című 

anlimilitarista dráma. A Békességet a düs
seldorfi állami színházban, majd a prágai 
nemzeti színházban fogják előadni.

Schulatoffs
Táncbra varjai

Békeffi László 
Nsi.na de Herera 
Wong CBio Chlng

Kínai csoport

Míss Athea

csak & NAPIG!
IV., Múzeum körút 31. szAm 
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MEGSKÉNIK

Női cipők, minden színben. . . . . . P l®**
Férfi boxcipök. minden nagyság P 18,ao

REINHRRRT
cipűúmház

1Ö2S novembertől vsak itti
VII.,  István út 26

régész divatrevü vonult fel Heifetz Jasha 
L-*  ma esti koncertjére. Csillogó ruhák, ra
gyogó nők, — akik megbűuölve hallgatták 
a nagy hegedűs produkcióját. Meg kell ál
lapítani, hog yez nem maradt alatta a szép
asszonyok és egyéb közönség várakozá
sának.
P*  rdemes volt végignézni a Magyar Szin- 

ház premiérjének páholysorát, ahol a 
kikeresztelkedett zsidó egész sora hökkent 
meg és érzékenyült el a Kölnidre hangjaitól. 
A jazzénekes valóban a zsidók darabja. A 
Koinidré a vezérmotivuma ennek a darabnak 
és talán lehet azt is állítani, hogy a Koi
nidré harmadik felvonásbeli záróakkordja 
volt az amerikai darab „alapötlete". Hogy 
ez a darab mit ér és mit nyom, arról nem 
kell beszélni, csak azt kell konstatálni, hogy, 
annak a közönségnek, amelynek ez íródott, 
nagyon megfelel, mert bizony ott a közön
ség egynémelyike megtalálhatja az elvesztett 
szivét és lelkét. Rátkay Mártonról sokat le
hetne Imi. Ez a nagyszerű színész szivét és 
lelkét öntötte ebbe a szerepébe. A kitűnő 
Salamonról viszont megállapítható, hogy sok
kal szívesebben látjuk őt a Teréz-küruton, 
ahol az ensemble köréje alakul. Fáy Szeréna 
nem tetszett, túlságosan patétikus volt, de 
annál mélyebbre kell hajolni Tóth Böske 
előtt.

TC ilharmónikasok hangversenye. A FRharmó- 
* nini Társaság vasárnap délután rendezte a 
Zeneakadémián első vasárnap délutáni hangver
senyét. Dohnányi Ernő dirigált. Szólista Székely 
Zoltán, kitűnő hegedümüvészünk volt.

A Vigszinház a „Bölcsődal" után külföldi 
darabot mutat be. Legközelebbi ujdon*  

sága Maugham: „Constanturife" cimü da
rabja lesz, amelyet magyarra „Álhatatos fe*  
leség" címen fordítottak le. Főszerepét 
Gombaszögi Frida fogja játszani. Csak ez
után kerül színre Bethlen Margit grófnőnek 
a „Szürke ruha" cimü darabja.
IVÍa indult vidéki turnéjára Steinhart Géza, a 

■L & népszerű és közkedvelt komikus. A társulat 
tagjai: Stelnharton kivül Haraszti Mid, Faragó 
Sári, Irsai Nóra, Szentiványi Kálmán, Nádasai 
József, Kaffka Gyula és Huber Sándor. Fehér 
bohózatokkal és színpadi tréfákkal valószínűért, 
jő estéket fognak szerezni Steinharték a vidéki
eknek.

— Verdi „ErnánT-jának bemutató előadása 
szerdán, október 31-én a Városi Színházban. 
(B. bérlet, 8. sz.) Főszereplők: Bálhy Anna, 
Halmos János, Csóka Béla, Pajor Ödön. Kar
nagy: Komor Vilmos. Rendező: dr. Dalnok? 
Viktor. Nem-bérlő közönség részére rendes 
esti helyárak. Legdrágább hely 6 pengő.

Párisién Brill
Párisi Kalitka

Paulay Ede-utca 35. Telefon: 088—09.

November 1-től

Mellár & Wagner
bécsi humoristák 

cs 

zamora a csoda táncosnő



Budapest, 1928 október 29. HÉTFŐI NAPLÓ

autónapló
Rovatvezető: KÁLMÁN SÁNDOR

A KMAC Svábhegyi-versenyén 
Bugatti kocsin elért szenzációs 
győzelmével gróf Zichy Tivadar 
lett Magyarország 1928. évi 

automobil bajnoka
Esterházy Antal herceg (Bugatti) második, Delmár Walter 
(Steyr) harmadik a bajnokságban — Motorkerékpárbajnok 
Balázs László (Sunbeam) — Mellékkocsin: Rostás István 
(Douglas) — Szenzációs eredmények, nagyszerű rendezés, 

elsőrendű külföldi konkurencia
Vasárnap nagy napja volt a magyar motor

sportéletnek. Reggel kilenc órai kezdettel ekkor 
tartották meg a KMAC IX. Nemzetközi Sváb
hegyi Versenyét, amely mniden eddigi magyar
országi sporteseménynél jelentősebb, izgalma
sabb és szebb volt. A régi versenypálya rész
beni átépítése, Delmár, Esterházy herceg és 
Zichy Tivadar küzdelme a bajnokságért, szá
mos kiváló külföldi megtervezető startja és vé
gül a KMAC uj rezsim jének ^debüje: tették 
minden izében nagyjelentőségűvé az egyébként 
is nagyon népszerű magyar hegyi derbyt, mert 
az egész világon nincs hasonló hegyipálya.

Mindjárt itt megmondhatjuk, hogy a ver
seny teljes sikerrel végződött. Szlávy Béla dr., 
a KMAC titkára elsőrendűen töltötte be ver
senyintézői lisztét, amelyben eredményesen tá
mogatták öt a KMAC-gárda jelesei, mint ut- 
vonalfőbiztos, Kádár Imre, Delmár Tódor és 
piég számosán.

A verseny pontosan 9 órakor kezdődött. Már 
a kora reggeli órában sokezer főnyi tömeg 
lepte cl a főnézöteret és az útvonalat, ám a 
nagy tömegek 10 óra után érkeztek csak a pá
lyára. Közel félszázezer ember nézte végig a 
nagy küzdelmet.

sport- és versenyjellcgük szerint startoltak, 
hengerűrtartalmuknak megfelelő kategóriák
ban. Az egyes kategóriákon és csoportokon 
belül elért győzelmek kellő értékelése mellett 

a legnagyobb figyelmet Zichy Tivadar 
gróf Bugatti-kocsln elért abszolut győ

zelme érdemli.
A rendkívül rokonszenves fiatal sport s- 
man nagy fölénnyel verte le összes belföldi 

és külföldi nagy ellenfeleit.
Különösen Delmár Walterrel és Esterházy An
tal herceggel szemben igen jelentős ez a győ
zelem, mert a magyar hegviderby győztesén 
kívül Zichy Tivadar grófot egyúttal Magyar
ország 1928. évi automobilbajnokává avatta. A 
kiváló vezető elvitathatatlanul nagy érdeme 
semmiben sem vészit jelentőségéből, ha meg
állapítjuk, hogy szenzációs szereplése egyúttal 
pompás versenygépének, a világhírű és euró
pai bajnokságot nyert Bugntti-kocsijának is 
méltó sikert jelent.

A svábhegyi verseny 6 kilométeres magas 
emelkedésekkel és éles kanyarokkal megépített 
szerpentinjét Zichy Tivadar gróf három perc 
09.61 mp. alatt abszolválta s a jelek szerint ez

A IX. Svábhegyi Nemzetközi Verseny 
abszolut győztese, a nap legjobb 

idejének nyertese

Gróf ZICI11 TIVADAR
Bugaítín, a világhírű versenykocsin

Látványosság
a 6 hengeres csukott

ESSEX AUTÓ
BÁBUI
KOSSUTH LAJOS-UTCA 6.

végződött és igy Magyarország 1928. évi túra- 
automobil bajnoka Wolfner László lett.

A sportautomobilok versenye a nagyszerű 
sporlsman és kitűnő versenyző, Színi János 
(Austro Daimler) győzelmével végződött és 
így a sportkocsi-bajnokság jogos győztese Színi 
lett. Ebben a csoportban rendkívül értékes 
eredményekkel szerepelt Wolfner András báró 
(Sleyr), aki kategóriagyőztes lett.

A külföldi nagy krekkek balszerencsével 
küzdöttek. Közülük csak Jan Ripper. a fiatal 
lobogó temperamentuma lengyel versenyző 
szerepelt kiválóan. Egy és félliteres kompresz- 
szoros Bugatti-kocsin, a nap harmadik leg
jobb idejét érte el. Stuck (Austro-Dnimler) 
akit tréningidejei alapján, a verseny legjogo-

ccm-es Chater-Lca motorkerékpáron. Ideje: 3 
p. 26.02 mp., oszlályrekord, csoportrekord, mo- 
íorkerépár-pályarekord.

II. csoport, az oldalkocsis mpk. osztályának 
győztese: Urbach László, a KMAC (?) tagja 500 
ccm-es A. J. S. gépen. Ideje 3 p. 59.54 mp.., osz
lályrekord, csoportrekord, oldalkocsis inkp. 
pályarekord.

III. esopot, a Cyclecarok csoportjának győz
tese: Lantai Ede (clubon kívül) 1000 ccm. Mor
gan Aciro gépen. Ideje: 5 p. 09.05 mp.

