
H svábhegyi versenyen Szénásy 
gépe belerohant a tömegbe 

és tizenegy nézőt elgázolt1I

Hz úttesten átszntaáá gyerekeket akarta kikerülni a kitűnő uersenyző 
s a kiríeien fákezésfől autója a kordonnak rohant - négy nézőt élet 
veszélyes állagaiban száűlioiiak a mentők az llj Szent János kórházba

Fehér ÜMiokas a oerseny közben motorkerékpárjánál 
lerakóit és koponyaalapi törést szenoedett

Több mint ötvenezer izgatott, kiváncsi 
sportbarát lepte el ma korán reggel az 
Istenhegyl-ut hosszú kanyargó vonalát a 
Kékgolyó-utcai starttól a Széchengi-heggi 
Végcélig. A* Istenhegyi-ut kordonja mögött 
szorongó izgatott tömeg feszítIt várakozás* 
sál leste a mai svábhegyi autóverseny lefu
tását. Egymásután robogtak el a verseny út
vonalán az autók és motorkerékpárok, mi
kor a küzdelem végső fázisában 

megdöbbentő szerencsétlenségek 
történtek.

Az első baleset
ÁB Blsfi aulyo* balavt lúeneor Ára t*J- 

bán az egyik motorkerékpáros versenyzőt,
Fehér Domonkos, 23 éves magántiszt

viselőt érte,
akt a Kelenoölggben a Határtor 9. szám 
alatt lakik. A 25-ös versenyszámu Fehér 
Domonkost, aki A. J. S. gyártmányú gépé
vel startolt, tizenegy óra előtt néhány perc
cel indította a rendezőség útjára. Eleinte 
gyönyörű iramban haladt gépével, az Isten- 
hegyi-ut rmgj kanyarodójánál azonban va
lószínűleg

géphiba következtében gépével fdbu- 
köti. A gép első kereke ösazeroncsoló- 
dott és Fehér Domonkos hatalmas Ív

ben suhant az úttestre.

Nagy riadalom támadt, hívták a mentőket, 
akik megállapították, hogy

koponyaalapi törést, ezenkívül mind
két térdén súlyos sérüléseket szenve

dett.
Eszméletlen állapotban szállították a men
tők az Uj Szent János-kórházba, ahol azon
nal orvosi kezelés alá vették .

Szénásy startol
A versenyt a szerencsétlenül járt sport

ember kőrházbaszállitása után folytatták 
tovább s úgy látszott, most már a leg
nagyobb rendben, minden baj nélkül végző
dik a nagy küzdelem. Azonban, a verseny 
utolsó fázisában az előzőnél még súlyosabb, 
könnyen végzetessé válható tömeges sze
rencsétlenség történt.

Szénásy Alán verseny közben gépével 
beleszaladt a nézőközönségbe

és csak a véletlennek köszönhető, hogv szá
mos lelkes sportbarát nem lett halálos áldo
zata sportszeretetének és érdeklődésének.

Delmár Walter, a verseny starteré, pont
ban fél kettőkor indította el a 16—56. W. 
W. 20. rendszámú BinjoM-vcrsenykocsil, 
amelynek

volánja mellett ílcrüs, bizakodó arccal 
Ült a fiatal Szénásy Alán,

•ki egyébként a Szénássy Gyula divatáru- 
ház huszonegyéve* fiatal főnöket A startot

jelző zászló lecsapódott: Szénássy Alán tel
je* gázzal elindított gépét, amely harsogó 
bugással szakította el a startzsinórt és 

szédületes tempóval vágott neki 
az Istenhegyi-ut emelkedő pályájának.

A start kitünően sikerült. A magyar favo
rit ragyogó tempóban indult, és a sikerült 
indítás izgalma még el sem ült, amikor a 
száguldó Bugatti-kocsi eltűnt az Istenhegyi- 
ut első kanyarodőjánlll.

— Biztos a győzelem! — kiáltozták lel
kesen a start szemtanúi és rendkívül biza
kodó volt a hangulat, amikor egyszerre 
csak

Embereket g
Szénássy Alán, aki száz kilométernél na

gyobb sebességgel robogott a kordonnal le
zárt úttesten, a starttól alig kétszáz méter
nyire megdöbbenve vette észre, hogy
• előtte mintegy száz méterrel gyerekek 

futkosnak át az úttest egyik oldaláról 
a másikra.

Az úttest baloldalát kötélkordon zárta le, a 
jobboldalon körülbelül minden tiz méteren 
rendőr állt, mégis megtörténhetett, hogy 

a kötélkordon nélküli jobboldalról gye
rekek futottak át a baloldalra

azon az úttesten keresztül, amelyen már 
harsogó robogással, szinte szárnyaló repü
léssel, több, mint százkilométeres sebesség
gel robogott a versenykocsi, a magyar favo
rit gépe.

Szénásy Alán megdöbbent, 

félt, hogy legázolja az úttesten ugráló 
gyerekeket.

El akarta kerülni a szerencsétlenséget és 
teljes erővel lefékezte a százkllométeres 

sebességgel valósággal repülő gépet.
Ennek a hirtelen leállításnak azután nem 
maradhatott el a következménye. A ver
senykocsi a leállítás pillanatában 

megfordult a tengelye körül, majd az 
erős farolás közben hátsó részével neki
rohant ■ kötélkordonnak, kitört egy 
karvastagságu fiatal gcsztenyefát, amely
re a kordonkötél erősítve volt és azután 

— belefutott
a nézőközönség tömegébe.

Kitör a pánik
Mindez egy másodperc müve volt. A 

kötélkordon mögött szorongó tömeg, amely 
nem láthatott száz méterrel előre, miért 
kellett Szénásy Alánnak hirtelen lefékezni, 
valósággal megdermedve látta, hogy

a tengelye körül hirtelen megforduló 
gép feléje fordul

kétségbeesett ordít ozás, segélykiáltozás 
hangzott a közelből

s hirtelen el is hallgatott a öu^attí-kocsi 
motorzugása. Egyszerre riadt, pánikszerű 
hangulat váltotta fel a győzelmes sporthan
gulatot:

— Katasztrófa történt!
Már robogott is a mentőautomobil a két

ségbeesett kiáltások felé, a Kékgolyó-utca 
sarkán lévő starthelytől mintegy ötszáz lé
pésnyire, az

Istenhcgyl-ull szivattyútelep és a pénz
ügyőri lak között lévő részre.

ahol a baj történt.

ázol az autó
és a szó szoros értelmében reá rohan. 
Gyermekek és felnőttek, asszonyok és fér
fiak kétségbeesetten kiáltozni kezdtek, egy 
pillanat leforgása alatt

kitört a pánik,
mindenki menekülni akart, de az úttestet 
teljes egészében ellepő tömegben nem tudott 
hová menekülni és mielőtt még segítségre 
lehetett volna gondolni,

a gép már áttörte a kordont én legázolta 
a kétségbeesetten sikoltozó embereket, 

öregeket, fiatalokat egyaránt.
Szerencsére a lefékezett és a tömegbe be- 

fúródó gép motorja ekkor már teljesen le
állóit és maga a gép is pár pillanat alatt 
egy helyben maradt.

A gép kerekei és alváza alatt kétségbe
esetten

segélyért kiáltozó gyerekek és emberek 
hevertek

és dermedt, kétségbeesett pillanatok múltak 
el, amig a legázolt emberek segítségére siet
hettek. Szénássy Alán, akinek semmi baja 
sem történt, leugrott gépéről s hozzákezdeti 
a legázolt emberek kimentéséhez. A követ
kező másodpercben már összefutottak a 
rendőrök, a starthelyről odarobogott a men
tők két automobilja és

megkezdődött a mentési munka.
A kocsi alól teljesen eszméletlen állapotban 
húzták ki

Mészáros Gyula 18 éves tanulót, aki fe
jén, arcán, mellén, vállán és a karján 
sérült meg és aki a mentők megállapí
tása szerint életveszélyes koponyalapl 

törést is szenvedett
Ugyancsak a kocsi alól került elő Piroska 
Ferenc nyolcéves tanuló, aki az Uri-utca 17. 
számú házban lakik és akinek

bal lábszára törött el.
Fruluvald János 38 éves pozsonyi autóke
reskedőnek, aki szintén a kocsi alá került, a 
jobb bokája törött. Igen szerencsésen járt 

Pintér László 18 éves kifutó, akit axmtóa el
gázolt a lefékezett versenykocsi éa aki szin
tén a gép alá került, de csak könnyebb sérü
léseket szenvedett.

Elszállítják a súlyos 
sebesülteket

A három sulyos és az egy könnyebb sérül* 
tön kivül, megsebesült még könnyebben 
Bély Miklós 29 éves tanár, aki a Rottenbiller- 
utca 31. számú házban és Reischl István 11 
éves tanuló, aki a Szabolcs utca 15. szám 
alatt Lakik. A mentők bekötözték könnyű sé
rüléseiket ét a helyszínen hagyták őket. A 
négy súlyosabb sérültet a mentők az Uj 
Szent János-kórházba vitték.

Ezenkívül még
a nézők közül öten szenvedtek horzsolá
sokat, a mentők őket is első segélyben 

részesítették,

de semmi további orvosi ápolásuk nem vált 
szükségessé.

A verseny kocsi nem rongálódott meg, de 
újabb startra nem került a sor, mert a ka
tasztrófa izgalmai annyira elővették Szé
násy Alánt, hogy

a verseny folytatásáról lemondott 
és gépével visszafelé indult.

A magyar favorit súlyos balesete, amely 
meghiúsította a magyar győzelmet, leirhatai- 
tatlan elkeseredést váltott ki a verseng izga
tott közönségéből.

A Hétfői Napló munkatársa érdeklődött 
az Uj Szent Jánós-kórházban az oda beazál- 
litott négy sebesült álapota felől és azt a fel
világosítást kapta, hogy

Mészáros Gyula álapota rendkívül su 
lyos, életveszélyes,

de azért van rá remény, hogy esetleg meg 
tudják menteni az életnek. A másik három 
ápolt állapota szintén sulyos, de egyiküké 
sem életveszélyes.

Alig szállították a mentők kórházba a 
sajnálatos Szénásy autószerencsétlenség ál
dozatait, mikor már újabb baleset történt. 
Az egyik motorkerékpárversenyző,

Stempfel Gyula 12 éves egyetemi hall 
gató felbukott gépével és balkarján 

szenvedett sérülést.
Az egyetemi hallgató saját lábán sietett a 
mentők kötözöállomására, addig motoi- 
kerékpárját őrizetlenül hagyta. Mikor azután 
a mentők bekötözték sérüléseit és visszament 
a szerencsétlenség színhelyére, hogy motor
kerékpárját elvigye onnan, annak hült he
lyét találta — közben

ismeretlen tettesek ellopták.
A sebesült egyetemi hallgató a lelketlen tol
vajok ellen feljelentést lett a fő kapitány
ságon.
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Ernszt Sándor és Griger Miklós 
vasárnap Adopyban éles hangon vála
szoltak Baltazár Dezső támadásaira

Széchenyi György gróí kijelentette, hogy seholsem sUlyedt olyan mélyre 
a családi élet szentsége, mint nálunk

Adony, szeptember 30.
(A Hétfői Napló kiküldött tudósítójától.) 

Impozáns ünnepség keretében ünnepelte 
meg vuiárnap a magyar katolikus társada
lom gróf Zichy Nándornak, a régi néppárt 
megalapítójának centennáriumát Adonyban.

A kis dunátuli falu zászlódiszben várta a 
centenáris ünnepség résztvevőit. A vendége
get az adonyi Zichy-kaslélyban Zichy Livin 
Klára grófnő, Zichy János és Aladár grófok 
fogadták. Délelőtt 10 órakor az adonyi ka
tolikus templomban szent mise volt, utána 
Zichy Nándor sírjához vonult ki a centená
ris ünnepség közönsége. A sírnál Shiuoy 
Lajos székesfehérvári püspök mondott imát 
és

ERNSZT SÁNDOR
tartotta az ünnepi beszédet gróf Zichy Nán
dorról. Többi között ezeket mondotta:

— Azok közül a férfiak közül való Zichy 
Nándor gróf, akik hősiesen és férfiasán küz
dőitek n katolicizmusért. Fejedelmi alakját 
Rákóczi Ferenchez tudom csuk hasonlítani.

Ernszt ezután történelmi visszapillantást 
vetett az elmúlt évtizedek politikai esemé
nyeire, majd igy folytatta beszédét:

— A forradalmak után az egyházat régi és 
teljes jogaiba visszaállították. Érvényre ju
tott újból a katolikus széliem, legújabban 
azonban* Ismét meggyengült s

támadások Indultak a katolikus társa
dalom ellen protestáns részről.

Etek a támadások sokszor durvák. Mi eddig 
hallgattunk, mert nem akartuk a nemzet 
nyugalmát és jövőjét veszélyeztetni. De 

tovább nem hallgathatunk, mert ez gyá
vaság és gyengeség jele volna.

Mi felvesszük az eldobott kesztyütl Meg
tesszük a magunkét a nemzetért mindenkor 
de katolikus hitünkben nem engedjük meg
sérteni magunkat. Azért mondom el ezt itt 
Zichy Nándor sírjánál, mert ő is hasonló
képen járt volna el.

Ernszt Sándor beszéde ulán Shiuoy püs
pök mondott csendes imát a simái, majd a 
Zlchy-család kastélyában a meghívott ven
dégek részére lunch volt. Délután három 
órakor kezdődőit az elemi iskola előlti fő
téren nz ünnepi diszgyiilés, amelyen Shiuoy 
püspök elnökölt. Shiuoy és Kéry Ferenc 
esperes megnyitó beszéde után,

GR. SZÉCHENYI GYÖRGY
tartott érdekes előadást a katolikus családi 
életről.

— Szélmalomharcol folytatnak ma az 
egykerendszer ellen, — mondotta Széchenyi 
György gróf. — Szomorúan tapasztaljuk, 
hogy az állam nem hasznosította a házasság 
fajfentartó jelentőségét s már csak akkor 
kezd foglalkozni vele, amikor a bűn és ki
csapongás eredménye, a nyomorúság látszik.

Sehol sem süllyedt olyan mélyre a csa
ládi élet szentsége, mint hazánkban.

— Egy gyűlöletes személyiség, aki a kato
likus egyház ellen intézett támadásairól is
meretes, aki püspöknek nevezi magát...

— Baltazár! Baltazár! — hangzik min
den oldalról.

—... nem szabad megengedni ennek a 
személyiségnek, hog y a katolikus gyerme
kekre is gyakorolja befolyását. A mai úgy
nevezett modern házasság nem más, mint a 
férfi és nő puszta szerelmi viszonyának a 
törvényesilése, anélkül, hogy az együttélés 
gyümölcsét, a gyermek kultuszát ápolnák. 
Sokat beszélnek itt fajvédelemről is, de nem 
tanulták meg a legegyszerűbb zsidótól, hogy 
a fajfentartás szoros kapcsolatban áll a táj
védelemmel. Ezek

■z egyszerű zsidók megőrizték vallásuk 
llsitaságát. de a kercsalény középosztály

ról ezt nem lehet elmondani.
Revízióról, teiülcti Integritásról is beszél
nek, azt azonban elfelejtik, hogy egy állam, 
•mely a családi életet nem tudja megvédeni, 
nem életképes. Integritásért toporzékolnak s 
a családi élet integritását mégsem állítják 
nelyre.

Széchenyi gróf élesliangu beszédét azzal 
fejezte be, hogy a polgári házasság reform
jának szükségét hangoztatta.

Ezután
GRIGER MIKLÓS 

országgyűlési képviselő emelkedett szó
lásra, hogv Zichy Nándor egyéniségét és 
munkásságát méltassa:

— Zichy Nándor emlékét ünnepelni jöt
tünk ide. Vele együtt hirdetjük, hogy 
katolikusok vagyunk bátran hirdetjük, 
hogy igenis púpislák vagyunk. IIü gyerme
kei a háromszáz millió katolikus lelki aty
jának. a pápának.

— Zichy Nándort a hazaszeretet is fű
tötte s nem volt ez nála görögtüz és afféle 
hurrá-patriotizmus. Az ö ajkán nem volt al
jas, önzö nemzeti érdek a nemzeti eszme és 
nem volt színházi függöny sem, mely le és 
felgördült aszerint, hogy — utalok egy 
most sokat szereplő, nagyhangú debreceni 
hazafiura — Debrecenben az ország kor
mányzója ,vagy a román király jelenik 
meg. Zichy Nándor a hazaszeretetéért szen
vedett egészen a börtönig.

Ezután Zichy Nándort, mint a demokra
tikus és szociális eszmék harcosát mutatta 
be a szónok, majd igy folytatta beszédét:

— A katolikus erők szervezését, a katoli
kus öntudat ébresztését a szociáldemokrácián 
kivül egyéb jelenségek is sürgetik: azok a 
minősíthetetlen támadások és brutális sér
tések, amelyek időnként a magyar protes
tantizmus egyik vezető férfiúnak ajkáról 
elhangzottak. Ez az ur valósággal állandó 
készenlétben áll a protestánsra. (Nagy zaj.) 
Évek óta rendszeres és következetes táma
dásokkal hívja ki a katolikus magyarok tü
relmét és önérzetét, hadakozik buzogá
nyával a csak képzeletben élő katolikus im
perializmus rémségei ellen. Vannak a ma
gyar protestantizmusnak más egyházi és vi
lági tekintélyei, akik ha bírálnak, teszik 
ezt olyan modorban, amelyet európainak le
het nevezni .Nos, ezt amaz úrról, akinek 
neve közszájon forog . ..

— Baltazár! Baltazár! Le vele!
A nagy zajban pillanatokig nem tudja be

szédét folytatni, a szónok, majd miután el
csendesednek a közbekiáltások, ezeket 
mondja:

...erről az úrról tust nem állithatjuk. 
.Ahányszor velünk foglalkozik, szavaival 
vág, mint a kés, tép. mint a fogó, szúr, mint 
a tü és éget mint a parázs —

a felekezeti béke nagyobb dicsőségére. 
Hol Rómát rajzolja fel mumusnak, idegen

ellenséges hatalomnak a magyar horizon
ton, olyan módon aposztrofálva a pápát, 
amely Európában beleértve a protestáns 
országokat is, példa nélkül áll, hol pedig a 
jezsuita rendé* és széliemet gyalázza, hol 
vérebeknek nevez minket a sasokkal szem
ben, hol református numerus clausutt fűr
get a közhivatalokban.

— Ez meg van márl — kiáltják közbe 
többen.

— Hol meg a gyűlölet paroxizmusában 
olyan kijelentésekre ragadtatja magát, hogy

nem fart minket sem keresztényeknek, 
sem magyaroknak.

A/í nem megyünk támadásba. Mi csak vé
dekezünk. Ami azonban azt a követeléséi 
illeti, hogy a szellemi foglalkozások ágaza
tában a kinevezéseknél a kálvinisták szám
arányuk szerint érvényesüljenek, nos, mi 
ezt örömmel elfogadjuk. Nem kívánjuk ezt 
a Ballhazár által követett református nu
merus clausust elgáncsolni, annál kevésbé, 
mert viszont

a katolikus társadalomnak nagy része 
arról van meggyőződve, hogy a vezető 
pozíciókban mi fogyunk és ritkulunk.

Mi nem féltjük Balthazártól az egyházat, ö 
csak annyira tudja megingatal az egy
ház épületét, mint azok a vásott köly
kök. akik a kölni dóm alapköveit és 
inárványoszlopalf bicskájukkal meg

karcolják.
Végre azonban felébredt a magyar protes
táns közvélemény is s a legutóbbi napok
ban a protestáns egyház jelesei is lépésekei 
tettek már a debreceni irány izolálása érde
kében.

— Mi hívei vagyunk a felekezeti béké 
nek, nem akarjuk azt megbontani, de ket
tőn áll a vásár. Ha a debreceni irányzat 
alul marad, biztosítva van a vallási béké
dé ha felülkerekedik, álljuk a harcot val
lásunkért és hazánkért és álljuk becsüle
tünkért.

Griger beszédét, amelyet mindvégig nagy 
izgalomban hallgatta a közönség, s egyik 
közbekiáltás a mánkat érte, nagy tapssal 
fogadták.

Az ünnepi gyűlés dr. Farsang Endre já
rásbiró, egyházközségi elnök és Shuroy La
jos püspök záróbeszédé után a késő dél
utáni órákban végeiért s a centennáris ün
nepség résztvevői az esti órákban elutaztak 
Adonyból.

TUNCSEMM
az előszobában szembetalálta magát öz

vegy Nagy Mihálynéval.
A betörő rátámadt az idős asszonyra, aki 

rémülten menekült támadója elől a lakás 
konyhája felé. A merénylő utánaszaladt és 
a konyhaajtóban utóiérve az asszonyt

egyetlen, hatalmas ökölcsapással le
ütötte.

Az asszony nyomban eszméletlenül eseti 
össze. A betörő, miután végzett áldozatával, 

teljesen kirabolta a lakást.
majd az előszobában talált kapukulcsot ma
gához véve, észrevétlenül elhagyta a házat, 
amelynek

kapuját gondosan bezárta maga mögött.

A betörést csak déltájban fedezték fel, mi
kor az egyik lakó hazatért és u teljesen fel
dúlt és kifosztott lakásban még mindig esz
méletlen állapotban az előszobába elterülve 
találta a ház tulajdonosnőjét.

A nyomban előhívott mentők azonnal ápo
lás alá vették az asszonyt, aki azonban

a késő esti órákig sem nyerte vissza 
eszméletét.

A rendőrség a legerősebb nyomozást indította 
meg a vakmerő rabló elfogatása végett, 
amelynek sikerét egyelőre megnehezíti sz a 
körülmény, hogy a háztulajdonosnőt nem 
lehetett kihallgatni és igy addig nem lehetett 
megállapítani, hogy mily értékeket vitt ma
gával a kifosztott lakásból a betörő.

Sztrájkba léptek Győrött a 
Magyar Textilipar Rt. munkásnői

A gyár váratlanul leszállította akkord-bérüket
Nemrég kezdte meg üzemét Győrött az 

Ipartelepek rt. telepén a Magyar Textilipari 
R.-T. fonódája. Az üzem, amely igen szép 
lendülettel indult meg, állandóan el van látva 
munkával és sok munkásnak, főleg munkás
nőnek ad kenyeret.

Ar. elmúlt napokban elégedetlenség kezdő
dött a munkásnők között, különösen a gyár 
gyüszüs fonoda osztályán. Ezen osztályon 
akkordban dolgoznak a munkásnők, akik

napi 10 órai munkával 16—18 pengőt 
kerestek.

A pénteki hetiflzetésnél meglepctésszcrüleg 
az eddiginél

kisebb akkordbért kaptak

és amikor a gyárigazgatóságtól azt kérték, 
hogy egészítsék ki keresetüket a régi mérté* 
k>g« a gyár nem teljesítette kívánságukat. A 
munkásnők erre — mintegy nyolcvanan 
szombaton

sztrájkba léptek.

A sztrájkolok és a gyárigazgatóság között 
Török Károly rendőrfötanácsos, a győri 
rendőrkapitányság vezetőjének közvetítésé
vel nyomban békéltetési tárgyalások indultak 
meg, de ezek eddig még nem vezettek ered
ményre.

Leütötték és utcsztatttk 
a volt gvőri reMrkapiténv 

üzeegpét
Győr, szeptember 29.

Példátlanul vakmerő betörés történi Győ
rött az Erzsébet királyné ut 12. szánni ház
ban, amelynek Nagy Mihály volt győri rend
őrkapitány özvegye, jómódú, gazdag magán
zónő « tu>»»donosa, aki rendszerint egész

nap egyedül tartózkodik lakásában.
A betörést, amelyet csak a déli órákban 

fedeztek fel, valószínűleg korán délelőtt kö
vette el a merénylő. A betörő a nyomozás ed
digi adatni szerint délelőtt 10 óra körül ha
tolt be a lakásba, ahol

Igazán olcsó csillárt 
csak -Meteor rt.-nál vásárolbat 
Podmaniczky-utca 27/n r*ríz-k8rut utói 

Nézze Az Arainkatl 
Fgylansn ma* szív bronzcsillár 
lakásban felszerelve .... 18.- 

Ugyanaz négy Angu------- ■
Ugyana-. ótlAngu...............  44.- •

Fiúk: VáiniiAz-körul 11.
Óriási yálfttték1 Kérje ni érjegrtMiih!.

1 Hlivusuttal szentben. Buda legszebb helyén. « 
Enyedi-, Alkotás- és Greguss-utcák sarkán, hár0™ 
utcára nézó bérpalotában.. villamos megállónál « •

3-as autóbusz végállomásánál í

1, 2, 3 Hallos
uccaiosw^a^soii 
a legmodernebb kivitelben, teljes komforttal, köt- 
ponti melegvízfűtés és állandó melcgvizszolgallatájssb 
novemberre kiadó. - Bővebbet n helyszínen U 
Ambrus és liajnaly építészmérnökök irodájában. V., 
Mária Valéria utca 19., I. em. Telefon: Aut. 825 -3^

Magyar Léglforjalml RT.

Nóra cipőgyár eladási telepein 
bizalommal vásároljon 

mert cipőinek

tormája minősége ára
tökéletes! utolérhetetlen! legolcsóbb!

Barou-tét l& * Er.isé.btl-kitul SS

ÓSZI menetrend
Érvényes szeptember l«től október 31-ig.

li.30 15.00 u ■ BllDAPESl i e. 9-W
S.15 16.45 é. ’ WIEN S u 8.15 15 00 |

■ Vasárnap 9 00 órakor fndu1 ■

Közvetlen csatlakozások Európa összes állomása' | 

Az autobusi Budapesten a Vadászkört-ssállodálM 
Wlenben a Hotel Bristoltól 40 perccel a repO'ögw- 

indulása előtt InduL

Felvilágosítás és Jegyváltás: 
Budapesten a Magyar Légiforgalmi R-T 

irodájában IV. Váci-utca L Tel.: 808—»

A Központi Menetlegylradábao és annak 
Bókjaiban

Wlcnben: LuftrelsebOro dér Osterr
A-G.. I, Kártnet ring & Te* R «-!-» 

Posta- és esomngforgalom Európa vslamenoyi 
mása felé Felvilágosítások tarifák és 
a társasán szállítási osztályánál Telefon:

VJLLL, JóMel-kUrut X. a*. < térti és nőt bótH«*
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Horthy Miklós kormányzó 
Makón

vasárnap feltűnő beszédet mondott 
a munkásság politikai szerepléséről
„A munkásságot akkor lehet a kormányzás aktív 
részeseivé tenni, ha kiemelkedik közülük egy- 
egy MacDonald, Henderson és Snowden" — mon

dotta a kormányzó
Makó, szeptember 29.

