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Óriási izgalmak Romániában
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Hlaniu nem hallandó résztnenni a „nemzeti egység" kormányában, 
szembefordult a békés megoldással és magának követeli a kormányt - 
Jorga, Hoarescu és Lupu vasárnapi audienciája a régenstanács előtt

Mánia feloszlatja a parlamentet és uj választásokat 
rendel el, ha kormányra kerül

Á bukaresti hivatalos fc félhivatalos tudósi-' 
iások hónapok óta következetes eréilyel hirde
tik, hogy Romániában minden csendes. Annál 
nagyobb meglepetéssel hatott szombaton az a 
hír, hogy a Bratianu kormány lemondott, Bra
tianu V int illa kormánya, amely több, mint egy 
esztendő óta rendithetetleníU állja a nemzeti 
parasztpárt ádáz ostromát, beadta a derekát: 
Bralianu Vintilla szombaton délután kihallgatá
son jelent meg a régenstanács előtt és átadta a 
kormány lemondó tevéiét. Annál feltűnőbb ez 
a bukás, mert a lemondott kormány a kamara 
jelentékeny többségére támaszkodott. Bratianu 
íöiéuyes gőggel jelentette ki nem egyszer, hogy 
• parasztpárti dühös ellenzék kedvéért nem 
fojtandó helyét átadni. Néhány hónappal ez
előtt zajlott le a gyulafehérvári paraszt kon
gresszus, amely majdnem lángbaboritotta egeez 
Romániát. Maniimak, a román parasztpárt ve
zérének józanságán műit, hogy a gyulafehér
vári paraaztikongresszue nem fajult általános 
parasztforradalommá. Ilyen előzmények után 
érthető

izgalmak

arra a hírre, hogy a aziklaszilárdnak hitt Bra- 
lianu kormány lemondott. A kormány lemon
dását azzal magyarázzák, hogy a külföldi köl
tsön megszerzését célzó tárgyalások még min
dig eredménytelenek, nem kétséges azonban, 
hogy a lemondás mögött súlyos országos vál
ság húzódik meg. Azok a tudósítások, amelye
ket a vasárnapi nap folyamán Erdélyből és 
Romániából kaptunk, arról számolnak be, hogy

Romániában és Erdély minden részében 
nagyfokú Izgalom uralkodik.

Az események iránt mi is nagy érdeklődéssel 
viseltetünk, tekintettel elszakított testvéreinkre, 
akiknek milliói nyögnek a román uralom igája 
alatt.

A román kormányválságról vasárnap éj
szaka a következő táviratokat kaptuk:

Bukarest, november 4.
A kormányzótanács ma fogadta a politi

kai pártok vezéreit, még pedig
elfiször Avarescut, utána Manlut, majd 
Jurgát és végül Luput, az előző kor

mány közmunkaügyi miniszterét.
Nem valószínű, hogy még ma megbízzanak 
valakit a kabinetalakitással.

Avarescu, Jorga és Lupu állítólag meg
egyeztek abban, hogy

a kormányzótanácsnak koalíciós kor
mány létesítését fogják javasolni, 

amelyben pártjaik vennének részt.
Maniu saját pártja részére kívánja a ha

talmat.
Vintilla Broftopu hétfőn jelenik meg a 

kormányzótanács előtt, amely hir szerint 
Titulescut is Bukarestbe hívta. Titulcscunak 
aki kedden érkezik meg Londonból, állító
lag jelentős szerepe lesz az uj kabinetben.

A kamara és a szenátus elnöke a kor
mányzótanácsnak a nemzeti egység kormá
nyának megalakítását javasolta, amely a 
jelenlegi parlament segítségével meg tudná 
szavaztatni a valuta stabilizációjára vonat
kozó törvényeket és aláirná a külföldi köl
csönről szóló egyezményt.

Politikai körökben két lehetőséggel szá
molnak. Az egyik mód az, hogy

átmeneti kormányt létesítenek semleges 
ssemélylségck bevonásával, amelynek 
■x volna a feladata, hogy befejezze a 

pénzügy] tárgyalásokat.
a jelenlegi parlamenttel megszavaztassa a 
stabilizációról szóló törvényt, valamint a 
költségvetést, azután pedig vezesse az uj vá- 
laaitáiokat.

A másik megoldás szerint

Maniu alakitana uj kormányt, aki 
azonnal feloszlatná a parlamentet és 
még december előtt uj választásokat 

rendelne el.
Bukarest, november 4.

Avarescu és Jorga hir szerint koncentrá
ciós kormány létesitését ajánlották a kor
mányzótanácsnak .

Maniu kihallgatása után újságírók előtt 
azt mondotta, hogy a kormányzótanács azt 
az óhajtását juttatta kifejezésre, hogy kon

Blumensteln magvar ügyvédié letétbe helyezett 
egymillió frankot a költségek fedezésére 

és nyolcszázezer pengőt kártérítés felében
Blumensteln hozzájárult a hamis kötvényeit megsemmisitésenez 

és megtéríti az eddig fizetett Kamatokat
Párizs, november 4.

(A Hétfői Napló alkalmi tudósítójának 
telefonjelentése.) Mint ismeretes Blumen- 
stein Józsefet és a kőtvényhamisitási ügy 
többi vádlottait a szajnamegyei törvényszé
ken tartott első tárgyalás után szabadlábra 
helyezték és a magyar kormány hozzájáru
lásával elhalasztották a további tárgyalást, 
mert Blumenstein hajlandónak mutatkozik 
arra, hogy a kötvényüggyel kapcsolatban 
felmerült összes károkat és költségeket meg
téríti.

A bíróság végzése után Blumenstein Jó
zsefet nyomban szabadlábra helyezték. Ki
szabadulása után először magyar ügyvédjét, 
Csató Ferencet kereste fel a Commodore 
szállóban levő lakásán és hosszabb ideig 
tárgyalt vele. Ma már alkalmunk van pon
tosan ismertetni azokat a körülményeket, 
amelyek között Blumenstein szabadlábra- 
helyezése történt. Blumenstein József fel
ajánlotta, hogy elsősorban is

hajlandó megtéríteni egymillió frank 
bűnügyi költséget, amennyibe a magyar 
kormánynak n kötvényügyben folyta
tott nyomozás került. Ezenkívül fel
ajánlotta, hogy a hatóság rendelkezé
sére bocsátja az összes lefoglalt gyanús 
kötvényeket és hozzájárul, hogy ezeket 
a kötvényeket megsemmisítsék. Kijelen
tette még, hogy megtéríti azokat a ka
matokat, amelyeket a hamis felülbé- 
lyegzésü kötvények benyújtói a Calssc 
Communetől a bünügy leleplezéséig fel
vettek. Végül a magyar kormány anya
gi kártérítésének fedezetéül 800.000 

pengőt helyez letétbe.
Ilyen előzmények után történt, hogy a ma 
gyár kormány képviseletével megbízott 
Frayse ügyvéd, aki egyébként a francia 
pénzügyminisztérium jogi tanácsadója, a 
magyar kormány nevében megadta a hozzá
járulást a tárgyalás elhalasztásához.

A vállalt kötelezettségek két pontjának 
mór elegei is tett Blumenstein József.

ügyvédje, Csató Ferenc dr. tegnap le
tétbe helyezte ax egymillió frank bttn-

centrációs kormányt létesítsenek. Maniui 
azt válaszolta, hogy pártja egyedid is haj
landó vállalni a felelősséget a helyzetért.

Bukarest, november 4.
(A Hétfői Napló külön tudósítójának telefon

jelentése.) A régenstanács előtt vasárnap le
folyt tárgyalások nem vitték közelebb a kor
mányválság kérdését a megoldás felé. A meg
hallgatott államférfiak — az egyetlen Maniu 
kivételével — azonos álláspontra helyezkedtek 
ugyan, minthogy azonban a legjelentősebb té
nyező, Maniu, a parasrtpárt vezére csak úgy 
hajlandó a kibontakozásban résztvenni, ha ő 
és pártja kap mégi)izárt kormányalakításra —-

göt.
A kamatvisszatéritések összegét később ál

lapítják meg és ugyancsak később döntenek 
a magyar kormány hozzájárulásával arról, 
hogy miként semmisítik meg a hamis felül- 
bélyegzésü kötvényeket. Ezek után arra szá
mítanak, hogy már csak a jövő évben tar

Baltazár püspök vasárnap érdekes 
beszédben válaszolt támadóinak
„A világ protestantizmusa a maga összességében 

ad nekem elégtételt"
Mlskolc, november 4.

Az állam legnagyobb ipartelepe, a diósgyőri 
Vas- és Acélgyár tisztviselői és munkásai hosszú, 
verejlékcs gyűjtőmunkával összehozták a köz-, 
ség második nagyszabású református templo
mának s az uj lelkészlaknak költségeit, százezer 
pengőt. Almási Balogh Lóránt műépítész terve 
alapján megépítették, kilencszáz férőhelyre, mű
vészi benyomástkeltő templomukat, s vasárnap 
délelőtt adták át, ezrek jelenlétében rendelteté
sének.

Révész Kálmán dr., az egyházkerület Miskol
con székelő püspöke gyengélkedik, ezért a szom
szédos kerület főpásztorát, Balthazár Dezső dr. 
tiszántúli püspököt kérték fel az avatási szer
tartás elvégzésére.

Balthazár püspök ima után megáldotta a gyü
lekezetét.

Felekezeti különbség nélkül mindannyian 
fogózzatok egybe mondotta — szeretetben 

imádkozva és dolgozva.

Az istentisztelet után a templomban fogadta 
Balthazár püspök a küldöttségek tisztelgését. 
Farkas István esperes, az alsóborsodi egyház
megye megbízottai élén, utalt a támadásokra, me
lyek Balthazár püspököt érték, mire a föpásztor 
igy válaszolt:
~ Sokszor elgondolkodtam, miért yaa gz.

politikai körökben
a helyzet teljes elmérgesedésével számol

nak.
Az izgalmakat, amelyek a vasárnapi nap folya
mán óriási mértékben megnövekedtek, fokozza 
az a hir, hogy Maniu — határozott kijelentése 
szerint — nem hajlandó semmiféle kompro- 
missziumra. Maniu arra való hivatkozással, 
hogy mögötte állanak a paraszttömegek, ma
gának követeli a kormányt Maniu továbbá azt 
is kijelentette, hogy abban az esetben, ha kor
mányt alakit, azonnal feloszlatja a parlamen
tet és még ebben a hónapban elrendeli az uj 
választásokat.

tanak újabb tárgyalást. Ez a tárgyalás való
színűleg már csak formális lesz, mert a ma
gyar kormány ekkorra már bejelenti, hogy 
eláll a vádtól. A további döntés pedig már a 
francia bíróságokra tartozik. Francia sajtó
körökben szimpatikus hangon e.mlékeznck 
meg arról, hogy a magyar kormány milyen 
méltányosan járt el ebben az ügyben.

hogy törekvéseimet ellenséges indulat vesá ke
reszttűz alá.

A Szentiráshoz fordultam tanácsért... Ezek
ből az Igazságokból viszont, földiembernek, 
földi politikának nem engedhetek soha és 

semmit.
És bármennyire zokon esik, hogy ezzel né
melyeknek fájdalmat okozok, inkább embereket 
bántsak meg, mint az Istent. A magam lelkiis- 
merele is azt mondja, jó utón járok, ha nem 
embereknek, hanem Istennek engedek. Most 
azután elértem azt a pontot, amikor

a világ protestantizmusa a maga összességé
ben ad nekem elégtételt. Tegnap kaptam a 
levelet, hogy mint az eltiport Magyarország 
protestántlzmusának egyik főpapja, a spe- 
yerl blrodalomgyülés jövő esztendőben tar
tandó, négyszázesztendős fordulóján kép

viseljem hazámat és egyházamat.
Horderejében fel sem fogható, mit jelent nem
zetközi viszonylatok beállításában, ha a nagy 
Anglia, Hollandia, az Északamerikai Egyesült- 
Államok, Németország protestántizmusának 
együttes szószólójául éppen magyar embert vá
lasztanak. Fogadom, hogy életem további ál
dozataival ts értetek, s a magyarságérl szol
gálok ...

Az imponáló hatást tett kijelentések után g 
többi küldöttség tisrtolcUdása következett-
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Zsebkéssel felhasí
totta vadházastársa 

gyomrát

Jakabné 
’ ’l el- 
délután 
volt a

Szeged, november 4.
(A Hétfői Napló tudósítóját áj.) A szegedi 

ügyészségnek véres családi drámáról teltek 
jelentést. Szűcs János kiárafalvy gazda föl
metszette vadházastársa, Érd fi: Jr.kr* —Í
gyomrát. Erdősné rövid idővel azelőtt 
hagyta elköltözőit tőle. Vasárnap 
vízért ment ki a kúthoz. ÓIM 
kutnál Szűcs János is, aki kérlelni kezdte 
Erdősnél, hogy térjen hozzá vissza.

Hangos vita kezdődött, amelyre figyel
mes lett Bellcr György is, ahová az asszony 
elköltözött. A vita hevében Szűcs előrán
totta zsebkését és

föl hasította vadházastársa gyomrát. 
Erdős Jakabné eszméletlenül esett össze.

A történtek láttára Bcller azonnal Szűcs
nek rontott és botjával agyba-főbe verte. A 
gazdálkodó véresen zuhant vadházastársa 
mellé. Mindkettőjüket beszállították a sze
gedi közkórházba. Szűcsöt még nem lehe
tett kihallgatni. Szándékos emberölés kikér- 
jele miatt indult meg ellene az eljárás. Er- 
dösné állapota életveszélyes.___________________

még pedig a legjobb külföldivel versenyképes áruval
r r

Corvin Aruház

Erdélyi Béla a gyilkossági főtárgyalás előtt
Geller alezredes feljelentésére mint »párbaj- 
segéd«, rágalmazás miatt ált a biróság elé

Erdélyi Bélu, aki gyilkosság büntette és még 
35 rendbeli egyéb bűncselekmény miatt csütör
tökön kerül a törvényszék elé, szerdán — egy 
nappal a nagy főtárgyalás előtt — ugyancsak 
vádlott lesz.

Rágalmazás vétségével vádolja Erdélyit 
Gehcr Gyula alezredes, 

aki még 1921-ben .jelentette fel Erdélyi Bélát.
A fcjlcicnlés előzményei még a Rácz—Gehcr 

lovagias ügyek lavinájára nyúlnak vissza. Egy 
ilyen lovagias üggyel kapcsolatban párbajsegédi 
szerep jutott Erdélyi Bélának is. Erdélyi a^ lo
vagias eljárás során levelet intézett Gehcr Gyu
lához, aki akkor még őrnagy volt — és ebben

H levélben azt Irta, hogy az alezredest nem 
tartja méltónak lovaglás eljárásra, 

mert egy ízben a lovagias eljárás lefolyta
tása helyeit, a bírósághoz fordult. Geller Gyula 
a levél miatt, amelyben Erdélyi — az akkor 
még gáncs és félelem nélküli lovag — valóság
gal kioktatta a katonatisztet.

rágalmazásért feljelentette Erdélyit.

Boxpárbaj a Royal szálló 
halijában

Különös affér játszódott le szombaton este 
a Roval-szálló halijában. Szombaton este hét 
óra tájban a szálló halijában tartózkodott 
Strasser Herbert, a fővárosi társasági élet egyik 
ismert lúgja Nem sokkal később benyitott a 
hallba Kanilz István, aki a főváros társasági 
életében szintén élénk szerepet visz. A két fiatal
ember között eddig még nem állapított okokból 
véleményeltérés támadt. Először élénken vitat
koztak egymással, majd a vita mind hangosabbá 
vált s a következő pillanatban a hall vendégei 
megdöbbenve látták, hogy Strasser Iicrbert és 
Kanitz István

egymásra támadtuk és verekedni kezdtek.

Papp Jancsi autójával árokba 
zuhant a vörösvárí országúton

Szombatról vasárnapra virradó éjszaka 
könnyen végzetessé válható autószerencsét
lenség történt a vörösvári országúton, ahol 
egy nyolcvankiloniéteres sebességgel haladó 
luxusautó gummideffekhis következtében az 
árokba fűlött s a hentülő Papp .János szin- 

Megindult az eljárás, de a biróság hiába idézte 
Erdélyit, sehol sem sikerült öt megtalálni. Hol 
Olaszországban, hol Romániában, Franciaor
szágban volt „fontos üzleti tárgyalása." A tár
gyalást ilyenformán két éven keresztül nem si
került megtartani. Amikor azután 1927 augusz
tus 27-én letartóztatták Erdélyit, Geller Gyula 
ügyvédje, dr. Vargha Béla bejelentette a bíróság
nak, hogy

Erdélyi Béla „állandó tartózkodási helye1': 
a kir. ügyészség Markó-utcal fogháza.

A járásbíróság innen idézte most már tárgya
lásra Erdélyit és a bírósági kézbesítőnek itt 
végre tényleg sikerült rá találnia. Ilyen elözmé-, 
nyék után tűzték ki a főtárgyalást Erdélyi érde
kes rágalmazási perében, amely

november 4-én, szerdán lesz a büntető já
rásbíróságon.

A tárgyaláson Erdélyi bocsánatod akar kérni 
Gehcr Gyulától, aki eddig még nem határozott, 
vájjon eifogadja-e elégtételül Erdélyi Béla bo- 
csánatkcrését.

Úgy Strasser Herbert. mint Kanitz István 
ismert sportemberek és kitűnő boxolók. A 
fiatalemberek a szálló halijában

valóságos boxpárbajt vívtak egymással.
A párbaj oly heves volt, hogy a hall vendégei 
s a szálló személyeztc eleinte nem. is mert a 

mind 
arcát

s a szálló személyeztc eleinte nem is i 
küzdő felek közé lépni. A boxmeccs 
hevesebbé vált, mikor Strasser Herbert 
egy jól irányzott ütés következtében 

elborította a vér.
Ekkor már többen közbeléptek és sikerült a 

boxoló feleket szétválasztani. A •különös boz- 
párbajnak lovagias folytatása lett.

művész, —: vagy ahogy a pesti közönség 
nevezi kedvenc chanson énekesét: Papp 
Jancsi »— nagy ívben kirepült a kocsiból, de 
oly szerencsésen esett le, hogy csupán köny- 
nyebb természetű sérüléseket szenvedett.

Papp Jancsi szombaton a késő esti órák 

bán indult cl Esztergomból egy barátja autó
ján, amelyet Frisch Elemér soffőr vezetett*  
A hatalmas Renault-fícp minden deíekt nél
kül tette meg az ut nagy részét. Közvetlen 
Vörösvár elölt a kocsi bal első kerekének 
a pneumatikája kipukkadt, a gép hirtelen 
balra fordult — és mielölt a so ff őrnek sike
rült volna a volánt egyenesbe hozni —

n következő pillanatban az úttest mel
lett felméter mély árokba futott és 
Papp Jancsi nagy ívben kizuhant az 

országúira.

Néhány perccel később egy — a főváros 
felöl Vörösvár irányába haladó — autó 
utasai siettek a szerencsétlenül járt művész 
segítségére, akit az időközben rendbehozott 
autón helyeztek el és Papp János nyomban 
tovább folytatta uljál a főváros felé, ahol 
az egyik szanatóriumban megvizsgáltatta' 
magái. A vizsgálat azután megállapította, 
hogy csak könnyebb zuzódási sérüléseket 
szenvedett, mire a lakásán ápolás alá 
vették.

Vasárnap este tragikus körülmények között 
meghalt Tetétleni Ármin dr. fővárosi ügyvéd. A 
József-tér 10. számú házban levő la
kásán íróasztala mellett dolgozott, mikor hirte
len rosszul lett, szivéhez kapott és

néhány percnyi vergődés után meghalt.
Orvosai megállapították, hogy szivszélhüdés ölig 
meg.

Tetétleni Ármin dr. a régi magyar jogász
társadalom egyik igen tekintélyes, köztisztelet
ben álló tagja volt. Fiatal korában szerepet vitt 
az egyetemi mozgalmakban, mint parlamenti 
gyorsíró működött a Házban, ügyvédsége alatt 
pedig több ízben vitt emlékezetes és híres peti- 
ciós pereket. A kiváló jogász szerepet játszott a 
politikai életben is. A jogászkodáson kívül elő
szeretettel foglalkozott technikai kérdésekkel és 
egész sor értékes és jelentős találmány fűződik 
a nevéhez.