IV. csoport, a tura-autók csoportjának győz
tese: Almiíssy László, a KMAC tagja, 1100— 
1500 ccm-es Slcyr-kocsin. Ideje: 4 p. 46.99 mp.

V. csoport, a sportkocsik csoportjának győz
tese: Színi János, a KMAC tagja, .3000 ccin-cs

SV ÁBHEGYI VE11SEMY

túra koesik, ahol indultak — fölényesen 
1 Hí a * « győztek!

Wolfner László
R! Type XVI. kocsiján a túrakocsik gyöz-

V:’* w a j JH 11 tese, reitortj Idővel, kategória reuoröűai. 
a túrakocsik bainoksógánaK győztese

Aimóssy László Ede
WSE*  Type XII. kocsiján kategóriájának győz- 

El se tese rekord idővel

Delmár Walternó urhóigy
Type „Klausen" kocsiján a legjobb női 

M ISLj Jfi JK& vezető rekord Utóval, a vándordíj végle
ges nyertese.

STEYR MÜVEK Magyar Keresk R.-T.
Budapest, IV. Ferenciek-tere 9.

Telefon Aut. 806—17.

D11NL0P
Rcnnforsed pneuval 28x4.95 győzött

Vezérképviselet:

Schweltzer József és Fia
V., Széehényl-utca 7. szám.

Az autók versenyének kezdetekor érkezett 
ineg a díszpáholyba Horthy Miklós kor
mányzó, akit a KMAC elnöksége és Igazgató
iig! tngjai fogadtak.

Először a motorkerékpárosok startoltak. Az 
egyre fokozódó sebességek mind izgalmasabbá 
tették a miting hangulatát. A verseny szín
helye, a svábhegyi szerpentin, az idén a szo
kottnál is nagyobb reklámcsatának adott teret.

A motorkerékpárosok versenye ismét olyan' 
eredménnyel végződött, amely sajnos, új ver
senyzői gárda teljes hiányát bizonyítja. Ismét 
Balázs László, Urbach László és Feledy Pál dr. 
állottak az élen. Az abszolut győzelem ugyan 
Gayer Mlchacl bécsi versenyzőé lelt (Chater 
tea), ám méltó ellenfelei voltak a mieink, akik 
több külföldi krekkel szemben győzni tudtak. 
Balázs László Sunbeam mint második leg
jobb, eredményével (00/100 mp. differencia) 
egyúttal a bajnokság már régen jogos tulaj
donéba lépett.

A motorkerékpárok versenyénél sokkal na
gyobb érdeklődés mellett kezdődött meg ez 
automobilok küzdelme, amely végül is Magyar
országon hegy.’pályán még el nem ért sebessé
geket eredményezett. Mint ismeretes, az auto
mobilok három, csoportban és pedig túra-, 

az eredmény sokáig megdönthetetlen re
kordja marad az uj pályának.

Delmár Walter legyözetése a legnagyobb 
szenzáció erejével hatott, ám a beavatottakat 
is meglepte. Steyr versenykocsija, mint isme
retes, kompresszorral lelt felszerelve rövid
del a verseny előtt, ami szükségessé tette, 
hogy a kormányt jobboldalról baloldalra he- 
lyezék át. Kiváló bajnokunk előre megjósolta, 
hogy a szokatlan baloldali kormányzásu 
kocsi, úgyszólván lehetetlenné teszi részére a 
győzelmet. Jóslata be is következett, ám úgy 
tudjuk, hogy Delmár a közeljövőben kilomé
ter-rekord megjavítására fog kísérletet tenni a 
nyergesujfalui betonpályán, ahol uj rekord 
felállításával akarja korrigálni fényes és világ
hírű sportreputációján ejtett csorbát. Ester
házy Antal herceg állal Bugatti-kocsln elért 
eredmény: a nap második legjobb Ideje, töké
letesen egészíti ki az 1928. évi bajnokságért ver
sengő nagyszerű triászt.

A sport- és turaaulomobilok versenye, bár 
mérsékelt izgalom mellett, de szintén nagy 
küzdelmet eredményezve folyt le. A turakate- 
gória bajnokságáért Wolfner László (Steyr) 
versengett Lyka Istvánnal (Bugatti). A küzdő-' 
lem Wolfner László megérdemelt győzelmével 

sabb győztesének tekintett mindenki, olyan 
nagy rüssel vette a célkanyart, hogy 10 mé
terrel n cél előtt kocsija keresztben állt, közel 
60 másodpercet veszített, amig kocsiját, o kö
zönség segítségével, ismét egyenesbe hozták. 
Ennek az akcidensnek ellenére, ideje 3 perc 
59.98 mp., olyan feltűnően jó, hogy legyözetése 
kiváló osztrák sportsman-sportreputációját a 
legcsekélyebb mértékben sem érinti.

A verseny hölgyrésztvevöi közül automobi
lon Delmár Walterné (Stcyr-Sport) volt a leg
gyorsabb, mig motorkerékpáron — versenyen 
kivűl — igen szép eredménnyel szerepelt Linz
bauer Kató (Méray).

Az eredmény nem von le semmit a Sleyr- 
gárda kiváló versenyzői talentumából, valamint 
a gépek kiváló és elsőrangú teljesítőképességé
ből, melyet a tervbevett kilométer-láncén, ha 
megtartják, lesz alkalmunk tapasztalni.

A részletes eredmény a következő:
A svábhegyi verseny 6 győztese a következő:
1. csoport, a sólómotorkerékpárok győztese 

Gayer Midinél Pest Molorrenfahr tagja .350

Klzaróliigoi képviseleti

NemzetköziBópKersskedeimlRt.
Budapest. viimoi cMwír-ut itt.

Austro Daimler kocsin. Ideje 3 p. 33.81 mp.
VI. csoport, a versenyautók csoportjának 

győztese: gróf Zichy Tivadar, a KMAC tagja, 
2300 ccm. Bugatti kocsin. Ideje: 3:09.61 mp.,

egyben a nap legjob bideje.
Az egyes osztályokban elért eredmények és 

azoknak díjazása a kővetkező:
Szóló motorkerékpárok.

175 ccm-ig: 1. Friedrich Kűri (D. K. W.) 4 p, 
03.43 mp. 250 ccm-lg: Deli Lajos (Radcó) 4 p. 
02.34 mp. 350 ccm-ig: 1. Gayer Michael (Chater 
Lea) 3 p. 26.62 mp. 500 ccm-ig: 1. Balázs László 
(Sunbeam) 3 p. 27.50 mp. 750 ccm-ig: 1 Ru
dolf Runtsch (Douglas) 3 p. 28.45 mp. 1000 
ccm-ig: 1. Kübck Ibisei (A. I. W.) 4 p 22.17, 
mp.

Oldalkocsis motorkerékpárok.
350 ccm-ig 1. Magyar Sándor (Velocette) 4 p. 

45.53 mp. 600 ccm-ig: 1. Urbach László (AJS) 
3 p. 59.54 mp. 1000 ccm-ig: 1. Hugó Wlnter

FISK PNEU
AUTÓFELSZERELÉS

NAGY JÓZSEF
ANDRASSY-UT 31. TEL : 221 07

(Harley Davidson) 4 p. 03.81 mp.
Cyclecarok.

1. Lantay Ede (Morgan Aeiró) 5 p. 00.Oá mp.
2. Füredi Antal (Morgan Aeiró) 5 p. 38.49 nu>.

Tura-nutomohiloh.
500—750 ccm-ig: I. Sémik Viktor (Wcisz 

Manfréd) 7 p. 07.93 mp. 750—1100 ccm. 1 //o/f- 
mann László (Rover) 5 p. 54.40 mp. 1100—1500 
ccm-ig: 1 Almássy László (Steyr) 4 p. 46.99 mp.
2. Ifj. Ottlik Lajos (Steyr) 5 p. 01.73 mp. 1500— 
2000 ccm-lg: 1. Llka István (Bugatti) 3 p. 53.01



10 HÉTFŐI NAPLÓ Budapest, 1028 október 28,

1 oa8 * svábhegyi vebsewy * i»as 
á nap 3 legiobb éüe!® ismét

Champion győzelem
I-só Gróf Zichy Tivadar _ ___ _ „

IB.1KW^r,,tayA”,ű Bugám Kocsijai
Champisn gyújtógyertyát használlak 11

Vezérképviselet:

Dénes ésFriedmaimrt. Budapest, VI.. Desewffy-utca 29.
Telefon: Aut. 2 9—S6 és 144—71. 

mp. 2000—2500 ccm-ig: 1. Ifj. Krajcsovics Rezső 
(Lancia Lambda) 1 p. 48 39 mp. 2500 3000 
ccm-ig: 1. Dr. Szelnár Aladár (Lancia Lambda) 
4. p. 42.57 mp. 3000—4000 ccm-ig: 1. Wolfner 
László (Steyr) 3 p. 47.21 mp. 5000—8000 ccm-ig:
1. Wcntzler Ferenc (Mercedes Bcnz) 4 p. 02.51 
mp. 2. Herceg Esztcrházy Antal (Mercedes Benz)
4 p. 00.87 mp.

Sportkocsik.
750—1100 ccm-ig: 1. Balázs László (Dcrby)

5 p .02.43 mp. 1100—1500 ccm-ig: 1. Verebélyi

MEdJEUEJIiTI
A magyar Automobil és Motorkerékpár j

Compass
Áru > P. 1.50. ,

Kálmán Sándor és Faragó György) 
sz. mérnök szerkesztésében.