Vitéz nagybányai Horthy Miklós, Ma
gyarország kormányzója, vasárnap délelőtt 
fél 11 órakor különvonatán a városba ere
zett a hősi halottak emlékművének lelep
lezésére. A kormányzót nagy lelkesedéssel 
és ünnepléssel fogadta a város közönsége. 
A fellobogózott Széchényi-téren, — az ün
nepség színhelyén — többezer ember szo
rongott, a felvonulási útvonalon pedig sűrű 
sorokban hullámzott a kordon mögött a 
közönség. A zászlódiszbe öltözött állomáson 
levente-diszszázad állt. A vármegye és vá
ros diszmagyarruhás előkelősége hatalmas 
küldöttségben vonult fel, élén Scitovszky 
Béla belügyminiszterrel, vitéz Purgly Emil 
főispánnal és dr. Nikelszki Jenő polgármes
terrel.

A vármegye közönsége nevében vitéz 
Purgly Emil főispán, a város közönsége ne
vében pedig dr. Nikelszki Jenő polgármes
ter üdvözölte lelkes szavakkal a kormány
zót, aki közvetlen szavakkal válaszolt az 
üdvözlésre, majd négyesfogatra szállt és a 
yárosba hajtatott.

Egynegyed 12 órakor érkezett a kor
mányzó feleségével és kíséretével a Széché- 
nyi-térre, az ünnepség színhelyére, ahol a 
tömeg viharos ünnepléssel fogadta. Miután 
elfoglalta helyét a díszsátorban, a Hiszekegy 
eléneklésével megkezdődött az ünnepség.

Dr. Petrovics György országgyűlési kép
iviselő ünnepi beszédet mondott, amelynek 
[régén engedélyt kért a kormányzótól az 
emlékmű leleplezésére.

A kormányzó a következő beszéddel vá
laszolt:

— Ez az emlékszobor nemcsak hirdeti 
nekünk az áldozatos tettek magasztos emlé
két, hanem állandóan számonkéri tőlünk, 
hogy méltók maradtunk-e azokhoz, akik a! 
haza iránti kötelességek önzetlen teljesítő-1 
Bének szent örökségét hagyták reánk. Csak 
az közeledhet méltóan, nyugodt, férfias ön
tudattal ehhez az emlék szoborhoz, csak az 
Imondhatja el magáról, hogy a hősökkel 
szemben megtette a kötelességét, aki erejé
hez is tehetségéhez mérten kiveszi részét 
azokból az áldozatokból és abból a munká
ból, amely fajunk jövőjének újra megala
pozásához vezet.

— Hogj e munkában a kezdet mér

Orgazdaságért letartóztatták 
egy Vilmos császár-uti cég 

tulajdonosait
Megvették a lopott csodagépet,atolvajokat keresi a rendőrség

A budapesti főkapitányságon vasárnap 
délelőtt

letartóztatták Salgó Sándor és Dames 
Miksa textil- és divatárukereskedőket, 

akiknek a Vilmos császár ut 33. sz. alatt 
van az üzletük. A két kereskedő ellen 
sulyos vád merült fel: orgazdaság gyanúja, 
még pedig egy nagyobbszabásu betöréssel 
kapcsolatosan.

Hetekkel ezelőtt történ*, hogy a Ney és 
flőna-gépgyárnak a kőbányai Kápolna téren 
levő irodahelyiségébe ismeretlen tettesek 
betörtek, és onnan

három gépet és egy közel négyezer 
pengő értékű számológépet vittek el.

A rendőrség erélyes nyomozást indított az 
ügyben, de a tetteseket nem tudta kézrekc 
riteni. A nyomozás során megáliapitotta a 
rendőrség, hogy a gépgyár irodahelyiségé
ből ellopott számológép olyan különleges 
gép amiből

egész Budapesten csak ez az egyetlen 
darab volt.

Az értékes gép. amely villanyerőre műkö
dött, minden számolási feladatot el tudott 
végezni és ezért ugy beszéltek róla, mint 

hetetlen nehézségeit sikerült lcküzde- 
nünk, azt annak köszönhetjük, hogy 
cgy hatalmas politikai párt lehetővé 

tette a kormányzat állandóságát.
Az ország helyzete még ma is túlságosan 
nehéz ahhoz, hogy a jelenlegi állapoton 
erőszakosan változtatni akarjunk és a sö- 
létbeugrást megkockáztathassuk.

Ha a munkásság soraiból kiemelkedik 
majd egy-egy magyar MacDonald, Ilen- 
derson és S'nowdcn, akikben meglesz a 
szükséges képzettség, tehetség, széles 
látókör és szilárd jellem, akik átérezve 
fajuk és hazájuk érdekeit, azok mellett 
erős nemzeti érzéssel és elszánt bátor
sággal szállnak síkra, mint az angol 
munkásság e nagy vezérel tették azt 
Hágában, akkor nyugodt lelkiismeretid 
lehet őket is a kormányzás aktiv része

seivé fenni.
.4 falu népe, fajunk gerince, ereje, 

ősforrása, akikkel egynek érzem magam 
vágyaikban, reményeikben, haladásra való 
törekvéseikben és a magyar föld szereteté- 
ben. Remélem, hogy sohasem fognak áldo
zatul esni olyan törekvéseknek, amelyek 
végeredményben arra irányulnak, hogy őket 
nemzeti mivoltukból kiforgassák.

— Maradjanak ők továbbra is: büszkék 
és magyarok. Ugy, mint eddig,

fogjanak, kezet ezentúl Is azzal a tör
ténelmi középosztállyal, amely ezer 
éven keresztül irányította ennek az 
országnak sorsát és amely vele együtt 
van hivatva ezentúl is a nemzetnek 

irányt szabni.
Ha valaha valamely felforgató irányzatnak 
sikerülne bennük a magyarság egyetemes 
érdekeinek átérzését megingatni és őket 
nemzeti érzésükből kivetköztetni — akkor 
vége Magyarországnak!

— A hősök iránt érzett kegyelettől át
hatva, a hősök iránti kötelességeket mélyen 
átérezve, készséggel adom meg az enge
délyt az emlékmű leleplezésére.

A kormányzó beszéde során többször 
hangzott fel a tömeg helyeslése, éljenzése, 
a beszéd végén pedig a közönség hosszan
tartó ünneplésben és éljenzésben részesí
tette az államfőt.

Ezután leleplezték és megkoszorúzták az 
emlékművet.

a csoda számológépről. A rendőrség most 
már nem is a tetteseket kereste, akiket 
nem igen lehetett megtalálni, hanem a 
csoda-számológépet, amely ritkaságánál 
fogva mégis csak könnyebben volt fölfedez
hető.

A nyomozás során sikerült is megállapí
tani a rendőrségnek, hogy

a csoda-számológép, amely betörés ut
ján került ki a Kápolna téri gépgyár 

irodájából, kalandos útra indult.
Megállapították, hogy egy budapesti utas 
néhány héttel ezelőtt a bécsi hajón vitt el 
magával egy ilyen különleges számológé
pet, ami a vámvizsgálatnál föl is tűnt a sze
mélyzetnek. Ezen a nyomon indult meg a 
nyomozás és

ez a nyom vezette sikerre a rendőrsé
get

Figyelni kezdték a Bécsből érkező árukül
deményeket is és két nappal ezelőtt elvá
molás végett a fővámhivatalban bemutattak 
egy Bécsből érkező küldeményt, amelyben 
nem volt más, mint a keresve kéréséit szá
mológép. A küldemény Salgó Sándor és 
Dames Miksa Vilmos császár úti textil

kereskedők részére érkezett, A rendőrség 
tudomást szerzett természetesen az érdekes 
küldemény megérkezéséről, azt

rögtön lefoglalta és vallatóra fogta 
Salgó Sándor és Dames Miksa kereske

dőket.
Kiderült, hogy Salgó Sándor és Dames 
Miksa már hetekkel ezelőtt hozzájutottak 
az ellopott csoda-számológéphez. Budapes
ten nem tudták értékesíteni, ezért elhatá
rozták, hogv Bécsbe viszik. Dames ki is 
vitte magával Bécsbe. A drága csoda-gép
nek azonban

ott sem akadt vevője
s ezért Dames, aki az osztrák fővárosban 
megunta már a szaladgálást, fehéráruként 
hajón küldte vissza Budapestre a gépet.

A nyomozásnak ebben a stádiumában 
a rendőrségen az a gyanú merült fel 

Salgó Sándor és Dames Miksa ellen, 
hogy orgazdaságot követtek el s hogy 
tudhatták azt, hogy a csoda-gép lopott 

holmi.
Dames tagadta, hogy neki tudomása lett 
volna arról, hogy bűnös utón szerzett zsák
mány értékesítéséről van szó, Salgó Sándor 
azonban beismerte, hogy

ű tudta, hogy milyen ulon-inódon ke
rült hozzá a számológép, de a beismerő 
vallomás ellenére sem akarta megne

vezni a betörőket.
A rendőrség a két Vilmos császár úti keres
kedőt letartóztatta és most az a különös 
helyzet állott elő, az amúgy is külö
nös ügyben, hogy az orgazdák megvannak, 
de a betörőket még nem is ismeri a rendőr
ség.

Botrányos jelenetek 
a szocialisták békés

csabai gyűlésén
Békéscsaba, szeptember 29.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) Rendkívül izgalmas hangulatban 
zajlott le a szociáldemokraták nagygyűlése, 
amit a községi és vármegyei választások elő
készítésével kapcsolatban hívlak össze. 
Györki Imre képviselő volt a gyűlés szónoka, 
aki felszólította az ellenzéki érzelmű polgár
ságot, hogy a szociáldemokratákkal együtt 
vegyék föl a harcot a reakció ellen.

Szeder Ferenc volt nemzetgyűlési kép
viselő beszélt ezután és azt a kijelentést 
lelte, hogy a hazaárulás fogalmát az 
idők szerint változtatják. Volt Idő, ami

kor Kossuth Lujost is ...
Tovább nem folytathatta beszédét, mert az 

ügyeletes rendőrtisztviselő felszólította, hogy 
hagyja abba ...

Halálos autókataszraát 
okozott egy részeg sottir

Tetgerautéiáuat nekiszaladt egy kiréndulóautónak
Tragikus kimenetelű autóösszeütközés 

történt vasárnap a kora reggeli órákban 
Hegyeshalom közelében az országúton. Egy 
teherautó, melyet beborozotl állapotban lévő 
soffőr vezetett, nekiszaladt egy sportautó
nak, amely az összeütközés következtében 
felborult és darabokra tört. A sportautó ve
zetője Spáry Vince földbirtokos, még mi
előtt kórházba szállithatták volna,

meghalt, felesége és gyermeke pedig 
súlyosan megsérült.

Saáry Vince tekintélyes dunántúli föld
birtokos, vasárnap, a kora reggeli órákban 
kirándulásra • indult kis sportautóján fele
sége és kisleánya társaságában. Az autót 
Saáry vezette, aki gyakorlott, régi autó
vezető. Mintegy hét óra lehetett, amidőn a 
Hegyeshalom felé vezető országút egyik 
kanyarodójánál haladt a gépkocsi. Szem
közt a sportautóval egy nagy, nyitott teher
autó közeledett. Saáry szabályszerűen haladt 
kocsijával, azonban abban a pillanatban, 
amidőn a kocsi a kanyarodéhoz ért,

a szabálytalanul, teljes sebességgel ha
ladó teherautó nekiszaladt a kis sport
kocsinak, amelyet — még mielőtt Saáry 
gépével a teherautó elől kitérhetett 
volna, — feldöntött. Az autó vezetője.’ 
Saáry Vince, valamint felesége a teher
autó alá került, amely mindkettőjükön 

keresztülgázolt.

a

győzött 

versenyben.

a fogak épentartásában 
és szépségük megőr
zésében a hűséges 

fogyasztók milliói 
által 40 esztendő 
óta kedvelt 

és keresett 
fo gk ré m

SARG

KALQDONT
Szebb fogak

Szeder Ferenc magyarázkodni próbált, ki
jelentette, hogy’ cgy tudományos műből citál, 
mire a rendőrtisztviselő megfenyegette, 
hogyha ilyen hangnemben folytatja, meg
vonja tőle a szót.

A gyűlést nem lehetett folytatni, mert a 
tömeg egyre izgatottabban kiáltozott.

Szeder Ferenc abbahagyta beszédét, mire a 
tömeg lármás jelenetek közben szétoszlott.

Saáryék tizenegy esztendős leánykája, Saáry 
Veronka széles Ívben kirepült a felfordult 
gépkocsiból s az országúton véresen terült 
el. A teherautó vezetője az összeütközés kö
vetkeztében leesett az autó üléséről, kisebb 
horzsolásokon és zuzódásokon kiviil azon
ban jelentékenyebben nem sérült meg.

A közeli csendőrön értesítésére nyomban 
mentőkészültség jeleni meg a helyszínen, 
mire azonban Saáryt Vincét a hegyeshalmi 
kórházba szállithatták volna,

rendkívül sulyos sérüléseibe belehalt.
Feleségét, aki láb- és lapockatörést szenve
dett, eszméletlen állapotban szállitották a 
kórházba, a kis Veronkával együtt, aki ar
cán sérült meg súlyosan.

A helyszíni vizsgálat megáliapitotta hogy 
az összeütközést a teherautó vezetője, Ma
gyari Sándor okozta, aki

reggelig tartó mulatozás után, teljesen 
beborozott állapotban 

ült fel a kocsira, amelyet az összeütközés 
bekövetkezéséig, közel egy órán keresztül, 
ittas állapotban vezetett. Magyari Sándprt 
csak amidőn teljesen kijózandott, lehetett 
kihallgatni. Előadta, hogv barátai társaságá
ban szombaton esti nyolc órától vasárnap 
reggelig mulatott egy kis kocsmában, ahol

negyedmagáviil tizenöt liter bort Ittak 
Magyari Sándor soífőrt a kihallgatás után 
letartóztatták.

H háromnioforos nagy repfilfigép
Európa körrepülésében e hó 30-án, hétfőn délelőtt BUDAPEST lt E (Mátyásföldi 

repülőtérre) érkezik.
Az ezzel kapcsolatos próbarepillésekhez és megtekintéshez 
az Usszes érdeklődők ezennel tisztelettel meghlvatnak.
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Tömeges, halállal ufigzodo 
autószerencsétlenségen a 
fővárosban és a vidékén

Ax elmúlt vasárnap során
■ tflmrgfx. több eartben halálos aatóbal- 
esetrk cg^sz sorozata történi Budapesten 

és a vidéken.
Az autószerencsétlenségeknek a halálos áldoza
tokon kivül izámos sérültjét súlyos és élet
veszélyes sérülésekkel vitték kórházba a men
tük.

A? első megdöbbentő tömigszerencsétlenség- 
röl délután értesítették a budapesti jükapiány- 
ságot. A gödöllői országúton, a ktstarcsai ka
vicsbánya közelében

két budapesti gépkocsi rohant egymásba.
Gödöllő felöl robogott Budapest felé egy piros 
autótaxi, amely után közvetlenül egy Prága 
gyártmányú gépkocsi haladt, ezt Csíkos Ist
ván sofőr vezette s a hátsó ülésen Nagy Ber
talan garázstulajdonos foglalt helyei. Az egyik 
kanyarodénál

hirtelen azembefnlálkoztak Itákos Pál bu
dapesti gyárigazgaló autójával, 

amelyet ar. Ignzgotó maga vezetett a amelyben 
rajta kívül felesége, édesapja: Rákos Manó 
szobrász és nővére: Sági Ödönné üllek. Rákos 
autójával szerencsésen elkerülte a taxit, de 

Svábhegyi verseny 1020

a

A Motorkerékpárok Legjobb ideje:
Balázs László (SUNBEAM)

Győztes Motorkerékpár 175 kem Lukavetz Ferenc (Francis Barnet) CASTROL
Győztes Motorkerékpár 250 kem Deli Lajos (Radco) CASTROL
Győztes Motorkerékpár 500 kem Balázs László (Sunbeam) CASTROL
Győztes Motorkerékpár 1000 kem Kari Gall (Standard) CASTROL
Győztes Oldalkocsis Motorkerékpár 350 kem Winkler József (Méray) CASTROL 
Győztes Ohlnlkocslg Motorkerékpár 600 kem I.ang Hermann (Standard) CASTROL 

olajjal

Svábhegyi Utvonalrekord:
Gróf Zichy Tivadar (BUGATTI) CASTBOL Olajjal Verhetetlen I

Győztes Túrakocsi 750 kem Böckh László (Austin) 
Győztes Túrakocsi 1100 kom Fellner Simon (Tátra) 
Győztes Turakocsl 1500 kom Bernhard Ackcrl (Steyr) 
Győztes Túrakocsi 2000 kem Lyka István (Bugatti) 
Győztes Túrakocsi 3000 kom Petrovics Vidor (Bugatti) 
Győztes Sportkocsi 1100 kom Alfréd Berger (B. N. C.) 
Győztes Sportkocsi 2000 kem J. Vennirowszky (Tátra) 
Győztes Sportkocsi 3000 kem Heteés Sándor (Bugatti) 
Győztes Sportkocsi 5000 kom Wolfner László (Slcyr) 
Győztes Versenykocsl 1500 kom Szénássy Alán (Bugatti) 
Győztes Verseny kocsi 3000 kem Heteés Sándor (Bugatti)

Az Összes Fennálló Csoportrekordok CASTROL Olajjal Éretlek El. 

Fenti Eredményekből Minden Automobilista Es Motorkerékpáros 
Azonnal Megállapíthatja, Hogy A Svábhegyi Versenynél Is A 
Legtöbb Versenyző A Castrol Olajat A Többi Olajmárkáva 

Szemben Előnyben Részesítette

Vezérképviselet:

Magyar Abroncs- és Kerékgyát
R.-T.

Budapest, VI., Jdkal-utca 8. Telefont Automata 183 50.

a porfelhőben nem látta a mögötte robogó 
másik gépkocsit és teljes erővel bele

rohant.
Az összeütközés oly heves volt, hogy a két gép
kocsi pozdorjává zuzódott. A két autó utasai 
kizuhantak az úttestre és többé-kevésbé súlyo
sabb sérüléseket szenvedtek. A pirostaxi vezető
je észrevéve a szerencsétlenséget, azonnal visz- 
szafordull és mivel

utasa véletlenül éppen egy orvos volt, 
rögtön segítséggel is szolgált.

Az eddig még Ismeretlen orvos hozzákezdett a 
betegek kötözéséhez, elsősorban Rákos Manó
nak nyújtott első segélyt, mert ö sérült meg a 
legsúlyosabban. Miközben az orvos munkáját 
végezte, Gödöllő felől óriási sebességgel

egy motorkerékpár közeledett, amely bele
gázolt a tömegbe és elütötte az orvost, 

majd azonnal fovábbrobogotl.
A súlyosan sérült orvost a pirostaxi sofőrje 
rögtön beemelte gépkocsijába és gyors iramban 

' elszáguldott Budapest felé. A két összetöri gép- 
I kocsi utasait pedig a közben odaérkezett többi 
I autósok vették fel és szállították he a fővárosi 

szanatóriumokba. A RőA*os-család tagjait a Fa

VOLT A
GYŐZTE

casTrol 
CASTROL 
CASTROL 
CASTROL 
'CASTROL 
CASTROL 
CASTROL 
CASTROL 
CASTROL 
CASTROL 
CASTROL 

olajjal 

sör-szanatóriumban helyezték el, a többi sebe
sültet pedig a Pa/or-szapatőriumban vették 
ápolói alá. Az órvosi vélemény szerint állapo
tuk sulyos, de nem életveszélyes.

A rendőrség most
keresi, hogy ki az ismeretlen orvos, akit 

segélynyújtás közben ért a baleset, 
eddig azonban a pirostaxi sofőrje nem jelent
kezett. Ugyancsak keresik a gázoló motorke
rékpárost is.

Budapesten is több autó- és motorkerékpár
szerencsétlenség történt vasárnap. A Rákóczi- 
utón Landi Ferenc kereskedő ütötte ej gép
kocsijával Josephin Júlia 59 éves magánzónál. 
A Prdfer-ulcában pedig Bárdiéul, Vince üzem* 
vezető ütközött össze motorkerékpárján egy 
1i-e$ számú autóbusszal. Bardieni kizuhant az 
úttestre és a fején súlyosan megsebesült. Kera 
Ferenc sofőr a Népligetben leesett motorkerék
párjáról és a ballábát törte. Grűnbaum Miklós 
kereskedő pedig a Kerepesl-uton ütötte el 
autójával Benedek István napszámost. Pesl- 
szcntlőrincen is történt autószerencsétlenség. 
Itt Nagy István autógyáros kocsija ütközött 
össze egy motorkerékpárral, amelyen ösapáti 
Pál és Srodos Ede tisztviselő ült. Mindketten 
leestek a földre és megsebesültek. A mentők 
a szerencsétlenség valamennyi sebesültjét kór
házba szállították.

A vidékről is számos autóbalesetet jelentet
lek, amelyek

Vass József népjóléti miniszternél 
ma délután ankét lesz az ujRókus- 

kórház megépítéséről
A főváros, a kórházigazgatók és Pestvármegye kapott meghívást az 
ankétre — El iehet-e helyezni a Tisza Káimán-téren az ui kórházat?

Vass József népjóléti miniszternél ma dél
után öt órakor ankét lesz, amelynek az a 
feladata, hogy döntsön az uj /íóArus-kórház 
felépítésével kapcsolatos problémák megöl 
dúsáról. A főváros közgyűlése m£g a nyári 
,zünet elölt határozatot hozott, amely sze
rint a főváros az uj 1600 ágyas központi 
gyüjlőkórházat a Tisza Káimán-téren építi 
íel, több mint húsz millió pengős költséggel. 
Ugyanebben a határozatban szerepel a Mai 
ffif-kórház kibővítése is, úgyhogy a kórház 
építkezési költségek összesen huszonnégy 
millió pengőt tennének ki. A főváros ezt a 
hatalmas összeget természetesen nem tudja 
előteremteni és éppen ezért az államtól váz 
cgitséget.

Vass József népjóléti miniszter a főváros 
.'elterjesztésére hónapokon keresztül nem 
válaszolt. A késlekedés oka az volt, hogy a 
népjóléti miniszter a Tisza Kálmán-téri el
helyezéssel szemben felmerült aggodalmak
nak kivizsgálására felkérte az Országos 
Egészségügyi Tanácsot, amely most küldötte 
meg véleményes jelentését.

Ez a véleményes jelentés nem kedvező 
a Tisza Kálmán-lérl elhelyezésre, 

de a népjóléti miniszter mégsem akar dön
teni a főváros illetékes tényezőinek a meg
hallgatása nélkül.

A mai ankéten tehát mindenekelőtt azt a 
kérdést tisztázzák, hogy

A főváros tanácsa elutasítja 
a kórházaknak rádióval való 

felszerelésére vonatkozó ajánlatot
\ tűikor a Rókusbán a falakról hull a vakolat és nincs eléé férő

hely — nem szabad ilyen költséges passz ót engedélyezni
Azok között a nagyszámú ajánlatok kö

zött, amelyekkel az utóbbi időben a fővá
rost elárasztják, szerepel egy nagy rádió
cég ajánlata is. Ez a vállalat rá akarja 
venni a főváros vezetőségét arra, hogy a 
kórházakat szereltesse fel rádiókészülékek
kel. A cég azzal érvel, hogy a rádió a bete
geket szórakoztatni fogja és igy a hangulat 
megjavításával elősegíti a betegek gyógyu
lását. Jellemző, hogy ennek az ajánlatnak 
a városházán kezdetben komolyságot tu
lajdonítottak, sőt ezzel a kérdéssel legutóbb 
foglalkozott a fővárosi közkórhftzak igaz
gatóinak az értekezlete is. Ezen az értekez
leten — mint a Hétfői Napló munkatársa 
értesül —

vegyes érzelmekkel fogadták a fővárosi 
kórházaknuk rádióval való felszerelé

sének a tervét.

Voltak orvosprofesszorok, akik elvben he- 
'yeselték a kórházaknak rádióval való fel
szerelését, de kijelentették, hogy ennek a 
tervnek a megvalósítása lehetetlen. Csak 
abban az cselben lehelne a kórházaknak 
rádióval való felszerelését engedélyezni, ha 
minden egyes ágyhoz külön apparátust 
szerelnének fel és ha orvos állapítaná meg 
minden egyes betegről külön-kiilőn, hogy 
rádióval szórnkozhalik-c vagy sem. A hang
szórós, lármás rádió alkalmazását, ami 
könnyebben volna keresztülvihető, ez o- | 
vusprofesszorok egyértelműen ellenzik. Vi 1 
szőni i

minden egyes kórházi ágynak rádióval I

több helym halállal végződtek.
Hozta község közelében Herceg Jánoa —k 

is t várul i gazdálkodó szekerét borította fel egy 
ismeretlen teherautó. A zalaegerszegi mentőt 
vonultak ki a sebesüllek segítségére, azonban 
dolgukvégezetlenül voltak kénytelenek vüáka. 
térni, mert

■ súlyosan sebesültek nem voltak hajira- 
dók a mentőautóba beszállni.

Mire a parnsztszekér beért a községbe a seb». 
sültekkel, a gnzdálkodó fia Herceg Lajos H. 
szenvedett. Balatonederics és Keszthely kötőit 
is történt egy halálos autószerencsétlenség, m 
ugyancsak egy ismeretlen autó ment neki egy 
paraszszekémek, amelyen Kutassl Dénes 18 
éves béresgyerek ült. A fiú a lovak közé esett 

és azok halálra taposták.
Balatonkeneséről teherautomobilon igyeks- 

zelt Veszprémbe Rózsa Sándor csendőrtiszlhe* 
lyeltes családjával. Kádárka község közelében 

a teherautomobil felborult és a rajta ülők 
a többmázsás gép alá kerültek.

A veszprémi mentők válságos állapotban szál- 
litolták kórházba a sebesülteket.

Tömörd község közelében pedig a pápai fes
tékgyár autója borult fel és temette maga alá 
Hróz Zsigmond gyári főtisztviselőt és Pollner 
Jenő gépgyári kocsivezetőt, akiket a szombat
helyi mentők szállítottak kórházba életveizf. 
lyes sérülésekkel.

az uj központi gyüjtűkórházat el leh«t-e 
helyezni a Tisza Káimán-téren,

vagy pedig más megoldást kell keresni. 
Ugyancsak a mai ankéten dől el az a k érdéi, 
hogy

az állam mekkora hozzájárulást bizto
sit?