Baráti körökben bizonyos tekintetben kü
löncnek ismerték. Különcködése azonban min" 
dig embcrszcretctével és jóságával volt kapcso
latos. Egész sor kedves és derűs anekdota ke
ring róla. Tetétlenire, aki ősi protestáns família 
sarja, tévedésből egyházi adót vetett ki a buda
pesti zsidó hitközség. A jótékonyságáról híres 
ügyvéd esztendőkön át fizette is az adót. Egy
szer azonban a hitközség értcsitette, hogy fel
emelte az adóját. Erre már azután megszólalt 
Tetétleni Ármin is, kijelentette, hogyha pro
testáns létére esztendőkön keresztül fizette - az 
adót, azzal nem törődik, de hogy még fél H 
emeljék, azt nem tűri. Az adófélemelésböl persze 
semmi nem lett, Tetétleni pedig még igy is t«x 
vább fizette a zsidó hitközségi adóját.

A magyar ipar ereje!
Sok ezernyi vevőnk, kiknek többsége törzsközönségünkké lett, azért hive 
áruházunknak, mert megszokta, hogy

olcsó árakon is 
kifogástalanul jó minőségeket vásárolhat
Az a körülmény, hogy mi, akik ejó minőségek gondos kiválasztói vagyunk, 
szükségletünknek körülbelül 70 százalékát Magyarországon fedezzük, igy

mind a 23 ablakunk magyar, vagy 
Magyarországon készült áruval van tele

ft Magyar Hét alkalmából nézze meg 
művészien rendezett kirakatainkat és 
áruházunk impozáns belső díszítését.

legszebb bizonyítéka a magyar ipar erejének.
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A rendőrség letartóztatta 
Borsos Ferencet, Erdélyi 

Béla bűntársát
A törvényszék körözőlevele alapján az Uj Szent 
JúnoS’kórliázbőI vitték a főkapitányságra Borsost, 
ahol letartóztatták és az ügyészségre szállították

la reggel egv barnaruhás, karcsú, magas 
fiatalembert állítottak elő a detektívek a fő
kapitányságra. A bűnügyi osztályra kísérlek, 
ahol nyomban igazoltatták. Az. előállított 
fiatalember Borsos Ferenc, akinek a neve az 
utóbbi idők egyik legnagyobb bünperében. 
ax Erdélyi Béla-félc iigvben szerepeit és az 
Erdélyi-ügy egyik vádlottjaként áll csütörtö
kön a bíróság elé. Borsos Ferencet annak
idején szintén letartóztatták az Erdélyi-ügy
ben, később azonban szabadlábra került, inig 

most a törvényszék körözőlevele alapján
a rendőrség ismét letartóztatta.

Borsos Ferenc, aki most 27 esztendős és 
magánhivatalnok volt, két esztendővel ez
előtt ismerkedett meg Erdélyi Bélával Filó 
József közvetítette az ismeretséget, aki mint 
ismeretes, szintén Erdélyi bűntársa volt. .1 
bonyolult ügy egyik legérdekesebb szerep
lője Borsos, ö volt az, aki kiinaszkirozva 
grófnak és földbirtokosnak adta ki magát, 
hogy ezzel lehetővé, tegye Erdélyi Béla szél
hámoskodásait. Erdélyi annakidején meg 
beszélte Filó Józseffel és Borsos Ferenccel, 
hogy hamis váltókra nagy összegei fognak 
felvenne Valóságos kalandorregénybc illő 
trükköt eszeltek ki. Erdélyi és Filó elvitték 
'Borsos Ferencet a Nemzeti Szinház fodrászá
hoz és azzal, hogy álarcosbálba készülnek,

álszakáit, bajuszt és parókát ragasztot
tak Borsosnak.

Ezután elmentek egy előkelő dunaparti szál
lóba, ahol mint Kun András borsodmegyei 
földbirtokost mutatták be. és lakosztályt bé
reltek számára. Az ál földbirtokos elfoglalta 
a lakosztályt és elhelyezkedett. Erdélyi és 
Filó pedig ezalatt hozzáfogtak a trükk végre
hajtásához. Erdélyi Kun András néven alá
irt több, nagyobb összegről szóló váltót s ez- 
sel jelentkezett egy mngánbankárnál és kérte’ 
hogy a váltókat számitolja le. A bankár haj
landómnak is mutatkozott az üzletre, kije- 
lentete azonban, hogy ellenőrizni akarja, 
hogy oalódi-e az aláírás. Erdélyi erre elve
tette a dunaparti szállóba.

Aa elegáns lakosztályban az álszakállas, 
■ parókás Borsos Ferenc alias Kun An

drás fogadta a bankárt
és kijelentette, hogy a váltókon szereplő alá
írás valóban az ő kezevonásától származik.

Klebelsberg kultuszminiszternél 
ma ulabb értekezlet lesz az egye

temek megnyitása ügyében
Minden rektor Külön dönt a kapott garancia alapién — mondja 
a kultuszminiszter — szerdán újra megkezdődnek az előadások

A Hétfői Napló mulheti számában első
nek közöltük, hogy az egyetemi ifjúság kö
rében teljesen nyugodt, békés hangulat 
Uralkodik és éppen ezért

felmerült az az óhaj, hogy minél előbb 
nyissák meg az immár három hete 
zárva levő műegyetemet és a közgazda

sági egyetemet.
Mindeddig az volt a terv, hogy az ötna

pos ünnepi szünet után, azaz november 5-én, 
hétfőn nyitják meg a bezárt alma materek 
kapuit. Ez volt az óhaja a diákság egyete-
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így azután sikerült megkaparintaniok a 
pénzt.

A múlt esztendő augusztusában, amikor a 
millsladti események után a gyilkossággal 
gyanúsított Erdélyi Bélát letartóztatták, ki
derültek a váltókkal űzött manipulációk is 
és kél bűntársát keresni kezdték.

A főkapitányságon Vogel József dr. rend
őrkapitány kezdte meg a nyomozási, akinek 
irányításával a detektívek napokou át kutat
lak Borsos és Filó után. Schmidt József de
tektivfelügyelő fogta el Erdélyi Béla mindkét 
bűntársát, akik kihallgatásuk során részben 
beismerő vallomást tettek. Mindkettőjüket 
letartóztatták és átkisérték a királyi ügyész
ség fogházába. Később a vizsgálóbíró szabad
lábra helyezte őket, de az eljárást azonban 
tovább folytatták ellenük. Borsos Ferenc 
már hónapok óta szabadlábon volt s most a 
napokban

a budapesti királyi büntetőtörvényszék
től körözőlevél érkezett a főkapitányság
ra, amelyben elrendelik Borsos Ferenc
nek csalás gyanúja miatt való letartózta

tását.
A büntetőtörvényszék megkeresése alapján 
a rendőrség keresni kezdte Borsost. Megálla
pították, hogy néhány hét óta betegen fek
szik az Uj Szent János kórházban. Érintke
zésbe léptek a kórház igazgatóságával, amely 
közölte, hogy állapot nem olyan súlyos, hogy 
!>ctegségc megakadályozhatná a rendőrségre 
való előállítást. Ennek alapján ma

detektívek mentek a Szent János-kór- 
házba és a főkapitányságra kisérték 

Borsost.
A fiatalember elmondotta, hogy az Erdélyi 
Béla-félc bűnügyben magánokirat hamisítás
sal vádolják, arról azonban nincsen tudo
mása, hogy csalással is gyanúsították volna. 
Ezt a védekezést természetesen nem fogad 
halták el, hanem a törvényszék megkeresé
sére való hivatkozással letartóztatták és

átszállították a királyi ügyészség fog
házába,

ahol a vizsgálóbíró dönt további sorsáról. A 
vizsgálóbíró intézkedésétől függ tehát, hogy 
Borsos Ferenc mint letartóztatott fogoly áll-c 
csütörtökön a bíróság elé, vagy pedig sza
badlábon védekezhet. Sági Pál.

egyes bezárt egyetemről, vagy főiskoláról 
külön elhatározás történik a megnyitást il
letően. A megnyitást megelőzően minden 
rektornak garanciákat kell kapnia az ifjú
ságtól arra vonatkozóan, hogy a főiskolán 
többé rendzavarás nem lesz. Értesüléseim 
szerint

a kedélyek az egész vonalon megnyu
godtak,

tehát az elrendelt szünetek előreláthatóan 
meghozzák a kívánt eredményt.

Minden rektor külön dönt a kapott ga
rancia alapján a megnyitásról.

Minden valószínűség szerint szerdán, vagy 
csütörtökön minden egyes egyetemen es fő
iskolán újra megkezdődnek az előadások.

A Héttői Napló munkatársának értesülése 
szerint Klebelsberg Kunó gróf kultuszmi
niszter legerclijescbb intézkedésekre cl van 
szánva, amennyiben újra rendzavarások 
fordulnának elő. újabb rendzavarás eseten 
rendőrség bevonul az egyetemre, megismét
lődések esetén pedig a kultuszminiszter

mének is, mert a tanulmányi idő félbesza
kítása igen súlyos hátránnyal jár a tanuló 
ifjúságra. Vasárnap érdeklődtünk a külön
böző ifjúsági körökben és

mindenütt azt tapasztaltuk, hogy a diá
kok maguk is érzik a kényszerszünet 
káros hatását és hunét tanulni szeretné

nek.
Az ifjúsági nagybizottság békességre intő 
felhívását a hallgatók kivétel nélkül respek
tálják, úgyhogy

minden remény meg van arra, hogy az 
egyetemek meguyitása esetén telje*  

rendben folyhatnak az előállások.
Tegnap délelőtt Klebelsberg Kunó gróf 

kultuszminiszternél az összes egyetemek és 
főiskolák rektorainak részvételével értekez
let volt, amelynek eredményéről vasárnap 
reggel kommünikét adtak ki. A kommüniké 
szerint a kultuszminiszter felhatalmazta a 
rektorokat, bogy a jövő hét szerdájától be
látásuk szerint nyissák meg újra, az egye
temeket, ha a rend fenlarlására kellő ga
ranciát kapnak.

Ebben nz ügyben vasárnap délelőtt be
széltünk Klebelsberg Kunó gróf kultusz
miniszterrel. akit megkérdeztünk, hogv a 
megnyitással kapcsol ilosan megtörténtek e 
a szükséges intézkedések.

KLEBELSRERG KV5Ó GRÓF KEL- 
TVSZMINISZTER

a kővetkezőkéi mondotta a Hétfői Napló 
munkatársának:

— Az ideglencscn bezárt egyetemek meg
nyitása ügyében nem generális intézkedés 
történik, hanem

minden egyes rektor a saját hatásköré
ben jár cl —

u helyzet megvizsgálása és a vizsgálat ered
ménye alapján. Ez azt jelenti, hogy minden

HÉTFŐI napló

Kegyetlen gyermekgyil
kosság Kispesten

Megtojt«»tta«JS.<UJMtgj'eriiiel.6te,y'|besUAllsanya 
és a u.—--------- —

Már hónapok óta suttogtak Kispesten ar
ról, hogv Pill Nándorné, született Preis- 
Anna, aki az Eggert-utca 28-as számú hiú
ban lakik, újszülött gyermekét ez év júliu
sában megölte. Szomszédok beszeltek egy
más között, mig végül is néhány nappal ez
előtt a rendőrségre

névtelen feljelentés
is érkezett Pill Nándorné ellen. Most Diára 
rendőrség is megindította a nyomozást. Teg
nap délután előállították a kispesti kapitány
ságra Pill Nándornál, aki bevallotta, hogy 
ez év julius 25-én valóban gyermeket szült, 
azonban a gyermeket nem gyilkolta meg, 
hanem az újszülött gyermeket

átadta egy uszonynak
hogy nevelje fel. Amikor megkérdezték, 
hogy ki volt ez az asszony, kitérő válaszo
kat adott és nem tudta megmondani a ne
vét. Egészen a késő esti órákig tartott ki
hallgatása a kispesti kapitányságon, amíg 
végül megtört és töredelmes beismerő vallo
mást lett. Elismerte, hogy a

szülést követő napon valóban meggyil
kolta gyermekét.

Megjelölte a helyet is, ahol a gyermek holt
testét elásta. A beismerő vallomás után 
azonnal értesítették Felszeghy Róbert dr. 
vizsgálóbírót, akivel együtt rendőri bizott
ság jelent meg az Eggert-utca 28. szánni

hől«S«éreíy fcétlg az agya alatt rejtegette

Alapittatott 1874.

tMSchundav.J.^ 
bangazerg? Ar éa bangwzerUalet
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A * „l, B. U.” Szövetség kiiúrol»>g>»z szállítója.
Telefon: Au’.

élni fog a bezárási jogával, aminek az lesz a 
következménye, hogy az egyetemi hallga
tók teljes félévüket elveszítik. Politikai kö
rökben remélik, hogy ezekre a szigorú 
rendszabályokra nem kerül sor.

A Hétfői Napló munkatársának értesü
lése szerint

u rektorok hétfőn újabb megbeszélésre 
jönnek össze a kultuszminisztériumban, 
ahol ismertetni fogják az egyetemeken 
uralkodó helyzetet és ekkor állapítják 

meg a megnyitás idejét is.
Beszéltünk e kérdésről Dobij Géza dr.-aí, 

a közgazdasági egyetem dékánjával, aki a 
következőket mondotta:

__ Mi minden igyekezetünkkel azon va
gyunk, hogy az egyetemen az előadásokat 
minél előbb megkezdhessük, hiszen min
den elvesztett nap óriási kárt jelent. .4 han
gulat az egyetemen teljesen nyugodt, úgy 
hogy minden remény megvan arra. hogy 
szerdán ismét megkezdhetjük az előadáso
kat.

házban. A gyilkos anya a fáskamrába ve
zette a bizottságot s megmutatta azt a he
lyet, ahol gyermekét elásta. A detektívek 
ásót kerítettek elő és

kiásták a meggyilkolt gyermek holt
testét.

Pill Nándorné a holttest láttára idegrohamot 
kapott. Mikor eszméletre terítették, el
mondotta, hogyan ölte meg az újszülött 
gyermeket.

A gyilkos anya beismerte, hogv egyna
pos gyermekét » térde közé szorította ad
dig. mig meg nem fulladt, utána pedig 
ágyában elrejtette. Félt, hogv a gyilkossá
got felfedezik, s később egy hidikába tette a 
gycrniekhollteslct és

egy hétig nz ágy alatt rejtegette.
Egy héttel a gyilkosság ulán ásta cl a ház
ban lévő fáskamrában.

A helv.-zini szemle után Pill Nándornál 
letartóztatták.
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HÍREK
— Bethlen miniszter elnök vasárnap el

hagyta betegágyát. Bethlen István gróf mi- 
niwterelubk az elmúlt héten állandóan 
gyengélkedett. Influenzája elmúlt ugyan, de 
m sok olvasástól szemei gyulladásba jöttek, 
úgyhogy orvosai néhány napi teljes pihenőt 
parancsollak rá. Vasárnap délelőtt a minisz
terelnök végre elhagyta az ágyat, de egész 
nap lakásán maradt és látogatókat nem fo
gadott Kormánypárti körökben egyébként 
meglehetős izgalommal beszélnek Bethlen 
miniszterelnök hetegcskcdéséről, sőt a leg
utóbbi napokban abból a körülményből, 
hogy nem jelent meg a házszabályrcvizió 
tárgyalásán. egyesek hajlandók voltak a 
miniszterelnök betegségének súlyosbodására 
következtetni. Az aggodalmak alaptalanok, 
Bethlen miniszterelnök a jövő hét folyamán 
már újra résztvesz a képviselőház tanács
kozásaiban.

— Időjárás. A Meteorológiai Intézet va
sárnap az időjárásról a következő prognó
zist adta ki: Jobbára borult idő várható, lc- 
csapódátokkal és némi hŐsülyedéssel.

— leleplezték WolíT Károly arcképét. Me
leg ünneplésben részesítették vasárnap WolíT 
Károlyt névnapja alkalmából. Délelőtt a 
keresztény községi párt helyiségében gyűl
tek össze a tagok és ott volt Sipőcz Jenő 
polgármester is. Szigeti János, Toperczer 
Ákosné és Förxter Aurél üdvözlő szavai 
után leleplezték WolíT Károly arcképét 
majd Wolff köszönte meg az ünneplést. Este 
a Gellért szállóban bankett volt.

— A budapesti volt 1-es népfelkelő gyalogez
red emlékünnepélye. Bensőséges ünnepség szín
helye volt vasárnap délelőtt ar. Üllői-uti I. 
Ferenc József gyalogsági laktanya. A m. kir. 
budapesti volt 1-cs népfelkelő gyalogezred ren
dezte emlékünnepélyét, amely tábori misével 
kezdődött. Surdnyi Ferenc komáromi apátplé
bános beszéde titán nagymegyeri vitéz Raics 
Kóroly ny. altábornagy üdvözölte a honvéd fő

parancsnokság és a főváros képviselőit a megje
lent elöljárókat, hatósági képviselőket és bajtársa
kat. A Hiszekegy elóneklésc után Hálássá Imre 
f-mlékbeszédet mondott. Beszédje közben lehul
lott n lepel a laktanya épület kapualjában elhe
lyezett emléktábláról, amelyen n volt 1-cs nép
felkelő gyalogezred tagjai a világháboriihan hősi 
halált Italt ezredtársaik emlékét örökítették 
meg. A dalárdái ének után szlatinai Ledniczer 
Sándor nv. tábornok, mint a bajtársi szövetség 

elnöke átadta az emléktáblát megőrzésre az I. 
honvéd gyalogezred praancsnokának. A Him
nusz elénckjcsc után a helyszínen megjelent baj
társak egy zászlóaljban tőin őr fii ve felvonultak uz 
omlékfábia elölt. Az ünnepséget vasárnap este a 
Lloyd épületben megtartott ünnepség fejezte be, 
• melyen dr. Metőffy Ágoston mondott ünnepi 
beszédet.

— A Budapesten Időző görög vendégek ban
kettje a Royai-szállóban. A görög gazdasági 
•-let Budapesten időző vezetői vasárnap megte
kintették a főváros fürdőit, a Margitszigetet, 
ahol Dalmady Zoltán üdvözölte őket. Az üd
vözlésre. .4. Miclsas, a Nemzetközi Kereske
delmi Kamara alelnöke válaszolt. Este a Royal- 
-zálló éttermében bankett volt, amelyen Herr
mann Miksa kereskedelmi miniszter, gróf 
Khnen-Héderváry Sándor. Lukács György, 
.1/oldoványi Sándor athéni ügyvivő és Puky 
Endre, a képviselőház alelnöke és sokan mások 
vettek részt. Teleki Pál gróf köszöntötte a go
lfig vendégeket, majd Herrmann Miksa keres- 
ke.delmi miniszter kifejtette, hogy úgy a görö
gök. mint a magyarok a két nemzet közeledése 
■ retekében dolgoznak és remélik, hogy ez a 
közel lövőben sikerrel is fog járni. Ezután 
Hclmohzog görög követ, majd Stahslades, az 
athéni kereskedelmi kamara alelnökc szólaltak 
fel. A görög vendégek ma a kormányzónál 
tisztelegtek, majd megtekintik a főváros neve
zetességeit, délután az Otthon Kör vendégei.

— A Magyar Cserkész Szövetség közgyűlése. 
A Magyar Tudományos Akadémia nagytermé
ben vasárnap délelőtt tartotta közgyűlését a 
Magyar Cserkész Szövetség. A közgyűlésen 30 
oror cserkész képviseletében 500 escrkéwtisrt 
és megbízott Jeleni meg. A közgyűlésen többek 
közölt ott láttuk Albrecht királyi hercegei, 
Karaffióth Jenő államtitkárt, gróf Teleki Páll, 
gróf Khuen-Héderváry Károlyt s Rakovszky 
Iván v. belügyminisztert. Witz Béla országos 
elnök, dr. Zscmbery Gyula országos ügyvezető 
elnök, Faragó Ede ó» Major Dezső dr. beszá
molója után n közgyűlés ezután megejtette a 
tkrliijitásf, amelynek során újabb hat évre 
országos elnökké egyhangú lelkesedéssel Wit? 
Bélát választották meg.