Kapható a kiadónál
VI., Színnvei Hcrso-a. 17. II 7. Tel l.ipót 915 — 24 
éa minden Autó-óh Motorkerékpár azakllzletben éa ni 

Kurír kiadóbívatalAnau

László (Bugatti) 4 p. 10.99 mp. 1500—2000 
ccm-ig: 1. Wermirovszky József (Tátra) 3 p. 
55.71 mp. 2000— 3000 ccm-ig: 1. Szini János 
(Austro-Daimler) 3 p. 33.81 mp. 3000—5000 
ccm-ig: 1. Báró Wolffner András (Steyr) 3 p. 
34.36 mp. 2. Wolffner László (Steyr) 3 p. 35.03 
mp. 3. Dclmár Waltcrnó (Steyr) 4 p. 10.17 mp.

HASZNÁLJON „SEAL-FAST“ HIDEG VULKANIZALAT

„FIT4 
autógumljavitóüzem 

Deiewmentesen fulfi 
Swinhart - Jégabroncsok 

Ford- és Chevrolet- 
teherkocsikra
BÁLINT ERNŐ, O K L MÉRNÖK

V.. ARANY JANO3-UTCA 15. SZÁM. - TELEFON 149-64 * 24

Versenyautók.
350—500 ccm-ig: 1. Hajdú Andor (Hajdú .4n- 

dor-gyártmány) 5 p. 50.48 mp. 750—1100 
ccm-ig: 1. Duboish (Amilkar) 4 p. 23.41 mp. 
1100-1500 ccm.-ig: 1. Jnn Fipper (Bugatti) 3 p.
24. 46 mp. 2. Gróf Vay László (Bugatti) 3 p. 
19.02 mp. 2000— 3000 ccm-ig: 1. Gróf Zichy 
Tivadar (Bugatti) 3 p. 09.61 mp. 3000—5000 
cem.ig: 1. Dclmár Walter (Steyr) 3 p. 27.17 mp.
2. Herceg Lichtcnstcin (Graef & Stift) 3 p. 38.73

)( A Magyar Automobil és Motorkerékpár 
Compasnak nagy sikere van, bár alig néhány 
napja hagyta cl a sajtót. Kálmán Sándor ki
tűnő szakmai útmutatója még a legigénytelje- 
sebb autószakemberek elismerését is megsze
rezte. A közhasznú autó kompassz tudvalévőén 
felsorolja, a leghitelesebb forrásokból, min
den egyes Magyarországon képviselt autó és 
motorkerékpár-márka összes műszaki adatait, a 
kocsik jelenlegi árait. Az uj s hézagpótló kom- 
passzt minden szaküzletben árusítják már, de 
nemcsak Budapesten került a nagyközönség 
kezeibe, mert a kompassz szerkesztőjét meg
rendelésekkel halmozták el az ország külön
böző területeiről is, ami a szakmai Útmutató
nak szükségességét is nagyban igazolja.

)( A tegnapi svábhegyi versenyen méltán kel
tett feltűnést gróf Majláth Gézáné Steyr Type 
XII. speciális sportkocsija. A verseny 50.000 
főnyi közönsége élvezettel nézte ezt a remekmű
vet, mert magyar karosszériája méltán feltűnést 
kelthetett. Ez az ajtónélküli sportkarosszéria kü
lönleges amerikai tetővel van ellátva. A fénye
zés a piros és szürke színek tökéletes harmó
niája, az építés, alacsony, hosszú, keskeny, a 
légellenállást a minimumra redukáló vonalveze
téssel. Tíz perccel ezután érkezett a starthoz 
Delinár Walter ugyancsak Steyr Type XII. spe- 
ciál 138 centiméter összmagasságu, négyüléses 
Innenlenker uj kocsija. A fekete és szürke szí
nek teljes harmóniája, az ajtón húzódó fekete 
mezőny és a sármentö fekete nyugodt vonala 
egyensúlyozott képet adnak. Alacsonyságában 
és hosszuságában minden eddig látott sport
karosszériát felülmúl. E két megcsodált remek
mű múlt héten hagyta el a jónevü Nagy Géza 
műhelyét.

)( A (loodrich-Pnrumatlkok hatalmas teljaritőképes- 
ségeiról mindig újabb adatokat kapunk, amelyek élén
ken dokumentálják ezen pneuk nagy népazerűségét az 
autótulajdonosok körében. A Goodrich-gyárak minden 
igyekezete azon van, hogy egyrészt a leghatalmasabbak 
kilométerteljesitményt biztosítsa, másrészt pedig a kö
penyek közismerten elsőrangú minőségének fenntartása 
mellett a legideálisabb csuszástgádó hatású pnenkkal 
örvendeztesse meg fogyasztóit. A Goodrtch-Pneu mindig 
költségmegtakarítást és az autósnak abszolút biztonságot 
jelentett. - •

A IX. nemzetközi svábhegyi versenyen első 
rangúén szerepeltek a Lantai Ede cég által kép
viselt Morgam Cylokarok. Nem mehetünk el 
szó nélkül az A. J. W. motorkerékpár szerep 
lése mellett sem. Ez a márka Kübek Józseffel 
nyergében elsőrangúan szerepelt.

A Chevrolettek kitűnő idejét és elsőrangú 
replését a Lancia Lamdákkal szemben a sváb
hegyi nehézpályán elért aránylag igen jó ide
jükkel Politzer Pál és Sass László bravúros ve
zetésével feltétlenül ki kell emelnünk, mert ver 
senytársaik elismert elsőrangú márkák legye
nek, mig a Chevrolettek a kitűnő széria tömeg 
kocsik közé számítanak._________________

— „Svenska", a svéd fogyasztó fürdő min
denütt kapható már. Egy fürdő használata kb. 
’/ii kg. testsulyveszteséget idéz elő. Nem kell 
diétát tartani, ehet amit akar, s a test rugalmas 
és hnbfchér lesz. Abszolút ártalmatlan. Hirtelen 
fogyásnál kétszer hetenként is használható.

Nagy izgalmak közepette 
Rakovszky Iván pompás produk
ciója volt a vasárnapi lovaspoló 

mérkőzés eseménye
Pazar napsütéses őszi időben mérkőzött va

sárnap délután a Magyar Póló Club két válo
gatott csapata az Ibusz által létesített vándor- 
dijjért.

A mérkőzés közönségének soraiban a társa
dalmi és a politikai világ szine-java vonult 
fel. Ott volt többek között Horthy Miklós kor
mányzó, Bethlen Margit grófnő, Rakovszky 
Ivánná, Henrik Borúin meklenburgi herceg, 
Tasnády-Szücs András és Issekutz Aurél állam
titkárok.

. A két küzdő csapat következőképpen állott 
fel: o r x

Vörösök: Mecklenburgi herceg, Sorg Jenő, 
ifj. Hornyánszky Viktor, Kovács Dezső.

Kékek: Rakovszky Iván dr., ifj. gróf Bethlen 
István, Aich Hubert és Peercy Jones.

A mérkőzés eleinte egyenlő erők küzdelmét 
mutatta. Az első pár percek után azonban, a 
kékek, főleg Rakovszky nagyszerű játékának 
következtében némi fölénybe kerülnek és 
szép beadás után

Aich ÜH az első gólt

Ugyancsak ö szerzi meg a második és a har
madik gólt is. Ezután a vörösök ellentáma
dásba mennek át, nagylendülelü akciókkal si
kerül is Sorg (2) és a Meklenburgi herceg (1) 
góljaival kiegyenlíteni. Hatalmas küzdelem 
indult meg ezután a döntő gólért. Már-már 
ugylátszott, hogy a mérkőzést meg kell ismé
telni, mikor az utolsó pillanatokban Ra
kovszky Iván hivatásos lovaspólómüvészeket 
megszégyenítő stílusban vágtat le lovával az 
ellenfél kapujához és már éppen ütésre ké
szül, mikor izgalmas dolog történik.

A ló kivetette nyergéből Rakovszkyt, aki 
azonban csodálatos lélekjelenléttel a leve
gőben úszva a labdát, hatalmas ütéssel a 

kapuba továbbítja,
majd elterül a pálya földjén. A közönség kő

írében Rakovszky balesete eleinte természetesen 
| nagy rémületet keltett,

c®y Imikor azonban látták, hogy sértetlenül ugrik 
fel és pattan száguldó lovára, óriási tapsvihar 

'tört ki.