A népjóléti miniszternek az a véleménye, 
hogy a költségek viselésében részt kell ven
nie Pest vármegyének is, minthogy a Rókus- 
kórházban ápolt betegeknek közel ütvén 
százaléka nem budapesti, hanem pestmeggd 
illetőségű.

A mai ankétre meghívást kaptak a követ* 
közök: Ripka Ferenc főpolgármester, Sípőcs 
Jenő polgármester, Buzáth János alpolgár
mester és Némethy Béla közegészségügyi 
tanácsnok a főváros részéről, Gerlóczy Zsig
mond és Borszéky Károly professzorok a 
kórházigazgatók képviseletében, Presxlg Ele
mér főispán és Agorasztó Tivadar alispán 
Pestvármegye vezetősége részéről. Az anké
ten természetesen résztvesznek a népjóléti 
minisztérium kórház-osztályának a főtiszt
viselői is.

A népjóléti piiniszter mai ankétje elé nagy 
érdeklődéssel tekint a főváros közönsége, 
minthogy ennek az ankétnek az eredményé
től függ, hogy tavasszal meg lehet-e kezdeni 
az uj Rókus-kórház építését.

való felszerelése annyira költséges vol
na, hogy n főváros jelenlegi nehéz költ
ségvetési helyzetében ilyesmire gon

dolni sem lehet.
Legutóbb maga a hivatalos vizsgálat is 
megállapította, hogy a Rókus-kórház egyes 
termeiben hull a vakolat, nincs elég férő
hely, a jövő évi költségvetésbe pedig az uj 
Rókus felépítésének a céljaira mindössze 
két millió pengőt tudtak előirányozni. Ilyen 
körülmények között

a legnagyobb lelkiismeretlenség volna 
olyan költségekbe bocsátkozni, mint 
amilyenekkel a kórházaknak rádióval 

való felszerelése járna.
főváros tanácsa — értesülésünk szerintA

— e/ fogja utasítani ezt az ajánlatot.

Alaplttatott tlW

LBOJOBH
DAD LEQOLCSÓW

PAP„

Kárpitosam, vas* 
és rézbutorgyéra 

Szőnyeg, pokróc, függöny, ágy- és tun* 
tál téri tök minden kivitelben kaphatói
UICIIftEU JA NOS

BüáaiiBtt. Erzatbei-Ksrirt 11.
Nac kAtalófwt «o ttU. eUeaObM paatta »msatw «***■
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aumikoztyos betörök megfúrtak 
LSdermann mer Dosztűnagykeres- 
kedö es a ROkk sziiard-utcai posta

hivatal pdncdfkasszfiit
A posztdnagykereskedO panceiszeűrdnyeboi értékes ékszereket, 
a postahivatal kasszájából kétezer pengőt ultiéit el a kasszaturúk

A budapesti rendőrség az elmúlt hóna
pokban a legügyesebb kasszafurótársaságo- 
kht ártalmatlanná tette s ugy látszott, telje
sen sikerüli megtisztítani a fővárost ezektől 
a veszedelmes, különleges szakmai képzett
ségű betörőktől.

Szombaton éjszaka
mégis ké> hallatlan ügyességgel végre
hajtott kaoszafurás történt a főváros

ban.
A rendőrség véleménye szerint hosszabb 
ideig külföldön bujkáló kasszafuró betörők 
tértek vissza ismét Budapestre és megkezd
ték garázdálkodásukat.

Az egyik kasszafurás a Lédermann Mór 
Posztókereskedelmi Részvénytársaság, Ká- 
roly-körut 12. szám alatt lévő helyiségeiben 
történt. A betörők, akik a jelek szerint 
kapuzárás előtt bújtak el az udvaron,

az udvar felől kifeszitették az üzlet
helyiség vasajtaját, behatoltak az üz
letbe és az Irodában lévő erős és mo
dern páncélkasszát órákon át tartó ne

héz munka árán megfúrták.
’A rendőrség megállapítása szerint a legmo
dernebb kasszafuró szerszámmal dolgoztak, 
de nagy csalódás érhette őket, mert a kasz- 
szában a remélt nagy pénzösszegek helyett 
csak néhány, jobbára antik ékszerdarabot 
találtak, amelyeket Lédermann Mór tarto
gatott a páncélszekrényben. A cég pénzkész
letét a fizetések megtörténte után szomba
ton délben bankba vitték és igy a betörők 
kénytelenek voltak megelégedni az ott ta

lált ékszerekkel, amelyek ugyan értékes 
darabok, de amelyeket adigha tudnak a fő
városban értékesíteni, mert

a rendőrség az elvitt gyűrűkről, bros
sokról és más ékszertárgyakról pontos 

leírást küldött
már a vasárnap folyamán az összes buda
pesti ékszerészeknek.

A másik betörés a hajnali órákban tör
tént. A Blaha Lujza-tér és a Rökk Szilárd- 
ucca sarkán lévő 8 számú postahivatal he
lyiségeibe

az utcai redőny felfeszitése és az ajtó 
feltörése után hatoltak be a betörők, 

akik ugyancsak nehéz munkával megfúrták 
a postahivatal páncélkasszáját, amelyben 
kétezer pengő készpénzt találtak. Ezenfelül 
felfeszitették a hivatal összes íróasztalainak 
a fiókjait is és az itt talált kisebb mennyi
ségű bélyegkészletekct is elvitték magukkal. 
A kora reggeli órákban az egyik örszemes 
rendőr vette észre, hogy a postahivatal re
dőnye fel van feszítve, utcai ajtaja nyitva 
ál! s ő fedezte fel a vakmerő betörést.

A rendőrség erélyes nyomozást indított 
mindkét betörés ügyében, kivonultak a dak- 
tiloszkopok a Károly-körutra és a Rökk 
Szilárd-utcába is, de csodálatosképen

egyik páncélszekrényen sem találtak 
ujjlenyomatokat,

amiből arra következtet a rendőrség, hogy 
a modern stílusban dolgozó betörők tettük 
végrehajtásánál gummikeztyüket használtak. »

Kismosáslioz, nagymosáshoz 
vegyen mindig

MEISTER-SZfIPPANT!
Ahol csecsemő és kisgyermek van, ott mindig'sok 
a mosnivaló. Olcsó lesz a mosás, ha jó és gazdasá
gos szappant vesz a háziasszony. Ez a fő szappan 
a valódi MEISTER háziszappan (piros dobozban, 
nyereményszelvénnyel) és a valódi MEISTER 
„mozsár" szinszappan (lila dobozban, nyeremény
szelvénnyel), amelyek a legtisztább, válogatott 
nyersanyagokból készülnek. A kezet és a ruha 
anyagát kímélik.

Kétszer kettő =• négy 
MEISTER-szappant végy!

Rasputin lánya Budapestre érke
zett és ijedten értesült arról, hogy 

Juszupof itt járt
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Vasárnap 

délután négy órakor a párizsi gyorssal Bu
dapestre érkezett a szent paraszt lánya, a 
táncosnő, Mária Rasputin, aki most annyit 
szerepel a külföldi sajtóban Írásaival és 
pereivel.

Mária Rasputin tízéves koráig együtt élt 
apjával, aztán a bolseviki uralom elől Pá
rizsba menekült. Ott találkozott édesapja 
gyilkosával, Juszupof herceggel, a cár 
unokaöccsével, aki most egy divatcég tu
lajdonosa. Mária Rasputin táncosnő lett a 
tánc és fény városában, egy könyvet is irt: 
Igazság Rasputinnak címmel és ebben meg
írta a nagyhatalmú paraszt titokzatos éle
tének házi titkait. Majd pert indított Juszu
pof herceg ellen, akitől 25 millió frankot 
követel, mert Rasputint meggyilkolta. Nagy 
külföldi hírneve előzte meg Rasputin lá
nyának ideérkezését, a pályaudvaron kö
zel száz főnyi tömeg várta, az itteni orosz 
menekültek egy csoportja nagy virágcsok
rot nyújtott át neki.

Mária Rasputin fogadta a Hétfői Napló 
munkatársát és a következőket mondotta el:

— Amerikába készülök, héthónapos tur

néra szerződtettek január elsejétől.
Budapesten egy hónapig maradok.

Örömmel jöttem Pestre, sokat hallottam a 
magyarok szép fővárosáról és a magyarok 
vendégszeretetéről. Csak egy kellemetlenség 
ért, amit nagyon sajnálok, éppen elutazá
som előtt. Volt egy titkárnőm, aki ügyei
met intézte és elutazásom előtt el kellett 
távolitanom magamtól, mert a

brllliáns ékszereimből néhány darab 
eltűnt.

Talán most a pesti orosz emigránsok közül 
alkalmazok valakit titkárnőmül.

— Hogy áll a pere JuszupofTal?
— Januárban dönt a párizsi törvényszék 

és meg vagyok győződve róla, hogy
megítélik a 25 millió frankot.

— Tudja, hogy Juszupof nemrég Pesten 
járt?

A csinos, tipikus szláv arcra
hirtelen Ijedt grimaszk rajzolódik.

Idegesen érdeklődik nagy ellenfeléről és az
után megnyugszik, amint hallja, hogy nincs 
veszély.

Magáról elmondja, hogy elvált asszony.

Tizenhétéves korában ment férjhez. Két I felesége is otthon él, a fiai tartják cl. Nem 
testvére van, két férfi, „parasztok odahaza I tudja, hogy mi van velük, ö maga Párizs- 
Szibériában", — mondja. Anyja, Rasputin I bán tanult. Látszik rajta, hogy kitanult.

Többezer pengős kauciósikkasztás miatt fel
jelentést tettek alkalmazottai a Bristol szálló 

bérlője ellen
A budapesti rendőrségen már másodszor 

foglalkoznak Frenreis Istvánnak, a Bristol- 
szálló bérlőjének ügyével. Először bizo
mányba adott festmények körül támadtak 
bonyodalmak, amelyek végül is ugy intéződ
tek el, hogy

a rendőrség a Sándor Sándor ékszerész 
tulajdonában lévő képeket lefoglalta. 

Most pedig kauciós ügyekből kifolyóan tet
tek Frenreis alkalmazottai bűnvádi fejjelen 
lést.

Mint ismeretes, Frenreisz István 
kényszercgycsségbe jutott 

és üzletéhez vagyonfelügyelőt neveztek ki. 
Időközben kiderült, hogy Frenreisz Islaván 

többezer pengőre rugó kauciót vett föl 
alkalmazottaitól

és ezeket az összegeket üzleti céljaira hisz 
nálta fel. Az alkalmazottak, akik jelenleg is 
ott vannak még, a vagyonfelügyelőhöz for

dultak. hogy letétbe helyezett pénzüket meg
kapják. A vagyonfelügyelő azonban ezeket 
a követeléseket nem elégíthette ki, arra való 
hivatkozással, hogy

minden vagyon és minden érték a hite 
lezőké.

így azután az alkalmazottak sikkasztás bün
tette címén följelentést tettek a főkapitány
ságon, Frenreisz István ellen, akit a rendőr
ségen már ki is hallgatlak. Frenreisz István 
rendőrségi kihallgatása alkalmával azzal vé
dekezett, hogy ö ugyan felhasználta a le
tétbe helyezett kauciós összegeket, ez azon
ban szerinte

alkalmazottainak beleegyezésével 
történt.

A rendőrség tovább folytatja a nyomozást 
Frenreis István ügyében és n mai napon a 
firütoí-szálló alkalmazottait fogja kihall
gatni egymásután az ügy referense.

^Kecskemétiu.0. VllErzsébel’kL3& IVKűSuthluii^ VI. Andrássy-ut J7. Szeged:Kárász u.6.

géérte talpbélyeg .szavatol

/z hanem 
kiválóan szakképzett munkások 

/ . i i. • i / / / i.

. /. /

egyéni teljesítménye és évtize

dek tapaszba laténak leszúrd- 
eredménye, amelynek mínósé- 
npor+p +nlnkoli ion c-yri\//Trr\l
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Őszi és téli 
ruházati cikkek

CORVIN ÁRUHÁZ

MacDonald a Berengárián 
nyilatkozott amerikai 
utazásának céljairól

Azt szeretné, ha az öt tengeri hatalom újra összeülne 
valamilyen szerencsés megoldás érdekében

Pária, szeptember 29.
A cherbourgi kikötőben nz Excelsior tudó

sitója a Bercngaria gőzösön interxjut folyta
tott MacDonald miniszterelnökkel, aki a kö
vetkezőket jelentette ki: Az Egyesült Álla
mokban és Kanadában teendő látogatásom
tól sokat várok. Látogatásom természetesen 
hivatalos jellegű és nyilvános ügyeknek szól. 
Mielőtt a tengerészeti leszerelés terén vala
milyen előhaladás történhetnék, mint Was
hington, mint pedig London szempontjából 
szükséges, hogy kilépjünk abból a tétlenség
ből. amely uz 1927-iki genfi konferencia óta 
uralkodott, örömmel állapíthatom meg, 
hogy már eddig is nagy haladás történt. Azt 
szeretném, hogy

az Ut tengeri hatalom, amely a washing
toni egyezményt aláírta, újra üljön 
össze valamilyen szerencsés megoldás 

létrehozása végett.
Ha minden jól megy, akkori az Öt tengeri 
hatalomnak ez a konferenciája a jövő hét 
elején ülhet össze. Ha ezután e konferencia, 
munkálatai sikerülnek, akkor lényegesen 
előbbre viszik a népszövetség előkészítő le
szerelési bizottságának munkáját. Azért aka
rok beszélni Hoover elnökkel és a velem is
merős amerikai politikusokkal, hogy kölcsö
nös bizalom álljon be. A washingtoni és lon
doni felelős tényezők személyes érintkezését 
mindenkor elkerülhetetlenül szükségesnek 
tartottam.

Nem gondolok jelszavakra, hanem preg
nánsan körülirt célkitűzésekre. Ez a prog
ramm olyan, hogy mindent bele lehet ma
gyarázni. Meg vagyok arról győződve, hogy 
Bethlen István, ha éppen jókedvében kerül 
eléje ez a programm, azt magáévá fogja

tenni, ennek folyományaként az egyaégm 
párt is honorálni fogja ezt a programmot, 

végeredményben pedig az egészből nem 
lesz se unni.

Konklúzióképpen nem mondhatok' egyebet;
sajnálom, hogy az akció homokba futott,

Folkusházy Lajos 
állapota ismét rosszabbodott

Vesebaja kiújult, a héten napokon át negyven tokos lázzal 
feküdt — Ma sem veheti át hivatalát a Beszkártnái

Folkusházy Lajos volt alpolgármester, a 
BSzKR vezérigazgatója, hónapokkal ezelőtt 
veselobban súlyosan megbetegedett. Hónapo
kon át betegen feküdt, veszélyes operáción 
esett keresztül, de a gondos ápolás végül is 
győzedelmeskedett s a beteg felgyógyult. Az 
utóbbi időben Folkusházy Lajos annyira 
megerősödött, hogy készült hivatalának az 
átvételére. Úgy tervezte, hogy ma, hétfőn 
délelőtt veszi át ismét hivatala vezetését.

Mint értesülünk, Folkusházy Lajos vezér

igazgató ina sem veheti még át hivatalát « 
BSzKÁR-nál, mert

az elmúlt héten állapota Ismét rosszab
bodott.

A beteg állapotában súlyos visszaesés kö
vetkezett be, Folkusházy Lajos e héten na
pokon át negyven fokos lázzal feküdt a la
kásán s bár tegnap némi javulás állott be 
betegségében, még ma sem térhet vissz?, 
hivatalába.

Vőlegény, vagy betörő mászo|t-e be a csinos 
szobalány ablakán

A rendőrség keresi a furcsa kérdés megoldását

Körmondattal nem lehet politikát 
csinálni— mondja Friedrich István 
Baltazár 12 pontos programjáról

Különös, az eddigi nyomozás adatai szerint 
Iragikomikua „betörés” hősét állították elő va
sárnap délelőtt a pesterzsébeti kapitányságon. 
Berkovics István huszonnyolc éves villany 
szerelő személyében. A jóképű fiatalember 
hosszú hónapok óta udvarolt egy csinos, fiatal 
szobaleánynak, aki egy pesterzsébeti ügyvéd 
szolgálatában állott. Máté Rózsi — igy hívják & 
szobaleáuyt, — szemmelláthatóan nem utasította 
vissza a fiatal villanyszerelő udvarlását, aki 

feleségül is akarta venni a leányt.
A küszöbön álló házasságkötést azonban külö
nös, detektivregénybe illő események zavarták 
meg.

Tegnap este az történt ugyanis, hogy Ber- 
kovits István, mint minden este, rendes szokása 
szerint meg akarta látogatni menyasszonyát. 
Elment a Berzsenyi-utca 6. száma házba, ahol 
Máté Rózsi alkalmazásban van és mivel az aj
tót zárva találta, a legnagyobb nyugalommal 

beugrott az egyik nyitvalévő kerti ablakon. 
Menyasszonya szobájába érve, elbújt az ajtó 
mögé, hogy majd ha az belép, — megijessze. 
Az ijedelem azonban az ő részéröl következett 
be, mert kisvártatva

belépett a szobaleány, — egy másik fiatal
ember karján.

Berkovics csodálkozva lépett elő az ajtó mö
gül. Máté Rózsi egy percig dermedten nézte a 
nemvárt jövevényt, majd kiáltozni kezdett:

— Segítség! Betörő! Fogják meg!
A leány kiáltozásaira előfutó házbeliek persze 

azonnal lefogták Berkovics Istvánt, akit, bár
mennyire is szabadkozott ellene, a rendőr elő
állított a kapitányságra, hiszen saját maga is 
beismerte, hogy bemászott az ablakon és a la
kásban elrejtőzött. Beidézték a rendőrségre a 
szobaleányt is, aki továbbra is megmaradt 
amellett, hogy

Berkovics táv'oll ismerőse csak és nála 
semmi keresnivalója nem volt, 

feltétlenül lopási szándék vezethette, amikor 
ilyen szokatlan módon igyekezett a lakásba 
bejutni. A leány vallomását azonban többen ki
hallgatásakor megcáfolták.

A rendőrségen egyelőre mégsem döntöttek 
az előállított villanyszerelő szabadlábrahelye- 
zése vagy letartóztatása kérdésében, mert a mai

nap folyamán még ajabb tanúkihallgatásokkal 
próbálja tisztázni, hogy tényleg csak póruljárt 
szerelmes, vagy pedig egy tervezett, de meg
hiúsult rablókiáériet hőse az, aki most a rend
őrség fogdájában várja szabadulását.

Csendben folytak le 
Bécsben a Heimvehr 

gyűlései
Mes, aaaptembar

A HeanwehiMdakutetohn®k bm déhitáo négy 
nagyobb alsóauaztriai mezővárosban rendezett 
gyűlései és felvonulásai

Csak a Mödlingből tArtánt viasza Jövetetekéi kak 
lett egy kommunista csoport elbán, amely a >«< 
det meg akarta zavarni, a rendőrségnek fel
lépnie. Ennek folyamán egy Tolnai nevű kosn- 
munistát könnyen megsebesítettek és hasz le
tartóztatást foganatosítottak.

Az Aksó-Auszria számos helyén rendezett zmh 
ctáldemokrata gyűlések ta nyugodtan folytak te, 
Csak egy anarchista ellen, aki egy gyűlést 
akart zavarni, kellett a rendőrségnek fellépnie.

Ezek szerint teljesen jogosultnak bizonyuk | 
lakosságnak az a bizakodása, amellyel a Scfe 
ber-kormány htvatalbalépéstt fogadta.

Bécs, szeptember M.
A Heimwehr-alakulatok sajtóirodájának tudó- 

sitása szerint a Stockerauban ma végbementi 
heimwehrgyülésen Buresch ataóai Máriái tarte- 
mányi főnők a heimvrehnnozgafom mellett tett 
hitvallást Steidle dr. szövetségi fővezér mondott 
beszédet, amelyben megelégedéssel állapította 
meg, hogy Alsó-Ausztria ma tartományi főnöke 
utján beállott azoknak a tartományoknak so
rába, amelyek karöltve akarnak haladni a 
Heimwehrrel. Rámutatott arra, hogy Schobet 
kancellár elismerte a Heimwehr igazságos kö
veteléseit, majd

Igen erős (savakkal 
támadta a szocialistákat.

í Fontos Önnek az egészsége?
i UjtipUBU szörmairacunk Ne gondolkozzék egy pillanatig Mm

■ (nem alrik) ára 6 havi részletre .. P UUi „°1"1 éltein., ma. sm j

Balt hazár Dezső ma ismertette 12 pontból 
álló politikai programmját. Abból a körül
ményből, hogy Balthazár Dezső a vasárnapi 
lapokban ezt a programmot közzétette, arra 
lehet következtetni, hogy Bethlen /sván gróf 
miniszterelnök elutasította magától a Bal
thazár—Mayer akciót. Balthazár Dezső 
ugyanis a zclemén megbeszélés ulán adott 
nyilatkozatában azt a kijelentést tette, 
hogy abban az esetben, ha a miniszterelnök 
részéről meghallgatásra találni nem fognak, 
maga fogja programmját nyilvánosságra 
hozni

Balthazár Dezső programmja politikai 
körökben vegyes érzelmeket kelteti. Általá
nyos az a vélemény, hogy Balthazár Dezső 
nem ismeri a politika gyakorlati módszereit 
és ezeknek a közvetlen politikai tapasztala
toknak a hiánya bizonyos túlzásokba ra
gadta. Érdekes megállapításokat tesz erről 
a programúiról Friedrich István, akit vasár
nap délben megkértünk arra, hogy nyilat
kozzék Balthazár püspök programmjáról és

annak várható hatásáról.
FRIEDRICH ISTVÁN

a következőket mondotta a Hétfői Napló 
munkatársának:

— Nagy meglepetés volt részemre Bal- 
thazárnak 12 programmponlja.

Foga Imii zása nagyon homályos és az 
egész programm olyan általánosságok
ban mozog, hogy nehéz belőle kioko

sodni.
Jobban megfelelne ez a programm egy po
litikai vita alapanyagának, mint a politikai 
élet átalakulását elősegítő programtanok. 
Úgy látom, hogy Balthazár Dezső nagyon 
könnyű feladat elé állította Bethlen Istvánt, 
viszont azt sejtem, hogy Mayer Jánosnak 
ebből az egész akcióból kevés sikere lesz.

— Végtelenül sajnálom, hogy Balthazár 
Dezső programmja amelynek legnagyobb 
részét minden demokratikussan és hazafia
sán gondolkodó politikus magáévá tehetné. 
ilyen általános formákban jelent meg.

Már elmnltak azok az Idők, amikor 
szép nagy körmondatokkal lehetett 

politikát csinálni.

Pénziíéíkül
12—18 havi törlesztésre

készpénzért vásárolta'
csillárt, rádiót, niándék- 
és dísztárgyakat, játékokat

Közölje pontos Agyméretöt és a kitűnő szOrmntracot lakására ktildjUk

I Sándor „ide ár paplangyár ahgnm

magyar Királyi ásztáiysors^WK I
84.000 sorsjegy L——•—„J’ 42.000 nversmony

A sorsjegyek fele okvetlen nyer!
Legnagyobb nyeremény szerencsés esetben
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Ellenzéki hangulat 
a békési kisgazdák 

gyűlésén
Békéscsaba, szeptember 29.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) Vasárnap délelőtt a megyei kis
gazdapárt nagygyűlést tartott Békéscsabán. 
Dr. Csige Vargha Antal, a kormányellenes 
pártcsoport vezetője,

erősen ostorozta a kormány kisgazda
ellenes politikáját.

— A kormány — úgymond — folyton ta
karékosságot hirdet a kisgazdák felé, ezzel 
szemben

lukszus-kiadásokra költi az ország pén
zét

autók és magas állások szaporításával. Ti
zenhat pengős búzaár mellett a gazda nem 
tud megélni, a kisgazda alól kicsúszik a föld. 
Olcsó kölcsönöket kell szerezni a gazdának, 
a mezőgazdasági terményeknek pedig bizto
sítani kell a vámmentességet. Olyan gazda
sági politikát kell inaugurálni, amely a kis
gazdatársadalmat felsegélyezi. A kormány 
lehetetlenné teszi, hogy a gazdák hitelhez 
jussanak, ezzel szemben lenyomja az árakat 
és igy kényszeríti a gazdákat arra, hogy 

készleteiket olcsón piacra dobják.
így kerül azután a magyar búza olcsó árban 
a külföldre, hogy megjavítsa a magyar kül
kereskedelmi mérleget.

Csizmadia András képviselő mentegetni 
próbálta a kormány eljárását, de az ellen
zéki érzelmű kisgazdák lehurrogták. Bartolf 
Márton mezöberényi kisgazda és Borgulya 
Pál volt szarvasi képviselő a legszenvedé- 
lyesebb hangon ostorozták a kormány poli
tikáját.

A gyűlésen vé-gül elhatározták, hogy a kor
mány mai gazdasági rendszere ellen október 
20-ikára összehívják a tiszántúli kisgazdák 
gyűlését. _____ ______________________

Hamisították a keserilvizet
Vasárnap ietartftzlallák a csalóka!

A budapesti főkapitányságra az utóbbi 
időben több feljelentés érkezett fővárosi 
keserüvizkereskedök és forrásvállalatok ré
széről. A feljelentők előadták, hogy Buda
pesten az utóbbi időben ismeretlen egyének 
gyógy hatás nélküli

silány, értéktelen forrásvizet hoztak 
forgalomba

Ferenc József, Igmándi, Hunyadi János és 
más ismert márkás keserüvizpalackokban.

A rendőrség a feljelentésre erélyes nyo
mozást indított, amely vasárnapra ered
ményre vezetett. A főkapitányságra ugyanis 
előállították Strauss Sándor tésztagyárost, 
akinek a Szondy uccáLan van gyárvállalata 
Mautner Lászlóval — egyik ügynökével 
együtt Megállapítást nyert ugyanis, hogy 
a silány minőségű ásványvizet Strausz Sán
dor és Mautner hozták forgalomba.

Mautner kihallgatása során részletes be 
ismerő vallomást tett. Elmondotta, hogy 
Strausz egy

forrást bérelt Budapest szomszédságá
ban,

amelynek teljesen silány minőségű vizét 
ismert márkájú keserüvizpalackokba öntöt
ték és forgalomba hozták.