— VJ Ossendowsky-kÖnyv. A modem kalan
dos utazási irodalom világsikerű hőse, a lengyel 
Ossendoivsky professzor elhagyta eddigi müvei
nek színhelyeit, Oroszországot és Szibériát » 
nyughatatlan szelleme északi Afrikába vitte, er
ről az útjáról irta uj könyvét, amely ,4 sivatag 
népe címmel jelent meg magyarul. így, a re
gényíró friss szemével nézve és a tudós Ítéleté
vel elrendezve, még nem mulatta meg senki a 
mohamedán Afrika lelkét, amely kiegyenlithc- 
tétlen ellentétben van a modern európai szel
lemmel. Ossendowsky uj könyvét a Franklin- 
Társulat adta ki n megszokott, szép kiállításban, 
a fordítás dr. Balassa József kitűnő magyarrág!! 
munkája.

— Ossr.eiitközöll két autó a Klanzál-tvrrn.
Ma délután két órakor a Rlautál-tér és Csányi- 
ut<a sarkán két autó összeütközött. Az egyik 
autóban ült Dcvcc.ar Sándor huszonkéténes 
szabómester, aki az összeütközés következtében 
a kocsiban előrebukott r a fején szenvedett 
súlyos téri,léseket. A mentők a Rókus-kórházba 
szállítottak______________

Dr.KAJDACSY„.sor^
Vni- ZmesnöíbUerrtét

Egy külföldi autó a Váci-uccá- 
ban elütött egy kerékpáros 

kifutófiut s el akart menekülni
Az utcai járókelők tartóztatták fel az autót, amelyben egy 

színésznő s egy monoklis hölgy ült
A váci-utcai korzó járókelőit megbotrán

koztatta tegnap délután nz az embertelen
ség, amelyet egy gázoló automobil soíTőrjo 
tanúsított, aki miután a Váci-utcában egy 
kerékpáron haladó kifutót elütött, tova 
akart hajlani s szándékúban csak a nagy
számban cgvbcgvült közönség akadályozta 
meg.

Délután öl órakor a Pilvax-közböl kerék
páron a Váci-utcába akart befordulni Vámos 
Imre tizenhét éves kifutóíiu. libben a pil
lanatban a Váci-utcában haladó elegáns 
külföldi A jelzésű csukott autó teljes .sebes
séggel nekiszaladt a kerékpárnak. Az össze
ütközés ereje

Vámos széles ívben ■ gyalog.!áróra rö
pítette*  ahol véresen terült el, 

kerékpárja pedig a gépkocsi kerekei alatt 
összetörött. Az autó sotTőrje az összeütkö
zés után nem állt meg és menetsebességét 
alig lassítva, akart tovább haladni. A járó
kelők azonban, akik látták a történteket, nz. 
autó Htját állták, ugy hogy a gépkocsi 
soffőrje kénytelen volt gépét lefékezni. Egy 
fiatal hölgy, Nyári Irma magántisztviselőnő 
a so (Tőrhöz lépve s magúból kikelve vonta

Hajnali botrány a mulatóban 
az eltűnt pénztárca miatt, megvert táncosnővel, 

pofozkodással és rendőri beavatkozással
A vasárnapra virradó éjszaka kínos bot 

lány színhelye volt az egyik körúti mulató. 
Az éjfél utáni órákban három fiatalember 
tért be a körüli mutatóba, pezsgőt rendel
tek és beinvitálták Stultz Teréz táncosnőt. 
Reggel fél ölig mutatott a társaság a szepa- 
réban. Mikor fizetésre került a sor és a fő
pincér megjelent, hogy a számlát átnyújtsa, 
az egyik férfi ijedten kapott a zsebéhez.

— Hallatlan! — kiáltott magánkívül — 
elloplak a tárcámat!

A kiabálásra összeszaladtak a vendégek, 
előkerült az ügyeletes detektív is és felkérték 
az izgatottan hadonászó vendéget, hogy néz
zen alaposabban a pénztárcája után, talán 
mégsem lopták el.

— Egész bizonyos, hogy a táncosnő 
lopta el! — kiáltotta magánkívül a férfi.

A következő pillanatban már 
uektrontott a mit sem sejtő Stultz 
Térésnek s hatalmas ütést mért az 

arcába.
A vendégek fogták le a fiatalembert, hogy 

a további ütlegeléstől megmentsék a tán
cosnőt. Az incidens után a szolgálatban 
lévő detektív átkutatta a szeparét és né
hány pillanat múlva legnagyobb meglepe

— A Magyar Hét reklámfelvonnlásánnk 
egyik autója beleszaladt nz Aréna-ut sar
kán a járókelőkbe. Vasárnap a déli órák
ban súlyos automobilgázolás történt az 
Andrássy-ut és az Aréna-ut sarkún, ahol a 
„Magyar Hét" propagandafelvonulásának 
egyik reklániautóju elmaradt s ezt a távol
ságot a gépkocsi vezetője: Tancsek Ferenc 
23 éves szerelő olyképpen akarta behozni, 
hogy meg nem engedett sebességgel szágul
dott a Milleneumi Emlékmű felől az And
rássy-ut irányába. Közben a A’, rendőr a 
gyalogjárók részére „szabad” jelzést intett 
s a következő pillanatban Tancsek autója 
beleszaladt az előtte nagy csoportban átvo
nuló gyalogjárókba, akik közül Hochsleiner 
Ernőné a kocsi alá került. A mentük a sze
rencsétlen asszonyt súlyos sérülésével a Ró
kus kórfiázba szállították, Tancsek Feren
cet pedig előállították a főkapitányságra, 
ahol kihallgatása után őrizetbe helyezték.

— Artista vizsga, A Magyar Héten f. hó 
10-éti, szombaton délután 3 órai kezdettel a 
Rovat-Orfeumban u magyar arjlsla világ uj 
jelöltjei vizsgáznak. akrobatikából. táncból, 
bűvészet-, légtornász-, ének- elown és august- 
produkciókból, telepátikusok stb. kísérleteznek. 
A rendkívüli érdeklődésre való tekintettel ta

nácsos a jegyeket előre megváltani.
— N’yngaimegyarország hőseinek emlék- 

ünnepe. Magyaróvárról jelentik: Győr—Moson 
-Pozsony közigazgatásilag egyesített várme

gyék törvényhatósági bizottsága annakidején 
egyhangú határozattal kimondotta, hogy gyász
napunk tekinti november 4-ét, azt a napot, 
amelyen a felkelőknek ki kellett üríteni Nyugat- 
mngyarországot. Mint azóta minden évben, ma, 
vasárnap is megtartották a gyásznapot. Dél
előtt kegyeletei ünneppel adóztuk a nyugat- 
magyarországi hősök emlékének. Az ünnepély, 
amelyen résztvett dr Némedy Ödön alispán és 
dr. Sattler János polgármester ts, a Deák-téren 
folyt le a nagyközönség részvételével. Prónay 
l'ál és Héjjá*  Iván vezetésével tokon jelenlek 

meg a volt föl kelők közül.

brilliáns ékszereket 
bárkinél drágábban 

vesz

Sláger IV.*  Egyetem- «« Egyetem-tér 
•Tea Barkán

őt felelősségre, amiért a géppel tova akart 
iramodni. A soffőr élesen replikázott a 
hölgy megjegyzésére, majd teljes erővel 
dudálni kezdett, jelezve, hogy tovább akar 
menni. Ekkor azonban

körülállták a járókelők olyannyira a 
gépkocsit, hogy azt a soffőr nem Indít

hatta el.
Ezalatt a vérében fekvő kifutófiut a közeli 
gyógyszertárba vitték, ott bekötözték, amig 
a mentők a helyszínre érkeztek s első se
gélyben részesítenék.

Amig rendőr termelt a helyszínen, éles 
szóváltás keletkezeit az autó két utasa, 
Fabinyi Kató színésznő, egy cigarettázó 
monoklis hölgy, valamint az, autó köré gyűlt 
közönség tagjai között és ennek során csak
nem tcttlegességre került a sor. Néhányon 
ugyanis

a történtekért az autó utasait vonták 
felelősségre s meg akarták őket lincselni. 

Az utcai botránynak végül is a helyszínre ér
kezett őrszemes rendőr vetett véget, aki 
jegyzőkönyvet vett fel a történtekről, A 
rendőrség meginditotta az eljárást.

tésre
a szeparé sarkában megtalálta az eltűnt 

pénztárcát.
Amikor a detektív kijött a szeparéból cs 

felmutatta a pénztárcát, az egyébként is fel
izgatott vendégek, akik már eddig is mél
tatlankodtak, a pénztárca-tulajdonos bruta
litásán,

nekiestek a bárom fiatalembernek 
és alaposan helybenhagyták őket. A detek
tív csak nagynehezen tudta kiszabadítani a 
húrom férfit a kínos helyzetből. Az ügye
letes rendörtiszlviselő vetett véget végül is a 
kinos botránynak.

Igazoltatták a bárom férfit,
akikről kiderült, hogv az egyik Mikc Sán
dor nyomozó, a másik kettő pedig barátja, 
Bauer Imre és Tatár Károly. A rendőrtiszt
viselő a botrányról megtelte felettes hatósá
gának a jelentést, ugyanakkor pedig a há
rom férfi megjelent a főkapitányságon és 
feljelentést tettek a szolgálatban lévő detek
tív ellen, mert mint feljelentésükben el
mondják, a detektív nem nyújtott kellő vé
delmet és ennek következménye volt, hogy 
őket a mulatóban a közönség inzultálta.

— A Gráf Zeppelin vasárnap éjjel Ber
linbe indul. Friedrichshafenből jelentik, 
hogy a Gráf Zeppelin ma éjjel 2 órakor Ber
linbe indul. A repülöuton a sajtó képviselőin 
kivül résztvesz Dehlinger württembergi 
pénzügyminiszter és az a három amerikai 
repülőtiszt, akik Amerikából a visszatérő 
Zeppelinen érkeztek. Az időjárás az utazás
hoz kedvező.

— Öngyilkos lett egy orvos elvált felesége. 
A Tcréz-körut 6. számú házban. ’ szombatról 
vasárnapra virradó éjszaka aszpirinnel meg
mérgezte magát dr. Székely Józsefné, egy fog
orvos huszonhétéves elvált felesége. Különös 
okok miatt akart megválni uz élettől dr. Szó- 
kelyné. Az asszony ugyanis szüleinél lakott a 
ugyanott lakott albérletben egy lány is, akiről 
kiderült, hogy különböző szélhámosságokat kö
vetett cl és visszaélt a család bizalmával. 
Emiatt Székelynének kellemetlenségei voltak s 
az érzékenylcikü asszony efeletti elkeseredett
ségében akart megválni ar élettől.

Gyermeket gázolt ar. autó. Szombaton 
délután Kispesten a Földváry-uton súlyos 
automobilgázolás történt. Az úttesten haladt 
keresztül Törők Erzsébet kilenc esztendős 
iskoláslány, aki szüleinél, az Attila-utca 34. 
számú házban lakik. Amikor a leány az út
test közepéhez, ért, hatalmas tempóban kö
zeledett egy ismeretlen rendszámú személy
autó. Hiába igyekezett az autó elől kitérni, 
a gépkocsi elütötte. A gázolás után a gép
kocsi vezetője elszáguldott. Tőrök Erzsébe
tet koponyaalapi töréssel életveszélyes álla
potban száUitották a Szent Tstván-kőrhúzba.

— A részeg ember tragédiája. Tegnap éj
szaka tizenkét órakor Újpesten, az István-ut és 
az Árpádul sarkún elgázolta a villamos Forin
tos. Ferenc ncgyvenkétévűs vasmunkást. A sze
rencsétlen ember jobb lábfejét teljesen szét
roncsolta a villamoskocsi kereke. A rendőrség 
a megindított vizsgálat során megállapította, 
hogy Forintos egész éjszaka barátaival mulatott 
és tlluminált állapotban ment hazafelé. Nem 
vette észre a villamoskocsi közeledését s ez 
okozta szerencsétlenségét.

— Uj repülési rekord. Calsholból jcjentíkt 
(íréig angol repülöhadnagy ma délután 
Supermarin-Napier rendszerű hidroplánján 
319.57 “mérföldes óránkénti sebességet ért 
cl s ezzel megdöntötte Bernardi olasz őrnagy, 
318.62 mérföldes rekordját. Hivatalosan 
Bemard: rekordja még érvényben marad, 
mert az előírások értelmében az újabb re
kordnak legalább öl mérfölddel kell jobb
nak lennie, mint az előzőnek.

— Rablógyilkos merénylet Fenyőfőn. Pá
páról jelentik: Vasárnap Fenyőfőn eszmélet
len állapotban sulyos sebekkel borítva ta
láltak rá özvegy Sándor Györgyncro. A' 
csendőrség meginditotta a nyomozást, mert 
valószínűnek latszik, hogv rablógyilkos me
rényletet tervezlek az idős asszony ellen. 
Sándor Györgynél kórházba száUitották, de 
felépüléséhez, nincsen remény.

— A lakásbérleti szabályok. A Magyar Tör
vénykezés uj száma teljes szövegében közli a 
fővárosi lakásbérleti szabályrendeletet pótren
deletével együtt. Érdekes cikkek, hírek apróbb 
közlemények teszik változatossá a kéthetenként 
megjelenő lapot, melynek szerkesztője dr. 
Pongrácz Jenő. Előfizetés negyedévre 3 P.

— A Corvin Áruház pazar dekorációja és ki
rakatainak fényes kiállítása felülmúl mindéül.

— Közgazdasági szerkesztő és nőorvos 
párbaja. Sulyos feltételű kardpárbaj folyt, 
le tegnap az egyik fővárosi vívóteremben. 
Kosa Miklós dr. szerkesztő és Horvát Ernő 
dr. nőorvos között. A párbaj három össze
csapás után Horvát Ernő dr. harcképtclcn- 
ségével végződött.

HA KEVÉS PÉNZÉRT 
EEEGÁASAV AKAR

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

— A rendőrség szüntette meg a szegedi 
sztrájkot. Szegedről jelentik: Három hét óta 
nem dolgoztak a szegedi Kenderfonógyár r. E 
üzemében, mintegy ezer munkás hagyta ott 
műhelyét, mert részint bérjavitást, részint pe
dig a bírságolások megszüntetését kérte az igaz
gatóságtól. A sztrájk során igen heves jelene
tek játszódtak le a munkások képviselői és az 
igazgatóság körött. A hosszú és kíméletlen 
harcnak vasárnap a rendőrség vetett véget- 
Értesítette a munkásságot, hogy hétfőn reggel 
rövid utón kitoloncolja azokat a sztrájkoló 
munkásokat, akik nem szegedi illetőségűek. ' A 
munkások vasárnap délután izgatotthangu gyű
lésen tárgyalták a rendőrség értesitését és « 
kényszerbelyrctben a munkások legnagyobb 
része elhatározta, hogy liélfőm reggel fölveszi 
a munkát. Száz vezető szakmunkás azonban 
nem hajlandó visszatérni a gyárba, akik nélkül 
az üzeme.t föntartani nem lehet. Valószínűnek 
látszik, hogy ezek után békés tárgyalások fog
nak megkezdődni az igazgatóság és a munkád 
sok körött.

— A Mnsiea Rt. és a Chmell Rt. uj veeetője 
Flscher Pétert, a Magyar Általános Hitelbank 
cégvezető-titkáról a Hitelbank érdekkörébe tar
tozó Musica Rl. és a Chmell Rt. vezetőjévé 
nevezték ki. Közgazdasági és kereskedelmi kö
rökben nagy érdeklődéssel és várakozással vet
tek tudomást a közkeds’elt bankfőlisztvisclőnek 
a kereskedelmi pályán való elhelyezkedéséről.

Rlmamurányi-Salgótarjánt Vasmű rt. rendes 
közgyűlése dr. Biró Pál elnöklésévcl elhatá
rozta, hogy az 1027—28. évi zárszámadásait és 
javaslatait egyhangúan elfogadja. Osztalékul 
részvényenként 0 pengő kerül folyó hó 2-től 
kifizetésre. A közgyűlésen dr. Biró Pál elnök
vezérigazgatót ‘25 éves szolgálati jubileuma al
kalmából dr. Heinrich Dezső részvényes indít
ványára melegen ünnepelték.

— A Goldbergcr Sám. F. és Fial Rl. rend
kívüli közgyűlése 300.000 angol font névértékű' 
kölcsönkötvény kibocsátását, határozta el. A 
300.000 font kölcsön visszafizetése húszén 
egyenlő rsézlctbcn történik meg. vagy sorso
lás, vagy kötvénvvisszavásórlás utján. A köt
vényeket a londoni tőzsdén lógják jegyezni s 
ez lesz az első magyar ipari vállalat, amclj-nek 
kötvénycimletc a londoni börzére bevonul.

Elhatároztuk, hogy tehermentesíté
sünkre a raktárunkon lévő válasz
tékú szebbnél szebb 

keleti 
szdnvegetnket 
a legminimálisabb áron 

bocsátjuk áruba, mert vállalatunkat 
egész szűk keretekre építjük’le.

Bfinszönyeg-osztúiyunkat 
tellosan felosziatluK!

Éveken át összevásárolt antik bú
torok, régiségek, műtárgyak, gyö
nyörű ezüst dísztárgyak — míg a 
készlet tart — rcndklvttl olcsó 

i áron kaphatók!

ASTIKART*
Régiség**  0r.önyeg- aiUhoroskcdeJznl Itt. 

(•TERNB 'RG Z. J.)
Vil.*  Dob-utca 81. az. Kazinczy-ufcai aaxoküzk't.1 

Mr Hatalmai nagy ttzlcthrlylségttaúui 
szerződéseink Átruházásival átadó. 1
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pr. nagy István és társai 
DUnnörének fűtárgyalását 
ma kezdi meg a bíróság

Tizennyolc vámén, kétszázötven tanú — a tárgyalás 
január Közegéig fog tartani

A büntető törvényszék nagy esküdtszék i ter
mét a mull héten alaposan kitakarították, 
szombaton a padlót is felsurollúk, vasárnap 
délben pedig megkezdték a pincében a gőz
kazánok fűtését. Hétfőn reggel, amikor össze
gyűlnek az utóbbi esztendők egyik legszenzá
ciósabb és legnagyobb arányú bűnügyének a 
szereplői, már meleg lesz a teremben, mert a 
gőzkazánok körül egész éjjel dolgoztak, hogy 
reggelre kellemes legyen az ottarlózkodás. Az 
esküdtszéki terem közepére padokat is állí
tottak, mivel a beépített ülések nem elégsége
sek a sok vádlott részére. A nagy pör lefolyása 
elé felcsigázott érdeklődéssel tekint nemcsak a 
jogászvilág, amelynek sorából került ki a vád
lottak ttilnyomó része, hanem a közönség is

A királyi ügyészség az elsőrendű vádlód,

dr. Nagy István törvényszéki biró ellen 
kilenc megvesztegetés büntette, tizenhárom 
hivatali visszaélés vétsége, okirnthamlsitns 
büntette, hamis tanuzásru való rábírás vét
sége és hamis tanuzás büntette elmen emelt 

vádat.
Dr. Gazda György törvényszéki könyvszak

értő ellen három rendbeli megvesztegetés bün
tette, dr. Bogyó István ügyvéd ellen hét rend
beli megvesztegetés büntette, dr. Fazekas Endre 
ügyvéd ellen megvesztegetés, sikkasztás, hűt
len kezelés, magán- cs közokiralhamisilás négy
rendbeli büntette, végül csalás büntette a vád. 
Dr. Sellő Vilmos István ügyvédjelöltet meg
vesztegetés, hűtlen kezelés és bárom sikkasztás 
büntette, továbbá bűnpártolás vétsége címén 
vonják felelősségre, dr. Ilödy Árpád törvény
széki joggyakornok ellen megvesztegetés, hiva

tali visszaélés és közokirathamisitás büntette, 
valamint hamis tanulásra való rábírás vétsége, 
címén emeltek vádat. Dr. Szilárd Imre és dr. 
/’as Elemér ügyvédek ellen hivatali visszaélés 
vétségében bűnsegéd! bünrés/ességért, dr. 
Huczik Elemér ügyvéd ellen bűnpártolás vét
sége, dr. Csillag Jenő ügyvéd ellen megveszte
getés és hűtlen kezelés büntette, dr. Sebestyén 
Jenő ügyvéd ellen okirathamisitás büntette és 
bűnpártolás vétsége, Szántó Béla törvényszéki 
könyvszakértő ellen megvesztegetés és hamis 
lanuzás büntette. Ifj dr. Nagy Sándor ügyvéd 
ellen megvesztegetés büntette, Vnger Hermann 
kereskedő és a felesége, Unger Hormonná, vala
mint Griinfeld Miksa kereskedő ellen megvesz
tegetés büntette címén emelt vádat az ügyész
ség.