Dfauít!
SVÁBHEGYI VEKSEAY 1988,

Lardoline Ricit motorolaj 
ismét fölényes győzelmet arat
Urbach László (A. J. S.) az oldalkocsiverseny 

abszolút győztese
Az automobil, motórkerékpár és oldalkocsis 

motorkerékpár-osztályok

8 győztese,
10 második helyezettje

Lardoline Ricit motorolajjal 
győzött

K a p h a tó:

Schwarz Rudolf és Társa 0 a|-, Zsiradék- és Vegylgyár Rl.
Városi iroda: V., Hold-utca 2*.  Gyártelep: Kerepesi-ut 152.

es minden nagyobb autű- fis motorkerékparQzletben

LÓSPORT
Káposztásmegyerí versenyek

L falam. 1. Sláger (e/io) Magyar főhadnagy.
2. Silverbrook (pari) Greiner száz. Futottak 
még: Gonosz II., Gonosz, Szélkiáltó. Két hosz- 
szal nyerve. 10:15, 11, 11. — II. futam. 1. Ki
kerics (1%) Karaszek. 2. Bobby G. (2) Máté.
3. Markos (4) Jeney. Futottak még: Giza (20), 
Pállá, Elöljáró (6), Singer, Kicsi babám (20), 
Fetting, Seppl (3), Esch II., Dehogyisnem (3), 
Guzmics. 5 h. első, 4 h. harmadik. 10:24, 13, 
13, 14. — HL tatom. 1. Pravda (*/io)  Csemo- 
vics. 2. Sári néni II. (2‘Á) Csató. 3. Georgine (2) 
Rajcsik. Futottak még: Cimer (12), Podma- 
niczky. ötnegyedhosszal első, háromnegyed
hossza! harmadik. 10:15. — IV. falam. 1. De- 
borah (5) Endrődy. 2. Labda (l'/i) Bődé. 3. 
Sobri Jóska (5) Csernovits. Futottak még: 
Táncosnő (héttized) Kisziváth, Rondino (3) 
Karaszek. 3 h. első, 2 h. harmadik. 10: 134, 27, 
16. — V. falam. 1. Koma (4) Klimscha. 2. Pat
roné (2) Bözödi. 3. öreg Signora (1%) Szűcs. 
Futattak még: Pásttá (4) Péter, Varázsló (G) 
Dózsái, Kirgiz (6) Hujber, Peler Pan (12) Fo
dor, Terracine (12) Kaszián, Salambo (4) 
Cscrzkovits, Hurry hope (8) Stircula. Fejh. 
első, 3 h. harm 10: 79, 16, 14, 13. — VI. futam.
1. Báby (l‘/t) Hujber, 2. Alamuszi (10) Túrni.
3. Somogy (5) Bözödi. Futottak még: Blondella 
(2) Esch II., öreg Toncsi (6) Péter, Mirabelle 
(20) Stircula, Ámen (25) Szilágyi, Szamos (5) 
Stanek, S. (25) Dópai, Madriléne (3) Schisslcr, 
My Daisy (33) Perczel, Cobra (4) Kaszián. 3 
h. első, nyakh. harm. 10:41, 20, 51, 22. — VII. 
futam. 1. Talált kincs (2) Cserszkovits. 2. 
Tini (l’/<) Péter. 3. Maga (4) Dópai. Futottak 
még: Fogócska (2) Kaszián, Naspolya (12) Slir- 
cula. ötnegyedh. első, nyh. harm. 10: 40, 15, 12.

Bécsi versenyek
A versenyesztendö utolsó jelentősebb ese

ménye, a mértföldes Henckel emlékverseny. 
Beaupréau révén a magyar tenyésztés győzel
mével végződött. A lesvári ménes lovát n kis 
Balog lovagolta. A részletes eredmény a követ 

kező:

I. futam. 1. Sáfár (hattized) Szilágyi. J. Kri- 
nolin (l>/») Szabó. F. in. 2 lő. — n. futam. 1. 
Deli (2«/«) Albrecht. 2. Sibier (6) Sokol. 3. Ara
bian (5) Tóth B. F. m. 5 ló. — IIL futam. I. 
Rejtély (nyolctized) Takács J. 2. Histrio (3) 
Szabó. 3. Toscana (6) Tuss. F. m. 4 ló. — IV. 
futam. 1. Beaupréau (1%) Balog. 2. Sankt Fé
lix (5) Csuta. 3. Wahrhaft (3) Takács J. F. m. 
Artan, Büszke, Discus, Napló. — V. falam. 1. 
Wilhelmine (négytized) Selmeczy. 2. Naughty 
Boy (4) Weissengruber. F. m. 2 ló. — VL fu
tam. 1. Fürié (8) Láng. 2. Schneerose (8) Csuta.
3. Alhambra II. (2) Tuss. F. m. 6 ló. — VIL 
futam. 1. Válencia (8) Szilágyi. 2. Milona (2‘/t) 
Wcckermann. 3. Rázd le (8) Varga. F. m. 
5 ló.

Elhatároztuk, hogy tehermentesíté
sünkre a raktárunkon lévő szebb
nél szebb

Keleti 
szőnyegeinket 
a legminimálisabb áron 

bocsátjuk áruba, mert vállalatunkat 
egész szűk keretekre építjük le. 

fiOoszonyeg-osztaiyunkal 
tollasén feloszlatjuk!

Éveken át összevásárolt antik bú
torok, régisé.'ek, műtárgyak, gyö
nyörű ezüst dísztárgyak mig a kész
let tart, rendkívül olcsó áron 
kaphatók X

AMIKART
Régiség-, Szőnyeg*  és Műkereskedelmi Rt. 

(MTERNBERG Z. J.)
VII., Bob-utca St. sz. Kazinczy-utcai saroktelet

w Hatalmas Oilathelylsegonlt atadOl -w
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Döntetlenül végződött 
a magyar és osztrák 

II. profiliga válogatott 
mérkőzése

Magyarország - Ausztria 1:1 (0:0)
Bécs, oki. 28.

(A Hétfői Napló tudósítójának telcfonjelen- 
tése.) Ausztria—Svájc válogatott csapatainak 
mérkőzése előtt játszott az osztrák és a magyar 
második liga válogatott csapata a Hohc Warte- 
pályán. A nagyobb technikai tudást az osztrá
kok vitték a küzdelembe, mig a magyar csapat 
lelkesedését szegezte szembe Ausztria profifar- 
talékal nagyobb technikai tudásának.

Az első félidőben a magyar csapat kissé ide
genül mozgott a szokatlan környezetben. Gól
helyzete mindkét csapatnak akadt, ezeknek ki
aknázása azonban nem sikerült. A második fél
időben mind a két csapat egy-egv tizenegyeshez 
jut, amelyeket mindkét fél részéről a hátvédek 
értékesítenek góllá. A magyarok gólját Rottler. 
az osztrákokét Feldmann lőtte.

Ausztria— Svájc 2:0 (2:0)
Bécs, okt. 28.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjclen- 
tésc.) A bécsi Hohe Warte-pályán vasárnap 
40.000 néző jelenlétében játszották le Ausztria 
és Svájc válogatott csapatai mérkőzésüket az 
Európa-kupáért, amely ismét Ausztria színeit 
vitte diadalra.

A mérkőzés alacsony nívón mozgott. Ennek 
oka abban keresendő, hogy az első félidőben 
három osztrák játékos: Schott, Juranitz és. Fi- 
scher vált harcképtelenné.

Osztrák támadások vezették be a mérkőzést. 
Lendületet, frisseseget inkább a gyors svájciak 
vittek ekkor a játékba .Az osztrák ofTenziva 
csak a 25. percben gyümölcsözött, amikor

Tondlcr távolról küldött lövését Séchchaye 
elcsúszva, a kapuba ejti.

Alig félik el a gól után három perc, amikor 
Ramsever a büntetési területen belül durván el
vágja Gschweidlt.

A megítélt tizenegyest Tandler védhetetlc- 
nül góllá értékesíti.

A második félidőben az osztrákok fölénye 
egyre jobban kidomborodik és bár csak tiz em
berrel játszanak, csatáraik állandóan a svájci 
kapu előtt tanyáznak. A svájci csapat csak a 
félidő végén jut lélegzethez, de állandósuló ro
hamaikat Franz) ügyesen parírozza.

Az Európa-kupa
alábbia vasárnapi mérkőzés 

mutatja:
1. Olaszország 5 játék 1 pont
2. Ausztria G játék 6 pont
3. Csehszlovákia 4 játék 5 pont
4. Magyarország 4 játék 4 pont
5. Svájc 1 játék 0 pont

A németek újra kimond
ták a középeurópai profi- 
futball elleni bojkottot

Welmar, okt. 28.
(A Hétfői Napló távirati tudósítása.) Ismere

tes, hogy a DFB szombati közgyűlésén 48:42 
arányban elvetették azt a javaslatot, amely a 
magyar, osztrák és cseh professzionista csapa
tok ellent bojkott feloldását célozta. Berlin és a 
délnémetek nem nyugodtak bele a határozatba 
és a késő éjjeli órákban egy kompromisszumos 
javaslatot terjesztettek elő, hogy bizonyos ese
tekben a német csapatok mérkőzhessenek a fent 
említett professzionista egyesületekkel. A köz
gyűlés ezt Is elvetette és ezzel

kimondotta, hogy a bojkottot továbbra Is 
fcntarlja.

CCB***0’

NÉLKÜLÖZHETETLEN

A Ferencváros gólelőnyét 
már aligha hozhatja be 

a Rapid
Kitűnő fedezetsorának támogatásával, ragyogó csatár Játékkal 
győzött a Ferencváros nagy ellenfelével szemben. — A Rapid 
tedezetsorának összeroppanása döntötte el a mérkőzés sorsáttedezetsorának összeroppanása

Ferencváros:
Amsei — Takács I., Hungler — Fuhrmnn, 

Bukovi, Berkessy — Koszta, Takács II., 
Túrái, Szedlacsek, Kohut.

Rapid:
Hribar — Schramseis, Kral — FrÜhwirth, 

Smistik, Madlmayer — Kirbes, Wesselík, 
HoíTman, Horváth, Wessely.

Annak a sok-keserűségnek a levezetésére, 
amely a válogatott csapataink sorozatos ve
resége nyomán Ott ült riiinden futballrajongó 
szivében, elegendő volt' egv ragyogóan szép 
őszi délután, amikor az Ullői-uti arénában 
szembekerült egymással a magyar és osztrák 
futballsport kél leghivalottabb reprezen
tánsa, a Ferencváros és a Rapid, hogy meg
vívják döntő harcukat a középeurópai ku
páért.