A rendőrség vasárnap délelőtt Strausz 
Sándort és Mautner Lászlót, az utóbbinak 
beismerő vallomása alapján letartóztatásba 
helyezte.________ _____________

Lampiónos menettel 
ünnepelte Nagyka
nizsa városa régi 

háziezredét
Nagykanizsa, szept. 29.

(A Hétfői Napló tudósitójától.) Nagykanizsa 
városa ünnepélyes keretek közölt ünnepelte régi 
háziezredét, a volt 48-as gyalogezredet. Az ez- 
rednap ünnepségei szombaton este kezdődtek, 
amikoris egy külön tiszti küldöttség hozta Buda
pestről

az ezred régi, sok dicsőséget látott zászló
ját.

A küldöttséget, amelyben vitéz Pacot József al
tábornagy, Zsifkovics István tábornok, Toncs 
Róbert és Schöfl Róbert ezredesek is résztvet- 
tek, — vitéz Pcterdy Ödön tábornok vezette. A 
zászlót úgyszólván az egész város lakossága 
várta a pályaudvaron. Elsőnek llrcinscr őrnagy 
köszöntötte a zászlókat hozó tiszti küldöttség 
tagjait, akiknek és a pesti hajtársaknak nevében 
Vusztl József ezredes válaszolt

A pályaudvari ünnepségek után
lamplonos menettel vonult végig ■ tömeg

• városon. Vasárnnp délelőtt folytatódlak az 
ünnepségek. Féltiz órakor Csóthy Géza mura 
keresztúri apólplébános ünnepélyes tábori mi
sét celebrált a föléren, majd az ezrekre menő 
tömeg a 48-as és 20-as gyalogezred hősi halot
tak megörökitö emléktáblához vonult, ahol 
Paczot altábornagy megkoszorúzta az emlék 
táblát.

QlllMD&NHlRDSTéSNéL SZ&BKNKSZ&LN^K-ÁRUl^!

V. SZENT ISTVÁNTÉRA5.
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HANIMCS/AKKORWWE^I
Csupor tanácsnoknak november 15-éig 

nyilatkoznia kell, akar-e nyugdíjba menni
A főváros elnöki ügyosztályában a nyári 

szünet alatt konkrét előterjesztés készült 
Csupor József tanácsnak nyugdíjazásáról. 
A városházán úgy tervezték, hogy a Csupor 
József tanácsnok nyugdíjazására yonatkozó 
elterjesztést felveszik már az első őszi köz
gyűlésnek a napirendjére. Az első őszi köz
gyűlést október 9-én, szerdán tartja meg a 
főváros törvényhatósági bizottsága, ennek 
w napirendjén azonban Csupor József ta
nácsnok nyugdíjazása nem szerepet.

A Hétfői Napló munkatársának értesü
lése szerint

Csupor József tanácsnok nyugdíjazása 
körül a kulisszák mögött Igen érdekes 

csatározások folynak.
Ezek ci kulisszák mögötti hadakozások sze
mélyi okokra vezethetők vissza. Annyi bizo
nyos, hogy a főváros vezetősége Csupor Jó
zsef tanácsnok nyugdíjazása mellett foglal 
állást. Az elnöki ügyosztály előterjesztése 
azon az alapon készült, hogy maga Csupor 
József is hozzájárult még a nyári szünet 
előtt nyugdíjaztatásához. Csupor tanácsnok 
azonban abbnn a reményben jelentette ki

Perek lavinája a Berkei mérleggyár ellen
Kereskedői körökben az utóbbi napok

ban egyre többet beszélnek azokról a hirte
len és nem várt személyi változásokról, 
amelyek a hollandiai Berkei mérleg- és 
sonkavágógépgyár budapesti expoziturájá- 
nál történlek. A budapesti képviselet vezér-1 
igazgatója Perlesz Mátyás volt, akinek a ve
zetése alatt dolgozott Magyarországon a 
Berkel-gyár ügynöki kara, hogy a hollan
diai mérlegeket itt ia bevezessék. A buda
pesti képviselet nagy üzleteket bonyolított 
le s igy érthető meglepetést keltett az a hir, 
hogy

a budapesti képviselet vesérlgaagatója 
megvált állásától éa elbocsátották m 

ügynököket la.

comnc
éJ-oreí 
rugalmas

hajlandóságát a nyugdíjaztatásra, hogy al- 
elnőke lesz a Vásárpénztárnak. Ez azonban 
nem következett be: az elnöki és alelnöki 
stallumokba pártpolitikusok kerültek és igy 
Csupor József ellene szegült a nyugdíjazta
tási akciónak. Tekintettel arra a körül
ményre, hogy Csupor József még nem érte 
cl a hatvan éves korhatárt és csak har
mincegyedik szolgálati évben van, őt aka
rata ellenére nyugdíjazni nem lehet, sőt 
még ügyosztályt is követelhetne magának. 
Mindazonáltal a városházán most is for
szírozzák nyugdíjaztatását, sőt

SIpőcz Jenő polgármester legutóbb no
vember 15-lg adott határidőt Csupor 

Józsefnek újabb nyilatkozattételre.
Csupor József arra hivatkozik, hogy még 
egy évi szolgálati ideje van hátra és ö ezt 
a teljes nyugdíj elnyerése céljából ki 
akarja tölteni. A városházán viszont azzal 
az ígérettel akarják rávenni Csupor Józsefet 
a nyugdíjaztatásához való hozzájárulásra, 
hogy kegy utján biztosítják neki a teljes 
nyugdijat.

Az elbocsátásokkal a vezérigazgató távozá
sával egyidőben a Berket-mérleggyár köz
pontjából

két hollandiai főtisztviselő jelent meg a 
fővárosban és egyik napról a másikra 

átvették >i gyár vezetését.
A mérleggyár elbocsátott ügynökei, vula 

mint a vezérigazgató is pert indítottak a: 
elbocsátás miatt különböző járandóságai 
kért, de értesülésünk szerint egyéb perek 
is indultak a hirtelen történt személyi vál
tozásokkal kapcsolatban

A perek lavinája indalt meg
s értesülésünk szerint rendkívül érdekes 
fejleményei várhatók még a személyi válto
zások ügyének.

Bécs, szeptember 29.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen

tése.) A hülteldorü pályán 2000 néző jelenlété
ben folyt le a tavaly Budapesten 0:11 arányú 
magyar vereséggel végződött magyar—osztrák 
női kézilabdamérkőzés revánsmeccse. Az első 
félidő egyenlő erők küzdelmét mutatta. Ezt

Nurmi is elindult,
mégis megtépázlak a francia atléták a finnek nimbuszát

Nagy eseménye volt vasárnap az európai 
atlétikának. Finnország és Franciaország atlétái 
mérték össze erejüket a Colombesi Stadionban 
s Európa legerősebb atlétanemzete

a finn atléták váratlanul vereséget szen
vedtek,

ha mindjárt egy ponttal is.
A franciák Sera Martin nélkül vették föl a 

küzdelmet s nem is következhetett volna be 
győzelmük, ha a finn rövidtávfulók nem monda
nak csődöt, s Larva nem szenved vereséget 
800-on Kellettől. Noel győzelme disakoszvelés- 
ben már nem olyan meglepetés s a kitűnő fran
cia dobó ezzel a győzelmével ez évben olyan 
eredmény és győzelemsorozatot ért el, aminek 
alapján kétségtelenül Európa legjobb diszkosz
dobója. Hiszen ezúttal két olimpiai helyezettet 
vert meg a két finn személyében.

A legjobb eredmény Járvinen és Ladoumeguc 
nevéhez fűződik. Előbbi gerelyben ért el idei 
legjobb eredményt. Zadoumegue pedig 1500-on 
verte meg nagyszerű idő alatt Loukolát.

A versenyről az alábbi távirati tudósításunk 
számol be:

Pária, szeptember 29.
Mintegy 25.000 főnyi közönség szorongott a 

Colombesi Stadionban, amikor a két ország at

A Rapid katasztrófája 
Prágában

Külföldi futballeredmények
Prága: A Slavia tornáján ma a tegnap oly 

fényesen szerepelt Rapid katasztrófális vereséget 
szenvedett a Slavia ellen, mely ragyogó formá
ban 8:2 (4:1) arányban verte Bécs büszke csa 
patát. A Slavia góljait Junek (4), Puc (2), Szvo- 
boda és Jóska lőtték, a Rapid mindkét gólját 
Veszetik szerezte. A torna második mérkőzést 
a Viktória Ziskov és a Sparta Kosire meccse 
volt, amelyben a Viktória fölémyeoen 4:1 (2:1) 
győzött. A Viktória góljait Podrazil (2), Novák 
és Creba lőtték.

Bécs: Az első liga bajnoki mérkőzései: Hertha 
—Adinira 4:2 .(2:0). WSC—Austria 1:0 (0:0. 
Nemzetközi: Wacker—Bohém iáns 1:0 (0:0).

Pozsony: A. C. Sparta—I. CSK Bratislava 6:2 
(1:1). Mig az első félidő egyenlő erők küzdelmét 
mutatta, a második félidőben a tegnap Kladnó- 
ban oly gyengén szerepelt Sparta fölényesen 
győzött az összeroppant pozsonyiak fölött. 
Bratislava II.—S. C. Makkabea 3:2 :(2:1).

Oslo: Norvégia—Svédország 2:1.
Düsseldorf: Düsseldorf—Párizs 4:1 (1:1).
Párizs: Slade Francaise—Club Francais 7:2. 

Racing Club de Francais—St. Quen 5:1. Red 
Slar Olimpique—C. A. LIV. 4:0.

Kozeluh megvédte világbajnokságát. 
Forest HIIls, szeptember 29.

A profi lawn-tennisz világbajnokság a védő 
Kozeluh javára dőlt el, aki az amerikai Richards 
Vincent-t 6 :4, 6 : 4, 4 : 6, 4:6, 7:5 arányban le
győzte.

Külföldi utletika.
Brünnben Prága és Brünn között atlétikai 

verseny volt, amelyet 65 kétharmad — 58 egy- 
harmad arányban Prága nyert meg.

Bécsben a stafétabajnokságokat tartották meg 
s 4X400-on a Hakoral 3 p. 34 mp. alatt győzött 
a WAC ellen, 4X1500-on pedig a WAF 17 p. 
29.6 mp-es uj rekord alat győzött a 17 p. 43 
mp.-et futó Hakaal ellen.

Vasárnapi sporthírek
X A Postás S. E. 30 éves jubileuma alkalmá

val rendezett ünnepségek a tegnapi nappal be
fejezést nyertek. Hálaadó istentisztelettel kez
dődött az utolsó nap, majd a díszközgyűlést 
tartották meg. Ezckután került sor a futball
mérkőzésre, amelyen a bécsi Post 6:4 (4:3) 
arányban győzött. Este díszvacsora volt.

X A* MTK-kettős nyerte meg az 50 km.-e» 
párosbajnokságot. A Csillag Kerékpár Kör ren
dezte 30 éves jubileumával kapcsolatban a 
kerékpáros szezón utolsó pályaversenyét, ame
lyen két bajnoki szám dőlt el Budapest páros
bajnoksága 50 km.-en a teljes magyar flyer- 
gárda részvételével dőlt el, melynek győztese a 
Mazák—Szűcs MTK-pár 1 : 17.30 mp. alatt. 2. 
A Lovas—Pclvásy MTK-pár. 3. Bodnár—Zaka
riás BSE-pár. 4. A Nemes—Mucskovics Postás, 
illetve Diadal-pár Budapest motorvezetéscs 
bajnokságát két futamban bonyolították le 2X 
25 km.-en. Az első futamban Garay Postás 
győzött 4 kör előnnyel Szekeres előtt. A máso
dik futamban Szekeres (Postás) 6 körrel győ
zött Garay ellen és 19 p. 30 mp. idővel, uj or
szágos rekordot állított fel. Végeredményben 
(Postás). 2. Garay (Postás). 3. Tóth Gyula 
(Edison).

X Ssörmefestők—Salamander 2:1 (1:0).
MMk mMi

I ilusztrálja az osztrákok javára 1:0 arányba* 
' zárult félidő, amelynek gólját Vlzbaaer kis

asszony-egy szerencsés akcióból dobta.
A második félidő már kifejezett osztrák fö- 

lényt mutatott. A magyar játékosok közül Skul- 
téty Mária és Molnár Mária játéka érdemel el

ismerést. A meccset Juhász Attila dr. vezette.

létáinak felvonulása, majd Nurmi és Noel virág
csokor cserélése után megkezdődött a nagy ér
deklődéssel várt verseny. Eredmények:

100 m. 1. Sureau (fr.) 10.8 mp. 2. Rouseau 
(ír.) 3. Kuponén (f.) — 400 m. 1. Mouliner (ír.) 
49.2 mp. 2 Féger (fr.) 49.6 mp. 3. Járvinen (f.)
— 800 m. 1. Keller (fr.) 1 p. 57.2 mp. 2. Larva 
ff.) 1.57.4 mp. — 150 m. 1. Ladoumeguc (fr.) 
3 p. 56.2 mp. 2. Loukola (f.) 3. p. 59.2 mp. — 
5000 m. 1. Nurmi (f.) 14 p. 55.8 mp. 2. Toivonen 
(f.) 15 p. 22 mp. 3. Trapon (fr.) 15 p. 59.8 mp.
— 110 m. gát. 1. Vilén (f.) 15.8 mp. 2. Adelheim 
(fr.) - - Magasugrás. 1. Philippon (fr.) 185 cm. 2 
Menard (fr.) 182 cm. — Távolugrás 1. Topelius 
(f.) 714 cm. 2. Tulikaura (f.) 681 eb. — 
ugrás. 1. Zindrath (f.) 380 cm. 2. Kymíláinen 
(f.) 380 cm. 8. Ramadier (fr.) 380 cm. — Suln. 
dobás. 1. Wahlstedt (f.) 1543 cm. 2 K. Járvinen 
(f.) 1437 cm. 3. Noel (fr.) 1394 cm. — Diszkosz
vetés. 1. Noel (fr.) 4841 cm. 2. Wlnter (fr.V 
4617 cm. 3. Kenttfi (f.) 4473 cm. 4. Kivi (f.) 
4389 cm. — Gerelyvetés. 1, M. Járvinen (f) 
6675 cm. 2. Penfilia (f.) 6459 cm. 3. Gassner (fr I 
5660 cm. — Svédstaféta. 1. Franciaország (Su- 
reau, Rousseau, Fégcr, Moulines) 1 p. 56.8 mn
2. Finnország 1.58 mp..

Pontversenyben: 1. Franciaország 70 pont. 1 
Finnország 69 pont.

lósport

Budapesti versenyek
Flíppant nyerte a gróf Károlyi

Gyula emlékversenyt
A szép őszi idő nagy közönséget vonzott ti 

mJTS/jnOpÍ lóversenyekhez. A közönség érdek
lődésében nagy része volt * Gróf Károlyt 
Gyula-emlékversenynek, amely kis mezőnye 
ellenére u igen érdekes versenynek Ígérkezett, 
mert legjobb kétéves kancáink mérték benne 
össze erejüket. A versenyt Dreher Jenő kitűnő 

fíPPant ?.yer,e m'g ”így 
Bőre,a elölt. A másodsorban vélt 

Ml ut01só 4« * célon. A
nap egyébként az uulszájderek jegyében zaj
éit Hl “'"'W ,kölfil * legnagyobb megleli 

lést Histno győzelme okozta.
A részletes eredmény a kővetkező: 

<híH>V?'A*í> V,4> S"'éSXi. ’■ Kitárté* 
(bétlrted reá) Gulyás, 3. Gloriosus <2A4) Szabó 

í!”1’? ToL 10:41- "■ futam. 1. 
Hlstrlo (12) Hujber, 2. Sakkmester (6) Pétert
3. Pclperes (8) Gulyás. F. m. Zsarnok, Trón- 
Finv.r irn ?arn?í1, TaPs- Martinsberg. Pásztó, 
m /A ’ RSby' Katáng, Jégyibar. ToU

í1, 44 In- FUTAM. 1. Flíppant (bét- 
tio? ? ’ ?.'*■’ 2 C'"irc (6> Each- ’• In"”
24 IV FTITAm"". ■Nal,r*'?r86- Tol. 10:20. ló, 

hUTAM- 1. Lawender scent (5) Csuta.
2. Pillangó (10) Rózsa, 3. Csltri (2) Lynch. F. 
m. Luxor, Bonne fortune, Heuschrecke, Ko- 
L-'t ’’ Jog",r"s? Uneenavant, Btmaiasance, Kud- 
f?»kM íut’o9,8' 2C' 28’ V- FUTAM. 1. Reó 
Llght (PA) Balog, 2. Héjjá (1 és negyed) Esch.
3. MarosvOlgy (14) Csuta. F. m. Szikra, FOly- 
y os- L*ibézz, Mindenem, Mesés, Damiano, Tu-

‘“.j28- *’• ”■ VU FUTAM. 1. Sa-
lambo (6) Kaszián), 2. Fair Play (12) Csesz- 
koylc’’ Komlntern (4) Lynch). F. m. Ma- 
rathon IL, Pulrona, Szamovár, öreg Toncsi, 
Héviz, Varázsló, Koma. Tót. 10:94. 27, 38, 26.

Budapesti ügetőversenyek
I. FUTAM. 1. Munkács (2% reá) Maszár F.<

2. Erika O. (3) Maszár I. 3. Orgia (4) Kallinka. 
h m. Meridián. Tót. 10:12. Olasz 43. U. FU
TAM. 1. Malvlna (10) Benkő, 2. Hópehely (10) 
Feiser, 3. Alabaster (3) Wiesner). F. m. Dante, 
Othello, Cserkész, Krampusz, Pali, Ernani és 
Úri baka (mint I. diszkvaliflkálva). Tol. 
10:107, 21, 44, 14. Olasz 166. ni. FUTAM. 1. 
Áruló (4) Kallinka, 2. Ebadta (4) Bernriedcr, 
Epos II. (10) —arschall. F. m. Ellenkező, Han
na M., Feri, Philip Morris, Zsandár, Hullám. 
Tót. 10:38. 21, 81. 54. Olasz 77. IV. FUTAM. 1- 
Gcrllce (8) Jónás, 2. írón Child (2%) Feiser, 
3 Comtessc Tro Patria (2%) Kallinka. F. m- 
Juhar (mint harmadik diszkvalifikálva), Csalfa. 
Vanda II., Naplopó. Tót. 10:32. 22, 16, 17. Olatf 
35. V. FUTAM. 1. Alice (1) Feiser, 2. Otli (3) 
Kovács II., 3. Mályvácska (8) Fityó. F. m. Vik
tória Watls, Pogány, Elfl, Grimbus, Heiler, Ga
valléré Peter. Tót. 10:25. 17, 22. 26. Olasz 48. 
VI. FUTAM. 1. Pille (1 «/t reá) Bemricder. 2- 
Gjerdnn (2) Baranyai. 3. Zoli (25) Fritz. F. m. 
Páter Bencdikt (fogadás nélkül), Babus, Or
gazda, Pilgcr, Néha. Tót. 10:15. 12, 14, 24
Olasz 31.

Bécs város nagydija
Tegnap délután futották le a Krieaub>BI 

Bécs város ügető nagydiját (25.000 schillingb 
A 2300 méteres távot 16 induló futotta végig- 
Győztes: Bardcnliagcn amerikai „Peter Speey- 
may" ménje, hajtotta Spiess. Második: Patro- 
nesse. harmadik: Sója. A győztes francia 
mjW felvágta miatt dlaxkwdifikÁttáK.
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Bethlen e héten hazaérkezik

A jövő héten megkezdi tanácskozásait a gazda
sági helyzetről és a parlamenti munkarendről

A politikai élet 'megélénkült. A képviselő
ház őszi kampányának a közeledése egy
szerre megmozgatta a politikusokat, akik 
nem ok nélkül, főként a pénzügyi életben 
jelentkező veszedelmekre és gazdasági hely
zetünk tarthatatlanságára irányítják a köz
figyelmet.

Bethlen István gróf miniszterelnök 
Radványban vadászik, de — mint kör
nyezetéből értesülünk — a politikai 
életben észlelhető inozgólódásokra való 
tekintettel megrövidítette vadászati 
programját és még e héten visszatér 

Budapestre.

A miniszterelnökségi palotában készülnek 
hazaérkezésére és ugy tudják, hogy a mi
niszterelnök legkésőbb szombaton vagy va
sár nap Budapesten lesz.

Bethlen István gróf miniszterelnök haza
érkezése után — a kormánypártban elter
jedt hírek szerint — sorozatos tanácskozá
sokat kezd a gazdasági élet vezető tényezői
vel, valamint a parlamenti pártok vezetői
vel. A miniszterelnök hazaérkezése után dől

el a képviselőhöz munkarendjének a kér
dése is, ami egyelőre még teljesen tisztázat 
lan. Az utóbbi időben két komolyabb tör
vényjavaslat készült el, az egyik a fővárosi 
reform, a másik a katonai büntetőtörvény
könyv. Nem kétséges, hogy karácsonyig a 
képviselőhöz munkaprogramját ez a két 
javaslat fogja kitölteni. Közben természete-

DÁN bundája sose drága
Dicséri nagy tartóssága

Katalógust küldünk. V., Dorottya-u. 5«

sen lesznek apróbb törvényjavaslatok is, 
amelyeket az egyes reszortminiszterek ter
jesztenek be.

Vakmerő rablótámadás 
a Nefelejts-utcában

A rendőrség még az éjjel elfogta a három merénylőt
Szombaton éjszaka éjféltájban a Nefelejts 

uccából hangos segélykiáltásokat hallott az 
őrszemes rendőr. A hang irányába sietett 
és a kövezeten elterülve, összevert fiatalem
bert talált, aki kétségbeesetten mondotta el, 
hogy

három ismeretlen férfi megtámadta, a

földreteperfc, össze vissza verte s egyi
kük elrabolta az óráját.

A rendőr azonnal a főkapitányságra tele
fonált, detektívek robogtak ki automobi
lon a helyszínre és kihallgatták a megtá
madott embert, aki elmondotta, hogy Harr- 
mann Pálnak hívják, 21 éves domoszlói

gazdálkodó, néhány nappal ezelőtt jött fel 
Budapestre és hazafelé tartott, amikor az 
ismeretlen emberek megtámadták. A detek
tívek razziaszerüen keresni kezdték a Ne* 
felejts ucca környékén az elmenekült hás 
rom támadót, akiket

sikerült is kézrekerltenl
a környékbeli kocsmákban. Megtalálták ná- 
luk Hnrrmann Pál óráját.

A detektívek a három rablótámadót, név- 
szerint Kiss Lajos, Vizi András, Kiss Mihályi 
foglalkozásnélküli napszámosokat előállí
tották a főkapitányságra, ahol beismerték 
a tett elkövetését, de igyekeztek tagadni, 
hogy az órát elrabolták volna és azzal vé
dekeztek, hogy azt a verekedés közben 
Harrmann Pál kiejtette a zsebéből és

ők csak fölvették.
A rendőrség mindhármukat letartóztatta.

Első Magyar Rés

QS
ábbi hecsapolása az al

I. KERÜLET. nL KERÜLET:
Ifj. Balázs Antal vendéglője Császárfürdő vendéglő, Qslrszka Konrád

Hövöa völgy. Zsigmond utca 31.
Bálázz Károly nagyvendéglő Molnár János vendéglője

Lenke-ut 115. Lajos-utca 169.
Ball* Testvérek bor- ée sörbázn Nedeczky Jenőné vendéglője

Horthy Miklós-ut 84. Kórház-utca 1.
özv. Bagylk Vlncéné vendéglője Plaszkony Ferenc vendéglője

Palota-tér 5. Raktár-utca 16
Bazuch Jakab vendéglője Rosenfeld Manó

Alkotás-utca 6. Zr.igmond-tér 8
Criegler Jenő vendéglője Stclnfeld Miksa

Czakó-utca 1. Flórián-lór 18.
Gundel Szent-Gellért-szálló éttermei Várlaky Albert Korona-vendéglője

Gellért-tér 1. Korona-tér 2
özv. Gyulay Frlgyesn* vendéglője özv. Weisz Józsefné

Uri-utca 26. Koloay-tér 2.
Hajas József éttermei Weisz Vilmos

Krisztin a-körut 81. Déca(-st K>
Jurák Mihály vendéglője Zlegler György endéglőjt

Mészáros-utca 20. VőiösvArtsM 133.
Keltet József éttermei

Horthy Miklóa-ut 48. IV. KERÜLET:
Kiéin Gyula

Horthy Miklós-ut 20. Adorjánt Albert vendéglője
Klóze Róbert, Szarvas-vendéglő Régipostn-iilca 5.

Zugligeti-at 10. Az Apostolokhoz, Förster Miklós sörözője
Ixihonya Elek vendéglője Kigyó-utca 6.

Maros-utca 31. Erzsébet-plnce és élterem, özv. Szabó Imréné
Páll János vendéglője Egyetem-utca 5

Svábhegy, Fogaskerekű végállomás. Lukács János étterme
Rettlnger Márton vendéglője

Horthy Miklós-ut 14.
Irányi-utca 20

Mátyás Pince, Bnldauf Mátyás
Rudasftlrdő-vendéglő, Szép Józsefné Eakfl-tér 6.

Döbrcntei-tér 9. Petrakovlts József vendéglője
Székely Imre Bástya-utca 17.

Horthy Miklós-ut 4. Posch Béla éttermei
Szöts Lajos Kis rabló sörözője Váci-utca 34.

Zenta-utca 3. Schwetz István sörözője ..A Piszkoshoz**
Ifj. Tbék János vendéglője Cnria-utca 1.

Alkotás-utca 8. Spolaricb éttermei
Ifj. Wehrmann Béla étterme Ferenciek-tere 7.

Lágymányosi-utca 3. özv. Verbőczy Lajosné „Zenélő óra** vendéglő
Zöldfa-vendéglő. Kodra és Strassenrelter Városház-utca 3.

Krisztlna-tér 9.
V. KERÜLET:

U. KERÜLET: Gerbner József
Budai kis pipa-vendéglő, Mihály Gyula

Margit-körut 14. Kapcller Mihály
Váci ul 34.

vendéglője
Budai Vigadó-vendéglő, Kass Béla

Iskola-utca 1.
Szabadság-tér 5.

Keresztes Ede éttermei
Csokonay Lajos, Dreher-sőrcsarnok Vigadó tér 3.

Kacsa-utca 18 Kotz György vendéglője
Fahn FUlöp

Margit-kfirat 3
Nádor-utca 24.

Ligeti Imre vendéglője
Florlda-kloszk söntése

Schück élterme
I’ozsonyi-ut 4/d

Retek-utca 79
Molnár Ignác vendéglője

Szepesi Frigyes
Llpót-körut 13.