A vádlottak között a sorban a tizenhetedik 
Nemes Rózsi cs a tizennyolcadik bubik Júlia 
állásnélküli mngánlisztviselönö. Nemes Rózsi 
ellen sikkasztás és hamis lanuzás, Lnbik Julin 
ellen pedig csak hamis lanuzás büntette címén 
emelt sódat a királyi ügyészség.

A büntetőtörvényszéken úgy látják, bogy 

január közepére fejezhetik be csak a 
monstruózu.H bűnügy főtárgyalását.

.4 tizennyolc vádlotton kívül ugyanis 
kétszázötven tanul kell kihallgatni a bíró

ságnak.
Ezenfelül meg kell majd vizsgálni a büntető- 

törvényszéknek azokat a kényszeregyésségi ira
tokat is. amelyekben dr. Nagy István mint biró 
Ítélkezett. A főtárgyaló*  elnöke, dr. Patay Ist
ván törvényszéki tanácselnök, az ügy előadója 
pedig dr. Kovács Miklós törvényszéki biró.

Itt éppen tizenhárom ember lakik.
Az egyik föbérlő Fodor János hadirokkant, 
tüdőbeteg cipész, akinek hét gyermeke van. a 
legidősebb tizennyolc éves, a legkisebbik há
rom éves. Teraiészeesen mind vele laknak. A 
társbérlő Szcller Mihály villanyszerelő, akinek 
két kis gyermeke van, egyik egyéves, a másik 
hároméves, az asszony pedig áldott állapotban 
vau.

Ezek az állapotok vannak mindenütt, ahol 
kél családot helyeztek cl egv kis szobában. 
Igaz, hogy a helibér egy szobáért csupán két 
pengő, de ez nem lehet jogcím arra, hogy ilyen 
minden kultúrát megszégyenítő módon helyez
zenek el családokat.

Bedő Mór temetése
A részvét impozáns megnyilatkozása mel

lett temelték el vasárnap délután a rákos
keresztúri izr. temetőben dr. Bedő Mór fő
városi bizottsági tagot. A temetésen nagy
számban jelentek meg a fővárosi törvény
hatósági bizottság tagjai. A székesfővárost 
Folkusházy Lajos alpolgármester és dr. 
Bérezel Jenő tanácsnok képviselték. A 
Budapesti Ügyvédi Kamara képviseletében 
dr. Papp József elnök és dr. Popper Tódor, 
valamint olt láttuk a főváros társadalmi 
életének számos ismert tagját.

A gyászszertartás Abrahámsohn Manó 
főkántor énekével kezdődött, amely után dr. 
Hevesi Simon főrabbi mondott nagyhatású 
gyászbeszédei. Lázár Miklós az elhunyt 
barátai nevében búcsúztatta Bedő Mórt, aki
től a demokrata párt nevében dr. Bródi 
Ernő vett búcsút. A szociáldemokrata párt 
nevében dr. Bánőczi László búcsúzott el 
Bedőlök aki — úgymond — az egész demo
krácia bajnoka volt. Iloóz Rezső az Otthon 
írók és Hírlapírók nevében mondott utolsó 
islcnhozzádot. majd a koporsót kivitték a 
sirhoz s Bedő szüleinek sírja mellett hán
tolták cl.

RemcsaK. wl magyar, 
temcsaü a magyar Hen, 
mag, iiMig

W mim a légióba a
„Sönatsr 
ctiarittspaplr ts bMy

A hatvanéves asszony íélté- 
kenységi merénylete a huszon

egyéves fiatalember ellen

A disszidens ébredők vasár
napi izgalmas gyűlésén Buday 

lemondását követelték
Teákics Gyuláné magánzóm*  

s a merénylet után önként
Szinte fantasztikusan hangzó féltékeny- 

ségi dráma játszódott le mára virradó éj
szaka a Nefelejts-utca 25. számú házban. 
A házban lakik Teákics Gyuláné hatvanhat 
é.ves magánzónő. Két szobája közül az egyi
ket albérletbe adta lloltz József huszonegy 
éves fiatalembernek. Rövid megszakítással 
kél esztendő óta lakott már nála lloltz Jó
zsef és a környékbeliek sokat suttoglak 
arról, hogy

a hatvanhat éves öregasszony és a fiatal
ember között meghitt viszony fejlődött 

ki.
A fiatalember nemrégiben elköltözött 

tőle s a pletykázó szomszédok úgy tudták, 
hogy azért ment el, mert az asszony félté- 
kenységi jeleneteket rendezett. Távolléte 
azonban csak rövid ideig tartott. Teákics 
Gyuláné rábeszélésére újra visszatért a 
nefelejts-utcai albérleti lakásba. Tegnap éj
szaka azután megtörtént a különös szerelmi 
dráma, lloltz József, aki

megunta ezt a fantasztikus viszonyt, 
újra cl akart költözni.

Két-három családot zsúfoltak 
-össze egy kis szobában a Ceglédi

úti szükséglakásokban
Hogyan helyezték el a régi lóversenytér kiköltöztetett lakóit

Izgalmas napok után végre hajlék alá jutói
tok a régi lóversenytér sufnilakásainak kiköl
töztetett lakói. A Ceglédi-ut és a Balkán-utca 
barkán épült városi szükséglakásokban helyez
ték el őket. Mindenkit megnyugtatott ez az el
intézési mód és csak kevesen tudnak arról, 
hogy ezek a szerencsétlen emberek

minden szociális érzést, higiéniát és er
kölcsöt megcsufoló módon ' nyertek el

helyezést.
A Ceglédi-uton már régebben is több szük

séglakás épült, hosszú és szemro elég tetszetős 
házsorok húzódnak égj mással párhuzamosan. 
Annál primitívebbek ezek a házak belülről. 
Azokban a pavilonokban, ahol a regi lóvcr- 
senytér lakóit helyezték el, minden lakás négy
öt lépés hosszú cs három-négy lépés széles szó-, 
bából áll. Minden szobában egy kis takarék
tűzhely. Rt őznek, itt laknak. Az niég talán 
nem is volna olyan nagy baj. hogy a legtöbb 
lakás menyezeto nedves, sok helyen pedig meg 
a falak is. A rossz, viskókból kikerült emberek 
ezt is mcgvállúskép fogadják. A baj ott van, 
bogy

lehetetlenül összezsúfolták eztkcl az em
bereket.

Azok a családok, akik egy-cgy szobát kaplak, 
boldogok és hálás szívvel gondolnak a főváros 
mindenható uraira, de annál elkeseredettebbek 
gzok, akiknek ezt a kis, szűk szobái egy másik

lugkövel leöntötte albérlőjét 
jelentkezett a rendőrségen

Teákicsné kérlelte, hogy ue hagyja el, a 
fiatalember azonban hajthatatlan maradt. 
Éjszaka, mikor lefeküdt és elaludt, a szerc- 
Icmféltő öregasszony lugkőoldatos üveggel 
kezében belopódzott a szobájába cs a maró 
oldattal telt üveg tartalmát az alvó fiatal
ember arcába töltötte.

Holtz József vHőtrázó sikoltással riadt 
fel álmából s a fájdalomtól szinte őr

jöngve rohant ki a lakásból.

A lármára összecsődült lakók nyomban a 
mentőket hívták, akik a fiatalembert élet- 
veszélyes állapotban vitték a Bőkus-kőr- 
házba. Teákicsné a zűrzavarban megszökött 
a házból.

Vasárnap este tizenegy órakor azonban 
önként jelentkezett a főkapitányság 

központi ügyeletén, 
ahol elmondotta, hogy sr^re/mcs volt a 
fiatalemberbe, nem ludla elviselni, hogy el
hagyta és elkeseredésében követte el a me
rényletet. Teákics Gyulánél kihallgatás 
után letartóztatták.

családdal is meg kellett osztani. Igen sok szo
bában ugyanis

két, sőt három család nyert elhelyezést 
és igy igen sok szobában nyolcán, tizen, sőt 
tizenhármait is laknak.

A kilencedik pavillon 327. számú szobájában 
lakik például Kocsis István cipészsegéd ötöd
magával s ugyanebben a lakásban lakik Svi- 
denszky István háromtagú családja h. .1 kis 
szobában tehát nyolcán laknak, nyolcán alsza
nak, de hogy hogy férnek cl, az szinte clkép- 
zclhectien.

De van ennél meg rosszabb eset is. Ugyan
csak a kilencedik pavillonban, a 32‘J. számú 
szobában

hórom családot zsúfoltak össze.
Itt lakik Ilőgyc Ferenc napszámos, akinek fe
lesége és két gyermeke van, özvegy Fazekas 
Pétcmé háromtagú családja és Vágó József 
pincér a feleségével, tehát itten már kilencen 
laknak. Nem csoda, hogy ilyen körülmények 
között a szobák berendezése úgyszólván csak 
ágyakból áll, de még igy is sokan a földön al
szanak, mert másképen nem férnek cl. Elkép 
sülhető, hogy egészségügyi szempontból mit 
jelent ez, de mit jeléül erkölcsi szempontból 
is az, ha fiatal gyerekek egy szobában össze
zsúfolva töltik az éjszakát a felnőttekkel.

A legmegdöbbentőbb a helyzet a tizedik pa
vilon 355-ik szobájában.

Az Ébredő Magyarok Egyesületében 
-- mint emlékezetes — Buday Dezső el
nökké történt megválasztásával válság tört 
ki, amelynek hullámai máig sem ültek el. 
Az egyesületben bekövetkezett szakadás 
következtében Gyallay Mihály, aki Buday 
Dezső mellé állott, élesen szembefordult 
Budaváry Lászlóval, Ilákóczy Bélával és 
társaival, akik viszont kiléptek az egyesü
letből és

megalakították a disszidens ébredők 
frakcióját.

A disszidens ébredők vasárnap délben az 
Újlaki-rakpart 23. szám alatt levő vendég
lőben gyűlési tartól lak, amelyen megjelent 
Budaváry László valamennyi disszidens 
hive. Budaváry László elnöki megnyitójában

éles szavakkal fordult az Ébredő Magya

KÜffofdt fátogatók Budapesten'- — Ejnye, de mey- 
rtottek ezek amióta u.tofjdra itt Janivnk f

rok Egyesületének vezetősége ellen.
Hangos közbekiáltások, szenvedélyes ki- 

fakadások szakították meg beszédet, amely
ben a megjelentek zugó helyeslése közepettp

Buday Dezső azonnali lemondását köve
telte.

— Mondjon le Buday! Ne játsszák át a 
legitimistáknak az egyesületet! — kiáltozták 
a gyűlés résztvevői.

Egy másik szónok, bejelentette, hogy a 
villamosvasúti alkalmazottak tekintélyes 
része — állítólag többezer ember — a djsz- 
szidensekhez akar csatlakozni. Nagy éljen
zés támadt erre a bejelentésre. Végül

határozati javaslatot
terjesztett be, amelyben a mai vezetőség 
azonnali lemondását követelik.
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IIOZS
Mozgalmat indítottak a Nemzeti 
Szinház tagjai a Színművészeti 

Akadémia megmentéséért
A Nemzeti Szinház néhány eminens tagja részt kér a Színiaka
démia reformjából — Felekezeti kérdések az akadémia igazgatói 

székének betöltése körül

I r TI MAGYAROK MIND,

Magyar rapszódia
A múlt hetekben amikor a Hettyey 

Aranka és a Nemzeti Szinházi törvényszék 
körüli harcok dúltak, a Nemzeti Színháznak 
néhány elsőrangú, de rezerváltál! élő szí
nésze a szinház egvik vezető tagja köré cso
portosult. Ez a kis művészcsoport, amely
nek mozgalma először csak arra irányult, 
hogv a Nemzeti Szinház belügyeibe való 
minden beavatkozást a legerélyesebben ki
kérjen, most már távolabbi lépésekre szánta 
cl magát.

Ez a csoport akarja kézéin*  venni a 
sziniakadémia reformjának megoldását.
Tóth Imre halálával ugyanis a sziniaka 

démia igazgató nélkül maradt. Sok személyi 
kérdés hátráltatja ennek a hiánynak be
töltését, de annyit közölhetünk, hogy a kul- 
tu szín misztériumban sűrű tanácskozások 
folynak a sziniakadémia uj igazgatójának 
kinevezése körül. Ezek a megbeszélések a 
különböző társadalmi és irodalmi körök be
vonásával folynak s igv sajnos,

ez a kérdés is mellékvágányra futott.
Nem egyszer felmerült ugyanis egy nép

szerű színész igazgatójclöltségével szemben 
az a kifogás, hogy a nem kívánatos fele- 
fetekezethez tartozik és ennek kezébe még 
sem adható a jövő magyar szinészgeneráeió 
neveltetése. Ebben a pillanatban a követke
zők neveit említik, mint a sziniakadémia 
igazgatói állásának kompetens jelöltjeit:

<iál Gyula. Hevesi Sándor, Sebestyén 
Károly, Csathó Kálmán és Ambrus 

Zoltán.

A legszívesebben mindenki Gál Gyulát 
Iá Imi :i Sziniakadémia igazgatói székében. 
Ez a kitűnő művészember, aki régi tanára 
már a sziniakadémiának, egyúttal rendkívül 
modern szellemű. A Nemzeti Színháznak 
előbb említett előkelő művészcsoportja Gál 
Gyulán keresztül akarja végrehajtani az 
Akadémia reformját. A reform tökéletesen 
szakítani szeretne az akadémia régi szelle
mével. Egy sereg nyugdíjaztatást akar ke
resztülvinni, igy beszélnek Császár Imre 
nyugdíjaztatásáról is, azonkívül az Akadémia 
tantárgyai közé az

operett éa a zencszakot is fel akarják 
venni.

Ezen a ponton azután az Akadémia erős 
összeütközésbe kerülne a magánsziniisko- 
Iákkal, amelyeknek rendszabályozásáról 
éppen az akadémiai reform fog gondos
kodni. Illetékes köröknek ugyanis az a fel
fogásuk. hogy túlsók sziniiskola működik 
Budapesten és a színésznevelés csakis az 
Akadémia utján kívánatos. Tekintve, hogy 
a sziniiskolák egy sereg nagynevű művész 
kezében vannak, úgy akarják a kérdést 
megoldani, hogy a szinilskolák vezetőit és 
jelesebb tanárait az akadémiára hívnák meg 

~ ~........... éstanárokul. Elsősorban Rákosi Szirtiről 
Rózsahegyi Kálmánról van szó.

Természetesen ezek csak tervek, 
amennyire a mozgalom vezetőinek erős po
zíciójából és súlyos szavából következtet
hetünk, ez a kérdés a közel jövőben már 
dűlőre kerül.

de

Egész héten minden este 8 órakor

Az utolsó Verebély lány

A ——
Mást nem hallunk, mint siránkozást, amikor 

a magyar filmgyártásról beszélnek. Jaj igy, 
jaj úgy. nincs magyar film, mert nem lehet ná
lunk filmet gyártani Erre ide jött a berlini 
UFA, nem kórt támogatást sem a kormánytól, 
sem a Filmalaptól, hanem óriási pénzén néhány 
hét alatt elkészített egy olyan filmet, amely 
hosszú időkig büszkesége lesz a magyarságnak. 
Ez a film a

Magynr rapszódia!
Erich Pommer. az UFA vczéremberc már a 

Hotel Importálnál is megmutatta, hogy van ér
zéke a magyar érzés iránt és van füle meg
hallgatni a magyar szív dobogását. Mivel a Ho
tel Imperial nemcsak nagy erkölcsi siker volt, 
hanem üzletileg is a legjobban bevált filmek 
közé tartozott, elővett egy Székely János nevű 
berlini magyar írót és azzal egy

pompás magyar fllmszcenárlumot Íratott.
Mivel Erich Pommernck jó szeme van, kivá
lasztotta a készítendő film etnográfiai és sceni- 
kai vezetőjévé a nemrégiben tragikusan el
hunyt Faragó Gézát, rendezőnek vette Hans 
Schwarzof, akinek már voltak magyar filmmel 
(A csárdáskirálynővel) jó és rossz tapasztala
tai. Mindezek után pedig a rendezői gárdát 
Gáth Viktor és Dósán Iván scgédrendezőkkel 
cgészilctte ki. A legjobb német színészeket 
szerződtette. A gyönyörű Dita Parlo mellé a 
ragyogóan elegáns Vilii Fritschet állította, mig 
Leopold Krarnmernak, a németek legnagyobb 
filmszínész büszkesége, Lil Dagover lett a part
nere. Mikor a német színészi összeállítás meg
volt, leszerződtetlo ogy cigányprímás szerepére 
licitál Andort, aki

epizódszerepből főszerepet csinált
és Moissit is megszégyenítő alakításával ma a 
német filmgyártás egyik sztárjának számit. 
Báthory Giza egy nemes női pasztell. A fil
men azután még az igazi magyar huszártisztek 
garmadája: ezek készítették a Magyar rapszó
diát!

Pardon, nemcsak ezek. A mese és a szerep
lők csak monumentális keretet alkotnak a ma
gyar érzés, a magyar szív, a magyar tragédia, 
a rapszódikus magyar sors megszólaltatásához. 
A vakitóan szikrázó buzatenger, a ritmikusan

kaszáló, erőtől duzzadó karok, a frissen topogó 
lábak, a vidéki kávéhúz füstös, borgőzös, „min
den-minden" levegője, a csillogó uniformis bú
val bélelt kedve, a falusi nép munkás élete és 
a búza ünnepén egekig csapó mulatókedvo ad
ják meg a Magyar rapszódiának azt az irét, 
hangját és színét, amely eddig még sohasem 
látott gyönyörű felvételeken keresztül van hi
vatva elismertetni a külfölddel.

a magyar fllmlipus különállását és jelen 
tőségét.

A Magyar rapszódia tehát sokkal több, mint egy 
huszártisztnek és egy édes kis Marikának me
séje. A Magyar rapszódia tehát nemcsak a 
, .negyvenötezer korona**  kauciós huszárlisztí 
életnek, a földhözragadt dzsentriknek, a falusi 
kúriáknak az 1912-cs évnek történetét és ké
pét akarja megmutatni, hanem utat és irányt 
jelöl. Igen, utat és irányt, hogyan lehet min
denféle álmagyarkodás, csikóssallang és álko- 
lórit nélkül pezsgősen magyar, színében, illa
tában nemzeti, de mégis világmárkája filmet 
késziteni. Éppen ezért

a Magyar rapszódia nemcsak Budapesten 
lesz az évad legnagyobb sikere, hanem 

minden bizonnyal külföldön is.
E helyen külön meg kell emlékeznünk ti 

Magyar rapszódia stílusos és rendkívül ötletes 
reklámjáról, amely ezúttal a film szüzséjéhez és 
jellegéhez tökéletesen illő apró emléktárgyak
ban és iparművészeti remekekben nyilvánul 
meg.
A három filmszínház, ahol november nyolcadi
kétól kezdve szinrekerül a Magyar rapszódia, 
az UFA, Fórum és a Palace, óriási mézeskalács 
sziveket készítettek, amelyeket a közönség 
között fognak szétoszlani. Gyönyörű gondolat a 
„Magyar rapszódia" felirásu szivekkel össze
kötött buzakalászcsokor terjesztése is. Az aján
dékok közül talán a legszebbek a „Magyar rap
szódia**  apró

fakulacsal,
amelyeket kiváló iparművészek készítettek'. A 
kávéházban nemzetiszinü, tulipános „Magyar 
szépek és ízlésesek a a három film szinház 
rapszódia'1 szalvétát szervíroznak, de rendkívül 
finom plakájai is. t

FŐVÁROSI OPERETTSZINHÁZ

Bemutató: péntokeD, november fl-én

VÉGRE EGY URIASSZONY!
Vígjáték. Irta: GEYER. S1EGFR1ED. " "

TITKOS ILONA 
llEGEDf'S GYl'LA KISS FERENC

Fordította: STELLA ADORJÁN
LÁZÁR MÁRIA 

Z. MOLNÁR LÁSZLÓ

Hétfő, kedd, szerda, csütörtök

BIAVTOA HALÁLA
MAGYAR SZÍNHÁZ

viu^miiÁz
Bölcsődal

Fodor László uj vigjátéka.
Főszereplők:

Varsányi Irén, Makay Margit, Zombory Mercedes, Törzs, Góth, 
Rajnai, Somlay, Múly, Szerémy, Gárdonyi.