Soha közönség még úgy nem áhítozott 
diadalra, mint az a 25.000 főnyi töi-ieg tette, 
amely szemtanúja volt a mérkőzésnek és 
tegyük mindjárt hozzá: soha közönség még 
olyan elégedetten nem távozott el mérkőzés
ről, mint vasárnap, amikor a Ferencváros 
egyszerűen legázolta az osztrák futballsport 
szemefényét; a Rapid büázke csapatát. A 
közönség gólt, sok gólt akart látni, a Ferenc
város pedig sok gólt akart rúgni, mert két 
hét múlva Bécsbe kell mennie a Ferenc
városnak, amely az Admira ellen már a sa
ját bőrén érezte a fanatikus bécsi közönség 
ostorcsapásait. A közönség sok gólt kapott, 
mert

a Ferencváros hét gólt rúgott a Rapid 
hálójába és ezzel olyan előnyre tett 
szert, amelyet a Rapid még saját közön
sége asszisziálása mellett sem hozhat 
be a november 11-iki bécsi találkozón.
Ez a mérkőzés megmutatta, hogy a ma

gasabb nemzeti érdekek le tudják dönteni 
a klubfanatikusok fanatizmusát is. Ezen a 
mérkőzésen bár képviselve volt mindéi) 
egyesület közönsége, mégis csak magyarok 
voltak, akik minden tapsukat, minden biz
tató szavukat annak a célnak a szolgálatába 
állították, hogy a Középeurópai Kupát, 
amelyért a magyar, osztrák és cseh futbaU- 
sport legjobb csapatai küzdenek, ebben az 
évben magyar csapatnak kell elnyernie. Ha
talmas, ellenállhatatlan erő lakozik ilyen 
egy célért küzdő tömeg akaratnyilvánításá
ban és nyugodtan meg lehet állapítani, hogy 
ebben a világraszóló diadalból ismét részt 
kér a magyar közönség is, amely a maga 
szuggesztiv erejével segített azl kivívni.

A Ferencváros csapata vasárnapi győzel
mével ismét felszínre hozta mindazokat a 
képességeit, amelyek a tavaszi angol mér
kőzés óta a csapatban szunnyadtak. Már 
a múlt vasárnapi fölényes mozgása a csa
patnak, elárulta, hogy valamire készül a 
csapat, de senki sem volt elkészülve, hogy 
ilyen nagyarányú győzelemben részesítse hí
veit. Mint egy pontosan működő gépezet 
kerekei, úgy állott minden játékos a maga 
helyén, akik egyénenként és összesen mesz- 
sze felülmúlták az ellenfelet. Voltak a já
téknak olyan periódusai, amikor a Ferenc-

város szinte önmagának és a közönség gyö
nyörködtetésére játszott, a Rapid pedig 
mintha teljesen eltűnt volna a mezőnyben. 
Ha kellett: a gyorsasággal, ha kellett, a fo
kozott irammal vagy a taktikai tudással 
oldotta meg a csapat a legnehezebb fel
adatokat, nem is szólva a tehnikai tudás
ról, amelyben a mester és tanítvány sze
repét játszották a csapatok. Az abszolút 
fölény mellett természetesen igazi küzde
lemről alig lehet beszélni, mert

a Rapid caapata nem volt ellenfél ah
hoz, hogy a Ferencvárost küzdelemre 

kényszerítse.
A Ferencváros csapatának legjobb része 3 

csatársor v-olt, amely a játék egyes fázisaiban 
szinte tökéleteset nyújtott. Apróbb kihagyások
tól eltekintve az dl csatár olyan tartalmas és 
igazi futballt játszott, amely sokkal nehezebb 
feladatok megoldására is képessé teszik ezt a 
láncot. Két nevet kell kiragadnunk: Takács II. 
és Szedlacsek nevét. Takács II-ről már banali
tás volna újat mondani. Az ő sajátosan egyéni 
művészete ismét elérte tudásának azt a fokát, 
ahol ezelőtt három évvel mindenkit bámulatba
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Magyarország—Svájc
Európa-Kupomérközés

Előtte tél 1 órakor

Középmagyar k er.-És zak m agy ar kér. ILL
Herendi-vándordíj mérkőzés

ejtett. Annál sajnálatosabb, hogy akadnak 
olyan elvetemült játékosok, akik a legfairebb 
csatárunkat úgy igyekeznek ártalmatlanná ten
ni, ahogy azt Smistik és Kral telték vele szem
ben, amikor hátulról leteritették. Szedlacsek, 
aki eddig mint a legmegbízhatóbb magyar csa
tár vonta magúra a figyelmet, vasárnap uj ol
daláról mutatkozott be. Szedlacsek eddig csak 
a mezőnyben hasznosította tudását, most lát
tuk őt igazán küzdeni, harcolni, szerelni, pasz- 
szólni és a 16-os vonalon belül gólra törni. 
Minden akciója veszélyes volt és kitünően se
gített Túráinak, aki invenciózus, kitűnően irá
nyitó dirigensnek bizonyult. Igaz, hogy minden 
csak összekötőire irányult, de nem is kellett a 
szélsőket foglalkoztatnia, azt elvégezték Szcd- 
lacsek és Takács. Túrái minden akcióban ben-

Vasárnap, november, 4-én délután fél 3 órakor

Ferenevfiros-Saltóría
ligabajnoki mérkőzés.

Fél 1 órakor

Him'^ria-Twiitzer F. c.
nemzetközi mérkőzés

ne volt, hallatlanul bírta a gyilkos iramot, 
pechjóre nem részesült a góllövés dicsőségé
ben, bár igaz, hogy alig küldött labdát kapura. 
A szélsők közül Koszta igen jól indult, voltak 
ügyes akciói, két gólt eredményező beadása, 
de még sokat kell fejlődnie Takács klasszisá
hoz. Kohut amig nem kezdett céltalanul lövöl
dözni pompásan játszott. Ellenállhatatlan le
futásainál sok veszélyes helyzetet teremtett, de 
igen sok gólhelyzetet elrontott céltalan lövé
seivel.

A csatársor teljesítményével mindig szorosan 
összefügg a fedczclsor játéka. Nos a ferenc
városi fedeztsor minden tekintetben kiállotta 
a kritikát. A legnagyobb meglepetést Fuhrmann 
nyújtotta, aki kimagasló legjobb fedezete volt 
a csapatnak már csak azért is, mert végig 
egyenletesen játszott. A félelmetes Weszelyt 
teljesen játékon kivül helyezte, aki csak ak
kor jutott szóhoz, ha befelé húzódott. Mert 
Bukovinák mindkét félidő végén volt egy-egy 
negyedórája, amikor visszaesett. De ettől elte
kintve kitünően játszott, szerelésével és fejjú- 
tékával néha messze kimagaslott a mezőnyből. 
A Bukovi ra mondott visszaesés vonatkozik 
fíerkessyre is, aki jól fogta az osztrák balszár
nyat, de játékából hiányzott a lendület és 
passzai túl egyoldalúak, amennyiben csak Ko- 
hutra játszik, ami gyakran megbosszulta ma
gát, mert Kohutot erősen fogták.

A védelem kimagasló legjobb embere Takács 
volt, aki gyorsaságával és rugótechnikájával a 
legjobb hátvéd volt. Hungler II. sokat bizony
talankodott, bár feltűnő hibát nem követett el, 
pár remek fejesével pedig egyenesen sikert 
aratott Amseinek nem volt védeni valója, de 
a gól a lelkén szárad.

A Rapid csapatát meglepte a Ferencváros 
rohama és technikai tudása. Pillanatok alatt 
széthullott az egész csapat, még csak nem is 
részekre, hanem egyedekro és igy mélyen tu
dása és formája alatt játszott. A fedezetsor tö
kéletesen csődöt mondott és ez okozta első-

IQ-ik utca

az egyleti csar
nokban délelőtt S-tŐl 

1-ig, délután 8-tól (Mg, 
vasárnap d. e. 9-től t-Ig.

sorban a csapat katasztrófális vereségét. Smis- 
tik a középen hosszú lábaival csetlett-botlott, 
néha sikerült egy-egy fejese de ezenfelül csak 
durvaságaival tűnt fel. Madlmayer és Frühwirt 
tőlük telhetőleg igyekeztek, de csak forgolód
tak az ördöngős ferencvárosi csatárok körül. 
Még Frühwirt volt közöttük a legjobb. Ezelőtt 
a fedezetsor előtt természetesen a csatársor 
nem tudott felfejlődni. A belső trió sehogy sem 
értette meg egymást és a hosszú Wesselík és a 
kis Horváth tehetetlenül és és kedvetlenül ver
gődtek a labdával, ha az néha-néha hozzájuk 
került. Wessely és Kirbes voltak legtöbbet já
tékban, de akciókat nem kísérte szerencse, ki
véve előbbi utolsó beadását, amelyből a Rapid 
egyetlen gólja esett.

Az állandó ostrom alatt természetesen nem 
csoda, ha ősszeroppant a csapat közvetlen vé
delme Is. Schramsels Inkább erélyével mint 
tudásával küzdött, Kral pedig egészen gyenge 
teljesítményt nyújtott. Hribárnak rengeteg dol
ga volt, a gólokról ugyan nem Igen tehet, ren
geteg helyzetet kifutásaival igyekezeti tisztázni 
részben sikerrel, de sok labdát kiejtett.

Meg kell emlékeznünk Carraro bíró szemé
lyéről, aki kifogástalanul vezette le a mérkő
zést. Talán Smistikkcl szemben túl elnéző volt, 
amikor hátulról történt szándékos faultjáért 
nem zárta ki a játékból, vagy több ízben haj
szálakon függő offszájdhelyzetben engodte el a 
szélsőket, de viszont határozott, egyenes Ítél
kezéseivel és kitűnő játékvezetésével igazi si
kert aratott.