Fő utca 81. Éttermei
Pálffy étterem, Mayer Pál Erzsébet-tér 1.

Pálffy-tér 4.
Pávdi Ferenc vendéglője VI. KERÜLET:

Zslgmond-utca 1
Rleglcr János vendéglője

Iskola-utca 44.
Bakonyi Péter vendéglője

Caengery-utca 84
Rosenbaum Henrik Balázs Samu

Nagymező-utca 49.Fő-utca 40.
Tory-vendéglő a Régi zöldhordóhoz

Hattvu-utca 14
„Bécsi Sörház", Förster József

Klrálv-ulca 40.
Urbunlts Károly vendéglője

Lövőhöz utca 15
Beiházy Ferenc „Ezerjó" vendéglője

Városliget. Szécbenvi-fördő
Winkler Antal vendéglője „a 3 verébhez" Bergcr Alajos éttermei

Főutca 8 Andrássy-ut w

Ezen IdénykUlUnlegesség — amíg a kéazle
kávéházakban, vendéglőkben,

Vidéken: összes
minden jobb étteremben, káv

izvéiiy-Serföződe

se
úyeken megkezdődött ?

Démusz János éttermei Dénes József Dreher Sörözője
Nyugati pályaudvar 

özv. Érsek Mihályné vendéglője
József-körut 4

Gottlleb Ármin vendéglője
Szondy-utca 68 Gólya-utea 14

Farkas Hermann Glsslnger Vilmos Buffet
Jókai-utca 9. Népszínház-utca 46

Gráf János vendéglője Guttmann Gvőző
Rózsa-utca 79. Teleki-tér 6

Gregorits Ferenc vendéglője Gyarmathy András vendéglője
Hermina ut 59. Aggteleki utca 2

Hardy Gábor vendéglője Hoffmann Mihály vendéglője
Jókai utca 14. N’épszinház-utca 23

Ilkovlcs „Westcnd**-sörözö Krammer Manó
Bérli ni-tér 2. Dobozy-utca 1

Kőműves István étterme Kovácsevics Mllos éttermei (szabad csapon!
ícréz-körut 17. Rákóczi-ut 29

N’elger Jakab éttermei „Lukács** étterem-söröző
Teréz-körut 4. Rákóczi ul 55.

Régi Kéményseprő Vendéglő Mnloslk Ferenc vendéglője
Aréna-ut 106. Népszínház utca 15.

Sándor Istvánné vendéglője özv. Pclirlnger Ferencné vendéglője
Aradi-utca 61. Illés-utca 1

Sehwnrtz Márton Potzmann Mátyás éttermei
Podmaniczky-utca 47. OUől-ut 6

Slinkó Béla vendéglője l'utnoky István utóda Román János éttermei
Városliget. Mutatványos-tér.

Tóth Lajosné „Fekete Bika" vendéglője
József-utca 26

Rclchmann Gyula vendéglője
Sainyey-Mcrse-utca 17. Tisza Kálmán-tér 5

Wagner Béla éttermei Relgl Gy. Béla „Sport Buffet**
Andrássy-ut 44. József-körut 75

Werner László vendéglője Schmld Antal vendéglője
Nagymező-utca 41. Rökk Szilárd-utca 21

Zomhorlán Tamás vendéglője Stctner éttermei
SzondrVtca 29 József-körut 56

Szívós Zsigmond sörözője
VII. KERÜLET: József-körut 85

Bokor Ferenc éttermei 
Barosa-tér 13.

Bnln Balázs vendéglője 
Aréna-ut 58.

Feldmann Arnold vendéglője
Weaaelényi-utca 50.

Tingl Alajosné vendéglője
Főherceg Sándor-lér 3 

Tőkés Géza Klsplpa vendéglője
Szentkirályi-utca 17 

özv. Varga Jánosné vendéglője
Mária Terézia-tér 1

Iloffer Fcrene vendéglője
llka-utea 23. IX. KERÜLET:

özv. Keller Antalné vendélője Farkas Pál vendéglő étterem
Rákóczi-ut 10. Ollóiul V,

Kurz János Keleti pályaudvar éttermei Gcbaucr Rezső „Széchenvl-söröző**
Thököly-ut 1. Mester-utca 1 ,

Pólyák Sanyi étterme Hónig Adolf
Aréna-ut 68 Ferenc kőrút 24

Rlesz Henrik Rákóczi vendéglője Jankovlts Aladár FTC pálya
Rottunbiller-utea 21. üllői-ut 119

Schmldt János vendéglője Ifj. Király P. vendéglője n Marnthonl futóhoz
Bosnyák-ufca 3. niiői-ut 6i

Stowasscr József vendéglője Kohn Abrnhám
Garay-utca 50. ■ róf llaller-utca 2*'

Vadovlls Ferenc vendéglője Koréin Imre
Dohány-utca 54. Gróf HaUer-utca t

Varga János étterme Noflczrr Béla vendéglő-étterem
Erzsébet körút 8. Mester-utca 8

Wnltz György vendéglője Schwarz Miklós „Gamhrlnus étterem**
Wesselényi utca 57. Rnráros-tér 1

Werner Adolf éttermei Schwarr Zoltán llaller-N'agvvcndéglő
Károly király ut 19. Mester-utca 5. ;

Wiesner Vilmos vendéglője Vendéglő (Izem. „Vómhifz Pince**
Klrálv-utca 59H> Sóház-utca il

VIII. KERÜLET:
Welnberger Béla

TOzoltó-utca 68
Andrelcs Károly vendéglője Zónlk István „Fácán-vendéglő**

Kcrepesi-ut 5 f’llől-u' 115
Bandi Ferenc étlermcl

József-körut 46 X. KERÜLET:
Beer I.ászló vendéglője Winkler Antal vendéglője

Főherceg Sándor-utea 44 Delej-utca 2<

st tart — palackokba lefejtve is kaphatói
fűszer- és csemegettzletekben.
raktárosainknál,
éliázban és csemegeüzletben.
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nagynevű szülöttjé- 
Jókainé Laborfalvy

TÉBE gyűri körzete.
Takarékpénztárak és 

vasárnap tartotta meg 
ülését, a mé

— Időjárás. A Meteorológiai Intézel vasár
nap az időjárásról u következő prognózist 
telte közzé: Továbbra is szép idő várható, 
lassú felmelegedéssel.

PethM Imre, Laborfalvy Róza és Palo
tássy István emléktáblájának leleplezése. 
Jászberényből jelentik: A jászberényi kato
likus nőegylet szombaton tartotta fennállá 
sónak ötvenéves jubileumát. A szombati 
ünnepségek után vasárnap díszközgyűlést 
tartott a nőegylet, melynek során leleplez
ték Jászberény három 
nek, Pethes Imrének, ........ ,
Rózának és Palotásig Istvánnak emléktáb
láját. Mind a három elölt több száz főnyi 
tömeg gyűlt egybe az emléktáblák leleple
zésére. Pethes Imre emléktáblájának Mi- 
hályfl Károly, a Nemzeti Színház örökös 
tagja, Faragó Ödön és Géczy István mon
dottak beszédet, mig Jókainé Laborfalvy 
Róza emléktáblája előtt Fáy Szeréna beszélt. 
Palotássy emléktáblájánál pedig n Palotássy 
Dalkör adott elő dalokat.

— Megalakult a 
'Győrből jelentik A 
Bankok Egyesülete 
itt győri körzetének alakuló 
lyen Hegedűs Lóránt elnökölt. Az uj körzet
ben helyet kapott Győr-. Moson-. Komárom- 
és Esztcrgommcgye valamennyi pénzinté
zete, amely tagja a TÉBE-nck. Hegedűs 
Lóránt elnöki megnyitójában foglalkozott 
a bankokat ért támadásokkal és bejelen
tette, hogy a mezőgazdasági és pénzintézeti 
érdekeltségek 12 delegátusa a napokban 
közös tanácskozásra ül össze, hogy javasla
tot tegyenek a kormánynak a gazdasági vál 
ság eliminálása ügyében. Az alakuló ülést 
bankett követte.

— A La Fontaine Társaság közgyűlése. A Ln 
Fontaine Társaság vasárnap n Magyar Tudo
mányos Akadémia üléstermében közgyűlést 
tartott, Csengery János dr. egyetemi tanár el- 
nöklésévcl. Vikár Béla főtitkár jelentésének 
felolvasása után :i közgyűlés elhatározta, hogy 
októberben Zempléni Árpád emlékezetének 
megünneplésére ülést rendez A közgyűlés be
fejezése utón a Társaság előadó ülést tartott.

— Megválasztották a Ilndröá uj tisztikarát. 
A Hadröa, amelynek autonómiáját a belügy
miniszter felfüggesztette, ma tartotta a vár
megyeház nagytermében tisztújító közgyűlé
sét, amelyet a hadirokkantak óriási érdcklő- 
désselvártnk. A közgyűlésen Páskándy János 
dr. miniszteri biztos elnökölt. A tisztujitas 
során ügyvezető elnökké Érti János dr.-t, 
társelnökökké vitéz Arvátfalvy Nagy Istvánt, 
vitéz báró Rosner Istvánt és Kommendovics 
Gyuját választották meg.

— Negyvennapos bllliárdverseny Budapes
ten. A Magyar Billiárd Kör a Baross téri Keleti 
KAvébázban most kezdte meg négyhónapos 
hendikep-versenyét. A szombati első verseny
napon Pap mérkőzött Hcrcmanszky őrnaggyal, 
aki 248 pontos előnyt kapott s megnyerte a 
versenyt. Vasárnap Dávid játszott Balocky őr
naggyal. aki 257 forral indult. A győztes Dávid 
lett. Hétfőn délután (I órakor Mezcy mérkőzik 
Ncuwirth tel. A versenyeken részt vesz Ador
ján László, a kiváló bajnok is. aki külföldről 
érkezett meg n pesti billiárdmilingrc.

— Ar. Unilna autógyár megalapítójának tíz
éves jubileuma. Az Unitas Automobil Rt. vezér- 
ignzgntójn: Doctor Guido dr. ma ünnepli a 
vállalni alnpilósánnk tízéves jubileumát. A ju 
biláló vezérigazgató, aki a magyar közgazda
sági élet egyik legjelentékenyebb reprezen
tánsa, az aulószakinábnn kiérdemcllen előkelő 
poziciót foglal el. Vállalata meleg szeretettel 
ünnepli és ebben az ünneplésben az egész 
szakma egyöntetűen osztozik. Biztos, hogy az 
ünnepelt további alkotásaival csak fokozni 
fogja a magyar automobilipar produktivitását.

bánOpera Szalon
EiSEHiiuiá zeneszerző.

O z »o n n ii li : n t» versen y.

— Iluláloa szerencsétlenség a vadászaton. 
Nagykanizsáról jelentik: Tótszcntmiklós község
ben halálos vadászszerencsétlenség történt. Fű- 
löp József és Sértő János községbeli gazdál
kodók vadászatra indultak. Útközben Sértő 
megbotlott és az oldalán lévő fegyver elsült. A 
golyó oly szerencsétlenül fúródott a mellette 
haladó Fülöp Józsefbe, hogy a gazdálkodó 
nyomban kiszenvedett. A csendőrség megindí
totta a vizsgálatot

— Ila kevés pénzért elegánsan akar ruház- 
kodni, keresse fel László Sándor férfiszabómes
ter kitűnő hírnevű férflszabóüzlctét, Rákóczi-ut 
50, ahol saját műhelyében készít rendelésre 
mérték ulán. többszöri próbával férfiöltönyö
ket vagy télik .'illátokat 80 pengőért hazni és 
külföldi szövetekből. Minden darab a cégfönök 
irányítása és ellenőrzése mellett készül a leg
tökéletesebb kiállításban. Szövetmintákat vi
dékre bérineutve küld. Felhívjuk I. olvasóink 
figyelmét ezen harminc év óla fennálló cégre.

— The Grnmoplione Compnny Ltd., „lile 
’ev*s Volee*' a legközelebbi időben ma-

rsz.igi I. lenén .angol mérnökeivel, gramo- 
Ivéleleket készíttet. Sclmmrzenberg József 

magyarországi ügyvezető most fejezte be a 
nagyszabású program előkészítéséi, melyben 
a magyar zeneelet korifeusai csaknem teljes 
számban szerepelnek.

— lln olcsón akar csillárt vásárolni, most 
vegyen Meteor rl.-nál (Podmaniczky utca 27).

Véresre vert egy gyermeket 
a házmester

Az utcai járókelők meg akarták lincselni a házfelügyelőt
Vasárnap délután három óra körül az ut

cai járókelők az Izabella-utcában különös 
látványra lettek figyelmesek. Az Izabella- 
ntca 76-os számú ház előtt egy feketeruhás 
férfi kis gyermeket hurcolt be a kapu alá, 

a kaput lezárta és a gyermeket teljes 
erőből ütlegelni kezdte.

.Mindtöbben és többen lettek figyelmessé a 
a különös látványra, percek alatt mintegy 
százfőnyi tömeg csoportosult az Izabella- 
utcai ház előtt. A feketeruhás férfi, — aki
ről később kiderült, hogy Hortobágyi Pál
nak hívják, az Izabella utca 76-os számú 
hí' ' 'láz házmestere. —

perceken át teljes erőből ütlegelte a 
lehetetlen gyermeket, akit, miután arcát 
teljesen véresre verte, kilökött az ucára, 
majd — nehogy a felháborodott tömeg 
közül bárki is bejöhessen a házba, — 

a kaput Ismét lezárta.
Az összevert gyermek láttára többen annyira 
feldühösödtek, hogy döngetni kezdték az 
Izabclla-utca 76. számú ház kapuját és be 
akartak hatolni a házba, hogy meglincseljék 
az embertelen házmestert. A feldühödt em-

— Köpcsdy Elemér ünneplés?. A szeretet 
és megbecsülés impozáns megnyilatkozása 
mellett ünnepelték vasárnap délelőtt az ál
lami vas-, acél- és gépgyárak alkalmazottai< 
és munkásai a gyár vezérigazgatója, Köpesdy 
Elemér miniszteri tanácsos hivatali szolgála
tának harmincadik évfordulóját. A gépgyár 
Golgota-uti dísztermében lefolyt ünnepségen 
megjelentek a honvédelmi, a pénzügyi, a 
kereskedelemügyi minisztérium, az állam
vasutak igazgatósága, a vas- és gépgyárak 
egyesületének, a mémökegyletnek kiküldöt
tei, valamint a magyar gazdasági és társa
dalmi élet számos kitűnősége. Cserkészek és 
leventék sorfala közt vonult be a feldiszitelt, 
zsúfolásig megtelt nagyterembe Köpcsdy 
Elemér miniszteri tanácsos, vezérigazgató, 
akit elsőnek Dukay Takács Géza országgyű
lési képviselő, az egységespárt igazgatója üd
vözölt s az egységespárt nevében babérágat 
nyújtott át. Lénárt Sándor vezérigazgató
helyettes köszöntötte ezután az ünnepeltet s 
átadta az állami vasgyárak tisztviselői kará
nak ajándékát, hatalmas márványba foglalt 
ezüstreliefet. Kcrkay Sándor, az állami gép
gyárak munkásai, Melczer János és Kollár
esik Imre pedig a diósgyőri állami vasgyár 
és a bányatelepek munkássága nevében kö
szöntötték a jubilánst, akinek ezüstplakettct 
nyújtottak át. Köpesdy Elemér meghatottan 
köszönte meg a meleg ünneplést, vázolta 
azokat a nehézségeket, amelyekkel az állami 
vasgyáraknak a jelenlegi nehéz gazdasági vi
szonyok között meg kell küzdenie. Miután 
azonban teljes az összhang az alkalmazottak 
és munkásság között, a nehézségeket köny- 
nyen le lehet majd küzdeni. A vezérigazgató 
beszéde végén bejelentette, hogy a vasgyárak 
tanonciskolái legkitűnőbb növendéke szá
mára alapitányt létesített.

icsemeoesaitt
ismét Kapható. j

— Megjelentek a nagytipusu autóbuszuk. 
Most készültek el a Magyarországon elsöizbcn 
gyártott 3 hengeres autobuszkocsik, amelyeket 
szombattól kezdve fokozatosan adnak át a for
galomnak. A nagytipusu autóbuszok pre
mierje szombat délelőtt volt éa amerre a 
MÁVAG tipusu háromtengelyü autóbuszok el
haladtak, mindenfelé általános feltűnést kel
letlek. A gépkocsik alvázát a budapesti állami 
gépgyár készítette, a kényelmes és Ízléses ka
rosszériát pedig a Ganz—Danubius-gyár. A 
kocsik könnyen és biztosan mozognak még az 
emelkedő és keskeny utcákon is. Minden alkat
részük magyar gyártmány. A nagytipusu autó
buszok, amelyekből 25 készül el fokozatosan, 
az 1, 3, 5-ös relációkban, tehát az Andrássy- 
uton és Budán fognak közlekedni .

— Eljegyzés. Dán Károly és neje Stadler Ka
milla leányát Böskét eljegyezte Dégh Imre.

— Gyermekparallzls Szekszárdon. Szek
atúráról jelentik: Szekszárdion gyermekpara- 
lizisjárvány ütötte fel a fejét, amely a ható
ságok erélyes közbelépését váltotta ki. A szü
lők körében óriási a pánik, éppen ezért 
Tolna megye alispánja intézkedett, hogy a 
szekszárdi elemi iskolákat a járvány tarta
mára zárják be.

— Meghalt a miskolci kereskedelmi ka
mara elnöke. Miskolcról jelenik: Álalános 
megdöbbenést keltett a városban, hogy 
Bécsben vasárnap hirtelen meghalt Iléthársi 
Neumann Adolf, a miskolci Kereskedelmi 
Kamara elnöke. Az elhunyt kereskedő szé
leskörű közgazdasági tevékenységet fejtett 
ki, több mint egy évtizede volt köztisztelet
ben álló elnöke a miskolci kereskedők tes
tületének Halála városszerte nagy részvétet 
1 •’Hrit.

pincében sm varjas « csóka Mi

n

tn-berek csak néhány higgadtabb járókelő 
nácsára álltak el a kapu betörésétől.

Pár perc után a Bajnok-utcai rendőrőr
szobáról rendőr jött a helyszínre, aki jegyző
könyvet vett fel a történtekről. Amidőn a 
rendőr megkezdte az összevert fejű gyermek 
kihallgatását, a helyszínre érkezett a gyer
mek anyja, Zombori Józsefné, Andrássy-uti 
virágárusnő, aki meglátva összevert gyer
mekét, pillanatra eszméletét vesztette. Zom
bori Józsefné, midőn magához tért, az össze
vert gyermekkel a főkapitányságra sietett, 
ahol

feljelentést tett az embertelen házmester * 1 
ellen.

A főkapitányságon orvosi látleletet vettek fel 
a sérülésről, majd megindították a vizsgála
tot az Izabella-utcai ház házmestere, Hor
tobágyi Pál ellen, aki mint kiderült, azért 
verte össze a tízéves gyermeket, mert az né
hány nappal ezelőtt az Izabella-utcai

ház előtt labdázott 
löbbedmagával és dacára a házmester fel
szólításának, továbbfolytatta a labdajátékot 
a ház előtt. •

Egészen biztosan ezt fogja mon
dani mindenki, aki László Lajos 
kitűnő hírnevű férfiruhaüz- BR 
létében, Vilmos császár-ut “íll, 
féríiruhát fog vásárolni. Aki tehát 
finom szövetből olcsó férfiruhát 
óhajt vásárolni, keresse f el a fenti 
megbízható céget, ahol az előző 
idényről visszamaradt, azonban 
nem divatját múlt saját készít- ,. uivaauiua. ugyvium, 
ményü divatos iérfiöllönyök vagy vásárlási lehetőségre.

— A szegedi egyetem tanévnyitó ünnepe. 
Szegedről jelentik: Vasárnap délelőtt tartotta 
ünnepi megnyitó díszközgyűlését a magyar 
királyi Ferenc József Tudományegyetem ta
nácsa, amelyen az egyetem teljes tanári karán 
kivül megjelent dr. Glattfelder Gyula Csanádi 
megyéspüspök és Mártonffy Károly miniszteri 
osztálytanácsos a kultuszminiszter képviseleté
ben. A lelépő tanács nevében dr. Dézsy Lajos 
lelépő rektor magnifikus üdvözölte a kultusz
miniszter _ képviselőjét, a megjelent méltóságo
kat, a közönséget és az egyetemi ifjúságot 
Jelentésében elmondotta, hogy az egyetemi 
építkezések befejezésükhöz közelednek. A 
rektori jelentés kiemeli még, hogy az egyetem 
disztoktorának, Lord Rothermerenek 100 000 
pengős adományából Lord Rothermere-alapit- 
ványt létesített. Bejelentette végül, hogy az 
egyetem diszloktorává választotta Bccker po
rosz kultuszminisztert. Azután örömmel üdvö
zölte utódát, dr. Győrffy István ez évi rektor 
magnifikust és átnyújtotta neki a rektori 
nyakláncot A nagy éljenzéssel fogadott beszéd 
után Győrffy megköszönte az üdvözlést és meg
köszönte az üdvözlést és megtartotta székfog
lalóját, melyben ismertette Kolozsvár botani
kai múltját

— A Magyar Részletkereskedők Országos 
Egyesületének értekezlete. A Magyar Részlet
kereskedők folyó hó 26-án, csütörtökön, az 
egyesület helyiségében a szokottnál is népe
sebb értekezletet tartottak. Quitt Lipót ügy
vezető elnöflc felhívta a tagok figyelmét arra, 
hogy a küszöbön álló események oly feladatok 
elé állították a vezetőséget, mely az erők teljes 
összefogását tette szükségessé. Az értekezlet 
során Verebélyi elnök, majd Rákosi Hugó, 
Espár Sándor és Vidor József elnökségi tagok 
mondották el érdekes és értékes véleményei
ket. Beck Hugó dr. egyesületi ügyésznek a 
készülő részlcltörvény ós a magúnalkalmazol- 
tak jogviszonyait tárgyaló törvényjavaslatról 
tartott ismertetést. Quitt ügyvezető elnök a vá
lasztmány nevében felkérte az ügyészt, hogy e 
tárgyban az elnökséggel karöltve legye meg 
legsürgősebben a szükséges intézkedéseket. 
Miutón Beck dr. a jövö évi adóközösség iránti 
intézkedésre ugyancsak felhatalmazást nyert 
az elnökségtől, az értekezlet véget ért.

— A magyar automobilsport legkiemelkedőbb 
eseménye, a tegnap lefutott Svábhegyi ver
seny alkalmából n sportolók a győzelem ér
dekében a legjobb versenygépeken állottak 
starthoz. A versenyhez természetesen a meg
győződésük szerinti legjobb és legnemscebb 
üzemanyagot keresték ki. Gumiban a leg- 
hálásabb az előlegezett bizalomért a Dunlop 
volt, amely pneumatikkal nem kisebb nagysá
gok, mint Szénúsy Alán, Hetcés Sándor, gróf 
Vay László Bugatti-vcrsenyzők, — a Tátra team 
összes tagjni: Wermirovszky, Rákossy, Fellner, 
— valamint n motorkerékpárosok közül: Ba
lázs László, Deli Lajos, Koznia Endre, l’rbnch 
I/'szló, ifj. Hóra Nándor, nyerték ver senyéikét.

a Icg-

Váltóhitelt 1
tolvósitunK kerssksaoknak MO- 
nyosen arulecozat eilenMien.

„ Budapesti Hllel És Jelzátoobank, V. Akadémia-tL 3
— Agnosz-kálták a Mozsár-utcai Ismeretlett 

öngyilkost. Pénteken este 10 órakor a Mo 
zsár-ulca 4. számú ház harmadik emeleti 
folyosójáról az udvarra vetette magát egy 
jól öltözött idős uriasszony, aki halálra zú
zódott a kövezeten. Holttestét beszállították 
a törvényszéki orvostani intézetbe. A rendőr
ség vasárnap délelőtt megállapította az isme- 
rétién idős uriasszony kilétét, özv. Mech- 
lovics Ferencné, született Siplát Mária, 69 
éves bécsi születésű asszony volt a Mozsár
utcai ház ismeretlen életuntja, aki egy keres 
kedőnek özvegye. Rokonai 
tásai szerint, lelki bánata 
tettét.

és ismerősei álli- 
miatt követte el

A Király-utca 73.— öngyilkos uriasszony. „ ___  ...
szám alatt lévő Király Színház drogéria tulaj
donosának, Kádár Gyulának felesége vasárnap 
öngyilkosságot köoetett el. Nagymennyiségű 
lumináloldatlal megmérgezte magát; a mentők 
eszméletlen állapotban szállitották a Liget-sza
natóriumba, ahol azonban eszméletre téríteni 
nem sikerült. A húszéves uriasszony, aki másfél 
évvel ezelőtt ment feleségül Kádár Gyulához, 
az utóbbi hónapokban különváltan élt férjétől 
és valószínű, hogy az öngyilkosságot családi 
okokból követte el.

az

Jelöltök remek szabásban, kifo
gástalan kivitelben. fekete, kék 
barna, kékesszürke kamgarnszö- 
vetből és posztóból vagy DoubI 
átmeneti felöltők páratlan szép 
választékban és minden nagy
ságban kerülnek csaknem fél- flC 
árban—ameddig a készlet tart *tU 
pengőért eladásra, — Felhívjuk 
t. olvasóink figyelmét ezen olcsó

— A tegnapi svábhegyi verseny alkalmával 
ismét bebizonyosodott az a tény, hogy a Castrol- 
olajná! jobb és kedveltebb nincs a világon. 
Ismét több, mint kélszerannyi győzelem fűző
dik a Castrol nevéhez, mint az összes többi 
olajmárkához együttesen, ami élénk bizonyí
téka annak, hogy a versenyzőknek legnagyobb 
része csak akkor tekinti üzembiztosnak a gé
pét, ha ezt az olajat használja. Érdekes meg- 
cmlitésrcméltó tény, hogy az összes fönnálló 
svábhegyi rekordok, mint legjobb solo, oldal
kocsis motorkerékpár, túrakocsi, sportkocsi és 
versenykocsi eredmények Castrol-olajjal állít
tattak föl.

r endelő vér- éa nem !bet» 
gek részére. EZtst Ml* 
»8rsan-fl*ss». Rendelés 
egész nap. MWozl-«1» 
Lem.1 RAknssnl nembe*

— Vasúti menetrendváltozás. Az uj téli vas
úti menetrendeket a most megjelent Vasúti Út
mutató a magyar és közös közlekedési válla
latok hivatalos menetrendkönyve közli. Az 
összes vidéki autóbuszjáratokat tartalmazó hi
vatalos Autobuszmenelrend-füzet minden pél
dányban mellékelve van. Ara 1 pengő 60 fillér.