A Wings
bemutatója mm hozott csalódást a pesti közön- 
Aőnséguck. Az első hangutánzó film teljesítmé
nye valóban meghozta a várakozás eredmé
nyét, az elismerést. A kiváncsi várakozás ulán 
;i‘ Bogai Apollóé az. érdem, hogv Wingsszel a 
magyar közönség elé hozta n szinkronizált filmet 
Voltak már eddig is filmek, amelyek rendezés
beli kvalitásaikkal vagy főszereplőikkel, vagy 
éppen ragyogó témájuknál fogva különös mér
tékben kiváltották a közönség érdeklődését. A 
Wings. a levegő emberének szimfóniája azon
ban különleges helyet foglal el ezen a téren Is. 
A közönség érdeklődés*  éppen úgy szól a film

monumentalitásának, mint a filmujdonság ere
jével ható „hangosságának". A mozilátogatók a 
meglepetés megdöbbenésével beszélnek arról, 
hogy a filmmel egyidejűleg milyen félelmetes 
hűséggel elvenedik meg a légi harcok zaja, n 
gépek berregése, a lezuhanó repülőgépek külö
nös, szivbe/narkoló vijjogása. A Wings hang
utánzó rendszere a rádió szerkezetén alapszik 
és teljes élcthüséggel .teljes illúzióval kiséri a 
film egyes jeleneteit olymódon, hogy a néző 
nemcsak látja, hanem a hangok révén szinte 
teljes mértékben érzékeli az eseményeket.

Régen mozgatott meg film oly nagy tömege
ket, mint a „Wings", hiszen mindenki tudatá
ban van annak, hogy a Royal Apollo nagy at
trakciója a filmclőadás uj fejezetét nyitja meg.

ZÁGON ISTVÁN BELVÁROSI SZÍNHÁZ

Szegény leányt nem lehel elvenni 
HOMTHT HANNA, 

TVRAT IDA, DEL.LT, eÓZON, BILICSI, 
BEMUTATÓ: PÉNTEKEN.

8V«ÁR
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VÁROSI SZÍNHÁZ
SZENZÁCIÓS

SZÉP 1IELFVI
előadásának érdekességeit

PÉCIIl ERZSI ELLA ILRAK
a ragyogó SZÉP HELÉNA a világhírű táncfeuomén

SZÉP HELÉNA
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Rothermere lord ötvenezer pengőt f

küld a magyar művészeknek
A nobilis ajándék szétosztásánál máris hatásköri dife 

renciák támadtak két minisztérium között
A héten fejezte be üléseit a Magyar Iro

dalmi és Művészeti Kongresszus, amely sok
sok tanulságot vont le a magyar művésze
tek sanyarú sorsáról. Mint egy nagy jajkiál
tás hangzott el: segítsetek a halódó magyar 
képzőművészeten, a magyar irodalmon és a 
magyar színházakon! Ezer adó, százféle 
megkötöttség és tízféle cenzúrái hatóság vi
gyáz arra, hogy szárba ne szökkenjen a ma
gyar művészet csencvész palántája. A ma
gyar művészeiét reprezentánsainak jajkiál- 
f.ását és segélykérését, ha idehaza nem is 
hallotta meg senki illetékes, annál inkább 
fülébe jutóit a művészet vészharangjának 
kongása hazánk nagy barátjának, Rolher- 
inere lordnak, aki

njabb nobilis ajándékot helyezett kilá
tásba.

Rothermere lord mint teljesen beavatott 
helyről informálnak,

ötvenezer pengőt küld a magyar Iro
dalmi, színházi és művészeti élet fel

lendítésére
és azokra a célokra, amelyek alkalmasak 
arra, hogy a magyar kulturfölényt a külföld

A „MAGYAR HÉT“ legmagyarabb darabja:

Tüzes az eiszaKAban
RAGYOGÓ KIÁLLÍTÁS

FÖLDES IMRE drámáin az

uj Színházban SZENZÁCIÓS ELÖADAS

SZÍNHÁZI napló

Junius óta nem volt színpadon Titkos 
Ilona, aki most a Magyar Színház e heti 

újdonságában vállalt először szerepet. Hogy 
ez a kitűnő színésznő miért nem szerepelt ed
dig, annak talán éppen az az oka, hogy nem 
egy, hanem két szerződése van. Ma érkezett 
Pestre különben Sicgfried Geyer, a Magyar 
Színház e heti újdonságának, a „Végre egy 
uriasszony" cimü vígjátéknak bécsi szer
zője. A vasárnap délelőtti próbán beszélget
tünk a kiváló német Íróval, dramaturggal és 
színigazgatóval, aki a következőket mon
dotta:

Ezt a darabomat a kacagás jegyében 
írtam két társszerzőmmel. A plakáton azért 
szerepelek egyedül, mert a bécsi bemutatás 
alkalmával két társszerzőmnek a Burgszin- 
házban is premierjük volt. Társszerzőim 
nem akartak egyszerre két darabbal a nyil
vánosság elé lépni. A „Végre egy uriasszony" 
cimü vígjátékom, amely Stella Adorján ki
tűnő fordításában kerül itt szinre, London
ban a Prince of Wales színházban óriási si
kert aratott. Titkos Ilonától el vagyok ra
gadtatva és nagy meglepetéssel értesültem, 
hogy Kiss Ferenc, ez a kitűnő drámai szí
nész milyen fényesen oldja meg darabom vi^“ 
játék i helyzeteit.

— Egyébként Fodor László darabját néz
tem meg tegnap a Vígszínházban. Rend
kívül tetszett. A szerzővel meg is egyeztem, 
hogy én fordítom németre. Hétfőn reggel el
utazom, de szerdára újra jövök, hogy a pre
mieremen jelen lehessek.

JJ^/y éhként egy másik külföldi színigazgató is 
** tartózkodott Pesten. Dr. Zicker, a berlini 
„Zentral-Thcater" direktora. Azért jött, hogy 
az Utolsó Verebéig lányt megnézze és saját szin- 
háza számára lekösse. Ma újra zsúfolt ház volt

Esténként 10 órai kezdettel

6 Wranceoíí
eredeti orosz tánccsoport

és a szenzációs

kísérő műsor

Záróra 6 órakor

/

A

előtt propagativ utón bebizonyítsák.
Rothermere lord e nagylelkű elhatározá

sát közölte is az illetékesekkel és egyúttal 
felkérte ezeket annak közlésére, hogy mi
lyen módon és kinek juttassa ezt a pénzt 
Magyarországra. Egyúttal az illetékesek fa 
nácsát kérte arra vonatkozóan, hogy

ez az összeg mint alap kezeltessék, vagy 
mint segély, részietekben osztassék 

szét?
A közoktatásügyi és a népjóléti minisz

térium kaptak erre, vonatkozóan értesítést 
cs mig a népjóléti minisztérium segélyek 
alakjában akarja a magyar művészet sze
gény, de jeles művelői' között szétosztani a 
küldendő adományt, addig a kultusz minisz
térium

Rothermere alapot akar létesíteni
óriási összegből.

Amint értesülünk, e nézeteltérés miatt már 
differencia támadt a két minisztérium 
tékcs szervei között, mert nem tudnak meg
állapodni abban, hogy a küldendő Rother- 
mer segélyt milyen utón juttassák rendel
tetési helyére.

ille-

a Fővárosi Operettszinházban, ezért csak a leg
nagyobb nehézségek árán tudták a berlini szín
igazgatót a nézőtéren elhelyezni. Ez a körül
mény azután annál jobb hangulatra keltette a 
darab iránt a berlini színigazgatót.

T7 égre a Király Színházba is bevonult a sí- 
* kér és a tárt ajtókon keresztül rövidesen 

egész Budapest hallani fogja a siker szerzői
nek, Zerkovitz Bélának és Szilágyi László
nak slágereit. Nem kell jóstehetség, ez az 
„Eltörött a hegedűm" cimü csupa sláger
operett visszahozza a Király Színház huszon
ötéves múltjának fénykorát. A librettó író 
szerény és nem hatástkcltö eszközökkel dol
gozott, de a zeneszerző a muzsikának a ma
gyar daltól a néger dalig való széles skáláját 
valóságos zsonglöri tehetséggel és tünemé
nyes gazdagsággal szólaltatta meg. Lábas*  
Juci szebb és jobb, mint valaha. Az uj szub- 
rett, Erényi Böske, jó táncol, ügyes, csak az 
arcát kell megszokni. Bársony Rózsi az elő
adás legbájosabb és egyik legtehetségesebb 
jelensége. Sziklay József az első operettsztá
rok közé ugrott, Tolnay Andor megérdemli, 
hogy Pesten maradjon, Feleky Kamii, Dénes 
Oszkár és Latabár, a rendező Tihanyi Vilmos 
és a gyönyörű első felvonás díszletéért, Pán 
József érdemelnek dicséretet. E helyen kell 
megemlíteni, hogy a Király Színház lekö
tötte magúnak Zerkovitz Béla és Szilágyi 
László legközelebbi operettjét is, amelyet 
jövő év februártól novemberig tartó idő
szakban fognak bemutatni. Erről a darabról 
csak annyit, hogy ez szeződés a premier 
második és harmadik felvonása szünetének 
tapsos lázában született és olyan feltételek 
között, amilyeneket magyar opcreltszcrzö 
még alig ért meg.
HTlsztelet is becsület a szerzőnek ét tisztelet 

és becsület annak a színháznak, amely a 
magyar élet egyik szomorú fázisában, a gon
dok, a bajok tengerében igaz művészettel, 
amellett nem rikoltó irredentizmussal mer rá
mutatni minden bajok forrására: Trianonra 
Az Uj Színházban Földes Imre „Tüzek az éj
szakában” című darabját mutatták be c héten. 
Ebben az uj Földes-darabban azután hatvá- 
nyozotfabb mértékben szólal meg mindaz a 
talentum, amelyet Földesről eddig tudtunk és 
amelyet el is ismertünk. Az Uj Színház bizony
nyal nagy közönségsikert ér el az erkölcsi si
kereken felül is ezzel a darabjával, annál is 
inkább, mert a darab főszerepében láthatjuk 
Harsányt Rezsőt és a kiválóan tehetséges és a 
színház oszlopává nőtt Justh Gyulát. A asiU- 
markuan mert női szerepekben Kaszab Annát 
és Orsolya Erzsit kell megemlíteni, de kéz
szorítás Keleti Lászlónak, Bánóczl Dezsőnek és 
Bazsalnak is.

Halmav Tibor kétnapig Pesten voU, szere
tett volna megegyezni pönáléja ügyében 
a Király Színházzal, amellyel hosszasabban 

tárgyalt. Végül is leszerződött a Fővárosi 
Operetszinházhoz, hogy a németországi tur
néja után Pestre jön és lehetőleg a „Good 
news" cimü amerikai operettben vállal sze 
repet.

zongorát Piámnál
Reményi

a Zeneművészeti Fő'skola házi h&Dg- g£fég§ll 
szerészénél, Budapest, Király-utca 57.

Legkedvezőbb WwtM kitételek- JJJ

"odor László az az író, akiről mindenki 
azt mondja, hogy tehetségesebb, mint a 

darabjai. Hogy- a „Bölcsődalra**  ez mennyire 
áll, azt majd a közönség fogja eldönteni, 
amelynek ezt meg kell állapítani- rendkívül 
tetszett az uj Fodor. Tetszett, hiszen Var 
sónvi Irént láthatta, akinek hangja csilinge- 
löen hatolt a szivekbe. Egy sereg nagy és 
kitűnő színész játékát is élvezhette, akik 
egyenként is ragyogókat produkállak. Az
után részt vehetett egy fiatal uj színésznő, 
Zombory Mercedes bemutatkozásán, aki egy 
egész sereg szerencsés tulajdonságával a leg
szebb reményeket kelti a nézőben és a kri
tikusban is. Hegedűs Tibor pompásan ren
dezte a darabot, amelyet Fodor László ra
gyogó dialógusokban irt meg. Kell ennél 
több?

lefagy művészek, nagy színésznők élete min- 
dig regény. A: a baj azonban, hogy a bio- 

gráfusok a regényekből szürke útleírásokat tá
lalnak fel. Nem esett azonban ebbe a hibába 
Váró Andor, aki az immár világhírű magyar 
filmmüvésznőnek, Putty Liánok életét sűrítette 
egy kötetbe. Váró Andor mindvégig színesen, 
érdekfeszítően, az utolsó szóig expanzív erővel 
és kiforrott írói készséggel alkotta meg müvét, 
a Llát, amelynek megjelenése az őszi könyv
piac egyik legérdekesebb eseménye. Lia regén
nyé uj cs szerencséskezü írót avatott Váró .An
dorban.

Olga Csehovának, a finomszépségii orosz
német filmszinésznőnek magyartárgyu 

szcenáríumot ir Csathó Kálmán. .4 kiváló film
művésznő nemrégiben Pesten volt és itt készí
tette el a legközelebbi filmjének néhány jele
netét. Olga Csehovának annyira megtetszett a 
magyar levegő, hogy elhatározta, hogy május
ban újra Pestre jön és itt egy teljesen magyar 
filmet készít. 4 szcenárium íróját hosszas kere
sés után Csathó Kálmánban találta meg.

A MAGYAR KÖNYVKIADÁS ESEMÉNYE: 
A PANTHEON 15 KÖTETES MODERN REOfiNYSOROZATA 

A KIVÁLASZTOTTAK 
Korunk legkitűnőbb íróinak legújabb és legértékesebb müvei.

H.N.MEGRENDELŐLAP

Mr.

Foflaikoiáí

Postai cla

FŰZVE E 1.80 kodveztnónyai Arbuu 
KÖTVE P 190 kedvezményes irbas. 
A két könyv árét minden hó elején elért 

bektildótn.
Minden eledén tessék két kötetet u'Ao* 

«éttel küldeni.
A köteteket mlr.den hó elején nemétye- 

tto vesz«m ét ö« Űzetem kJ önöknél

Vilmos császár-ut 28. 
Ezennel megrendelem A KIVÁLASZTOTTAK 
cimü regénysorozatot 15 kőtotbeu. Havonta '.l 
kötetet veszek at és az első 14 kötet átvétele 
után az utolsó kötetet ingyeu kapom.

Havonta két kötet jelenik

November

G. HAUPTMANN
A Démon (A német kiadással 
egyidőben.)

KÉSSÉL
Rongyos hercegek.

December

WASSERMANN
A Maurízlus-ügy, L 

WASSERMANW 
A Maurizius-ügy, II.

Január

AMIKÉ GIIIE 
Pásztorének — Isabelle.

WERIIL 
Az érettségi találkozó.

Február

COWRAD 
öregek és fiatalok.

SCHNlTZLEIt

egy-ogy kötetének bolti ára: fűzve 
P 2.40, vászonkötésben P 3.60. Aki 
legkésőbb karácsonyig megrendeli 

az egész sorozatot, a köteteket

vászon- O D 
kötésben £ 1

kedvezményes Árban kapja.
A kedvezményes előjegyzés nem jár 
semmiféle anyagi megterheléssel, 
mert havonta csak két kötet árát 
kell kifizetni. A majdnem rXF/o-os 
kedvezményen kívül az előjegyzők 

a sorozat

UEÍLEPETÉSSZÁMBA 
MEJiÓ 15-IK KÖTETÉT 

TELJESEN INGYEN 
KAPJÁK.

A páratlan kedvezményben mindenki 
részesül, aki az idemellékelt rendelő

lapot kiállítja és beküldi a 
Pautheou-nak

Ne mulassza ei a kedvező alkalmat, 
mert az ön könyvespolcáról sem 

hiányozhat

9 KJUftLflSZTÖTTJIH
nagyértéktl. érdekleszltí regény- 

•OHMtO

A KIVÁLASZTOTTAK

BÉCSI
Az óriások völgye

(Milton Sllls, Boris Kenyon).

Éjféli rém
Metró-attrakció

Lyonéi Barrymore főszerepével.
Hétfőn: 4, 6, 8 és 10.

Csendben, szinte reklámmentesen vonult be 
egyik morgószinházunkba az irodalom. Gúzs 

Demeter költőien megirt prológjáról van szó, 
amelyet az Omniában Fehér Artúr szaval estén
ként. .4 kiváló költő nagyigényil i' r> prolőg- 
ja Fehér Artúr interpretálásában ><ln művészi 
eseményt jelent, amelyről csak a ü /nagyobb 
elismerés hangján emlékezhetünk meg.

ffétséglelen, hogy Salamon Réla u ’.<ibaré-t 
komikusok koronázatlan fejedelme. Ezt meg

állapítottuk akkor is, mikor a magyarszlnházi 
vendégszerepléséről szülöttünk, de ezt a tényt 
mindennél jobban igazolják a Teréz-köruti 
Színpad uj műsorában vállalt szerepei. A Teréz- 
köruti irodalmi kabaré Nagy Endre, művészi 
kezének összetartásával a szokottnál is jobb 
műsort produkált. Nagy Endre, Lányi Viktor, 
Vadnui László, Lőrinci Miklós és a kitűnő Fa
ragó Sándor a műsornak szerzői, akik Gárdo
nyi Lajossal, Rajna Alic-szal az élén a Teréz- 
köruti Színpad egész gárdájának jó alakításra 
alkalmat adó szerepeket irtok. Külön kell meg
említeni értékes sanzonjaival Palotatj Erzsit

következő sorrendben:
Március

MAERIAC
SOHOlC.

WALPOLE
Harmer John pünkösdi Jdrály*  
sága

Április

H. G. WELLS
Mr. Blettsworthy a kannibálok 
szigetén.

MEYRINK
A nyugati ablak angyala

Május

K^LT H1HSLV
Csavargók, I.

KMT HAMS15
Csavargók, II.

EREDETI MA
GYAR REGÉNY, 
AZ 1020. ÉVI MIKSZÁTH 
KÁI.nÁN-PÁrVÁZAT 
nlJNTEKTES MÜVE

T. Pantheon Irodalmi Intézet
Budapest

’fl
1s 
n

I
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H ÉTFÖI SPORTNAPLÖ
Tempóra mutanturL.
A Müegyetetem klasszikus ván- 

dordijküzdelmeit a közönség 
távollétében rendezte meg az 

Uszószövetség
I. A dicső mull...

Napsütéses nyári délután volt... A Császár
fürdő zöld lombokkal árnyékolt nyitott 
uszodájában embertömegek feketéitek ... A 
fehér kabinsorok között zugás támadt, ami
kor ar eredményhirdető harsány hangon 
kiáltotta a szócsövön: „A Gerinania-vándor- 
díjban indulnak...**  Nagv nevek, az úszó
sport históriai jelentőségű, az uszólörlé- 
nclcm igazi vn tőrjeit reprczcnhiló nevek röp
ködnek a levegőben ... feszült izgalom, a 
kezekben stopperck ... cgv loccsanás és a 
nézőtér egy arlikul.íllan, önfeledt kiáltásba 
fullad ...

A műegyetemiek históriai jelentőségű 
nemzetközi uszóverscnycinek ez volt a 
megszokott kepe... Sfagdcburg cs a Mii
egyelem hagyományos összecsapása, amely 
n zöld díszben pompázó Császár-uszodába 
csábította a magyar sporlközönség szine- 
javát és megvétellé az alapját annak a ma
gyar uszósporlnak, amely egy rettenetes vi
lágégés után csak most kezd gyümölcsöt 
érlelni.

A Ferencváros 
az első tüzvonalban!