Háromnegyed három óra elölt két perccel 
megjelenik a pályán a Rapid csapata, amelyet a 
közönség udvarias tapssal fogad. Mi ez ahhoz 
képest, amelyben a közönség a Ferencvárost, a 
népszerű „Fradit" részesíti. Percekig tapsol, 
tombol, szinte őrjöng a tömeg és már ekkor 
ütemesen biztatni kezdi a csapatot.

Majd megjelenik a pályán
az olasz Carraro biró Is,

határbirói kíséretében, akiknek szintén kijut a 
tapsból. Carraro terepszemlét tart, megvizsgálja 
a kapukat, a labdákat és itt már

megtörténik az első óvás,
a Rapid tulkönnyünek találja a játékra szánt 
uj labdát. A közönség füttyel ad kifejezést nem 
tetszésének, — korán kezdődik — de végre is 
megállapodnak egy többször „átjátszóit" labdá
ban Carraro feldobja a pénzdarabot, Wessely a 
város felőli kaput választja, mire

a Ferencváros kezd.
Túrái Takács Il.-nek, ez Koszténak adja a lab
dát, a közönség mint egy ember, könyörtelenül 
biztatni kezdi a csapatot, amely tudatában van 
megoldandó feladata fontosságának és elszánt 
rohmra indul, de Koszta a gólvonalon kiengedi 
a labdát. Egy perccel később ismét Koszta ve
zet támadást, Kral lábáról leveszi a labdát, 
amely kornerre perdül. Ebből Kohut fejesét 
Hribar rávetésse! menü.

A közönség egy pillanatig sem sziin meg a Fe- 
cncvárost buzdítani, amely ha lehet, még fo

kozza a gyilkos iramot. A 6. percben jut ót elő
ször a Rapid a félvonalon, de Takács, majd Am
sei kifutással ment. A Ferencváros csakhamar 
kibontakozik, fedezetsora félelmetes biztonság
gal uralja a mezőnyt, miközben Hribar a me
zőnybe botolja Koszfa beadását. Ebből Szedla
csek—Kohut vezet támadást, utóbbi nagy hely
zetbe kerül, de bombalövésc a kapu előtt süvít 
taccsra a túlsó oldalon. Koszta, majd Takács II. 
lövése után a 15. percben

Fuhrtnan passzát Takács II. átemeli Kral 
feje fölött, kifordul, a lövés pillanatában 
Hribar kifut, n labda róla visszapattan Ta
kács elé, ujabh lövése isméi Ilrlbarról ol
dalt pattan, de Szedlacsek ott van és nyu
godtan ■ hálóba helyezi a labdát! (1:0).

A Ferencvárosnak szárnyakat ad az elért gól, n 
kis Takács elemében van, de 20 méteres lövése 
elkerüli a kaput. A 17. percben a szabadon ha
gyott Kirbes lefut, de Hungler idejében el
nyomja. A Ferencváros nem hagyja kifejlődni a 
Rapidot és a 18. percben

Koszta Schramsela mellett lefut, a vonalról 
Takács ll.-höz passzol, ennek lövésébe Hri
bar beledobja magát, de a labda Takácshoz 

kerül, aki éles lövéssel gólt lő (2:0).
A lövés pillanatában Kral belemegy Takácsba, 
aki elterül, de szerencsére csakhamar talpra All. 
A közönség erősen tüntet a Rapid elleni De úgy.
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Hiszik a bécsiek erre nem sokat adnak, mert 
amikor Takács II. vagy öt bécsit kicselezett, 
Smistik őt hátulról durván faultolja. Takáts el
terül, a bíró olyan mozdulatot l?sz. mintha 
Smistikcl kiállítaná, a közöpség egy percre be
tódul a pólyára, öklük, boxok emelkednek a le
vegőben, de a rendezőség csakhamar megtisz- 

■ Htja a pályát. A kis Takácsot kiviszik, Smistik 
tovább játszik. A 20. percben

Koszla kornert erőszakol hl, ravasz, csa
vart hétidtísánál Szedlacsck zavarja Ilribar! 

és a labda gólba csavarodik (3:0).
A Ferencváros szuverén módon uralja a pályát. 
Fedezi'tsora már csirájában elfojtja az osztrák 
támadásokat és pompás passzokkal dobja front
ba a csatársort. A 21. percben Takács beáll, amit 
a közönség lelkes tapssal vesz tudomásul és a 
következő percben már Kohut bombája süvít el 
Ilribar kapuja mellett.

A 32. percben Takács II. kitör, egyedül áll 
már Hribárral szemben, de a labda róla kor- 
nerra pattan. Ebből meleg helyzet alakul, de 
Schrmnscis tisztáz. A pokoli iram most kezdi 
éreztetni a hatását, a Ferencváros fedezetsora Is 
erős kihagyásokkal dolgozik, Bukovi néha for
málisan leáll, de a Rapid belső triója tul- 
gyenge ahhoz, hogy veszélyeztetni tudjon. A 36. 
percben Túrni hátára esik és pár percre kiáll. A 
41. percben Madlmayer handszet vél, a Ferenc
város megáll, de Carraro továbbot int, Wessely 
támad, de Horváth ofifszájdon áll! Az utolsó 
előtti percben Takács II. offszájd gólt lő, de a 
biró már előbb le/ujta az akciót.

Helycsere után
n közönség érthetetlenül füttyel fogadja a Rapid 
csapatát. A Ferencváros csapatának természete
sen tomboló taps jár és azt azzal hálálja meg, 
hogy Takács II. átmegy az egész Rapid-védel
men, Kosztéhoz passzol, aki úgy mint nz első 
percben, a labdát lu) viszi a vonalon. Az első öt 
percet ismét a Ferencváros uralja, a csapat 
mintha gyűjtene az erőt, alkalmas pillanatra vár 
nz általános oíTenziva megindítására. Kohut is
mét izclitőt ad bombáiból, de a labda a kapu 
mellett süvít cl.

All. percben
Ilukovl elindítja Kohutot, ennek beadásával 
Túrni kitör, közben elnyomják, Ilribar ki
fut, de a labda róla Szedlacsck elé, tőle 
Kohulhoz kerül, aki a hálóba vágja a lab

dát (4:0).
Újrakezdés után a Ferencváros marad frontiján 
és a 13. percben Koszta lefutja a Rapid védel
mét.

bendása n felugró Hrlbár fölött Koliuthoz 
kerül, aki védhetetlenül a hálóba fejeli a 

labdát (5:0).
A Rapid teljesen összeroppan, Smistik tehetet
lenségében a labda helyett Bukovi térdél találja, 
akit kivisznek, óriási füttykoncert kiséri a 
durva akciót, amit nem semlegesít, hogy Smis
tik is sántikálvn kijön a pálya szélére, bocsána
tot kér Bukovitól és ő is mellé ül, de csakhamar 
helyére fut. A 20. percben Frülnvirt hendszet 
vét.

A 10-os vonal sarkáról Kohut pontosan 
Takácshoz rúgja n labdát, nk| mellével 
stoppolja és védhetetlenül vágja a hálóba 

(6:0).
A Ferencváros most 10 percen keresztül fölé

nyesen játszva is biztosítja fölényét, de túlságo
san forszírozza Kohutot. aki beadás helyett 
rendre kapu mellé lő. Körben Takács is tiszta 
helyzetbe kerül, de lövését túlságosan elcsa
varja. A 31 percben végre sikerül Kohut lefu
tása.

Frühwirt éa Schramseis elnyomják őt, de 
lövése a kifutó Hribnrról Takács elé pat
tan, aki hubozás nélkül a labdát gólba küldi 

(7:0).
A Ferencváros már csnk az eredmény megtartá
sára törekszik, ezt felhasználja a legöregebb 
osztrák csatár Wessely, a 41. percben lefut, fut
tában a korncrvonalról élesen ceriterez,

Amsei a labdát kiejti, amire Horváth ott 
terem és u 1 Isztelclgólt a hálóba helyezi (7:1)*  
Még Wessely kísérletezik egy kapu mellé lőtt 
labdával, majd a Ferencváros is felvonul cs a 
44. percben Kohut kornerét Túrái szépen fejeli 
a kapura, de Ilribar elvetéssel ment.

A Bocskay újabb vere
sége a Vidéki Kupában

Somogy - Bocskay 3:0 (1:0)
Kaposvár, okt. 28.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 
tése-) A két vidéki clsőosztályn csapat 1500 néző 
előli játszotta le mérkőzését a Vidéki Kupáért. 
Az eredmény nem fedi teljesen az erőviszonyo
kat és n látottakat, mert bár a Somogy többet 
támadott ellenfelénél, ez azonban ily súlyos ve
reséget korántsem érdemelt meg, mert a me
zőnyben teljesen egyenrangú ellenfélnek mutat
kozott és csak a kapu előtt hagyta cserben a 
lövőtudománya. Az első félidőben a két csapat 
még egyenlő arányban támadott. A Somogy a 
30. percben jutott vezetéshez. Steiner centerét 
Gacsár a hálóba juttatta. Szünet után a 7. 
percben Gacsár szépen iveit kornerét Farkas be
fejeli. A Bocskny ellentámadásai sikertelenek és 
ismét a Somogy jut gólhoz, amelyet Schmidt 
juttatott a Bocskny hálójába.