— Uj cigaretta jött forgalomba a napok
ban ,,A’ tz“ • üdítő cigaretta elnevezéssel, me
lyet a M. Kir. Dohányjövedék Kállay Taniás, 
vaalmint az összes dohánykülönlegességi áru
dái utján már árusítanak. Az igen ízléses és 
;nom, aranyvégü cigaretták 20 darabos doboz
ban, staniolba vanak csomagolva. A valódi 
keleti dohányból készült cigarettáknak oly tu
lajdonságuk van, hogy a füstjével beszivott le
vegőt és a szájüreget fertőtleníti és ezáltal 
szervezetünket megóvják minden járványos be
tegségtől, amellett kellemessé teszik a szájízt 
és a dohányzástól eredő nicotinmérgezésl el
lensúlyozza, sőt lehetetlenné teszi. Az uj ciga
retták iránt a hölgyek is nagyon érdeklődnek.

— Jő — árut — olcsón — ezen hármas jel
szóval ajánljuk tisztelt olvasó közönségünknek 
az Olcsó Maradékvásár és Textilraktárt. Csak 
az udvarban, Király-utca 32. sz. alatti kis bol
tot. Ezen cégnél jelenleg is 1 méter kitűnő mi
nőségű bársonyflanell 1 pengő 48 fillérért, vagy 
duplagalléros színes férfiing 3.96 pengőért, 
vagy 1 pár kitűnő minőségű férfizokni 39 fil
lérért beszerezhető.

— Sokat panaszkodtak az osztálysorsjáték fő
húzásainak második felében, hogy nem kaptak 
pólsorsjegyet, mert a főúrusitók az összes sors
jegyeket eladták. Miután az uj sorsjátékra a 
kereslet még nagyobb, ajánlatos, hogy mindenki 
most az I. osztály húzása előtt vegye, vagy ren- 
dejle meg sorsjegyét, mert később előrelátható
lag Ismét nem lesz sorsjegy kapható.

— Az ősz a férfidivatban. Az őszi idény be
köszöntésével a férfink gardróbja is kiegészí
tésre szorul. Fényes Marcel elismert férfldivat- 
áruüzletébcn (VI., Tcréz-körut 34.) az átszerve
zés miatt mos tbeszerzési áron alul szerezhetők 
be elsőrendű angol és skót szövetkülönlcgcssé- 
gek, selyem nyakkendők, ingek, nadrágszövetek 
pyjainák, felöltők és átmeneti kabátok, zseb
kendő^ és Borsnhno kalapok.

cigányzene
kara élén
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S Z B II Á Z - MOZI
Karhatalommal akarta megakadá

lyozni Lakatos László darabja 
próbáit a Belvárosi Színházba i

Éles differenciák a szerző és az igazgatóság között 
a szereposztás miatt

A Belvárosi Szinház nnivészvezetősége, 
amely a legtiszteletreméltóbb szándékkal és 
nagyon megbecsülhető tervvel az írók szín
házát akarja csinálni a Belvárosi Színház
ból és amely a Földnélküly János előadásá
val hitet tett a komoly szinházvezetési terv 
mellett váratlan

afférba keveredett Lakatos Lászlóval, 
a kitűnő Íróval.

A Belvárosi Szinház tekintet nélkül a 
Földnélküly János sikeres előadássoroza
taira, ezen a héten már megkezdte a próbá
kat Lakatos László „Tizennyolcévesck" c. 
uj darabjából. A szinház két igazgatója, 
Heltai Jenő és Lengyel Menyhért kiosztot
ták a szerepeket és a szinház megnyitásakor 
hangoztatott elv szerint a három vezető 
Férfi és az egv női főszerepet

teljesen fiatal színészekre bízták.
Lakatos ehhez a szereposztáshoz 

nem adta meg hozzájárulását.
Nem Írjuk ki azoknak a fiatal színészeknek 
a neveit, akik a szinház első szereposztásá
ban szerepeltea, de tényként kell leszögez
ni, hogy ezek az emberek, akik a szinház 
vezetőségének bizalmá' bírták, valóban sok 
reményre formálnak jogot. Lakatos azon
ban

féltette gondosan megírt darabjának 
sorsát a teljesen kezdő színészektől 

és belőlük legfeljebb kettőt akart meghagyni 
a premier szinlapján. Mikor a szinház en
nek ellenére kiosztotta a szerepeket és 
ezekkel a színészekkel irta ki Lakatos 
László darabjának próbáit, a szerző megle
hetősen éleshangu és feltűnést keltő levél
ben tiltakozott darabja próbái és annak 
előadása ellen.

Lakatos László levelében nem irt keve
sebbet, mint azt hogy

visszavonja uj darabját a Belvárosi 
Színháztól és amennyiben a szinház a 
próbák után előadja darabját, kényte
len lesz karhatalommal megakadá
lyozni darabja premiérjénck megtartó

iét.
Erre azonban nem került sor. Ugy a 

szinház, mint Lakatos László koncesszió
kat tettek. A szinház

a női főszerepre leszerződtette Székely 
Lujzát

s ezzel azután el is múlt a rendkívül súlyos
nak induló affér és a szerző a szinház ve
zetőségével karöltve, a legnagyobb barát 
Ságban vesz részt darabja további próbáin.

Premier után
Az hát a szerelem cimü burleszket a kri

tikákkal. ellentétben a közönség nagyon me
legen fogadta. A premier utáni napokban 
állandóan emelkedik a megrövidített darab 
publikumának' létszáma és, ezzel arányosan 
mindig hangosabbat és hangosabbat kacag
nak azokon a helyzeteken, amelyeket nagy 
bőséggel zsúfoltak össze az operett angol 
komikus szerzői. Kabos Gyula kihasznál 
minden helyzetet, ő viszi a pálmát a nevel
tetés terén, Fejes Teri bűbájosabb, mint 
volt, Szokolay Olly pedig, akármit is beszé
lünk, primadonnának termett. Jávor l’ál 
ügyesen érzi meg az operett burleszk izét, 
Eric Vogel díszletei uj irányt jelentenek a 
szinpadi díszítés terén.

Valaminek történni kell, — ez a darab
eim valóban áll arra a színműre is, amit 
Drégely Gábor Lakatos László társaságában 
irt a Magyar Színháznak. Sem a szombati 
premier, sem a vasárnapi második előadás 
közönsége nem találta meg a darabban azt, 
aminek történnie kellett volna. Valahogyan 
ugy érezzük, hogy ennél a darab alkotásá
nál nemcsak a darabbeli !ró invenciója jut 
holtpontra, de Drégely Gáboré is, aki vi
szont — azt el keli ismernünk — igen sok 
mulatságos helyzetet bravúrral kihasznált. 
Lázár Mária gyönyörű volt. Biller Irén is 
tetszett. Kiss Ferenc, a nem neki való sze
repben már kevésbé.

*.
Lakner bácsi gyerekszínháza — is meg

nyílt az Uj Színházban. A szombati első és 
a vasárnapi második előadásán kacagó gyer
meksereg élvezte végig a műsort és ez az 
édes zene szentesítette az uj színházi vál
lalkozás sikerét. Kétségtelen, hogy Lakner

Artúr, aki maris igen népszerű a gyermekek 
körében, a legjobb gyermekszórakoztatónak 
bizonyult. Volt itt minden, ami kell. Há- 
romfelvonásos gyermekoperettől kezdve — 
nézőtéri labdajátékig minden.

sf ta el szövetét!
WVöl Elsőrendű szabászat kitűnő kellékekkel, 

kétszeri próbával

W öltflny-fazón áss 80 P |
f Átmeneti 80 P |

KOCH AMERICAN TAII.OR

VI., 1»I,IRISTA-IJTCA 5
Tel.; 895 — 34. (Váci-utca sarok, Piaristák épületében) 

_________ Angol szövetekben nagy választék

Soványiló kenyér GLASNER MIKSÁNÁL, 
Király-utca 56. Aut. 229- 14.
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Emlékszik még a

CIGÁNYPRÍMÁS
slágereire?

Próbálja csak dudol n 1:
Az ócska Stradivári

Vágyé z t:
Gingatlá, mint a pillangó . . ‘

nej de szép volt!

Most filmet csináltak ebből a remek 
operettből és csütörtökön színre is kerül a

CORVIN-ban

Érdekes komplikációk a nürnbergiek vendCgszereplésívei kapcsolatosan
A magyar királyi Operaház múlt évi 

„nürnbergi magyar hét" vendégszereplésé
vel kapcsolatosan a nürnbergiek visszaad
ják október közepén a magyarok vizitjét. I 
Nürnbergitől pesti vendégszereplésre indul 
az Operaház és a nürnbergi Városi Színház 
is, amely a prózai előadást is be fogja mu
tatni, — természetesen német nyelven — a 
budapesti közönségnek. A nürnbergiek fo
gadtatását rendező kultuszminisztérium egy 
ideig természetesnek találta, hogy az Opera
ház a nürnbergi öperistáknak, a Nemzeti 
Szinház pedig a német drámai színészek
nek nyújtson vendégszerető otthont.

Egy váratlan felfedezés azonban súlyos1

komplikációk elé állította a kultuszminisz
tériumot. A minisztérium egyik magasrangu 
tisztviselője ugyanis kiderítette, hogy

a Nemzeti Színház alapitó levele egye
nesen megtiltja az idegennyelvü elő

adásokat
Nemzeti Színházban. Ezen az alapítólevéla

által felállított szabályon pedig éppen a 
kultuszminisztérium nem üthet rést, ezért 
hosszas tanácskozások után úgy döntöttek, 
hogy a nürnbergiek által előadandó „Ham
let" az Operaházban kerüljön színre, mert 
az Operaház alapítólevele az idegennyelvii 
előadásokról nem intézkedik.

EZ HÁT A SZERELEM
Minden este véglgkacagjik FÖV8fOSÍ
Minden este véglgtapsollSk ílnPIPttCjinhál

EZ HÁT A SZEKEEEM

Tóm mar és Tsa
a Király Szinház operettje

Főszereplők: Gaál Franciska, Rákosi Szidi, Vaály Ilona, Bársony 
Rózsi, Kertész Dezső, Dénes Oszkár, Körmendy János. 

Bemutató : szerdán, október 9-én.

színházi napló igazgatóságról való lemondását, helyettük 
pedig dr. Molnár Jenőt és Márkus Alfrédot 
választották meg. Az évi tantiémelosztó bi- 

; zottság megüresedett helyeire pedig Zerko- 
, vitz Béla és a Rózsavölgyi zenemükiadő-cég 

került.
TTcdden kezdik a próbákat a Városi Színház- 

bari Márkus Alfréd és Martos operettből, 
a „Katicából1' A Katica magyar levegőjű, ked
ves meséjü huszártörténet. A főszerepeket 
Biller Irén, Zilahy Irén, Rátkai Márton és a 
színház uj bonvlvánja. Tolnai Andor játszók. 
"fZlyh Miklós, a Fővárosi Operettszinház tit- 
•' kdra, aki a legkeresettebb rádió- és gra

mofonművészek sorából való, vasárnap Po
zsonyba utazott, hogy az ottani Polidor-gra- 

.“’ü-'í f------ 1 niofongy,lrl,an hu„ magyar slágert tnekeljen
Harsányt Zsoltnak és Nádor Józsefnek az gramofonlemezre.

Salamon Béla kabaréja, a Terézköruti
Színpad szakított tradícióival és egy 

háromfelvonásos vígjátékot ad következő 
műsorában. A darab címe: Egy ember, aki 
felmászott a Turulra. Ezt az embert Sala
mon játssza, a rendkívül mulatságos víg
játék szerzői pedig Nóti Károly és Vadnai 
László.

TTasárnap tartották közgyűlésüket a Ma- 
* gyár Szövegírók. Zeneszerzők és Zene

műkiadók Szövetsége. Huszka Jenő elnök-
I t - -I- . .. , i zsongva utazón, nogy az ottani roltdor-graírl^eí /o/pl ír „ W,, nme/p ri/ogedío I m„/o„radr(,an Au„ m„rju„r slág„t énekeljr,

fi arsnnnt 7. s o /1 n n L~ fi 9 ni Atlnr 1 n — « „ i ■>I- .   -

R&sputin leánya
már holnap fellép

a

(

TABARINBAN
Páholy és asztalrendelések. Telelőn: J. 321—16.

Az Andrássy-uti Szinház erősen készül a 
hét végén tartandó premierjére. Két

ségtelen, hogy ez az uj műsora felül fog 
múlni minden eddigit, mert az íróknak és 
a vendégszereplő művészeknek olyan légió
ját állítja a közönség szolgálatába, amely 
eddig teljesen szokatlan volt a kabaré kör
nyékén. A próbák alatt azonban itt is meg
történt a szokásos primadonna-összeveszés. 
Bajor Gizi, aki Zilahy Lajos egyik darab
jában, a műsor főslágerében lép majd fel, 
a próbák alatt visszaadta Zilahynak a da
rabot azzal, hogy azon módosításokat vé
gezzen el. Zilahy azonban nem volt haj
landó a változtatásra és emiatt a prima
donna otthagyta a próbát. 4 dologból azon
ban nagyobb baj nem lett, mert másnap 
Bajor pontosan megjelent és pillanatnyi ide
gességének tudatta be az előző napi in
cidenst. Zilahy darabja különben egy tör
vényszéki tárgyaláson játszódik le.

Tfrősen készül a Király Szinház a „Tommy 
és társa1' cimü operettre, amelyet Szilágyi 

László és Andai Ernő irt közösen, mig zenéjét 
Tamásy Pál, a Csókvásár cimü operett egykori 
kitűnő szerzője irta. Tamásy Pál az operettje 
zenéjéről a következőket mondotta:

— Igyekeztem, hogy az operettben tényleg 
melódikus zenét adjak. A jazzfelfogást háttérbe 
szorítottam. Kacsóh Pongrácz tanítványa va
gyok és azt a nemes tradíciót, amelyet nagy 
mesterem teremtett, szeretném szerény tehet
ségemmel ápolni. Nem jazz-operettet írtam és 
a slágerekről is azt tartom, hogy azokat nem a 
szerzők nevezik ki, hanem a közönség érzi 
meg. Szerény véleményem az, hogy mint régen, 
most is a legmelődikusabb dalok lehetnek a 
legnépszerűbbek. Az operettben Rákosi Szidi- 
nek és Gaál Francinak lesz egy olyan jelenete, 
amely a legszigorúbb mértéket véve alapul is 
grandiózus jelzőt érdemel meg. A másik érde
kesség, hogy a Király Szinház beszerezte a 
Pesten még sohasem használt zenekart instru 
meritumot, a „vibrafont", amelyet legfeljebb 
Jack Hylton zenekarában láthatunk.
H^egnap este érdekes vendége volt a Fórum 

Filmszínháznak, amely a „Singing fool" 
cimü beszélőfilm mellett egy egyfelvouásos 
Gigli éneklőfllmet is játszik. Az érdekes vendég 
nem volt más, mint Gigli személyesen, akinek 
figyelmét felhívták arra, hogy filmje jelenleg 
éppen Budapesten fut. Gigli látható örömmel 
nézte végig páholyából filmjét, azután vígan, 
'ütyörészve elhagyta a színházat.
JfJTárom pengő a legdrágább helyi — Ezzel a 

nagyszerű elvvel indul el útjára kedden 
Budapest uj szórakozó helye, a Komédia Or 
feum. Már az első műsorának plakátja impo
nálói Solti Hermin, a Békeffy vocál-kvartett, 
Weigand Tibor, Tamás Benő, Szirmai Rezső, a 
„Gallai trió" nevét látjuk a változatos műso
ron. Gallai Nándor, aki ezzel a fellépésével 
szakit a színpaddal, artista-számát itt mutatja 
be először a közönségnek.

as Madclien am Volán a német cime 
annak a Bús Fekete László vígjátéknak, 

amelynek próbáit hétfőn kezdi meg a Ma
gyar Szinház. Az uj darab főszerepeit Tit
kos Ilona, Hegedűs Gyula és Dénes György 
játsszák, de főszerepet kap egy Szigeti Jenő 
nevű fiatal kómikus, akinek Dayka Margit- 
szerül feltűnését jósolják a pesti színpadon. 
,-lz első felvonás egy Andrássy-uti autóke-

B
A szerelem álma

Metró-világaftrakció, főszerepben:
Joan Cra wíord é. Nilsfisther

Hloti pilóta lesz
A legnagyobb vígjáték

Csütörtöktől DEÍCWl

reskedésben játszódik le, ahol Hegedűs 
Gyula egy amerikai selfmademan karriért 
csinált férfi autót vásárol. Turay Ida egy 
francia táncosnőt játszik (úgy iát szik, kinö
vesztették már a bak fis-szer epekből). A da
rab érdekessége még az, hogy a harmadik 
felvonásban Kálmán Imre irt betét chan
sont Titkos Ilona részére.

Vígszínház
Szombaton, október 5-én

Molnár Ferenc premier: 

Egy, ketlő, három 
Góth Sándor, Makay Margit, 

Rajnai Gábor.

marsall
Gombaszögi Frlda

Vértess

A z elmúlt héten egy érdekes családi vi- 
szályra tett pontot a bíróság ítélete. 

Fodor László, aki leginkább családi ügyei 
miatt már huzamosabb ideje Bécsben tar
tózkodik, megjelent a budapesti törvény
széken a feleségének ellene beadott váló
pere tárgyalásán. Közös megegyezés alap
ján a bíróság ki is mondta a válást. Ezzel 
kapcsolatban írói és művészi körökben erő
sen beszélik, hogy egy másik kiváló iró is 
válik a feleségétől. Az iró baráti köre azon
ban kijelenti, hogy ezek a hirek, amelyek 
komoly válságról beszélnek, nem felelnek 
meg a valóságnak, hanem inkább egy múló, 
családi viharról van szó, de semmiesetre 
sem a mindent elsöprő tájfunról.

ioMMŰmban
AinüKALS

Amerika logDépsternbb lazkAnekeeel

TTTZÉ A TARASSOV
avec

Mlle LYDINA
a párisi í-ólios Bergere starjai

F R E » O N Y
a százarcú komédiás

Nagysúm, nemdebár?!
Pesti groteszk. Irta és zenéjét szerzetté Zerkovttz Béla. Előadják. Sugár Flóri és Qallai Nándor

Márkás Alfréd legújabb slágerei
IIOI.K.S »ROS 
az akrobatika legújabb trükkjei 

Ércktlvy László 
Derrington and Pauly 

kerékpár szenzáció

Sárossy Mihály 
GI-IiT, CxltAEF & C°* 

.Táncőrület- c. szkeccsükben

A D I B A
Békeffi László tr fája. - Szereplők: 

Trukár Ferdlnánd, cupr Inger.Kolkó József 
Zsuzsi_________ _______________________Somiár Stefi
Tercsi_____ __________ _____ ___________ Szemlér Mária
Nacceága ........................................ ................ Bajtbav Mártha
Rusnyák Ferenc, kocsivezető „........... Simó Mihály

Kezdete fél 9 órakor

Valmnlnek löriétí kell
vigjátékujdonság

Magyar Színház
Honlhy Hanna még tizszer lép fel a

SZÖKIK AZ ASSZOXY
primadonna szerepében.

Legközelebbi előadások holnap kedden, szerdán, pénteken este, vasárnap délután és 
este.

Főszereplők: Honthy Hanna, Rátkay Márton, Zilahy Irén.
A legdrágább hely 6 pengő.

városi sziwnAz

Remeit az ühdráSSV-UTI SZÍNHÁZ műsorailaaja wj&ih^
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Beregi Oszkár kibékült 
Hegedűs Gyulával

A két művész találkozása a szanatóriumi betegágynál
Akik sajnálkozva és fájdalommal nélkülö

zik Beregi Oszkárt a magyar színházi élet
ben. most megnyugvással vehetik tudomásul, 
hogy

Beregi Oszkár kibékült Hegedűs Gyulá
val.

így aztán likvidálódott az utolsó ellentét is, 
amely Beregi Oszkárt, a Nemzeti Színház 
volt kiváló művészét arra kényszeritette, 
hogy távol hazájától az emigrációt válassza.

A kínos és kellemetlen afl’ér előzményei tiz 
évre nyúlnak vissza. Hegedűs Gyula, aki a 
kominűn után egyideig az intranzigens állás
pontot képviselte, kifogásokat emelt Beregi 
Oszkár állítólagos kommünbeli szereplése el
len. Hegedűs Gyula akkoriban a Szinészszö- 
vetség elnöke volt és igy véleménye is döntő 
súllyal számítódott a pesti színházi világban. 
Az affért, amelynek részleteire az idők fo
lyamán már a jótékony feledés homálya bo
rult, nem akarjuk Itt újból részletezni. Tény 
az, hogy ennek következtében

Beregi Oszkár megvált ■ magyar szín
padtól, külföldre utazott,

egyideig Bécsben élt, azután Amerikába ha
józott, hogy ott a filmnél keressen magának 
exisztenciát. A néma film válsága azonban 
(állítólag más okok is) újból Európába 
kényszeritették Beregi Oszkárt, a kiváló mű
vészt és azóta sem múlik el egyetlen szezon 
sem, hogy Beregi Oszkár pesti fellépésével 
kapcsolatosan különböző hirek ne jelentek 
volna meg a sajtóban. Beregi Oszkár azon
ban mindannyiszor kénytelen volt kitérni a 
pesti színigazgatók meghívása elől. Ugyan
ebben az időben történt azután az, hogy a 
Pozsonyban vendégszereplö Hegedűs Gyulát 
Beregi Oszkár miatt súlyos támadások érték, 
uí?y» hogy ® művész pozsonyi vendégszerep 
lése után meglehetősen keserű szájízzel tért 
haza.

Már már úgy látszott, hogy Beregi Oszkár 
sohasem lép fel többé magyar színpadon. 
Még a múlt évben is, amikor pedig Beregi 
Oszkárt a Belvárosi Színház élén szerették 
volna látni, elhangzottak olyan kijelentések, 
hogy a kitűnő művész visszatérése magyar 
színpadra még nem kívánatos és ezt az elta- 
nácsolást Hegedűs Gyula szájába adták 
Hegedűs azonban most már

a legerélyesc,bhen és leghatározottabban

tiltakozott
és kijelentette, hogy boldog lenne, ha Beregi 
Oszkárnak olyan sok félreértés és tragiko
mikus ellentét után kezet nyújthatna. Ugy
látszik ez a kijelentés jutott eszébe Beregi 
Oszkárnak akkor, amikor hirt kapott pesti 
itt tartózkodása alatt Hegedűs Gyula súlyos 
megbetegedéséről. Beregi éppen a turnéját 
abszolválta Erdélyben és átutazóban volt 
Pesten. Pénteken délután a Fasor-szanató
rium lohndlenerje egy névjegyet vitt be 
Hegedűs Gyulának — Beregi Oszkár név
kártyáját. Hegedűs, bár lázasan feküdt, a 
legnagyobb melegséggel invitálta szobájába 
Beregi Oszkárt, aki

egy csokorral kezében, be Is lépett a be
teg szobájába.

Tekintve azt, hogy Hegedűs Gyula súlyos 
torokbántalmai nrntt vonult a szanatórium
ba, a két művész nem beszélhetett sokáig, 
de egy meleg kézszoritás megpecsételte köz
tük azt a barátságot, amely tiz év előtt vá
ratlanul félbeszakadt.

Stób Zoltán.

KAIHO
A Rádió mai műsora:

BUDAPEST.
9.15: Hangverseny. Közreműködnek Csillag 

Ilus (ének), Pázinán Gy (zongora) és Lózsy 
Hugó (ének) Zongorán kísér: Polgár Tibor 
— 9.30: Hírek. — 9.45: A hangverseny foly
tatása. — 11.10: Nemzetközi vizjclzőszolgálat. 
Vízállásjelentés magyarul és németül. — 12:
Déli harangszó az Egyetemi templomból, idő
járásjelentés. — 12.05: A rádió házikvartett
jének hangversenye — 12.25: Hirek, — 12.35: 
A hangverseny folytatása. — 13: Pontos idő
jelzés, időjárás- és vízállásjelentés. — 14.30:
Hírek, élelmiszerárak. — 15.45: Fulton-rend-
szerü képátvitel. — 10.20: Asszonyok tanács
adója. — 10.45: Pontos időjelzés, időjárás- é« 
vízállásjelentés, hírek. — 17 15: Tóth Lajos fel-: 
olvasása: „Szendrey Júlia". — 18: Kurina S. és 
cigányzenekarának hangversenye. — 19.15: Ne
met nyelvoktatás. — 19.45: Halász Gyula: Lócxy 
Lajosról. — 20.30: A középeurópai mflsorcsere- 
sorozatban a varsói rádióadóállomás miisorának 
közvetítése. Közreműködik a varsói fllharmó-

A KRISTÚF-TERI
SZÉNASV GYULA CÉG

azt a szoros, szinte bensőséges kapcsolatot, amely a vi
déken lakó hölgy köaönség ét a céghez fűzi, egy ujabb 
láncszemmel óhajtja megerősíteni. Megküldi az érdek
lődő hölgyeknek ingyen, minden költség nélkül őszt és 
téli ruhakelme mintagyüjteményét még abban az esetben 
is szívesen, készséggel, ha az csak tájékoztatás céljából 
kéretnék.

Elég ha annyit Irs vevője vagyok a cégnek^ — máris 
küldjük a míntagyüjteményt.

nikusok zenekara Bojanowski György karnagy 
vezényletével, Bandrowska-Turska Éva, a vai 
sói opera tagja és Rabciewicz Zsófia zongora 
művésznő. 1. Moskowski: „Morskie Oko“ - 
szimfónikus megnyitó. (Előadja a zenekar). 2 
a) Moniuszko: Ária „A grófné" c. operából; b) 
Rozycki: Keringő a „Casanova" c. operából. 
(Előadja Bandrowska-Turska Éva.) 8. Wie- 
niawski: „Lalita" — balelt-suite. (Előadja a 
zenekar.) 4. Chopin: a) Andante spianato és 
Es-dur polonaise. Op. 22; b) Változatok „La ci 
darein la manó" felett. (Előadja Rabciewicz 
Zsófin zenekari kísérettel) 5. Kurpinski: a) Nyi
tány a „Kalmore" c. operából; b) Mnturka az 
„Ojcowi esküvő" c. balettből. (Előadja a zene
kar.) Utána kb 22.15: Pontos időjelzés, időjá 
rásjelenlés, hirek, hangverseny.