A vasárnapi két bajnoki mérkőzésen a Ferenc
város legyőzte a Sabariát — Újpest nagy gól
aránya győzelmet aratott a 111. kerület fölött

tálán helyzetet dolgozol! ki, úgyszólván min
den ő tőle indult ki, de csak Holezbaucr tudta 
őt némiképp megérteni. Lövéseivel azonban 
nem volt szerencséje. Mellette Tárnok tűnt ki, 
akinek minden lefutása veszélyt jelentett, de. 
legtöbbször egyedül találta magát az ellenfél 
kapujánál. Powolny kapkodott és csapkodott. 
Kása viszont lehetetlenségben Kohutot is felül
múlta.

lí. A sivár jelen ...
Nincsenek többé mii egyetemi úszók. A 

MAFC egykori vándordijküzdclmeinck le 
úszására :iz uszószövetség a Császárlürdő 
fedett uszodájába rendelte azokat, akik küz
deni akarlak értük. A Germania-vóndor- 
dij .. . József főherceg dija ... A hon
védelmi miniszter dija ... mindannyi ked
ves emlék, amely könnyeket fakaszt, 
szemeinkből. A rosszul világított, rosszicve- 
göjii hódúi)bán homályos e.mberalakok bon 
takoznak ki a párái levegőben. Civilbe ölte 
roll úszók néhány úszónadrág *s  fi dilvin 
bér, r.«2óvezérek ...

Fél tizenkettő... t!...
Az eredmények:

Gróf Fürslcnherg-vándordij: (Nővekvő-sla- 
fé.ta): I. BSZKRT ÍReich II.- Reirh I.-Gáborfi) 
3 p. 32.2 mp. 2. MTK 3 p. 43.2 mp. 3. FTC 
3 p. 45.6 mp.

Gcrmania-vándordlj: (U/\50 méteres vegyes- 
Staféta): 1. MTK (Kövesi—-La jfa—Schlenker— 
Hóllósi) 2 p. 09.4 mp. 2. BSZKRT. 3. FTC.

József főherceg dija: (800 méteres gyorsuszás): |
1. Halasi Olivér (UTE) 12 p. 02.2 mp. 2. Házi 
(FTC) 13 p. 00.3 mp. Páhok István feladta.

Honvédelmi minisztérium vándordíja: (4X50 
méteres gyorsuszóstaféta): 1. BSZKRT .Reieh II. 
•—Schallcr—R'clch I. Gáborfi) 2 p. 01.8 mp.
2. MTK 2 p. 03.4 mp. 3. III. kor. TVE 2 p. 
05. mp.

Kikapottá Hungária és a Ferenc
város tartalékcsapata

A szövetségi serleg vasárnapi fordulójában 
ugy a Hungária, mint a veretlenül vezető Fe
rencváros liirlalckcsapnla vereséget szenvedett. 
Előbbit a Pesterzsébet, utóbbit a Wekerlctelepi 
Dobó FC győzte le. A Ferencváros csapata 
azonban továbbra is veretlennek számit, mert 
ti mérkőzés barátságos jellegű volt. A vasár
napi eredmények:

Újpest -Szemére 5:0.
1 ’esterrsébet--Hungária í. 2.
Dobó FC—Ferencváros 2.*/  (barátságos).

Telefon; 
Aut.

107-58.

FELHÍVÁS
a köztisztviselőkhöz és 

közalkiihnazottaklioz

annuitás" 
házépítők szövetkezete 
BUDAPEST. V., TÜKÖR-UTCA 2. SZ.

Telelőn: Aut. 113—06.
a m. kir. Népjóléti cs Munkaügyi Mi
nisztérium 5<48-1928. számú, valamint a 
m. kir. Pénzügyminisztérium 127803-1928. 
számú leirata alapján megkezdi a csa
ládi és társas házak építésének keresz

tülvitelét
A z pltkeznl kívánó köztisztviselők és 
közalkalmazottak 30 éves törlesztésre 
lakbé'üknek lokötése ellenében 
kisebb hozzAjiiru!ás8r.l építkezhetnek

itó»zleto» fclvllágojllá*  
az „ANNUITÁS**  Irodájában: 

<J‘l?l3tt 0-2-ig él délu'.in 4—7-ig.

1 November negyedikét irtunk a tegnapi 
borongós őszi vasárnapon, tudomásul véve 
az idő szigorú intését: végeidé közeledünk 
az őszi bajnoki kampánynak .. . Még né
hány őszi vasárnap és téli pihenőre tér a 
futball és magával viszi sok ezer sportem
ber megszokott vasárnapi örömét, szórako
zását.

összesen két mérkőzés szerepelt a tegnapi 
bajnoki vasárnapon a játékrenden. Ezek 

1 közül az. egyiket, a Ferencváros—Sabaria 
bajnoki találkozóját az elmúlt évben még 
derbimérközésnek könyvelte el a krónikás. 
Most már nem volt az. A Sabaria katasztró
fának is beillő rossz szezonkezdése kiemelte 
ezt a mérkőzést abból a díszes keretből, 
amelyben az ünnepi mérkőzéseket helyezte 
el a meccslátogató. A Sabariát ezúttal csak 
autszájderként voltak hajlandók adni a 
szimbólikus fogadóringben. Pedig a .mérkő
zés azt mulatta, hogy ezt .a mérkőzést egy
általán nem lehet elkönyvelni a bajnokcsa
pat javára. A szombathelyi csapat talán 
többet is lámadott nagv ellenfelénél, ám 
ezeknek a támadásoknak nem volt meg az 
átütő-eireje és ekkor azután hiába volt ész
lelhető a vendégcsapatban az a határtalan 
lelkesedés, amely az elmúlt évben oly szép 
sikerek részesévé tették n csapatot, a Fe
rencváros egy félóra alatt három góllal ter
helte meg a szombathelyi kaput. Ez a há
rom gól azután rányomta bélyeget a Saba
ria játékára. A csapaton erőt vett az elked- 
vctlenedés és ez azután meg is pecsételte a 
mérkőzés sorsát.

Győzött a Ferencváros — hogy' ugy 
mondjuk - - lépésben. Nem volt ez az úgy
nevezett nagv játék, hiszen a bajnokegvül- 
tcs munkáján nyomot hagytak a szezon 
mérkőzései: a középeurópai kupa mérkőzé
sek, a nehéz bajnoki meccsek, amelyek száz 
százalék erejéig vették igénybe a zöld-fehé
rek erejét.

A másik mérkőzésnek az újpesti Stadion 
volt a színhelye. Újpest csapatának a’ III. 
kerületiek ellen, lejátszott mérkőzés nyúj
tóit alkalmat a gólarány aiapos feljavilá 
sara. Ezt a nagv gólarányu győzelmet nem 
indokolta ugyan teljes mértékben a látóit 
játék, tény azonban az, hogy

az újpesti legénység megérdemelten ju
tott a győzelem birtokába,

A többi körülmény azután mellékes. Egy
két bét alatt elmosódnák a mérkőzés emlé
kei, de megmaradnak az erőviszonyokat ki
fejezésre juttató számok, amelyek semmit- 
sem kommentálnak.

Újpest a harmadik, a Ferenc- 
város a negyedik a tabellán

Mindössze két mérkőzés szerepelt a vasár
napi bajnoki progrninmon, <Ie ez n két meccs 
is lényeges eltolódást okozott a bajnoki sor
rendben:

Újpest csapata a hetedik helyről a harma
dikra, a Ferencváros a nyolcadik helyről a 

negyedikre ugrott.
A két vidéki csapat: a Bocskay és a Somogy 

viszont előkelő helyéről ' “
A helyezési sorrend 

után tehát igy alakul:
1. Hungária
2. Nemzeti
3. Újpest 
■t. Ferencváros 
fi. Somogy 
<’>. Bocskay
7. Kispest
8. Vasas
9. Hl. kér. FC

10. Bástya
11. Sabaria
12. Budai „33**

Ferencváros—Sabaria 
4:2 (3:1)

Nehéz küzdelmet vivőit, de megérdemelt győ
zelmet aratott a ferencvárosiak legénysége a 
Sabaria fölött, amely az utolsó hetek alatt mu
latott javuló formájával olyan ellenfélnek igér- 
kezeli, amely fel tudja tartani a Ferencvárost 
győzelmi sorozatában. A Sabariában meg volt 
és meg van a képesség ilyen feladatok nv*g-  
oldsúsára, de a csapat, ugy látszik, még nem 
lábalt ki abból a balszerencse-sorozatból, amely 
immár második hónapja üldözi. Ez nem uzt 
jelenti, hogy a Sabaria balszerencséje folytán 
vesztette el a mérkőzést, mert

• zöld-fehérek minden tekintetben a 
Sabaria fölött állottak.

De voltak olvno szempontok és a mérkőzésnek 
voltak olyan fázisai, amelyckpl figyelembe kell 
venni, illetően, amelyek döntő szerepet játszot
ták nz eredmény kialakulásában.

A Ferencváros az első félórában schogysem

visszaesett, 
a vasárnapi meccsek

12
9
8
7
7
7
7
6
5
n
2
1

(20-8)
(12-0) 

(15-12)
(15-7) 
(7—6)

(10-9)
(8—10i 

(11-12)
(5-15)
(9-10) 

(11—17)
(7-15)

ludolt kibontakozni. A Sabaria ekkor többet 
támadott és mégis

két súlyos védelmi hiba elegendő volt ah
hoz, hogy a Ferencváros két gól előnyt 

szerezzen.
Sőt a harmadik gólt is kis szerencsével meg
akadályozhatta volna egy szemfülesebb kapus, 
aminthogy kizárólag Amsei számlájára írandó 
a Sabaria első gólja is. Három gól előny ele
gendő volt arra, hogy a Sabaria lendületét meg
törje és ehhez járult még a csapat széteső, néha 
kapkodó és csapkodó jólék:), amely csak hellycl- 
közzcl ludolt a kapu előtt veszélyeztetni. Ezzel 
szemben a Ferencváros minden izében egysé
gesebb volt ellenfelénél és ebben rejlett a csa
pat ereje.

A bajnokcsapat játékán meglátszott a he
tek óta tartó erős tréning és sok erős 

mérkőzés
és mintha a könnyen eléri gólokkal bcbizlosi- 
lotlnak vélte volna győzelmét, csak annyit 
adott ki magából, amennyire éppen szüksége 
volt. Ezért szép játék nem fejlődbelclt ki. mert 
a Sabaria a játék második félidejében a soro
zatos sikertelen támadások cs kapufalővések 
miatt kedvéi vesztve szinte megadia magát 
sorsának. Fcdczelsorának gyengesége és felfor
gatott csatársora ekkor ruár nem jelenthetett 
veszély! a Ferencváros kapujára.

A Ferencváros csapatában ismét a fedezelsor 
teljesítményét illeti elismerés. A legjobb cm-

Ferencváros támadással
indul a játék, de Nagy szerel, labdájával Vámos 
Tárnokot indítja útnak, akit Takács 11. kor
nerre szerel. Ebből Stóffián bombalövése alig 
kerüli cl Amsei hálóját. A Sabaria továbbra is 
támadásban marad, de Holezbaucr. majd Po
wolny szabadrúgását Amsei védi. A sorozatos 
Sabaria támadásokat a 12. percben Kohut le
futása szakítja meg, de a kornervonalról kapu 
mögé lő! Majorszky biró most 3 m-es ofszájdról 
elengedi Kohutot, viszont a félpályáról startoló 
Kását ofszájd címén lefújja! Az Ítéletek vegyes

H l) N GARIA-UTI PAl.VA
Vasárnap, november íl-én délután fél 3 órakor

Hungária — Hasas
ligabajnokí mérkőzés

Fél 1 órakor

Ujpest-Wieners.c.
nemzetközi mérkőzés

JÓL és OLCSÓN
eMdeffiet és 
vacsorázhat 
a „Toch- hentesozfet mrMen Király u. 2.

BERLIOI ASCHüIGER-REKDSZER I
HÁZI KOSZT. B U F F F. T.

TOCH
hujfüstölde

Király-utca 2.

Felhívja a közönség figyelmét elsőrangú 
hentes- és virstliáru - különlegességeire!

Eladás nagyban 
és kicsinyben.

bor kétségen kivül Berkessy volt, aki nagyszerű 
helyzeteket teremtett a belső csatártriónak. 
Fuhrmann túlságosan clőrchuzódoll, emiatt 
Tárnoké' teljesen elhanyagolta, do ettől elte
kintve megállta helyét Bukovinai együtt, bár a 
válogatott középfedezetünk is túlságosan kí
mélte magát. ,4 csatársor és a mezőny kima
gaslóan legjobb embere Takács 11. volt, akinek 
állandó szenzációs formája külön élménye a 
zöld-fehérek mérkőzéseinek Jó partnere volt 
Koszta is, aki pár pompás lefutást cs beadást 
mulatott. Toldi nagy fejlődésről telt bizonysá
got. A csapat leggyengébb része a balszórny 
volt, ahol Szedlacsik néha teljesen eltűnt a 
mezőnyben, Kohut viszont teljesen elfelejtett 
futballozni. A védelemben n tartalék Papp tün
tette ki magát, viszont Amseinek nem volt ko
molyabb dolga, de a hibájából eredő obiigát 
gólt ez alkalommal is cl kellett szenvednie.

A Sab.aria legjobb része u Nagy—Prém hát
védpár volt, akik romboló munkájukkal sok-' 
uzor sikerrel lartolták fel a ferencvárosi csatár
sort. A szerencsével azonban hadilábon állot
tak, viszont Weinhardt teljesen igazolta letört 
formáját és bizonytalanságát. A fedezclsor küz
dött, dolgozott, de csak Pesovnik munkájában 
volt rendszer, aki egyedül volt tekintettel a tá
madó munkára is. .4 csatársorból messze ki
magaslott Sió ff ián játéka, aki a mezőny egyik 
legjobbja volt. Szuverén ur volt a maga poszt
ján, aki tartalmas és okos irányításúval szám

érzelmeket kellenek, amikor a 21. percben Nagy 
luftot rúg. Takács II. mellette kiugrik, Wein
hardt kifut, de Takács labdája mellette a hálóba 
gurul. (1:0).

A Ferencváros Kohut—Takács—Koszta ak
cióval isinél Weinhardt kapuja előtt terem, de. 
utóbbi éles lövése hajszállal a kapu miliőit 
süvít cl. A 23. percben Stóffián egyéni áttörése 
jelent veszélyt, de pompás lövését Amsei védi. 
Majd Holezbaucr hatalmas lövése Takácson 
akad el, inig Stóffián újabb lövése a kapu fölé 
kertit. A Sabaria folyton támad, amikor a 30. 
percben Takács 1. szabadrúgása Toldi fejéről 
felpattan a levegőbe, Toldi utánaugrik cs kapura 
fejel, Weinhardt feleslegesen dobja uiagat, a 
labdát kiejti, mire Takács II. a labdát a gólba 
lövi. (2:0). A Sabaria nem adja fel & küzdelmei 
és erélyes támadásokkal felel, de Holzbauer, 
majd Tárnok lövését Amsei kornerre védi. A 
35. percben ismét a Ferencváros jut gólhoz. 
Koszta lefut, beadását Weinhardt nem éri el, 
mire Szedlacsik befut cs nyugodtan a hálóba 
helyezi a labdát (3:0). Most Tárnok két ízben is 
jó helyzetet teremt, de a belsők lekésnek é.s 
erre a -i0. percben a szélső egyéni akcióra vál
lalkozik és a messze kifutó Amsei mellett 25 
méterről gólt lő. (3:1). A hátralévő időben 
Kohut 5 méteres ofszájdról (I) indul, de a lab
dát lulviszi a vonalon.

A második félidőt
a Sabaria támadása vezeti be. Powolny éles 
labdája Bukovi gyomráról kornerre pattan. 
Bukovi kiáll, a kornerböl Holczbauer bombája 
a kapufára pattan! Tárnok háromszor is jó 
helyzetet teremt, mig egy beadása az oldalhálől 
éri. Bukovi beáll

Mintegy bét percnyi eredménytelen támadás 
után a 8. percben Koszta lefut, átadását Takács 
II. közelről védhctetlcnűl a hálóba helyezi. 
(4:1). A gólra ismét a Sabaria támad, de a bal
szerencséje nem hagyja el a csapatot és Holez
baucr. majd Pesovnik lövései kapu mellé jut- 
nak. A Ferencváros most lefékez és csak ar. 
eredmény megtartásáért küzd, amikor a 36. 
percben Amsei labdát kap, Stóffián megijeszti, 
mire Takács l. Stóffiánt fellöki. A megítélt 
11-est Prém rendeltetési helyére juttatja. (4:2). 
A Sabaria ezután fáradtan visszaesik, a mind
inkább erősbődö szürkületben'a játék teljesen 
ellaposodik.

Újpest—111. kér. FC 
5:0 (2:0)

Újpest proficsapata a fenti respektabilis ered
ménnyel terhelte le a III. kerületieket. Az első 
profiliga nagy- és középcgycsülc.tei közölt tény
leg fennáll egy bizonyos klasszisdiffcrencia. Ugy 
hisszük azonban, hogy ily nagy gólarányu győ
zelem mégsem tartozik a mindennapos esetek 
közé. A világért sem akarnék megállapítani azl. 
’ st nem érdemelte volna meg a gyö-

hibának tartanók azt is, ha valaki
hogv Újpest
zelmct és h______  —........ ... ...................
az újpesti csapat babéraiból egyetlen levélkét 
is ki akarna tépni. Ám le kell szögeznünk azl, 
hogy

Újpest 
arányú

aligha érle volna cl a nagy gól
győzelmet, ha az újlaki csapat 

végig intakt marad.
A III. kerület lektől ugyanis a biró Kenyerest 
még az első félidőben kiállította, majd a máso
dik félidőben Drösslcr összecsapott Wilheim- 
inéi és a kollizió következtében a III. kerületiek
nek c c.satóroszlopa harcképtelenné vált és 
végleg elhagyta a porondot.

A III. kerületi csapat 36 percig kilenc 
emberrel játszott és ennek ellenére sem 
vonult védelembe, sőt további támadások

éi a J Igyekezett magát felszínen tartani.

Rothermere és Harmsworth
kedvelt és elismert cigányprímása

RÁCZ JÓZSI
kedvelt és elismert cigánypi

zenekarával Lon donból hazaérkezett és minden szombat és vasárnap este a 

lánchíd kávéházdan 
Fo-utca 2. muzsikál. M-Utca 2.

MB)lr«nd«lttU telefon: AUL I2G-M. (Hétköznapokon a Brislol-szálló éttermeiben)
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Újpest csapata jó átlagjátókot produkált. A 
legjobb csapatrész ezúttal is a védelem volt, 
amely áttörhetetlcnnck bizonyult. De jó volt a 
fcdezclsor is, amelynek azonban Wilhelm volt 

gyönge pontja. Wetzcr ezúttal sem produ
kált nagy játékot. P. Szabó sok helyzetet ron
tott el, Spitz pedig — ellenére annak, hogy há
rom gólt rúgott — nem elégített ki.

A Hl. kerületi csapat lelkes játékát szögezte 
szembe nagy ellenfele technikai készültségének. 
Vereséget nem kerülhette el, de az ölgólos ered
mény irreálisnak tekinthető. Senkey, Magyar, 
Horváth és Werner volt a csapat négy legjobb 
tagja.

Újpesti támadásokkal indult a mérkőzés és 
a sorozatos offenzív akciók már a 3. percben 
Auernak kavarodásból Jött góljában gyümöl
csöznek. A 14. percben Wclzer lövése Werner 
testéről pattant vissza és a résen álló Spitz a 
labdát a hálóba továbbította. Félidő 2:0.

A biró Kenyerest már az első félidőben ki
állította. A 10 emberrel küzdő újlaki csapat tá
madó akciókkal kezd. A 9. percben Drössler és 
Wilhelm közelharca heves összecsapásban jut 
kifejezésre és a III. kerület csatára kénytelen 
a pályát elhagyni. Az újlaki csapat 9 játékossal 
is támadásban tartja magát, ám Újpest erőre 
kap és a 11. percben Ströck beadását Spitz be
fejeli. (3:0). A 23. percben Spitz Wclzer pasz- 
szál értékesíti góllá. A 38. percben Wetzcr lö
vése a kapufáról visszapattan, de az újpesti 
csatár résen van és váratlan lövésével meg
szerzi csapatának ötödik gólját.