Áfa állítják össze 
a magyar válogatott csapatot 

Svájc ellen
Földcssy János dr. szövetségi kapitány ma 

i stc fogja összeállítani a Svájc ellen kiállí
tandó magyar válogatott csapatot. A szövet
ségi kapitánynak a csapatősszcállitásra a 
szombati Hungária- Kispest, a vasárnapi Fe
rencváros— Rapid, a Sabaria—Bástya és a 
Somogy—Bocskay-mérközésck fognak támpon
tot nyújtani.

Dr. SCAJDaCSY«al<Crvos
t... . "T?.,’-* ” rendel KMé«7-S-liVili.. JóB«rf-VUrut #. aa. térti én női betcsekna |

Szombathely csapata régi riválisától 
szerezte meg első bajnoki pontjait

Sabaria—Bástya 2:1 (0:1)
Szombathely, október 28.

(A Hétfői Napló tclejónjelcntésc.) A közép
európai kupadöntő napjának egyetlen első 
ligabeli bajnoki mérkőzésének Szombathely 
volt a .színhelye, ahol a két régi riválisnak, a 
szegedi és szombathelyi SzAK-nak professzio
nalista jogutódjai csaplak össze. A kótségbe- 
ejtöctn rosszul startolt szombathelyi csapatot 
annyi sok kudarc után végre elhagyta a bal
szerencse és

2:1 (0:1) arányban győzedelmeskedett a 
szegedi Bástya fölött.

A Sabaria nem volt sem rosszabb, sem pedig 
jobb, mint eddigi mérkőzésein. A vasárnapi 
siker magyarázata, hogy a csapat támadó
akcióit ezúttal nem kísérte a pech és bár a 
szombathelyi támadások ellenére Szeged sze
rezte meg a vezetést, a Sabarián nyoma sem 
volt a csüggedésnek, de igyekezett góiratörö 
játékával az iniciativát megtartani.

A Bástvn ezúttal lanyhább játékot folytatott, 
mint azt tőle eddigi mérkőzésein megszoktuk 
és csak a védőiem teljesítménye érdemel elis
merést. A támadásokat láthatóan irritálta a 
szokatlan pálya és ojz idegen környezet.

A háromezer néző elölt lejátszott bajnoki 
küzdelem mindkét félidejében a Sabaria táma
dott többet. Ennek elleniére a Bástya szerezte 
meg a vezetést mindjárt a mérkőzés 3. percé
ben Vargha szabadrúgásából, amely a kapu
fát érintve, pattant a hálóba. A Sabaria nem

Szeged és Eger diákuszóínak viaskodása a közép
iskolások országos bajnoki uszóversenyén 

Wannie András két bajnokságot nyert. A 100 méteres mell
úszás kivételével minden számban a vidékiek győztek

Minőségben, árban ulólérbelellen
Atlasz csíkos seiyemnadrdg................  3.30
selyem mais nadrág minden színben — — — — —__  4.90
„magda" női harisnya, tiszta cérna, magas sarokkal — — — 1.98
Angol noi-harisnya kiváló tartós — — -....................  1.90
Angol női harisnya kiváló tartós — — --------------------------------- 1.90
Selyemharisnya nagyon finom, hibátlan — — . -........................ 4.50
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A „Magyarság" igazolt előfizetői a pénztárnál három százalék engedményt kapnak

A KISOK országos uszóbajnoki viadala a vi
déki és fővárosi középiskolák legjobb úszóinak 
részvételével a legszebb siker jegyében folyt le 
a Császúrfürdő fedett uszodájában. Különösen 
nagy számban vonultak fel a vidéki iskolák 
úszói, akik az összes számokban dominállak a 
mezőnyt és

a 100 in-es mellúszás kivételével minden 
bajnokságot elhódítottak.

A középiskolák igazgatói és tanárai élénk ér
deklődése mellett kitűnő rendezésben lebonyo
lított bajnoki viadal hőse a szegedi Wannie A., 
aki két számban, a 100 és 400 m-es gyorsuszás- 
ban lett bajnok és kitűnő időkkel tetszés sze
rint nyerte, versenyeit. Ugyancsak kél számban, 
a 3X100 m-es gyors és vegyes stafétában dia
dalmaskodott az Egri cisztercita gimnázium 
Ringclhann—Mártonffy—Baranyai összetételű ki
tűnő együttese. Közülük Mártonffy megnyerte a 
100 m-cs hátuszás bajnokságát is s e három 
győzelemmel elsőséget szerzelt a csapat a pont
versenyben is. A fővárosi úszók közül egyedül 
Gábory (11. Toldy r.) nyert bajnokságot.

A szépen sikerült verseny dijait lelkesítő be
széd után dr. Liber, a KISOK miniszteri biz
tosa osztotta ki.

Részletes eredmények;
100 m. gyorsuszás: Bajnok Wannie (Szegedi 

kegycsr. gimn.) 1 p. 04.6 mp. 2. Mészöly T. 
(II. Mátyás rg.) 1 p. 06.4 mp. 3. Brenner V. 
(Szegedi rg.) 1 p. 07 mp. Wannie könnyedén, 
végig vezetve győz.

100 m-es mellúszás: Bajnok Gábory I. (II. 
Toldy r.) 1 p. 25.2 mp. 2. Kuzsinszky Gy. (Köl
csey rg.) 1 p. 27.8 mp. 3. Gerő Z. (II. Toldy 
r.) 1 p. 28 mp. Erős küzdelem ulán a finisben 
nyerve

100 m-cs hátuszás: Bajnok Mártonffy L. 
(Egri riszt, rg.) 1 p. 18.2 mp. 2. Bitskey A. 
(Egri áll. r.) 1 p. 18.4 mp. 3. Habecoszt I. (II. 
Toldy r.) 1 p. 27 mp. Külön verseny MártoníTy 
és Bitskey között, mely erős küzdelem után 
MártotiíTy győzelmét hozza.

400 m-es gyorsuszás: Bajnok Wannie A. (Sze
gedi kegyesr. gimn.) 5 p. 48 mp. 2. Mihalik I. 
(Szegedi reál) 6 p. 01 mp. 3. Magassy A. (VI. 
Kemény Zs. r.) 6 p. 44 mp. Fölényesen nyerve.

3X/00 m-es gyorsstaféta: Bajnok az Egri 
cisztercita g. (Ringclhann, MártonfTy, Baranyai) 
3 p. 40.8 mp. 2. Egri áll. reál 3 p. 43.4 mp. 3. 
Szegedi reál 3 p. 51 mp.

3^100 m-es vegyes staféta: Bajnok Egri cisz
tercita g. (Ringclhann, MártonfTy, Baranyai) 4 
p. 05.2 mp. 2. Szegedi reál 4 p. 09.4 mp. 3. 
Egri áll. reál 4 p. 15.8 mp.

vesztette el kedvét és tovább támadott, de ki
egyenlíteni csak a II. félidő 3. percében sike
rült. Stofián egy kornerböl jött labdát góllá ér
tékesített. A Sabaria ezután döntő fölénybe ke
rült a sorozatos támadások azonban csak 
a 15. percben érlelnek gyümölcsöt. Pesovnih 
beadását a résen álló Tárnok bevágja. (2: 1). 
Ezután szívós, hullámzó játék alakult ki, némi 
Sabaria-fölénnyel, újabb eredmény azonban 
már nem adódik.

A Budai „33“ az utolsó helyen
A Sabaria tegnapi győzelmével már el is 

hagyta a dicstelen utolsó helyet, amelyre most 
a Budai Harminchármas került. A bajnokság 
állása a szombati Hungária—Kispest és a va
sárnapi Sabaria—Bástya-mérkőzések után igy 
alakul:

1. Hungária > « » » 12 (20:09)
2. Nemzeti ■ . » « 9 (12:08)
3. Somogy i • . . 7 (07:06)
4. Bocskay > • . . 7 (10:09)
5. Kispest . < i . . 7 (08:10)
6. Vasas . « . , . 6 (10:12)
7. Újpest « » * . r 6 (10:12)
8. Ferencváros , . ■ 5 (11:05)
9. III. ker. FC . . ■ • Ö (05:10)

10. Bástya « « » R « 3 (09:10)
11. Sabaria . . ■ R . 2 (09:13)
12. Budai „33" « ■ . . 1 (07:15)

Az Evcngélikus gimnázium volt növendékei 
állal alapított vándordíj pontversenyében: 1. 
Egri ciszt. g. 15 pont. 2. Szegedi kegyesr. g. 
10 pont. 3. Egri reál 9 pont.

A BBTE vasárnapi pont
szerző versenyével kaput 

zárt az atlétika
A BBTE vasárnapi versenyével lezárult az 

atlétikai szezón. Az utolsó atlétikai esemény 
egyedül a munkastatisztika megjavitásút cé
lozta. De egyben bizonyságát szolgáltatta an
nak is, hogy a kétségtelenül jól bevált munka
statisztika alapját képező pontverseny statú
tumait mihamarább meg kell változtatnia az 
allétaszövetségnek.

A verseny részletes eredményei:
Sulglökés 11. oszt. 1. Késmárky (BBTE) 

1200 cm. 2. Gyöngyössy (TFSC) 1129 cm. 3. 
Nagy (Postás.)

Gerelyvetés II. oszt. 1. Szakmándy (TFSC) 
4940 cm. 2. Káptalan (BEAC) 4595 cm. 3. 
Bácsalmási (BEAC.)

400 m. gátfutás II. oszt. 1. Kétszery (BEAC)
61.3 mp. 2. Bajor (BSE) 61.8 mp. 3. Kertész 
(FTC) 69.4 mp.

100 m. síkfutás II. oszt. 1. Farkas (BEAC) 
U.4 mp. 2. Kónya (MTE) 11.6 mp. 3. Schiffrer 
(Postás) 11.8 mp.