KÜLFÖLDI
Berlin. 8.30: Nemzetközi hangverseny Varsó 

ból. — 0.30-ig: Tánczene.
Breslau. 7.05: Mozart-hangverseny. — 8.30: 

Az elveszett játszma, Gerhart Pohl hangjátéka. 
— 9.20: Dalok.

Brno. 8=25: Varsói nemzetközi hangverseny.
Köln. 5.35: Kamarazene. Mozart és Brahms 

müvei. — 8: Swartz József baritonénekcs hang
versenye.

Krakó. 8.30: A varsói filharmóniai zenekni 
hangversenyének közvetítése. — 19.45: Könnyű 
zene Varsóból.

Lelpzlg. 8: Skandináv zeneszerzők müvei

Majna-Frankfurt. 8: Kálmán Imre: Cirkust- 
királynö, operett.

Milano. 8.30: Seppili: A vörös hajó, opera.
München. 7: Humperdinck: A királyi gy*-1 

rnckek, zenemese.
Napolt. 9.02: Donizetti: Szerelmi varázsital e. 

vigoperája.
Praha. 8.30: A varsói nemzetközi hangverMaa* 

közvetítése.
Róma. 9: Vidám zeneeit olasz szerzők müvei

ből.
Stuttgart. 8: Kálmán: Cirkuszkirálynő, operett.
Wien. 8: Nemzetközi dal- és áriaestély. —< 

8.30: Közvelitós Varsóból: Középeurópai müaof- 
csere. Utána: Hangverseny.-

Zágráb. 8.30: Nemzetközi hangversenyálvitel 
Varsóból. — 10.30: Idöjárásjelentés.

= A pesti műsor eseményei. Ezen a héten 
két érdekes prózai előadást közvetít a buda
pesti Stúdió. Pénteken este Márkus Emília éa 
Gál Gyula rendeznek klasszikus estet, szomba
ton pedig Ilerczeg Ferenc Bizánc című drámája 
kerül előadásra.

— Érdekes hangverseny Bécsben. Óriási 
érdeklődéssel várt hangversenyt rendez szer
dán este a bécsi stúdió. Ezen n hangvcrsö- 
nven Olczcvska Mária és Schipper Emil mű
ködnek közre rég elfelejtett, klasszikus 
zeneszerzők müveinek előadásával.
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HÉTFŐI SPOgTNAFLÖ
A Boeskay pontnyereséggel 
tért haza a Ferencvárosból
A Budai Harihárom elveszítette veretlenségét — 
A Hungária újból 6:l-re győzött — A Bástya Kis
pesten szerzett po ntot — Újpest és a Ferencváros 
veretlen az I-ső ligában — Az Attila legyőzte a 

Pécs-Baranyát
Nincsen vasárnap futballszcnzáció nél 

köl. A tegnap lezajlott gyönyörű őszi vasár
nap sem múlt el nagy események nélkül 
Petiig oly simának, oly szürkének mutatko
zott a tegnapi bajnoki nap. Ki hitte volna, 
hogy <TJ<'*s» hétre adódik beszédtéma.

Kezdjük mindjárt ott, hogy
a Bocakaynak sikerült ■ Ferencváros

tól egy pontot hazavinnie.
Senki sem merte volna ezt tippelni, hiszen a 
zöld-fehér csapat a múlt héten utolérhetet
lennek és valóban tökéletesnek bizonyult a 
III. kerületiek ellen. És ez a legnagyobb di
csérete a debreceni csapatnak, amely jő já
tékéval valósággal frappirozta nagy ellen-

A Hungária Ismét nagy gólaránnyal 
gyflzfltt,

bár a hívek korántsem voltak megelégedve 
kedvenc csapatuk teljesítményével. A leg
nagyobb szenzáció erejével azonban

a Budai Harminchárom veretlenségé
nek elveszítése 

hatott. Á Nemzeti volt ax a csapat, amely 
megfosztotta a budai fekete-fehéreket a ve
retlenség nimbuszától. És a győzelemhez ele 
gendő volt egyetlen gól, amelyet a sérült 
Orth kiválása után képtelen volt visszaadni 
a budai legénység.

Ujpcat ugyancaak miniméül gólkillOnb- 
aéggcl győzött a III. kerfllctiek ellen.

'A győzelem axonltan egy percig sem volt 
kétséges. Az újpesti csapat most már veret
lenül áll a bajnoki táblázat élén, leszorítva 
a másmiik helyre a Budai 33-asokat.

I’écs miskolci vendégjátéka nem járt al- 
11( kerrel, amennyiben a helyt csapat fö

lényesen győzőit. 
rAz Attila igy lényegesen javított helyzetén.

A Kispest és a Bástya megosztoztak a 
bajnoki pontokon.

Mindkét csapat gólképtelennek bizonyult és 
a meccs igy gólnélküli döntetlent hozott.

A bajnoki tabella a 
Után igy fest:

vasárnapi meccsek
1. Újpest
2. Budai Harihárom

8
6

pont (13-4)
(12-1)

3. Ferencváros 5 (12-2)
4. Hungária 5 (17-7)
5. Nemzeti 4 (Ö-S)
6 Attila 3 h (5—8)
7. Boeskay 3 W (5—10)
8. Bástya 3 w (6-13)
9 III kér. FC 3 »i (6-14)

10. Somogy 2 (5-5)
11. Pécs -Baranya 2 w d-7)
12. Kispest 2 w (0-2)

Á Hungária-uti rejtély
Hungária—Somogy 6:1 (3:0)
A Hungária Ismét nagy gólarAnnyal győzött. 

Pontosan ugy, rnhit a nmlt héten, 6:1-re. Tulaj
donképpen ezzel rendben Is volna az ügy, mert 
hiszen két hét múltán senki sem fogja kutatni 
azt, hogy miként alakult ki az eredmény.

Ám a drukkerek másként gondolkoznak. Mert 
hiszen a számszerű eredmény kihozta a tech
nikai fölényt, amellyel az eredmény elérctett.

A játék ellenben korántsem volt megnyug
tató.

Nem pedig azért, mert a csatársor exuttal sem 
volt tökéletes. A stilushlbákon felül akadt elég 
szép számban tnktikni gixer is.

Es itt elérkeztünk ahhoz a bizonyos 
llnngárla-ntl rejlélyhn, 

amely a szezon kezdete óta kisért. Adva van egy 
fiatal, csupa tehetségekből álló és méltán meg
irigyelt csatártánc, amely igy fest:

Jecki - Barátky —Kalmár— Híres—Titkos.
A jobbszélsőn kívül mind válogatott játékos. 

Tehát úgynevezett „bomba csatársor". Jogosan 
törheti tehát fejét a kék-fehér drukkerhnd, hogy 
hát vájjon miért nem megy a dolog ugy, mint 
kellene. Mert tegnap sem ment a játék. Ellenére 
a 6 : 1-es győzelemnek. Végtére sem lehet min
dent a frdczclsorra és a közvetlen védelemre 
bízni.

A Somogy csaptában Pcsovnlk debütált, 
de igv sem tudott veszélyessé válni.

Kalmár mér n 3 percben megszerzi a vezetést 
barát kg átadásából, (t : 0). Somogy formás tá
madásokat vezet, de csak egy kornert ér el. A 
Hungária filénye percről percre kidomborodik. 
A 16 p ben Galambos belelép a vetődő Né 
inethbe. aki megsérülve 4 percre kiáll. Helyét 
Barátky foglalja el. A Hungária nagv fölényben 
játszik. A 21. p.-ben korner. melyet Titkos ivei s 
Kalmár pompás gólt fejel (2:0). A 29. p.-ben 
Bin* fuulM . MWÖ fen oMUrtt 

ujubb gólt lő (3:0). Sűrű kék-fehér támadások, 
közben Hires kézzel gólt üt, de Gerő biró ter
mészetesen nem adjn meg.

A második félidő 8. percében Titkos beadását 
Kalmár góllá értékesíti. (4:0). Hires villám
gyors akcióját Somogyi faulttal akadályozza 
meg, mire Hires utúnarug. A biró mindkettőjü
ket kiállítja. A 27. pereljen Titkos leadásából 
Hires szerez újabb gólt. (5:0). Rá egy percre 
Varga lövésétől Somogy jut egyetlen góljához 
(5:1), majd a 42. percben Barátky féltucatra 
növeli a Hungária góljainak számát.

A középeurópai kupa 
finalistájával szemben re
habilitálta magát Óbuda 
Újpest—111. kér. FC 3:2 (2:1)
Fölényes győzelmet várt mindenki a Rapid 

ellem győztes Újpest csapatától s tticTyttt ép
pen csak hogy megnyerte a meccset. Mig ez 
úttal sem játszott rosszal s hogy mégis nem 
volt a várt, biztos győaeíem, az teljes egészé
ben a III. kér. javára Írható, A mérkőzésre 
jobb előjelekkel kétségtelenül az Újpest indult, 
inig a III. kerületiek egy 8:0-ás sulyos vereség 
hatása álltak ki a Középeurópai Kupa finalis- 
tája ellem. Nos, a mérkőzés egyáltalában nem 
mutatta azt a különbséget, mint ahogyan azt 
az elmuM hetek eseményei után vártak volna.

A III. kerület váratlanul jó játékával végig 
egyenrangú ellenfele volt az újpestieknek 
s kis szerencsével könnyen döntetlenné 

tehette volna a mérkőzést.
Újpesten nem látszottak a prágai utazás 

okozta fáradalmak, mert frissen mozogtak a 
játékosok. Csupán csak a csatasor belső trió
jánál voltak némi bajok, — de hát azt meg

HUNGÁRIA-UTI PÁLYA,
VasArnap, október 6-An, d. u. órakor

Magyarország—Ausztria
válogatott csapatainak Gí-ik mér. őzéao.

Klőtie órakor n

NM-ts budapuu ll-IH llgá uaiogaiettlal.

nem az utazás okozta. Mészáros sok jó helyze
tet lekésett s Avar setn nagvon tündökölt gyor
saságával. Spitz baja szintén régi keletű: nem 
tud lőni. így a legtöbb támadást

a mezőny legjobbja, nz ismét a régi nagy
ságában tündöklő Török vezette.

Minden lefutása veszélyes volt Töröknek s 
néhány futásból leadott szédületes lövése tel
jesein a régi Törököt állította elénk. A csapat 
legjobb része kétségtelenül a halfsor volt, hol 
Borsányí vezetésével mindhárom játékos jót 
produkált. A védelemben az ujonc Juhásznak 
nem jutott különösebb feladat, bár az első 
gólnál kissé elbámészkodott.

A III. kerületnek szintén a halfsor volt a 
csapat lelke.

Nagyjában a két jó halfsor párharca volt a 
mérkőzés, aminek azután természetes követ
kezménye volt a sok mezőnyjáték. A védelem 
becsületes munkát végzett, a gólokról nem te
hetnek A csatársorban itt is, miként az Újpest
nél, cgy ember vált ki. S ez Konyor. Mert a 
többi, bár igyekezett, bizony nem sokat mu
tatott.

Újpest, Aknai kivételével, — akit Juhász 
helyettesitelt — teljesen a prágai csapatával 
állott ki, mig a III. kerületiek Schillerrel a 
jobbszélcn és Fenyvessivel az összekötőben 
lépnek pályára.

Az első percek tapogatődző játéka után a

Oltott J
KeerobnH/'ib n kellemeset ’.szívásánál összekötjük a kellemeset 

a hasznossal, mert a legfinomabb 
keleti dohány füei/inek élvezete mellett 
FÉR TÜ TLEMT1 aszájüreget. (l,i 

Megóvja egészségünket, testileg 
és szellemileg feliidit.

i

Már <u őfszes 
dohónykütőn- 
legességi árudák
ban kapható, 
kávéházakban 

vendéglőkben, 
mulatókban is),

M OnnoM olcsó szOvot?
Eredell angol férfiszöveteket, átmeneti és télikabát kelméket, níi 
francia szövet és selymeket, vászon, damaszt, flanelt és mindennemű 

textilárukat hihetetlen olcsOn áruslkuk.

ÉPoüÉzisnk megszánni
véglegesen és ezért érdemes megtekinteni, mert ezáltal 

sok pénzt laKarit meg.
uetellianvszer nincsen! vetelKengszer nincsen!

Károly iöraa 22.
4. percben a III. kér. szerzi meg a vezetést. 

Konyor kiszökik s a késedclmeskedő Kő
vágó asszisztálása mellett a kővémeredt 
Juhász kapujába szép féhnagas gólt lő 

(0:1).
Utána is a III. kér. a támadó fél s csak 

lassan engedi a teret Ujpostnek, ugy hogy Fe
hérnek csak a 14. percben van először al
kalma bemutatni tudását P. Szabó közeli lö
vésének védésénél. Kis újpesti fölény alakul 
ki, de a csatársor nem nagyon remekel: Avar 
hibázik, Mészáros és Spitz meg elkésik min
dennél. Ennek ellenére majdnem gólt ér el 
Újpest, mert Fogl III. szabadrúgására Fehér 
kifut s Avar fejese az üres kapu felé tart, de

Király ax utolsó pillanatban pont a gól
vonalon ment

Sok sikertelenség után a 34. percben Mé
száros jó labdát ad Töröknek.

Török beadására Spitz és Steiner ugrik 
és a labda az újpesti csatár fejéről a kapu 

bal felső sarkába száll (1:1).
Újpest továbbra is támad s a
41. percben Fogl III. magas szabadrúgá
sára Fehér kifut, de Avar a kapónak hát

tal állva ritka szép gólt fejel (2:1).
Szünet után továbbra is az Újpest támad.

Nagy nemzetközi professzionista boxmérkőzések 
a Sportarénában csütörtök este

A Fradinak kemény volt 
a debreceni dió

Ferencváros—Boeskay 1:1 (1:1)
A zöld-fehérek multheti kolosszális teljesít

ménye fokozódó érdeklődést váltott ki a pub
likumból. Senki sem gondolta volna, hogy az 
ősszel feltűnő gyenge formát mutató Boeskay 
egy értékes pontot tudjon elragadni a bajnok
ság felé törtető Ferencvárostól. A csoda meg
történt, sőt könnyen vereség is lehetett volna. 
Az történt ugyanis, hogy

a Fradi mindkét félidőben nyomasztó fö
lényben volt, de a Bocslcay-csatárok oly 
sok gólhelyzetet teremtettek, melyből 

akár négy—öt gólt is lőhettek volna.
Igen szép volt az első félidő. A tempó rend
kívül erős, de a Ferencváros részéről kevés a 
komolyság, sok a zsonglőrködés. A meg-meg- 
ujuló ostromot nagyszerűen állják a debrece
niek. Takács és Kohut fejesei alig kerülik el a 
kaput. Majd Takács süvítő lövése kapufát ér. 
Toldi huszméteres bombáját Hiibner fogja. A 
21. percben születik meg a Ferencváros vezető 
gólja: Takács magára vonja a védelmet,

a tiszta helyzetben lévő Toldihoz passzol, 
aki a lG-osról éles lapos lövéssel a hálóba 

küldi a labdát (1:0).
A kővetkező percben Markos pár lépésről Am
sei kezébe emeli a labdát. Fcrencváros-komer 
után a 25. percben

Zcmler félvonalról egyedül megszökik, ki
cselezi Bukovlt és Hunglort s pompás gólt 

szerez (1:1).
A közönség biztatására a Ferencváros felhagy 
nz akadémikus stílussal, gólra törekszik. Há
rom percen belül három kornert ér el. Majd 
az ellentámadásba menő Bocskav három nagy 
„ziccert" hagy ki: a 30. percben Mertin, a 39. s 
41. percekben ismét Mertin, illetve Markos 3—4 
lépésről hibáz. Szünet után óriási elánnal tá
madnak a zöld-fehérek. Valamennyi játékos 
emberfeletti ambícióval játszik. Azonban, ugy
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de az iram észrevehetőleg nagyon csökken. 
Török szenzációs lövéssel befejezett lefutása 
után a III. kér. szorongat erősen, de gól helyett 
Fenyvessi sérülését éri el, akit Viggel való 
összecsapása után kivisznek a pályáról. Az 
Újpest ellentámadásából P. Szabó kerül jó 
helyzetbe, de elbollik a labdába, utána meg 
Werner húzza el a szélső lábát. 11-es, bár nem 
100 százalékig.

A 11-est P. Szabó lövi, de nagyon kezdet
legesen a kapu közepében álló Fehér ke

zébe gurlL
Tőrök minden lefutása veszélyes, amit társai 

ügyesen kihasználva állandóim foglalkoztatják. 
A 26 percben

Avar jó siöktetéséből fut le Török, a kor- 
nervonalnál laposan visszaadja ■ Avar 

kapásból védhetetlen gólt 16 (3:1).
Utána a 16-nál futtából küld gyönyörű lövést 

Török, mely alig arasszal kerüli el a kapuk 
Mind állandóbbá válik azonban a ül. kér. fő- 
lémye. Már a 40. percben csak a szerencse, meg 
Kővágó mentik meg Juhász kapuját a góltól.

egy perccel a befejezés előtt pedig Feny
vesül beadásából lengyel mintegy 20 mé

terről a léé alá szép gólt 10 (3:2).

látszik, hogy a háromhónapoa délamerikai túra 
fáradalmai most kezdenek kiütközni a csapa
ton. Hiába játszik jól Takács és Rázsó, hiába 
küldi Toldi és Kohut bombáit a debreceni ka
pura, csak nem esik gól. A 25. percben Bukovi 
helyet cserél az indiszponált Turayval, de ez 
sem használ s tiz perc múlva mindkettő helyé
re megy. A 38. percben a Boeskay megszerez
hetné a győzelmet, de Teleki pompás lövései 
kapulécről pattan mezőnybe. A Ferencváros 
mindent elsöprő finise sem hoz eredményt: a 
Dél-Amerikát meghódító csapat leadott egg 
pontot!

Az Attila hőn óhajtott 
revánsa sikerült

Attila — Pécs-Baranya 3:0 (1:0)
Miskolc, szeptember 29.

(A Hétfői Napló tudósítójától.) Jól emlé
kükbe vésték a miskolciak az Attila 3:2-es pécsi 
vereségét, melyet a II. liga döntőküzdelmében 
mért rá a Pécs—Baranya s mely az Attilának 
három keserves osztályozó-meccsébe került és 
csak azon keresztül juthatott az ígéret földjére. 
Miskolc valósággal szomjuhozott a revánsvágy* 
tói s 5000 főnyi közönség gyűlt össze a Népkerti 
pályán, hogy a szükséges „lelki doping“-ot meg
adják kedvenceiknek.

Az Attila mindkét félidőben nyomasztó fö
lényben játszott s még több gólt Is lőhetett 

volna.
Az első félidő nagy részében is a honi csapat a 
jobb, de Szülik kapus élele legjobb formáját 
mutatja be s kizárólag rajta múlik, hogy fél
időig csak egyetlen gól esik:

■ 24. percben Janovltz labdáját a nagy 
rösscl futó Siklóssy befejeli (1:0).

A komerarány 3:1. Szünet után a játék a dur
vaságok jegyében folyik le. Az Attila fölénye 
állandósul s lövések percenként süvítenek ka
pura. A 4. percben Teszlert lerúgják, 20 perc 
múlva visszajön, egy ideig statisztál, majd vég
leg kiáll. Közben, n 13. percben ujnbb gólt 

Hajós beadását Szeder értékesíti (2:0).
Közben az Attila is tiz emberrel játszik, mi

vel Siklósi megsérül s csak 5 perc múlva tér 
vissza. A 20. percben Halas Pruhát lerúgja, aki 
ettől kezdve nein is játszik tovább. A 25. perc
ben a biró Krebsct durva játék minit kiállítja-

A 32. percben Szeder beadását Siklósi há
lóba küldi (3:0).

Befejezés előtt 3 perccel az óriási fölényben 
lévő miskolci csapat újabb gólt ér el, de a bíró 
leállás cimén annulálja.

Kispest gólnélküli 
döntetlenje a Bástyával 

Kispest—Bástya 0:0
Rossz napja volt mindkét piros-fekete csapat

nak. Pedig semmiféle gátló körülmény nem ját
szott közre s mégis oly lélcknélküli s helyenként 

j unalomba futó meccs keretében ütköztek meg a 
I csapatok.
| Mintha nem is a bajnok] pontokért folyt 

volna • küzdelem.
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Fix nzelésü urak
Méltóztassanak megragadni 
ezen ritka alkalmat, mert ked
vező vétel folytén abban a kel
lemes helyzetben vagyunk, 
hogy 3 mtr 140 cm széles ki
tűnő minőségű divatos ié?ll- 
öílöny SZöuolct hozzávalóval 
együtt sötétkék és fekete szín
ben is, vagy 3 mtr őszi női n an an 
vagy lórii felöltőszövetet már r Zo.qS 

ért árusítunk 
vagy egy csíkos nadrágra valót P 6.94 

ért árusítunk Cim:
Olcsó msraflíüuásár es textilraktár 4*** csak p.7. udvarban

Sáí Király-utca
Postát rendeléseket 3J év óta lelkiismeretesen 

tel esitílnk.

Kispest tiz emberre! kezd, mert Rozgonyi csak 
a 21. percben áll be. A 3. percben Possák lövése 
kapufáról pattan vissza. A 36. percben Kispest 
lő kapufát. A 41. percben Kispest veszélyes 
helyzetet teremt, de a szegedi védelem bravúro
san ment. Szünet után heves Bástya támadások, 
két korner, de Dénes minden esetben elhárítja a 
veszélyt. A 37. percben ismét a Bástya kapuja 
előtt van nagy rumli, de gól ekkor sem esik, 
ellenben a tumultusban Korányi és Magyar tett- 
leg inzultálják egymást, mire, a biró mindkettő
jüket leküldi a pályáról. Unalmas játékkal ér 
véget a meccs.

Az a bizonyos fa, 
amely nem nő az égig.,. 

Nemzeti—Budai Harihárom 
1:0 (1:0)

Hát bizony, mi tagadás ... a Harihárom sze
gényebb lett egy illúzióval, viszont gazdagabb 
egy tapasztalattal; nincs előre lefutott meccsl 
Nem uj dolog, de mindig aktuális. Szolgáljon 
talán sovány vigasztalásul az, hogy a publikum 
bizalma határtalan a Harmincharmasok iránt. 
A meccs előtt tízszeres odsszal kínálták a 
fekete-fehér csapatot. Ennél jobb bizonyítványt 
talán sohasem szerzett még magának a budai 
csapat.

A vereség mindig fáj. De tízszeresen fáj ak
kor, amikor veretlenül, vagy pláne kapott gól 
nélkül vezet a kedvenc csapat és bombacsapás
ként hat a nem várt vereség.

így történt ez vasárnap a Harminchármasok
kal, akiket — elismerjük, — hogy a pech is 
üldözött, de

a matatott játékkal egyébként sem vívhat
tak volna ki győzelmet

Hol volt tegnap a múltbeli, meg a Bástya 
ellen kiállt Harihárom? Legfeljebb roncsa lehe 
tett azoknak a tegnapi. A taktika ezúttal is a 
régi volt. „Majd Orth Gyuri leadja a labdát és 
azzal majd csak csinál valamit a fürge Ember, 
esetleg a szemfüles Lyka."

Nos, hát hiba volt, nagy hiba volt a sérült 
Örthra támaszkodni. Az első félidőben össze 
szorított fogakkal, fájdalmas arccal lézengő 
Orthra, akit ujabb testi defektus érve, kény
telen volt a második félidő elején eltávozni a 
pályáról. Embert lefogták, Lyka pedig árván, 
magárahagyatottan próbált operálni.

Csak természetes, hogy Ilyen körülmények 
között még azt az egyetlen gólt sem lehetett 

visszaadni.
Hiába állt őrt a Harminchármasok kapuja előtt 
a nagyszerű Lantos—Oláh—Lőu>p-védelem, mi
kor a többi csapalrész csődöt mondott.

No, de legyünk igazságosak és állapítsuk 
meg, hogy

a Nemzeti sem fog sok győzelmei aratni a 
azezónban a tegnap produkált játékával.

A csapatnak a védelem a legerősebb része. Ez 
kihagyás nélkül dolgozott. Megfelelt a fedezet
sor is, ám a csapat támadórészével itt is baj 
volt.

A meccs sorsa az első félidő 25-ik percében 
dőlt el.

Rémay ITT. elhúz a tétovázó Steiner mellett, 
kicselezi I^íwyt és néhány lépésnyire a 

kapu előtt beguritjn a labdát.
A második félidőben a Nemzetiek fölénye 

lassan elenyészik, már-már lábra kap a Hari
három is, amikor

Orth megsérül és helyet cserél Schmldttel, 
majd végleg kiáll.

Tiz emberével is támadásban van a budai csa
pat, babér azonban nem terem számára, mert 
a Nemzeti berendezkedik az eredmény megtar
tására, ami sikerül is neki.

Jfég mindig veretlenek 
a II. liga csapatai

A II liga vasárnapi fordulója után nagy
arányú győzelmével változatlanul a VÁC vezet. 
Egyébként immár bizonyossá vált, ami eddig 
sem volt kétséges, hogv néhány, bizony igen 
gyönge csapat van a II. ligában. Eredmények:

Vác FC—Merkúr 7:1 (1:1)
A II. liga élén álló Vác biztos győzelmet ara

tott, bár az első félidőben Haar gólját még ellen
súlyozni tudta a Merkúr Friedrich révén. Szünet 
után azonban a Merkúr teljesen összeroppant s 
a Vác Haar 3 Blau II. 2 és Klopfer révén tetszés 
Szerint lőtte góljait.

Vasas—Megyer 7:9 (3:0)
Ag igen gyenge Megycr ezúttal sem tudott 

eddiginél Jobb játékot produkálni s bár a Vasas 
sem remekelt, nem volt annak méltó ellenfele- 

Turul—Zulu Kanizsa 2:1 (1:1)
A kanizsai csapat nem tud lábrakapni, bár a 

Turul csak nehezen küzdelem után tudott 
győzni.

Subárla—Rákospalota 7:0 (1:9)
A Sabirin jö formája ugylátszik állandósult s 

a csapat biztosan tör az I. liga felé. A Rákos

palotának a pályaválasztói jogának eladása meg
érte a hét gólt?