A Vasas szégyenletes 
veresége Pozsonyban 
Bratislava—Vasas 6:1 (4:1)

Pozsony, november 4.
(A Hétfői Napló tudósitójának telefonjelen- 

lése.) Vasárnap a Bratislava az Újpest ellen 
pompásan szerepelt Vasasok legénységét látta 
vendégül, amely régen szenvedett súlyos vere
séggel volt kénytelen távozni a magára talált 
cseh csapat otthonából. Az itt járt Nemzetiek a 
Budai 33-asok után a Vasasok nagy csalódást 
keltettek.

A Vasasok közvetlen védelme úgyszólván 
teljesen csődöt mondott,

amellyel szemben a Bratislava különben is 
formába lendült legénysége teljesen reális 
megérdemelt győzelmet aratott.

A csődöt mondott védelem természetesen 
fedezetsort is magával rántotta, úgyhogy 
magárahagyott csatársor, amely pedig bizta
tóan kezdeti, alig tudott labdához jutni. Ezzel 
szemben a Bratislava csatársorának igen jó 
napja volt, különösen Bulla játszott szokatla
nul pompás formában.

Heves Vasas támadások vezetik be a játékot, 
amely eredménnyel is végződik és a 4. percben 
Báder révén a vezetést is megszerzik. A Brati- 
slava azonban csakhamar felülkerekedik, de 
csak a 22. percben sikerül .Ileislnek kiegyenlí
teni. A 23. pereiben a labda 'Király kezéről a 
gólba pattan, de a biró mégis ll-est ítél, amely 
ellen a Vasas érthetetlenül élénken prolcstál.. 
A büntetőt Bulla értékesíti (2:1). Ezután a Va
sas teljesen visszaesik és a Bratislava állandó 
ostrom közben a 26. percben Hcisl (3:1), majd 
a 40. percben Bulla révén (4:1) éri el góljait. 
A második félidőben a Bratislava egyre nö
vekvő fölény mellett már az 5. percben Csam- 
bal révén, majd a 15. percben Csabelka révén 
frl-ro javija a gólarányt.

jó

a

A Viktória Ziskov 
legyőzte a Slaviat 

Külföldi futballeredmények
Prága:

Viktória Ziskov—Slavia 5:0 (1:0). Boheniians 
s—Cechie Kariin 4:0 (1:0). Kladno--Sparta 1:1 

Amsterdam:
Hollandia—Belgium 1:1,

Rotterdam:
Rotterdam—Antwerpen 4:2.

Berlin:
Berlin—Oslo 2:0. — 18.000 néző, szakadó

eső.  ,

X Ma döntenek a Bástya sorsáról. 
Szegedről jelentik: A Bástya 
ügyében folytatott tárgyalások a 
stádiumba kerültek. A vezetőség, a 
és a nagy egyesületek képviselői, 
döntő értekezletre ülnek Össze a 
szövetségben és az eddigi tárgyalások , re
ményt nyújtanak olyan megegyezésre, 
amely a Bástyát kisegíti zilált helyzetéből.

X A Lapterjesztők SC első győzelme. A Lap
terjesztők SC-ja, amely a IV. osztályú bajnok
ságért küzd, vasárnap a X. ker. Törekvést 3:0 
(3:0) arányban legyőzte és ezzel első értékes 
győzelmét aratta. A gólokat Hajdú (2) és

válsága 
végső 

PLASz. 
hétfőn 
profi-

Sikerült a teplitzi finis
Hungária—FK Teplitz 4:4 (3:1

Jó hírek előzték meg az aranyserleg győztes 
vendégcsapatot és ezeknek a híreknek a csapat 
végig megfelelt. A Hungária már biztos győz
tesnek látszott, de a vendégek bíztak finisük
ben cs az eredmény igazolta őkel. 3:l-re, majd 
4:2-rc vezetett már a Hungária, de a tcplitziek 
nem adták fel a küzdelmet és fokozatosan ja
vítva végül is döntetlenné tették a mérkőzést.

A vendégek eleven, gyors futballt játszanak, 
ami talán nélkülözi a kombinativ játék szép
ségeit, de ezzel szemben a helyzetek kihasz
nálását tekinti főcélnak és végeredményben 
ezen dőlt cl, hogy értékes döntetlennel térnek 
haza otthonukba. Rajtaütésszerű támadásaik
kal gyakran hozták veszélybe a Hungária ka
puját. de góljaikat mind váratlanul és pompá
san kihasznált helyzetekből érték el.

A Hungária ezzel szemben technikailag talán 
felülmúlta ellenfelét, de a helyzeteket túl
it ombinálla és ezzel nem tudott olyan eredmé
nyes lenni, amilyent a játék egyes fázisaiban 
mutatott fölénye révén megérdemelt volna. A 
játék tényleg nyilt volt, különösen a második 
félidőben, amikor mindkét fél egyformán ki
vette részét a támadásból és a Hungária olyan 
felforgatott csatársorral lépett porondra, hogy 
a játékosok maguk sem tudták, hogy mit kell 
játszaniok és amely végül odavezetett, hogy a 
csapatnak egy biztos és értékes nemzetközi 
győzelmet kellett a kezéből kiengedni a közön
ség egy részének nem csekély örömére, amely 
tomboló tetszéssel honorálta a vendégek góljait.

A Hungária csapata kijátszotta formáját. 
Különösen a játék első félórájában tett ki 
magáért, amikor fürge csatársora Wéber nagy
szerű támadójátékával abszolut ura volt a 
helyzetnek. Haar és Skvarek régen látott tudás
sal és kedvvel feküdt bele a küzdelembe, de 
Nagy is igen jól beleilleszkedett az együttesbe. 
Molnár a mezőnyben nagyon szép dolgokat 
csinált, de a kapu előtt nem volt játékban. A 
második félidőben, amikor felforgatták a csa
patot és Urbancsikot szerepeltették a jobb
szélen, a csatársor teljesítménye igen alacsony 
színvonalon mozgott, ami éreztette hatását a 
többi csapatrészeknél is. A csatársor nem tu
dott labdát tartani, fokozott munka háramlót! 
a fedezetsorra, amely a játék eme periódusában 
gyakran szóhoz juttatta a teplitzi csatárokat. 
Wéber mellett Schneider volt a jobbik half, 
Kiéber a szemnek játszik. A védelemben Ko
csis élete egyik legjobb játékát nyújtotta, Mandl 
öregedését faultokkal igyekszik ellensúlyozni. 
Újvári gyenge volt,

A tcplitziek csapatában a félelmetes fedezet
sor egyáltalában nem bizonyult annak, aminek 
az előzetes hírek jelentették. Bánás rutinja 
felülmúlhatatlan, de a ruganyosság és gyorsa
ság teljesen hiányzik a játékából. Mellette 
Neugebauer tűnt fel. A csatársor belső triója 
néha pompás akciókat vezetett. Sima volt a 
legveszélyesebb, Haftl képviselte a technikát, 
mig Kratochwill az eredményességet. A jobb
szélen Habcrstroh gyors és leleményes csatár
nak bizonyult, akinek méltó riválisa akadt a 
balszélen először szereplő Fair személyében. A 
védelemben Höfer kapus emelkedett ki, bár két 
gólt kis szerencsével parírozhatott volna. A 
Moravetz—Teutloff hátvédpár megbízhatóan vé
gezte dolgát, bár előbbi helyezkedése sok kí
vánni valót hagyott maga után.

A Hungária kezd,
de a teplifziek vezetik az első támadásokat és 
a 4. percben Haftl kiugrasztja Haberstrohot, 
aki. közelről védhetetlenül megszerzi a vezetést 
(1:0). A Hungária csakhamar összeszedi magát, 
tetszetős játékkal felnyomul, do Molnár sza
badrúgása, majd Barátky lövése eredménytelen. 
Végre a 0. percben Haar lefut, iveit labdáját 
Höfer nem éri el, az Skvarek fejére és onnan 
a hálóba száll. (1:1). Kiéber most megsérül és 
kiáll, helyét Barátky foglalja el, akinek helyére 
Urbancsik jön. Teplitz támad, de Sima lövését 
Újvári elvetéssel fogja. Most Nagy fut le, éles 
beadását Haar a középre emeli, ebből Molnár 
fejesét Höfer bravúros rávetéssel elfogja. .4 22. 
percben Haar beadását Skvarek védhetetlenül 
befejeli (2:1). A Hungária most fölénybe kere
kedik és az állandó támadások eredménye
képpen a 26. percben Schneider lövést színlel, 
de hirtelen Wéberhez passzol, aki 25 méteres 
pompás lövéssel a meglepett Hőfer fölött csoda
szép gólt lő (3:1). A Hungária tovább támad, 
Molnár két ízben is kapura lő, de Höfer bizto
san ment. A 43. percben jut komolyan szóhoz 
Teplitz, de Haftl lövését Újvári védi, majd 
Haar fut le egyedül a szélen, pompás lövést 
küld az ellenkező sarokba, Höfer rávetéssel 
kiüti a labdát, majd Skvarek elől újra rádobja 
magát a labdára.

Helycsere áfán
a Hungária Urbancsik, Molnár, Barátky, Skva
rek, Haar csatársorral áll fel és rögtön tá
madásba lendül, de csak két eredménytelen 
kornert ér el. A 4. percben Sima ofszájdról in-

dal, lefut, éles lövése a Hungária védelemről 
visszapattan, mire Haftl pompás gólt lő. Iván- 
csics biró Haftl (!) lesállása címén a gólt 
anullálja. Az 5. periben Mandl gáncsolja Haftlt, 
biró ti-est ítél! Haftl a labdái a felső kapuléc
nek lövi, a visszapattanó labdát Újvári elfogja. 
Jóvátételt 11-cs volt! Teplitz most támadásban 
marad és a 11. percben Sima visszapattanó 
labdáját Kralochufill spitz-cel a balsarokba lövi 
(3:2). A tcplitziek azonban nem sokáig örülhet
nek az eredmény szépítésének, mert a 16. perc
ben Molnár—Skvarek akcióból Skvarek a hi
bázó Moravetz mellett kitör és gólt lő (4:2). 
Bánás most pompás labdákkal tömi belső csa
tártrióját, de Sima, majd Faix lövése alig ke
rülik el a kaput. A Hungária sem marad rest 
és támadással felel, de Skvarek kétizben is 
Höfcr kezébe lő. A játék hullámzó és teljesen 
nyilt! A 23. percben Kocsis hibáz, Habcrstroh 
lefut, mire Újvári elhagyja kapuját, de a 
szélső jól beadott labdáját Kratochwill közelről 
beviszi a kapuba (4:3). A Hungária most el
keseredett támadásba megy. Molnár kapufát lő, 
mig Skvarek lövését Höfcr védi. Teplitz felel 
Habcrstroh lefut, gyilkos lövése a kapujáról 
Falihoz, tőle Simához kerül, de Mandl ment. 
A 37. percben Haftl bombája süvít el a kapu 
mellett, majd a 40. percben Kratochwill -Fait 
akcióból előbbi lövése a védelemről Haber- 
stroh elé pattan, aki ballábbal pompás gólt lő 
(4:4).

Miskolc diadala, Pécs félsikere
A IT. liga vasánrapi bajnoki küzdelmeinek 

eseménye, hogy mialatt Miskolc csapata egy 
féltucat góllal lehengerelte pesti vendégét, addig 
a bajnoki lista élén álló

Pécs-Baranya kénytelen volt megosztaui 
a bajnoki pontokat a fővárosból lerándult 

Turul csapatával.
Pécs—Baranya relatíve meg vezet a bajnok

ságban, tulajdonképpen azonban az egy meccsel 
kevesebbet játszott Attila már be is fogta 
riválisát.

A II. liga vasárnapi eredményeiről alábbi tu
dósításunk szól:

Józsefváros—Bak FC 2:1 (0:0). Az alacsony 
színvonalon áló mérkőzésen a két félidőn ke
resztül támadó Józsefváros csak nehezen tudott 
boldogulni a Bak rosszul összetákolt csapatával. 
A gólokat Kardhordó, Hajós, illetve Győri 11.

Rákospalota: Rákospalota—Terézváros 3:3. A 
döntetlenül végződött mérkőzés joggal sorozható 
a tegnapi nap meglepetései közé.

Nagykanizsa: Zalakanizsa—Soroksár 1 : I
(1:0). Nivótlan játék. A vezető gólt a 21. pcrc-

A magyar válogatott ökölvívó-csapat újabb győzelme

Magyarország Lengyelország 11:5

Á magyar ökölvivósport ismét egy szép nem
zetközi sikerrel öregbítette jó hírnevét.

Válogatott csapatunk 11:5 arányban biztos 
győzelmet aratott legújabb ellenfele, a len

gyelek válogatott legénysége felett.
A siker annál értékesebb, mert nehéz küzde
lem után, nagy kvalitásokkal mint ellenfél a 
pillanatnyilag hanyatló formában levő legény
ségünk, nagyobb tudásával szemben a végső 
győzelem kivívását nem tudta kétessé tenni. As 
Ökölvívó Szövetség mindenesetre jól járt az 
újabb nemzetközi kapcsolat megteremtésével, 
mert a fejlődésben levő lengyel ökölvívó cso
porttal való rivalizálás erős küzdelmeket ígér, 
amivel mindkét ország nyerni fog. Már az első 
összecsapáson kimutatták oroszlánkörmüket a 
lengyelek és bizony minden súlycsoport magyar 
reprezentánsának össze kellett szedni teljes ere
jét, hogy eredményt tudjon elérni. A felső négy 
súlycsoport küzdelmeiben igy is háttérbe szo
rultunk, mert ezek alapján egy lengyel győze
lem és három döntetlen után 5:3 arányban a 
lengyelek javára billent a mérleg s győzelmün
ket tulajdonképpen a négy alsó sulycsoportbeli 
reprezentánsunk vívta ki. Itt lényegesen gyengébb 
küzdőket álitottak ki a lengyelek. Az eredmény
től eltekintve, keveset nyújtott a mérkőzés a 
boxsport szépségeiből, sőt hcllyel-közzel a kö
zönséges verekedés nívójára süllyedt le. Ennek 
okát elsősorban abban látjuk, hogy a magyar 
legénység, az egy Kocsis kivételével általában 
formán alul küzdött és a technikai tudásfölény 
nem volt oly nagy, amely biztos sikert hozhatott 
volna az erősen küzdő lengyelekkel szemben.

A legszebb mérkőzés a Szobolevszky—Gorny 
pár között folyt le, amely heves küzdelem után 
a kitünően dolgozó magyar győzelmet hozta 
meg az egyik legjobb lengyel ökölvívóval szem
ben. Kocsis világbajnokhoz méltó technikai fö
lénnyel végzett a kitartó Glon felett. Palotai pe
dig kiütéssel intézte el veszélyesnek tartott el
lenfelét, Karaskiewie-et. Megfelelt a várakozás
nak Énekes Is, aki csak kemény küzdelem után 
bírta le Farlansklt. Az egyetlen lengyel győze
lem a keménykölésil, szálnövésii Kupka ne
véhez fűződik, aki knock aultal intézte el a 
csehek elleni mérkőzésen kiütéssel győztes 
Kelement, akinek vereségét csak sulyliátránya 
mentheti. Kemény ellenfél volt Arski is, akivel 
szemben Balázs csak a régi nagy tudással meg
vívott harmadik menet fölényével tudta döntet
lenné tenni a küzdelmet. A Spáring—Zajdel és 
Kriszton—Tomasevszky mérkőzések igazságos 
döntetlent eredményezlek.

A mérkőzések vezető bírája a cseh dr. H tan
ban kifogástalanul, pártatlanul Ítélkezett.

A nemzetközi mérkőzésről az alábbiakban 
számolunk be:

Légsuly.
Énekes (magyar) pontozással győz Farlanski 

(lengyel) ellen-
A másodízben válogatott Énekes nagy cián

nál és szívvel küzd és fokozatosan mind na
gyobb pontelőnyre tesz szert * technikásán 
dolgozó lengyellel szemben.

Í.RAMofonoi/
ki' MÁÖ P 2R-5O-TŐL

HANGJZEEA'CJEGYZÉK INGYEN! ,
BUDAPEH iX.ÜUÖI-UTtt/M

ben Farkas szerzi meg 11-rsből, majd a II. fél
idő 15. percében Pflupi II- egalizált.

Pécs: Baranya—Turul 2:2 (2:1). 2500 főnyi
közönség. Az eredmény megfelelt az erőviszo
nyoknak és a mutatott játéknak. A vezetést a 
Turul szerzi meg a 20. percben Fischer révén 
(0:1), majd a 25. percben Grünfeld egyenlít 
(t :1), sőt a 37. percben Palkónak sikerül meg
szereznie a vezetést (2:1). A 11. félidő 5. percé
ben Sefcsik egyenlít (2:2). A továbbiakban 
mindkét kapu többször forog veszélyben, de a 
csatárok a kedvező gólhelyzeteket elidegeskedik*

Miskolc: Attila—VÁC FC 6:0 (1:0). A mis
kolci bajnokjelölt együttes óriási fölényben ját
szotta végig a mérkőzést s a gólarány nem iá 
fejezi ki teljesen az erőviszonyokat, mert két
szer annyi gólt is lőhetett volna az Attila. Külö
nösen az I. félidőben volt a miskolci csapatnak 
sok kihasználatlan gólhelyzete. A gólok a kö
vetkező sorrendben estek: Riff (25 p), Siklóssy 
(II. félidő 18 p), majd a 26. percben Riff 11-es
böl, a 31. percben Siklóssy, a 38-ban Riff s a 
43ban ismét Siklóssy.

A bajnoki tabella a vasárnapi mérkőzések, 
után igy alakul:

1. Pécs—Baranya 15 (22—11)
2. Attila 13 (27—5)
3. Rákospalota 11 (20—15)
4. Zala—Kanizsa 10 (18—9)
5. Turul 8 (15—13)

Bantamsuly.
Kocsis (magyar) pontoxással «y*r  Gíob 

(lengyel) ellen. ...
Kocsis nagy fölénnyel mtézi el ellenfelét. 

Nagy technikai fölénye az első pillanatokban 
kidomborodik és nem engedi szóhoz jutni a 
tehetetlenül védekezésre szoruló lengyelt.

Pehelysúly.
Palotai (magyar) kiütéssel győz Karaskiewid 

(lengyel) ellen.
Palotai váratlanul kitűnő győzelmet arat. Az 

első pár tapogatódzó akció után magához ra
gadja a kezdeményezést. Kötélhez szorítja 
ellenfelét, aki egy pillanatra földre, is kerül. A
II. menetben Palotai diktál cs alig néhány 
akció után jobbkezes horogja kitünően talál 
és Karaskicwic csak kiszámlálás után tud talpra*  
állani.

Kfinnyflsuly.
Szobolevszky (magyar) pontozással gyóí 

Gnrwy (lengyel) ellen. . .
Heves, sokszor dulakodásszerii mérkőzöm 

mely kezdeményezései és tisztább ütései révén 
végül is Szabolevszky megérdemelt győzelmét 
hozza.

Weltersuly.
Balázs (magyar) Arski (lengyel) dőntelléti.
Az I. menetben lanyha tempó egyenlő erők 

küzdelmével. A II. menetben Arski tiszta jobb
kezes krosséja földre viszi Balázsi, aki ugyan 
öntudatlanul védekezik cs az újabb ütések ha
tása a kiszámoláshoz vezet.

a Magyar Hét alatt
dúsan felszerelt

kalap- és urldivat
raktárom készleteit

már most karácsonyi 
occasló árakon

LAJOS
csak Károly-körut S a sarkon

bocsátom igen t. vevőim rendelkezésére.
Néhány tájékoztató ár :

Puhakalap .. 
Nyulszőrkalap 
Keménykalap 
Fehér selyempuplin-lDg 
Oxford-ing .. .. 
Flanell-pyjama . 
Selyem nyakkendő
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htraar fölkel, de csak a menet jégén jut sze
rephez. A III menetet Balázs régi nagy stílu
sában vezeti be s pillanatig sem engedi szóhoz 
jutni ellenfelét és ezzel sikerül döntetlenné 
tépnie a küzdelmet.