4X400 méteres junior staféta. A osztály: 1. 
MAC (Somfai, Kauser, Bognár, Császár) 3 p.
46.4 mp. 2. MTK 3 p. 56 mp. B osztály: U 
BEAC 3 p. 40 mp. 2. MÁV. 3. MTE.

Jó eredményekkel mutatkoztak 
be a Testnevelési Főiskola gólyái

A Testnevelési Főiskola vasárnap délelőtt 
szezonzáró évfolyamközi pontversenyt rende
zett nz intézet Győri-uti sporttelepén. A főis
kolai hallgatóság háziversenyét végignézte Szu- 
kováthy Imre dr. a főiskola igazgatója, vala
mint Gyulai Ágost dr., a Szegedre áthelyezett 
Tanárképző Főiskola igazgatója is. Kedvező 
benyomást keltett a főiskola ifjúságának pom
pás szelleme és fegyelmezettsége. A verseny 
sima lebonyolításáért pedig Misángyi Ottót a 
főiskola atlétikai tanárát illeti elismerés.

A versenyen jól debütáltak a főiskola gó
lyái, akik mindkét dobószámot megnyerték. 
Szép teljesítményt végeztek & női hallgatók is. 
A pontversenyt természetesen a már verseny
rutinnal rendelkező harmadévesek nyerték 
meg. Az eredmények a következők:

Férfi versenyek.
Magasugrás: 1. Nyiry (II) 177 cm. 2. Skri- 

banek (I) 174 cm. 3. Molv-arecz (I) 171 cm.
Sulylökés: 1. Sírnék (I) 1185 cm. 2. Nyiry (II) 

1161 cm. 3. Takács (II) 1115 cm.
60 méteres síkfutás: 1. Koppányi (II) 7.2 

mp. 2. Schmidt (III) 7.3 mp. 3. Turkovics (II).
Távolugrás: 1. Turkovics (11) 613 cm. 2.

Molvarecz (I) 606 cm. 3. Poczik (I) 585 cm.
é'X.lOO méteres staféta: 1. a III. évfolyam

48.3 mp. 2. a II évfolyam 48.6 mp. 3. az I. 
évfolyam 49.6 mp.

4X400 m-es staféta: 1. a III. évfolyam 3 p. 
49 mp. 2. a II. évfolyam 3 p. 51 mp. 3. az I. 
évfolyam 4 p. 01 mp.

Diszkoszvetés. 1. Skribanek (I. évfolyam) 
3647 cm. 2. Simek (I. évfolyam) 3607 cm. 
Nyiry (III. évfolyam) 3782 cm.

Női versenyek.
Helyből távolugrás: 1. Vértesy (II. évf.) 230 

cm. 2. Pályi (III) 217 cm. 3. Kultsár (II) 212 
cm.

Magasugrás: 1. Vértessy 131 cm. 2. Kael 
Anna (III) 131 cm. 3. Friedrich (II) 126 cm.

60 m-es síkfutás: 1. Falusi (III) 8.7 mp. 2. 
Tóth (II) 8.7 mp.

Labdahajitás: 1. Kael (III) 5140 cm. 2. Lá
nyi (III) 4268 cm. 3. Fekete (III) 4168) cm.

4X50 m-es staféta: 1. a III. évfolyam 28 mp.
2. a II. évfolyam 28.2 mp. 3. az I. évfolyam 
29.6 mp.

Kézilabda: A III. évfolyam győz a II. év
folyam ellen 8:2 arányban. Biró: Misángyi 
Ottó. 63

Vasárnapi sporthírek
X Befejeződött a prágai szláv futballtorna. 

Prágából jelentik: A nagy hűhóval és görög- 
tüzfény mellett megrendezett prágai szláv 
futballtornát vasárnap befejezték. Csehszlová
kia amatőr válogatott csapata Báron góljával 
l:0-ra verte a lengyel válogatott csapatot, mig 
a csehek profiválogatottja 7:1 (1:1) arányú
vereséget mért a jugoszlávokra. A cseh gólo
kon Puc, Silny és Bejbl osztozott.

X A kisvárdai Galambos nyerte Csehszlo
vákia maratoni bajnokságát. Kassáról jelentik: 
Csehszlovákia maratoni bajnokság startjánál 
megjelent 45 versenyző közül pompás^finis 
után a magyar Galambos győzött 2 óra 55 perc 
45 mp.-es idővel.

X A második profiligában az elmúlt vasár
napon hét mérkőzést bonyolítottak le. A rá-, 
kospalotai pályán lejátszott Terézvárosi—Vác 
FC mérkőzésen nagy meglepetésre a terézvá
rosi csapat 6:3 (2:0) arányban győzte le a 
Vác. FC-t, mig a Soroksár és a Józsefváros kö
zött lejátszott mérkőzés 0:0 arányban döntet< 
lenül végződött.

X Pécs-Baranya legyőzte a IH. kerületie
ket. Pécsről jelentik: A Pécs—Baranya ma a 
III. kerületieket látta vendégül és a pécsi csa
pat szép játék után 3:2 (1:2) arányú veresé
get mért elsőosztályu ellenfelére. A 2000 néző 
jelenlétében lejátszott barátságos mérkőzés 8. 
percében Dóra szerzi meg a vezetést a pécsiek
nek, majd a 17. percben Horváth egyenlít, sőt 
a 30. percben Konyor az óbudai együttes ré
szére megszerzi a vezetést. A 35. percben 
nagy botrány tör ki, a közönség beront a pá
lyára s végül is a rendőrségnek sikerül rendet 
teremtenie, a biró pedig a vendégcsapatból 
Ráhelt kiállítja. Ettől kezdve a III. ker. tiz 
emberrel játszik. Szünet után a 10. percben 
Köves egalizál (2:2), majd a 33. percben Dóra 
kapásból a mérkőzés legszebb gólját lövi. Ez
zel megszerzi a pécsi együttes részére az érté
kes győzelmet.

X Győzött a Ferencváros, vesztett a Hungária 
a Szövetségi serleg vasárnapi mérkőzésein. A 
szövetségi serlegért az elmúlt vasárnap négy 
mérkőzést bonyolítottak le. A veretlen Ferenc
város 6:0 (3:0) arányban győzte le a Vasast, vi
szont a Nemzetinek sikerült 5:1 (3:0) arányban 
legyőznie a Hungáriát. Újpest csapata Weker- 
Ietelepre rándult át, ahol 10:0 (5:0) arányban 
győzött a Dobó FC ellen, mig a Józsefváros és 
Turul kombinált együttese Miskolcon 3:3 (3:2) 
arányban döntetlenül végzett a Szemerével.

X A BEAC gólya-tőrversenyét Gözsy Sándor 
nyerte 4 győzelemmel. 2. Szathmáry 4 gy., 3. 
Barcsa 3 gy., 4. Zöld 2 gy., 5. Virter 2 gy., 6. 
Somogyi 0 győzelemmel. A versenyen 15-en 
indullak.

X A közgazdászok főiskolai atlétikai ver
senye. 200 m.: 1. Magdits MAFC 24.3 mp. 400 
m.: 1. Magdits MAFC 54.2 mp. 3000 m.: 1. Kas- 
say MAFC 10.9 mp. 110 m. gát: 1. Hoits BEAC
21.4 mp. 1500 m. (kezdők): 1. Szécskai MAFC
4.58 mp. Rúdugrás: 1. Parcer MAFC 260 cm. 
Diszkoszvetós: 1. Abneth MAFC 32.52 m. 4-szer 
200 m.: 1. Közgazdászok (Bállá, Hermann.
Fauszt, Izsó) 1:37.8 mp. Dekatlonszámok: 110 
m. gát: 1. Ferenczy MAFC 16.4 mp. 1500 m.: 1. 
Ferenczy MAFC 4:45.4 mp. Díszkoszvelés: 1. 
Tóth MAFC 38.38 m. Gerelyvetés: Kovanda 
LASE 44.52 m. Dekatlonbajnokság: 1 Ferenczy 
MAFC 5228.27 p. 2. Kovanda LASE 5006.27 p.
3. Parcer MAFC 4890.50 p.

X A debreceni egye' m atlétái nyerték a 
debreceni kegyeleti stafétát. Debrecenből jelen
tik: A MASz keleti kerülete vasárnap rendezte 
meg a kegyeleti stafétafutást, amelyen 24 csa

pat indult. A befutási sorrend a következő: 1. 
DEAC. 2. Szolnoki MÁV. 3. Piarista gimnázium.
4. Csendőrség 5 Református gimnázium. A be- 
érkezők megkoszorúzták a Nagyerdőben a 39-es 
hősök emlékére emelt oszlopot.

X A műjégpálya megnyitása. A Budapesti 
Kocsolyázó Egylet f. hó 22-én tartotta évi ren
des közgyűlését, amelyen az évdijas tagjainak 
beiratási és tagsági diját állapította meg. A tag
sági dijak azonosak a múlt évi tagdíjakkal. A 
35 napos tagok 20 P agsági dijat fizetnek. A 70 
napos tagok 38 P tagsági dijat fizetnek. A min
dennaposuk, akik a természetes és mülyégpályát 
naponta használhatják, 54 pengőt fizetnek. A 
közgyűlés a köztisztviselők kedvezményét ez év
ben is fentnrtotta. Az uj alapszabályok szerint 
mindenki december 3-ig jegyét megváltani tar
tozik.

A izerkcsztéídrl és kifutásért (elei: 
Dr ELEK HUGÓ.
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