Bak a K—Kossuth 3:1 (3:0)
A Bak első félidőben fölényét ügyesen kihasz

nálva bebiztosította a győzelmet s a Kossuth 
igyekezete a II. félidőben hiábavalónak biznyult

Terézváros—Józsefváros 8:1 (1:0)
A Terézváros szép játék után megérdemelten 

győzött. A győztes csapat góljait Bernét, a vesz

Somfai Elemér a
A BEAC kétnapos atlétikai versenyének leg

kiemelkedőbb száma Magyarország dekatlon- 
bajnoksága volt. A bajnokságot — amelynek 
szokatlanul nagyszámú indulója volt — Som 
fay Elemér biztosan nyerte Elért eredménye 
közepes. A többi eredmények között sem igen- 
akadt kiemelkedő.

Az uj aranyjelvényes atléta: 
Regős

Szombathely, szeptember 29.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen

tése.) A nagyszámban résztvett fővárosi atléták 
részvételével lefolyt atlétikai verseny legkiemel
kedőbb eredményét a MAFC kitűnő dobója, 
Regős István érte cl, aki élete legjobb eredmé
nyét, 4442 cm.-t dobva aranyjelvényes atléta 
lelt. Túljutott a 46 méteren Késmárki is. mig a 
többi eredmények közül Budavári 5780 cm.-es 
gerelyvetése érdemel említést. Eredmények:

100 m. 1. Raggambi (BBTE) 11.1 mp. — 400 
m. 1. v. Szalay (BBTE) 50.8 mp — 800 m. 1 
Bar.si (BBTE) 1 p. 59 6 inp.* — 3000 m 1. Szerb 
MAC) 9 p. 11.5 mp. — 110 m. gát. 1. Kollmann 
(SzSE) 16.7 mp. — Magasugrás. 1. Késmárki 
(BBTE) 183 cm. — Helyből távolugrás. 1. En- 
drődy (SzSE) 297 cm. — Diszkoszvetés. 1. Re
gős (MAFC) 4442 cm. 2. Késmárki (BBTE) 4065 
cm. — Gerelyvetés 1. Budavári (BBTE) 5780 
cm — Olimpiai staféta. 1. (BBTE) 3 p. 38.4 mp.

Magyar győzelmekkel indult 
a professzionista boxverseny
Senki sem remélte, hogy a magyar profl- 

boxolók oly pompásan állják meg helyüket a 
németekkel szemben

Négy mérkőzés, négy magyar győzelem. 
Kétségtelen, hogy a szerencse is közrejátszott 
és ezúttal kivételesen a magyarokhoz szegő
dött. Beregi Loránd nehéz győzelmet aratott 
Kűri Aust (Berlin) ellen. Eleinte a német volt 
fölényben ,de Bereginek egy horogütése meg
félemlítette s ettől kezdve a magyar többet tá
mad. Bernwallner Andor Hans Stammsot 
(Köln), a volt kiváló amalőrboxolót késztette 
megadásra. KOnstler Samu pedig Willy Bolse 
(Berlin ellen győzött, miután a harmadik me
netben a német szemhéja felrepedt s elöntötte 
a vér, mire az orvos beszüntette a további küz
delmet. Mlcstcsák János Paul Vogelt győzte le. 
Ez a meccs sem fejeződhetett be, mivel a har
madik menetben Vogel ujja kificamodott. A 
közönség nagy élvezettel szemlélte a nívós és 
rendkívül izgalmas küzdelmeket.

302 cm. az uj helyből távol 
ugró ifjúsági rekord

Igazi tömegversenyt rendezett vasárnap dél
előtt az FTC. A rengeteg indulóju junior és II 
o, számokból álló verseny legkiemelkedőbb 
eredménye:

Zsuffka és Kiss 302 cm-es uj helyből távol
ugró ifjúsági rekordja,

amellyel Sziklay (MAC) 1927-ben felállított 

Legjobb szabás és tökéletes méretekben
Mintázott pouplin anyagból, bé
lelt melle), elsőrangú minőség P
Fehér, sajátjában mintázott 
pouplinból, 2 drb gallérral . . P
Szines oxford anyagból, 2 drb 
külön gallérral..................... P

Hftlóliig
Kitűnő mosott siffonból, disz- pánttal ................................ P

Hosszú alsónadrág
Cöpper anyagból, gombos fagon.....................................P

Pyjasna öltöny
Divatmintás flaneilből, sujtás- dísszol .................................  P

Dupla gallér
Kitűnő minőség, az összes divat
fazonokban,34 cm-től >6cm-ig P

tését Vágj rúgta U-estöl. A Józsefváros két 11-t 
mellé rúgott.

Szövetségi díjmérkőzések.
A vasárnapi szövetségi dijmérkőzések során a 

legjobb b) csapatta) rendelkező egylet, a Ferenc
város 7 :0 arányban győzött a Merkúr tartalék 
csapata felett A Nemzeti 5 : 3-ra verte a Budai 
Harihármat, mig a Kispest—Vác FC eredménye

dekatlonbajnok
Magyarország 1929. évi dekatlunbajnoka. 

Somfay Elemér (MAC) 6558.76 pont. (119, 54.9, 
4:58.8, — 19.5 — 165. 670. 340 — 1140, 3667, 
4420.) — 2. Bácsalmási III. (TFSC) 5854.80
pont. (12.4, 60, 5:22 2 — 20,8 — 170, 630 320 
— 1031, 4085 4290). 3. Jálin (MTK) 5195.36
pont. (11.7 55, 5:11 4 - 18.8 — 160, 610 — 
1027, 2837, 4020).

295 cm-es rekordját javították meg 
Részletes eredmények:

100 m. j. 1. Maros (BBTE) 11.5 mp. 2. Kiss 
<FTC) 11.7 mp. 3. Bréver (FTC) 11.7 nip. — 
300 m. f. t. Kadók (BSE) 39.6 mp. 2. Morva 
(ESC) 397 mp. — 400 m. 1. Biró (MTK) 55.6 
mp. 2. Szabó (BBTE) 57.4 mp. — 800 ni. 1 
Cserháti (MTK) 2 p 12.2 mp. 2. Jánoska (Vasas) 
2 p. 12.3 mp. 3. Nádas (FTC) 2 p. 13 8 mp. — 
<00 ni. gát. 1. Kovácsy (FTC) 27.8 mp. 2. Kos 
lyál (MAC) 28.2 mp. — Távolugrás. 1. Somló 
(FTC) 618 cm. 2. Kiss (FTC) 613 cm. 3 Ko
vácsy (FTC) 607 cm. - Helyből távol. 1. Kis* 
(FTC) 302 cm. Országos ifj. rekordl 2. Zsuffka 
(MAC) 302 cm. Országos ifj. rekordl 3. Szabolcs 
(MAC) 282 cm. — Zsuffka elsőre, Kiss utolsó 
ugrásra érte el legjobb eredményét. A döntésért 
Kiss 300, ZsufTka 297 cm-t ugrott. — Suly
dobás j. 1. Horváth (MBSE) 1183 cm. 2. Miklós 
(Törekvés) 1076 cm. 3. Mélykúti (MTK) 1058 
cm. — Gerelyvetés. 1. Zsuffka (MAC) 44Ó5 cm 
2. Balatoni (MAC) 4050 cm. — Olimpiát staféta.
1. FTC 3 p. 54.2 mp. 2. MTK 3 p. 54.4 mp 3 
BBTE 4 p. 03.5 mp.

Vasárnap délelőtt befejezték az 
államvasutak leventeversenyét

A vasárnapi leventeünnep programját a 
diszfelvonulás, a csapatok együttes zenésgya
korlatai, továbbá az önállóan választott sza
badgyakorlatai tették változatossá A levente
csapatok zászlóinak megkoszorúzása e|őtt Lá
zár László igazgató a távollevő Samarjay La
jos államtitkár nevében üdvözölte a megjelent 
hatóságok képviselőit és a nagyszámú vendé
geket és érdeklődőket. A vendégek sorában 
Gömbös Gyula és Végh Kálmán államtitkár, 
vitéz dr. Tárczay Felicides Román miniszteri 
tanácsos, Gömöry Árpád ezredes, Temesy 
Győző, dr. Major Dezső, Csorba Szemere és 
Bakonyi igazgatók, Voith főigazgató és számos, 
más előkelő személyiség foglalt helyet.

A verseny részletes eredményei a követke
zők:

1500 m-es síkfutás (csapatverseny): 1. Mis
kolc 38 pont, 2. Északi Főműhely 51 pont, 3 
Szombathely 100 pont, 4 Istvántelek, 5. Szol
nok, 6. Dunakeszi, 7. Debrecen. Egyénileg: 1. 
Fodor (Miskolc) 4:23 p, 2. Erdős (Északi Fő 
műhely) 4:30, 3. Huhl (—iskolc.) 4:31 9. p.

4Xf00 m-es staféta: 1 Északi Főműhely 
47.2 mp., 2. Debrecen 48 mp., 3. Islvántelek 
48.6 mp., 4. Szolnok, 5. Szombathely, 6 Mis
kolc, 7. Dunakeszi.

Darányi 1502 cm-t dobott 
Kassán

Kassa, szeptember 29.
A KSC nemzetközi atlétikai versenyének 

szenzációja, hogy Darányinak végre sikerült

8 —
9-80
8-50

6*50

4*40

13-50

Postán utánvéttel 
bérmentve szállítunk

MR

u
HACKfk'

i Gutmann «J. és Tsa
Rákóczi út ÍG

I legvan az On bizalmi szabója,
R mert ott már 60 pengőtől kezdve 
§ kap egy príma, nehéz u 1 s t e r t, 
3 meiy bizonyára tetszeni fog önnek. 
S Divatöltöny.
HTrcnch coat ....................... .......
■ Trench-ooat 3-szoros béléssel.. 90 P 
R Esököpeny .. -----
| Viharkabálok
iziaUHMUBIIIIIK.M___________________________

túljutnia a 15 méteren Eredmények: 100 zn. 1. 
Németh (MAC) 11.4 mp — 800 m. 1. Szabó 
(MAC) 2 p. 01.6 mp. — Magasugrás. 1. Stanisz- 
lay (Eperjes) 174 in. — Távolugrás. 1. Goda 
(MAC) 66 4m. — Rúdugrás 1 Karlovits (MAC) 
360 cm. — Sulydobás. 1 Darányi (MAC) 1502 
cm. — Darányi rekordja 1493 cm. — Diszkosz- 
vetés. I. Donogán (BTC) 4538 cm.

40 P-től
40 P-tőt
22 P-től
16 P tői

Bajnoki kerékpárverseny, 
melynek győztesei állítólag 

autóztak
Pápa, szeptember 20.

(A Hétfői Napló tudósitójának telefonjelen
tése.) Pápa város százkilométeres országúti 
kerékpáros bajnoksága a főváros és a vidék 
legkiválóbbjait gyűjtötte össze. 82 induló vett 
reszt a mitingen. A szeniorok versenyében ke
rék bedobással győzött Istenes József (UTE) 3 
6. 24 p. 46 mp. idővel Vida II. (UTE) előtt. A 
harmadik Jálics (Postás) lett, 3 ő . 26 p . 06 
mp.-cel.

A verseny lefolyása illán Júllc óvást adott 
be, mivel szerinte az UTE Isták autója út
közben felvette Istenest és Vidát s mintegy 

három kilométeren keresztül vitte ;ket. 
Jálics nem tudta állítását bizonyítani s igy a 
zsűri elutasította azt. A kezdők versenyét Bal- 
vil (UTE) nyerte 3 ó. 38.57 mp. alatt, mig a 
haladók csoportjából Orczán László (Törek
vés) futott be elsőnek, ideje 3 ó. 38.26 mp.

(A sportrovat folytatása a 8-lk oldalon)
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A. V T Ó N A P L Ó
♦ molorkarákpar. motorcsónak es auiatiiia +

Hans von Stuck 
a svábhegyi autóverseny 

abszolút győztese
Második Szénásy Alán, harmadik Wolfner 

László (Steyr), negyedik gróf Arco-Zinneberg 
(Mercedes), ötödik br. Herzog András (Paekard)

Önáxi érdeklődé* mellett ma tartották meg a 
Jubiláns X. svábhegyi autóversenyt, amely már 
■ kora hajnali órákban az emberek ezreit ron
totta a veraeny színhelyéül szolgáló Istenhegyi
ül két oldalára Kora reggel megindult a sport* 
fanatikus, lelkes autódrukkerek tömege, hogy a 
rendőr és a kötélkordon mögött helyeiket el
foglalva, minél jobb posztról szemlélhessék a 
felrobogó motorkerékpárokat és gépkocsikat. 
Ahogy n kilenc óra elérkezett, nemcsak gyalo
gos, hanem -autós népvándorlás is indult n Délt- 
va»ut mögötti start, illetve a Széchényl-liegyl 
cél felé és a gépkocsik a főváros társadalmának 
szinc-javát szállították a versenyre. A ragyogó, 
őszi verőfény még a kcvéJié fanatikus érdek
lődőket is kicsalta a Svábhegyre és csakhamar 
ragyogó őszi kosztümökben, pazar toalettekben 
páváskodó dámákkal telt meg az autóskőzönség 
Mámára fentartott tribün.

A KMAC rendezésében kifolyó autós küzde
lem rendjét

több mint ötszás rendőr éa • nagyszám
ban kivonult eoerkésrőrség tartotta fenn.

A kordonok mögött a szó legszorosabb értel
mében egy gombostűt sem lehet elejteni, ami
kor végre megkezdődik a verseny és a starter 
szerepét betöltő Delmár Waltcr inditó zászlócs
kája először csap le. Elsőnek a motorkerék
párokat indítják, amelyek óriási zajjal, szédítő 
motorlwrrcgéssel, zúgva és prüszkölve vágnak 
neki az Istenhegyl-ut meredekjének. Fantaszti
kus kosztümökbe, acélsisakba és acélmell- 
védőkbe öltözötten, mint valami őskori ször
nyetegek repülnek végig a pályán száz-százhusz 
kilométeres sebeséggel és a veszedelmesebb for
dulók után a közönség lélegzetét visszafojtva 
néz utánuk. A motorkerékpárosok között

a verseny győztese Balázs László lelt
A második Cári Gall német versenyző, a har
madik Kosma Endre, a negyedik Urbach 
László, az ötödik Hóra Nándor, a hatodik 
Meggyes? Zoltán, Az oldalkor;!* motorkerék
párok kategóriájában Dely Lajos és Láng Her
mann rekordot álhtannk fel bravúros szereplé
sükkel és az ezerszemü publikum csodálkozás
sal szemléli a második győztes Bauer nagyszerű 
klasszlsu, várakozásonfelflli vezetését. Az 500 
köbcentiméteres kategóriában Urbach László is 
Indult, azonban verseny közben baleset érte, 

oldnlkoc.slja levált,
úgy hogy ki kellett állania.

A motorkerékpár verseny lefutása közben 
következett cl az első sajnálatos baleset: 
Fehér Domokos felbukása. A baleset mély meg
döbbenést keltett úgy a versenyzők, mint a

nézőközönség tagjai között, de a küzdelmet az 
első díjért természetesen tovább folytatták.

A motorkerékpárok után az autókra került a 
sor. óriási érdeklődés előzte meg ezt a küzdel
met, amelvltől az eddigi tréningek nyilvános
ságra jutott adatai alapján

nyilvánvaló volt, hogy a magyar Szénásy 
Alánnak kell győztesen kikerülnie a német 
Hans w>n Stuck-kal, a „hegyek királyával** 

szemben.
Szénásy direkt erre a versenyre vásárolt Grand 
Prix Bugát t Íjával indult és a tréningen elért 
versenyeredmények szerint nem volt kétséges 
egy pillanatig sem, hogy ő lesz az abszolút 
győztes. Szénásy elsőbbségét azonban megdöb
bentő balesete megakadályozta. Kocsija, mint 
ismeretes, beleszaladt a tömegbe és

a katasztrófa annyira lesújtotta a verseny
zőt, hogy lemondott a küzdelemben való 

további részvételből és nem Indult.
így azután természetesen

a X, svábhegyi autóverseny abszolút győzi- 
lese Hans von Stuck lett

Szénásy Alán a második helyre került. A katasz
trófa híre futótűzként terjedt szét a versenyen 
és a közönség különösen akkor, mikor látta, 
hogy a versenybiztos Schmidt Gyula kocsija 
végigszáguld a terepen, áttört a kötél ás rendőr
kordonon, elözönlötte a pályát, úgy hogy a 
Standard megafónoknak és a rendezőségnek 
óriási igyekezetébe került, amig újra helyre 
tudták a rendet állítani.

Az autós küzdelemben általában
a Tátra-kocslk szereplése keltette a leg

nagyobb feltűnést.
Fellner Simno 1100 köbcentiméteres kocsijának 
eredménye nagy meglepetést keltett, még in 
kább Verniczovszky szereplése. A lengyel ver
senyző beváltotta a hozzá fűzött várakozásokat, 
nem hiálsa volt a Zakopanéi hegyiverseny, a 
galsbergi verseny és az Ecee Homo verseny 
győztese. A legutóbbi versenyen különben Hans 
von Stuckot is megverte. Rákosi Lajos is igen 
szép eredményeket ért el. Ugyancsak óriási 
meglepetést kelteit Böckh László valószinütlenül 
kis Áujfín-kocsijával. A 750 köbcentim éteres 
kis kocsi 5.07.85 mp.-es ideje — szenzációs volt. 
A Lonc/o-kocsik általában rosszul szerepeltek a 
versenyen, mig ólalános feltűnést keltett Poli- 
tzer Pál Chewo/et-kocsijának és Kállay L. Op- 
pel gépének ideje. Harsányan megéljenezte a 
verseny közönsége báró Herczog András művé
szi vezetését, valamint a verseny egyik igen 
csinos női résztvevőjének: Friedl Haerlln bécsi

Újabb sorozatos győzelmek

DUHÍ.0P
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a X. svábhegyi versenyen:
Motorkerékpárok:

DELI LAJOS (Radco) kategórlagyöztcs,
BALÁZS LÁSZLÓ (Sunbeam) abszolút és kategórlagyöztcs, abszolút 

Idővel,
KOZMA ENDRE (Matchless) helyezett,
URBACH LÁSZLÓ (A. J. S.) helyezett,
IFJ. HÓRA NÁNDOR (Rudge) helyezett.

Automobilok s
FELLNER SIMON (Tátra) kategórlagydztes, 
RÁKOSY LAJOS (Tátra) második, 
WERMIROWSZKY ~ 
HETEÉS SÁNDOR 
SZÉNÁSSY ALÁN 
GR. VAY LÁSZLÓ 
HETEÉS SÁNDOR

(Tátra) kategória rekorddal győztes, 
(Bugatti) kategórlagytixtea, 
(Bugatti) kategórlagyöztcs és abszolút Idő. 
(Bugatti) helyezett,

(Bugatti) Ismét kategórlagyöztcs.

Az ország legnagyobb versenyén a legtökéletesebb 
pneumatikkal aratták a legjelentékenyebb győzelmeket!

Vezérképviselet:

Schweltzer József és Fia
iiudapest, V., Szabadság-tér 18.

íilmprimadonnának vezetését is.
Az autóverseny eredményei különben a kö

vetkezők: az első Hans von Stuck, a második 
Szénásy Alán lett. A harmadik dijat Wolfner 
László vitte el Sleyr-kocsiján, negyedik dijat a 
Mercedes-kocsin szereplő gróf Arco Zinneberg, 
az ötödik dijat pedig a Pác kard-kocsis báró 
Herczog András kapta.

A győztesek kilencven százaléka Castrol-ola- 
iat, Bosch-mágnest és Bosch-gyertyákkal 
ndult és az eredmények elérésében jelentős 

része van e kitűnő márkák szereplésének.
Szólómotorkerékpárok 175 cem-lg

1. Lukavetz Ferenc (Francis Burnet) 4.2689 
250 ccm. hengerűrtartalomig: 1. Deli Lajos 
(Radco) 3.56.60. 2. Wéber Oszkár (Méray)
4.28.53. 350 ccm. hengerűrtartalomig: 1. Sabr- 
nák Oszkár (Velocette) 3.48.46. 2. Valentinyi K. 
(Chatter Lea) 4.02.76. 500 ccm. hengerűrtarta
lomig: 1. Balázs László (Sunbeam) 3.27 58. 2. 
Kozma Endre (Matchless) 3.28.75. 3. Urbach
László (A. J. S.) 3.35.95. 4. Ifj. Hóra Nándoi 
(Rudge) 3.38.80. 1000 ccm. hengerűrtartalomig.
1. Kari Gall (Standard) 3.27.67. 2. Meggyessé
Zoltán (B. M. W.) 3.42.63.

n, csoport. Mellékkocsis motorkerékpárok.
350 ccm. hengerűrtartalomig: 1. Winkler Jó

zsef (Méray) 5.13.94. 600 ccm. hengerürtarta
lomig: 1. Láng Hermann (Standard) 3.46.51. 2. 
Bauer József (Ariéi) 4.03.45. 1UUO ccm. hengei- 
űrtartalomig: 1. Medgyessy Zoltán (B. M. W.) 
4.08.76.

Turaautomobllok,
350—500 ccm. hengerűrtartalomig. 500 ccm- 

től 750 ccm. hengerűrtartalomig: 1. Böckh 
László (Austin) 5.07.85. 750 ccm-től 1100 henger 
űrtartalomig: 1. J. Bolyanovszky (Tátra) 5.56.20.
2. Vigyázó Miklós (Fiat) 6.12.94. 1100 ccm-től
1500 ccm-ig: 1. Berkovits László (Steyr) 5.44.84. 
2. Friedl Haerlln (Steyr) 9.33.92. 2000 ccm-től
3000 ccm-ig: 1. Petrovits Vidor (Bugatti) 4.11.90. 
2. Rákossy Lajos (Tátra) 4.41 55. 5000 ccm-től
8000 ccm-ig: 1. Báró Herzog András (Paekard) 
4 56.32.

Sportautomoblllk
1100-tól 1500 ccm-ig: 1. Bcrnhard Ackcrl

(Steyr) 5.27.17. 1500 ccm-től 2000 ccm-ig: 1. ,1. 
Vermirovszky (Tátra) 3.42.83. 3000-től 5000
ccm-ig: 1. Wolfner László (Steyr) 3.28.74. 5000 
ccm-től 8000 ccm-ig: 1. Arco Zinnebcrg grói 
(Mercedcs-Bcnz) 3.29.34. 2. Báró Wolfner
András (Steyr) 3.39.82.

Verscnyautomobllok.
750 ccm-től 1100 ccm-ig: 1. Alfréd Bergcr 

(B. N. C.) 5.08.63. 1100 ccm-től 1500 ccm-ig: 1. 
Szénásy Alán (Bugatti) 3.19.74. 2. Gróf Vay 
László (Bugatti) 3.51.09. 2000 ccm-től 3000 ccm- 
ig: 1 Heteés Sándor (Bugatti) 3.34.13. 3000
ccm-től 5000 ccm-ig: 1. Hans v. Stuck (A. Daim 
ler) 3.11.64. 5000-től 8000 ccm-ig: 1. Emil Franki 
(Steyr) 3.51.72. 2. Kállay L. (Opel) 5.15.97.

Kálmán Sándor.

)( Több uj név és több fiatal versenyző vett 
részt a Balnton-Mólra turaut, vagyis a KMAC 
által rendezett 1929. évi megbízhatósági verse
nyen \ Rnlalon-Málra turou> abszolút győz- 
lese megfclcbbczhclcllentil Szini János, a ver

senyző gárda egyik igen szimpátikus tagja tett. 
A turaut abszclut győztese azonban Sulyok 
István is lehetett volna. Életének ezen legelső 
versenyét egy 1926-ban épült Buick Master tú
rakocsijával futotta végig, tekintélyes pont
számmal Szini János előtt. A fiatal versenyzőt 
azonban a KMAC állal kiirt versenypropozi- 
ciók szerint, amelyhez r. szó legrigorózusabb' 
értelmében ragaszkodott a sportbizottság, 
diszkvaliflkálni kellett Túra közben történt, 
hogy egy szabálytalanul haladó parasztszekér 
ké>t jobboldali kerékagysapkáját leszakította. 
Emiatt — csupán azért, hogy a csapágyakba 
a por be ne menjen — a sportbiztosnál történt 
előzetes bejelentéssel másnap Párádon két 
darab uj porsapkát szerelt fel. A fiatal ver
senyző ezt a legjóhiszemübben tette meg, mert 
porsapka nélkül is minimális hibapontokkal 
a verseny abszolválási eredménye ugyanez lett 
volna. Kétségtelenül bebizonyult a versenyző 
jóhiszeműsége és szó sem lehetett arról, mintha 
félre akarta volna vezetni a sportbizottságot, 
mégis kénytelen volt a KMAC szigorúan ragasz
kodni az írott szabályokhoz. A porsapkák el
vesztéséért maximálisan négy büntető pont il
lette volna meg a fiatal versenyzőt, mert hiszen 
a porsapkák sem a versenyző, sem a kocsi tel
jesítményét nem befolyásolták Sulyok a ver
senyt egy 1926-os tipusu kocsival, amely 50.000 
kilométer után a Buick Service műhelyében 
kapott neparnturát, futotta végig. A KMAC 
sportbizottságának kedvezőtlen döntése, re
méljük .nem kedvetlen!ti el e fiatal versenyzőt 
a további bizonyostul nagysikerű versenyzé
sektől.

)( A Hajdu-kocsl szereplése ■ svábhegyi 
autóversenyen. A vasárnap lezajlott svábhegyi 
autóverseny egyik legmagyobb érdekessége az 
500 köbcentiméteres Hajdu-kocsl szereplése 
volt. Ez volt az egyetlen magyar kocsi, amely 
a versenyen részlvett. A Hajdú-kocsi, amelyet 
a Rothmüiler-ftyőr készített, meglepő szépen 
statolt és a legjobb eredményreményekkel tette 
meg az utat a DZana-uti fordulóig, amikor ész
revették, hogy egy sajnálatos véletlen követ
kezményeként a magyar kocsi idejét nem 
stoppolták A sporthiztos erre leintette a ko
csit és visszaküldte a starthoz. A Hajdú-kocsi 
azonban a lehetetlenül rossz utón gummidefek- 
let kapott, úgy hogy nem folytathatta tovább 
h versenyt A KMAC azonban méltányolva a 
kocsi önhibáján kivül megszakilotl nagyszerű 
teljesítményét, még igy is díjazta és a Hajdú
kocsi a tizedik svábhegyi autóversenyen — 
endékdijat kapott. ________________ ____

Autópneu 
Autófelszerelések 
Citroen, Chevrolet alkatrészek 
legolcsóbban.
NAGY JÓZSEF

j Andrássy-ut 34 szám. Telefon: 221—97.1
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Pr. ELEK HUGÓ
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