Kiízép<uly.
Spáring (magyart — Zujdcl. (lengve’) döntet

len.
A mérkőzés l.egnivótlanabb küzdelme, állandó 

dulakodás, kevés sportszerű akcióval és némi 
kevés Spáring fölénnyel a II. menetben.

Kisnelii'zsiily.
Kriston (magyar) - Tornasewszky (lengyel) 

döntetlen.
Az első két menet iránt ilása után Kriston 

nem bírja a tempót cs a ll-ikban erősen vissza
esik.

Nehézsúly.
Kupka (lengyel) kiütéssel győz Kelemen (ma- 

gyári ellen.
A mérkőzés egyetlen magyar veresége. Kele

men két kilo hátránnyal indult a inagasnövésü, 
keménykitlé.sii és emellett technikás Kupka el- 
len, ami végzetes következményekkel járt.

Az I. menetben Kupka támad és tetszetősen 
mozog, hosszú karjait azonban egyenlőre sike
rűit Kelemennek kikerülni Erős tempót dik
tál. amit azonban ö érez, meg jobban, dacára 
annak, hogy nemi fölénybe kerül. A II me
netijén Kupka horogja talál s Kelemen földre ; 
kend, feláll, de egy újabb ülés ismét földre 
teríti. Éjből feltápászkodik, de már teljesen 
öntudatlanul védekezik és az újabb iitcsek ha
tása a kiszámoláshoz vezet.

25 év munkájának beszámolója
Nemrég lartott teljes ülést az Association 

Internationalc des Automobilé Clubs Reconnus. 
A nemzetközi automobil clubok szövetségi
nek vezértitkára terjedelmes beszámolót ter
jesztett elő, amely teljes egészében bemutatta 
azt a hatalmas eredményi, amelyet az auto
mobilizmus érdekében a szövetség elért, s amit 
még mindig fokozni igyekeznek. Hasonlóképcn 
óriási eredményeket ért el a Ncmizetközi Sport
bizottság is. A nemzetközi sportszabályok élet- 
beléptetése három év alatt kiállta a gyakorlat
iján a tüzpróbát, mert mindenütt, minden or
szágban c sportszabályok értelmében tartják 
>wár meg az autóversenyeket. Az Egyesült Ál
lamok is csatlakoztak a nemzetközi sportbi
zottsághoz még pedig az American Automobilé 
Association utján, amely szövetség állandóan 
képviselteti Amerikát kiküldöttjeivel. Az ame
rikai versenyok elismerése és ellenőrzése is a 
nemzetközi szövetség n’.á tartozik s igy váltak 
elismert eredményekké azok a rekordok is, 
amelyeket. Campbcll (333.062 km. óránként) és 
Keech (334.022 km. óránként) Daytona Bcach 
autópályáján .szenzációs formában elérlek.

Második nagy vívmánya a Nemzetközi Bi
zottságnak mind az az eredmény amit a for
galmi és a vámügyek terén elérlek. A városok 
nemzetközi szövetségével egyetértve, valamint 
a 'Népszövetség országul forgalmi választmányá
val együttműködve megállapították a nemzet
közi forgalmi jelvényeket, s azonkívül n kü
lönböző hatóságokat rá tudták venni, hogy a 
javaslataik megvalósításával nagyban elősegít

Az első motorkerékpárverseny a miskolci ügetőpályán
Miskolc, november 4.

(A Hétfői Napló tudósítójától.) A Bükk és 
Mátrauidéki Autó Club vasárnap délelőtt ren
dezte első motorkerékpár versenyét a miskolci 
ijgetöpályán. Erre a versenyre úgy Miskolcról, 
mint a környékből nagyszámú érdeklődő és 
sport közönség vonult fel, amely élénk érdeklő
déssel tekintett a verseny kimenetele elé, an- 
ná| is inkább, mert ez volt az első alkalom, 
bogy egy vidéki városban a motorversenyt az 
íigctőpályán rendezik meg. A verseny egyéb
ként teljesen rendben, minden baleset nélkül 
zajlott 1c és — mint a hozzáértők és a ver
senyzők egyöntetűen megállapították — az uj 
versenypálya kitünően megfelel a céljának.

A verseny eredményei a következők: 1. 
Pálinkás Győző (175 kcm. Méray motorkerék
pár.) 2. Buzálkay Pál (250 kcm. Velocette.) 3. 
Medgyessy Zoltán (350 kcm. Velocette.)

Szép eredményt ért el a molorkcrékpárver- 
icnybcn Szőke Imre, aki a budapesti 7TC ne
vében 350 kc.m-cs Sarolta oldalkocsis géppel 
vett részt a versenyben. A nagyszámú közönség 
nagy ovációban részesítette Pálmay Lászlót, aki
nek oldnlkocsijában a felesége, végzett különö
sen érdekes és kitűnő munkát.

A nap legjobb idejét Urbach László 350 
kem-es A. Y. S. szólómotorkerékpárján futotta 
és valamennyi ellenfelét nagy fölénnyel győzte 
le.

A mólói kerékpárbajnokság során Kiss Béla 
'(175 kem-es géppel1, Stépán István (500 kcm. 
R. M. IV.), Stépán János (500 kcm. F. N.), óra 
Nándor (500 kcm. Sarolcs) voltak a legjobbak. 
.1 Királyi Magyar Automobil Club képviseleté
ben a motoi kerékpárversenyen Schmidt Gyula 
jejent meg. A győztes versenyzők közt a dija
kat délután osztották szét.

)( A KMAC kedden rendest meg a Tát- 
Nycrgcsujhrtuai gyorsasági versenyt. A KM.4 C 
hosszas clőmonktilatok után kedden, folyó 
hó 6-án regért) órakor tartja meg a Tát és 
Nycrgrsujfalu l.ö/t nemrégiben épített autó- 
slradnn a gyo; .-.asá^i versenyt, amelyen re
mélik. hogy uj. .'-’VO kilométeres aulócrcd- 
ménveket fognak elérni A versenyt Szlávy 
Béla dr. a KMAC főtitkára rendezi. At cd- 
djg Ijcncvezcltek közt szerepel: gróf Zichy 
’l jvadnr, gróf Esztcrháry Aulai, br. Wolfnrr
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Vasárnapi sporthírek
X A bécsi esőzés megzavarta a vasárnapi 

bajnoki program lebonyolítását. Becsből jelen
tik: Az osztrák fővárosra az elmúlt vasárnap 
kiadós őszi cső zúdult, amely lehetetlenné lelte 
a bajnoki program elljcs lebonyolítását. Mind
össze három mérkőzés került eldöntésre. Ezek 
során a H’SC 3:1-re győzte le az Admirát, a 
U’AC 2:1-re a Viennál, mig a Wacker- Brigit- 
tenauer AC mérkőzése 1:1 arányban döntetlenül 
végződött.

X A BEAC házi kard versenye. A Budapesti 
Egyetemi Atlétikai t.lub vasárnap rendezte házi 
kardversenyét a Gercntsér-lcremben. A ver
seny helyezési sorrendje a következő: 1. Gözsy 
Sándor 3 gy., 2. Zöld 3 gy., Gál 2 gy., 4. Barlhl 
1 gy.. 5. Erdélyi E. 1 gv., — A döntő asszó 
eredménye: Gözsy---Zöld 5:1.

X Az MNC jubilárift gyep-hokki mérkő
zései: BB1E 1.--ANC 6:1 (4:0), BBIE II.— 
Láng Gépgyár 2:0 (1:0).

X Bocskay—Nemzeti 3:1 (0:0). Debrecenből 
jelentik: A barátságos mérkőzésre négy tarta
lékkal leutazott Nemzeti a komplett honi csa
pattal szemben nem tudott komoly ellentállást 
kifejteni. A Bocskay az 1. félidő 8 p.-ében 
Víncze, a 10. és 35. p.-ben Scmler góljaival ve
zetéshez jutott. A II. félidőben erősen lefékez. 
A Nemzeti becsületgólját Kautzky szerezte a 
13, p. ben._________________________ 

Újabb nyolc állam csatlakozott az Autó
klubok Nemzetközi Szövetségéhez

sék, fejlesszék a nemzetközi aulomobilista- 
tourirmust. Ugyancsak ebben az értelemben 
nagy jelentőségű az is, hogy a szövetség jóvá
hagyta azokat a szerződéstervezeteket, ame
lyek engedélyt adnak a különböző touring clu
boknak, amelyek triplák kibocsátásra jogosul
tak, hogy általuk ama országok autóklubjai is 
kiadhassanak érvényes triptikeket, ahol tou- 
ringklubok még nem alakultak meg. Hatalmas 
propogandéval elérte a szövetség azt is, hogy 
nyolc, olyan ország csatlakozott a Carnet-szin- 
dikátushoz, amelyek eddig távoltartották ma
gukat s igy most ezen országok hatóságai is 
megengedik nz automobilisták vámigazolvány 
nlapján való beutazását. Az újonnan csatlako
zott országok: Brazília, Észtország, Görögor
szág, Írország, Jugoszlávia, Litvánia, Portu
gália és Tripolisz.

A nemzetközi triptlk most Törökország. 
Albánia is Oroszország kivételével Európc 

minden országában érvényes.
Összesítve a szövetség non kevesebb mint 

harminchárom nemzet vámhivatalánál érte 
el

azt, hogy egységes autóvámokmányokat fogad
janak el.

Ha megfontoljuk" azt, hogy a különböző or
szágokban, főleg Európában a régi törvények 
miatt keletkezett akadályokkal kellett 25 éven 
keresztül megküzdeni az autóklubok szövetsé
gének, akkor méltán becsülhetjük óriási mun- 
ikásságát. Kálmán Sándor.

László, Wolfner András, Delmár Walter, 
Hciées Sándor, valamint dr. Feledg Pál és 
még mások, a magyar autó- és motorver
senyzők reprezentánsai.

LÓSPORT
Káposztásmegyeri versenyek

A Pestvidéki Versenyegyesület által rendezett 
évzáró miiing első napjának részletes eredmé
nye a következő:

1. 1. Rondino (7/io) Karaszek, 2. Labrador
(4) Csató, 3. Sobri Jóska (3) Singcr. F. m. Ne 
busulj (2%) Bődé, Baba (12) Stircuta. 3 h. 8 h. 
10:16, 13, 19. — II. 1. Kikerics (’/io) Karaszek,
2. Mac Donald (2’/t) Stircuta, 3. Aranybogár 
(2%) Rajcsik. F. m. Prédikáló. (4) Máté, Bel
zebub (6) Felting. 4 h. 1 h. 10:17, 15, 20. —
III. 1. Georgine (5) Kovács G., 2. Montana (pa
ri) Máté, 3. Szamos (2) Csató. F. m. Klárika 
(2‘/t) Esch II., Markos (6) Karaszek, Elöljáró 
(8) Balázsovics. Nyh., 3 h. 10:52, 19, 18. —
IV. 1. Anna (ll/t) Bözödi, 2. Sauvignon (6) Dó
zsái, 3. Ponto (4) Blaskovicsff. F. m. Pirouctte 
(2) Péter, Tatarang (10) Balázs, Adonis (12) 
Jugovieh, Sarkos (4) Fodor, Ripityóka (3) Va
lentin. Nyh., nyh., 10:33, 14, 20, 16. — V. 1. 
öreg akác (3 reá) Péter, 2. Rczsky Bandi (6) 
Bözödi, 3. Duschcnka (33) Jugovics. F. m. 
Voici (20) Balázs, Viciné (5) Blaskovics, Ámen 
(33) Szilágyi, Próféta (12) Valentin, l’/i h. 
fejlt., 10:14, 12. 15, 21. — VI. 1. Ilona Dea (4) 
Eodor, 2. Kirgiz (3) Hujber. 3. Salvia (3) Bö
zödi. F. m. Emclclcstót (5) Szilágyi, Koma (4) 
Dózsái, Dacos (5) Cseszkorics, Apor (6) Stir
cuta, Szerelőm (8) Mészáros. ’/< h. 2 h. 10:47, 
17, 16, 19.

Bécsi versenyek
I. 1. Eisberg (7/i») Takács I., 2. Sies (3) Stig- 

licr. F. m. 4 ló. — II. 1. Dorado (8) Szilágyi, 
- Kismcl (l’s) Szabó L. II., 3. Dark Rock 
(2's) Takács J. F. m. 9 ló. — III. 1. Fortis
(5) Szabó L. II., 2. Kariin (4) Schlagbaum, 3. 
Szeladon (4) Janek. F. m. 6 ló. — IV. 1. Sáfár 
(t’/s) Szilágyi, 2. Perle (3) Kaszián, 3. Sankt 
Félix (2%) Csuta. F. m. 5 ló. — V. 1. Wilhel- 
mint (3) Weisengruber, 2. Naughty Boy (2*4)  
Endrődv. I-’. ni. 3 ló. — VI. 1. Őrei (16) Schlag- 
bauin. 2. Cara mia (l’,i) Szabó L. II., 3. Fa
bula (2) Takács I. F. ni. 6 ló. — VII. 1. Lore- 
lég (3) Szabó L. II., 2. Forccur (4) Csuta. 3. 
Vércse (4) Schejbál. F. m. 6 ló.
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A magyar ipar ünnepélyes 
felvonulása

A „Magyar Hét“ sikere: többszáz hazai luxusautó, motorkerék
pár és a magyar ipar összes termékei díszes külsőség közt vett 

részt a felvonuláson
Tegnapról mára megváltozott a főváros 

képe: a kirakatok nemzcliszinü mezt öltve, 
élénken hirdetik a hazai ipar produktumait és 
az esti órákban, amikor kigyulladtak a főbb 
útvonalak kirakatai előtt a transzparensek, 
száz és száz főnyi tömeg verődött össze, hogy 
megcsodálják annak a gigászi harcnak szép és 
ulólérhetctlen eredményeit, amit a magyar ipar 
produkált az ulóbbi esztendőben és amit a 
„Magyar Hét" ünnepélyes keretei között tár a 
tásárlóközönség elé.

A „Magyar Hét" rendezősége hetekkel ezelőtt 
megkezdte már a szervezési munkát, amely va
sárnap délelőtt kulminált, amikor a város kü
lönböző pontjairól elindultak a díszes mene
tek, hogy az utcai közönségének ünnepélyes 
külsőségek között is

bemutassák a magyar munkáskéz eredmé
nyét és a magyar akarás dicsőségét.

Vasárnap délelőtt nagyszabású látványosság
ban volt része Budapest közönségének, ami
kor a Városliget felől felvonult a díszes rek
lámmenet. Délelőtt 10 órakor a Műcsarnok 
Stefánia-uli oldalán, a Szépművészeti Muzeum 
mellett, az Allalkcrt főbejárása előtt a korcso
lya csarnok előtt cs a Milleniumi Emlékmű 
előtt gyülekezett

a hatalmas autótábor
és ugyancsak innen indultak el a magyar gyárt
mányú luxusautók is. Az elsők között volt a 
Magyar Általános Gépgyár körülbelül három
száz Magosir autója, aztuán a magyar motor
kerékpárok következtek, végül

a reklámautók végtelen sora
indult el légig az Andrássy-uton, a Vilmos csá- 
szár-uton, a Berlini-téren keresztül a Teréz- 
köruton, az Erzsébet-köruton végig egészen a 
Bor áros-térig, onnan pedig a Belvároson ke

Elfogták a törpe betörőt
A cyermekmagasságu betörő 
artista ügyességgel mászott át 
a boltok szellőző ablakán és 

sok üzletet kifosztott
Vasárnap délelőtt egy régóta keresett vesze

delmes betörő került rendőrkézre. Néhány hét
tel ezelőtt betörő járt egy Gólya-utcai hentes
üzletben.

A betörő igen különös módon jutott be az 
üzlethelyiségbe. Az üzleti betörök a legtöbb 
esetben vagy a redőnyt vágják fel, vagy pedig 
falbontás utján hatolnak be a helyiségbe. A 
Gólya-utcai betörő azonban más módot hasz
nált.

Az üzlethelyiség ajtaja felett levő kis szel
lőztető ablakot feszítette fel és ezen ke

resztül mászott be.
Kizárólag pénzt visz magával, árut nem tudott 
zsákmányolni, mert csomaggal megrakodva 
már nem fért volna ki a szűk szellőző ablakon. 
A rendőrségnek az első percben az volt a gya
núja, hogy gyermek követte el a betörést.

Nemsokkal ezután hasonló módon elkövetett 
betörés történt egy Erkel-utcai trafikban, egy 
József-ulcai füszerüzlctbcn és a Háztartás Fo
gyasztási Szövetkezet Irányi-utcai fiókjában. A 
letörő mindenütt a szűk szellőzőrésen keresz
tül hatolt be a helyiségbe. Most már nyilván
valónak Játszott, hogy nem inasgywrckek, ha
nem egy kistermetű, veszedelmes betörő járt az 
üzletekben, aki

artista ügyességgel tornászta át magát ■ 
szellőzőablakokon.

resztül ismét visszatértek a kiindulási pontjuk
hoz.

A déli órákban száz és százfőnyi érdeklődő 
csoport meleg ovációban részesítette a hazai 
termékek impozáns felvonulását és amerre el
vonult az autótábor, mindenütt sorfalat állt az 
utca közönsége és gyönyörködve állapították 
meg, hogy

a magyar ipar produktuma méltán felve
szi a versenyt a legdrágább külföldi ter

mékekkel is.
Legh.atásosabhnak bizonyult

a reklámfclvonulás.
A különböző cégek hatalmas stílusosan feldíszí
tett tcherautómobilikon vonullak fel, amelyek 
közt képviselve voltak az összes magyar szén
bányák, gépgyárak, élelmiszer- és. textiláruk. 
A Lehcrautomobilokról apró félkilós kis zsá
kokban szenet osztogatott az egyik magyar 
kőszenbánya vállalat, a másik autón a magas
ban tornyosuló liszteszsákokon molnárlegényck 
hirdették az acélos magyar búzát és a lisztet, 
majd a sörgyárak kerültek sorra: ötven hekto
literes hordót szereltek fel egy hatalmas teher- 
automobilra, amelynek tetején Gambrinus ki
rály trónolt.

Se vége, se hossza nem volt az érdekesnél 
érdekesebb látványosságnak s amerre a felvo
nulás elhaladt, kinyíltak az ablakok s a szitádé' 
eső sem gátolta meg az érdeklődőket abban, 
hogy büszke önteltséggel csodálják végig a ha
zai ipar produktumait. Ugylátszik, a „Magyar 
Hét", rendezőbizottsága nem hiába fáradozott, 
mert az eddigiek után ítélve, sikerült elérnie, 
hogy végre mi, magyarok megbecsüljük saját 
portékánkat: ne hódoljunk a külföldi áruknak 
csak azért, mert az francia, vagy angol; hanem 
a nehezen megkeresett filléreinkké] a magyar 
ipart és a magyar kereskedelmet támogassuk.

AtapHtafoH 1884
LEGJOBB
PAI) UGOLCSÓBB

PAP^
Kárpitoson, vws- 
és rOMei^ára 

Szőnyeg, pokróc, függöny, ágy- és aaa 
talteritők minden kivitelben kaphatók

wnape«t. ErzstkMwm m.
■agy kalalóguit 40 HU. ellenében postflabSrmeaWe küld®

A detektívek sorra járták az összes ismert taé- 
teshirii lebujokat és betörőtanyákat. Megtud
ták, hogy az utóbbi hetekben a józsefvárosi 
pincekocsmában feltűnően költekezik egy ala
csony, kistermetű ember. Lesben álltak és ma 
reggel sikerült a gyanúsított embert elfogni. A 
főkapitányságra kisérték, ahol kiderült, hogy, 
Korponai Károly a neve, 26 éves, rovottmultu 
molnársegéd.

Korponai alacsony termetű ember, való
ságos törpe.

így lehet megmagyarázni, hogy mikéart tudott 
átjutni az üzJethelyiségek szűk szellőzőabla
kán. Az elfogott veszedelmes törpe betörőt ki
hallgatása után letartóztatták és bünlajstronui 
összeállítására in.ginditották a nyomozást

A izcrkeszt&ért és kiadásért felel: 
Dr. ELEK HUGÓ.

Kiadja:
Hétfői Lapok" Ujságvállalat.


