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Louasattakkal uerféh szét 
a Rákóczi uton tüntető

szocialisták ieluonulását
Több rendbontó suhancot megköíözue szállitották a főkapitányságra 
16 tüntetőt előállítottak, közölök egy nőt és egy férfit őrizetbe vettek

Zajos jelenetek a szocialisták tattersaali nagygyűlésén
Vsaárnap délelőtt a szooiáldemok'ratapárt a | 

Tattaraaalban népgyülést hirdetett, amelyen 
pfatagy, tízezer főnyi tömeg vett részt.
. A gyűlést Farkas István országgyűlési képvi
selő nyitotta meg és közölte az egybegyűltekkel, 
hogy Garami Ernő, Buchinger Manó és Weltner 
Jakab ügyében pertörlést rendellek el.

— A szóciáldemokratapárt, — mondotta Far
kát — tovább küzd azért, hogy az emigráció 
minden tagja hazatérhessen és követeli az 
•migráció tei/es likvidálását.

Farkas javaslatára elhatározta a nagygyűlés, 
hogy üdvözletét küldi Garaminak, Buchingernek 
és Weltnernek.

Ezután 
PETEK KAROLT 

fltaaággyüMsi képviselő mondott beszédet. Ada
tokat sorolt fel a gazdasági és politikai válság 
megvilágítására és éles szavakkal birálta a kor
mány politikáját, amely nem tud gátat emelni 
az egyre növekvő gazdasági krízis elé.

— A polgári társadalom — mondotta 
Peyer Károly — szervezetlenül, szétforgá- 
caolődva nézi ezt a szörnyű helyzetet, keres
kedők egymásután zárják be boltjaikat, a 
kisiparosok egymásután csukják be műhe
lyeiket és ugranak a Dunába, ahelyett, 
hogy komoly és megalapozott szervezkedés
sel lépnének fel a kormányzati rendszerrel 
szemben. A szociáldemokrata párt folytatja 
a harcot, amelynek első feltétele az általá
nos titkos választójog, a revízióról csak ak 
kor beszélhetünk, ha az egész országban 
megtörténik a szükségszerű demokratikus át
alakulás. A dolgozó polgárság a munkásság
gal fogjon össze, teremtsen erőt a mai rend- 
sisr megdöntésére

Peger beszédét egymásután szakították mega 
közbekiáltások, amikor azonban egyesek a köz
társaságot és Károlyi Mihályt kezdték éltetni, 
maguk a gyűlés résztvevői vezették ki a tömeg
ből a kiabálókat, akiket ázsánprovokatőröknek 
tartottak.

Payer után
PROPPER SÁNDOR

képviselő lépett a szónoki emelvényre, aki az 
áHalános nagy nyomorról beszélt és ezeket mon
dotta:

— Vannak egyes vármegyék, amelyekben 
egyáltalán nincs munka, amelyekben a csiz
ma a legnagyobb gond és mégis vannak 
olyan helyei az országnak, amelyeken to
ronymagasságban áll a bu/.a. Ilyen nagy sze
génység és bőség egyszerre nem volt soha.

Ezután a fővárosi reform tervezetéről szólva 
azt mondotta, hogy a belügyminiszter urat — 
ugylátszik — ki kell rázni a naivitásából.

Gagel rendőrfőtanácsos valami figyelmezte
tést súgott oda Proppernek, mire olyan

fülsiketítő lárma tört ki ás olyan zajongás 
támadt, hogy Propper perceken keresztül 

nem tudta folytatni beszédét.
zaj elüllével igy folytatta Prapper:

A kispolgárság feleljen arra, lehet-e
•lyan jogfosztást keresztülvinni, amelyet 
Ripka ur csinált. Kozma úrtól nedig azt kell 
megkérdeznem, miért fél annyira tőlünk. .4 
fyillés résztvevői újabb izgatott közbekiáltá
sokkal szakítják meg a szónokot, majd az 
'gisz tömeg ütemesen, valósággal kórusban 
kezdi kiabálni:

Makit, kenyeret. Munkát,

A

Propper igy fejezi i?e beszédét?
— Adják meg nekünk is azt, amit Angliá

nak megadtak, a politikai élet és a közélet 
tisztaságát, a választójog titkosságát, majd 
meglátják akkor, mi is ki tudjuk termelni 
a magunk MacDonaldját. Ha nem adnak 
módot, hogy a dolgozó nép parlamentáris 
utón jusson a maga jogaihoz, akkor más 
módot keresünk erre.

A gyűlése Farkas István zárja be, aki fi
gyelmezteti a gyűlés résztvevőit, hogy a leg
nagyobb rendben oszoljanak szét s ne ül
jenek fel a provokációnak.

A gyűlés befejezése után megindul a Tatter- 
saal kapui felé az emberáradat. Többszáz gyalo
gos, kerékpáros és lovasrendőr kiséri a tömeget. 
Az élen ifjúmunkások csoportja halad és három 
hatalmas táblát visz:

Ide a választójoggal! Le az emigráció áru
lóival! Le Garamlékkal! Munkát és kenye

ret!
Ilyen felírások vannak a táblákon.

Alig hogy a tömeg megindult, a keleti pá
lyaudvaron a lovasrendőrök felszólítják a tö
meg élén haladó fiatalembereket, hogy oszolja
nak szét és a járdán folytassák az Útjukat. 
Tíz-tizenöt percig tart, amig a rendőrük a jár
dára szorítják a hatalmas embertömeget, amely 
a Baross-tértŐl most már a járdán folytatja az 
utját. Néhány fiatalember a szovjetuniót, a köz
társaságot kezdi éltetni. A lovasrendőrök újból 
figyelmeztetik a kiabáló, ordítozó fiatalembere
ket, hogg csendesen viselkedjenek. Mire a tö
meg a Szövetség-utca sarkára ért,

a lovasrendőrök frontot csináltak, hogy 
megakadályozzák a további felvonulást a 
Rákóezi-nton, a tömeg egy része azonban 
áttörte a lovasrendőrök kordonját éa kia
bálva, lármázva tartott a Nagykörút ke

resztezése felé.
lovasrendőrök parancsnoka erre parancsotA_______ ,_ r______...

adott a rendőreinek, hogy kardlappal oszlas
sák szét a tömeget. A kővetkező pillanatban ki
vont karddal száguldottak végig a rendőrök a 
Luther-utcától egészen a Nagykörutig és a 
Csokonay-utca sarkán kardlappal oszlatták szét 
a tüntetőket. Néhány fiatalember, akik tulaj
donképpen az egész botrányt provokálták to
vábbra is olyan lármásan és botrányosan visel
kedtek, hogy

a gyalogos rendőrük és a detektívek egy
másután emelték ki a tömegből a lár
mázó és kiabáló suhaneokat. Az ut köze

pén összekötözték őket, 
mert másként nem bírtak velük. Mintegy tíz- 
tizenőt összekötözött kezű suhanccal elindult 
ezután öt gyalogos és lovasrendőr a főkapi
tányság felé. Az első előállítások után sem 
szűnt meg a zaj, ugy hogy a Nagykörút és Rá- 
kóezi-ut kereszteződésénél

újabb lovasrendőr-altakkal oszlatták szét 
a tömeget.

Itt a rajongók közül tizet fogtak el a rendőrök 
és valamennyit a Nemzeti Színház bejárójához 
kísérték. Amikor tovább kiabállak, bevitték őket 
a szinház folyosóim. Közben megérkezett a 
szinház elé egy rendőrtisztviselő autójával és 
ebbe az autóba a rendőrök sűrű sorfala között 
beültették a Hz előállított férfit fn nőt, majd

bekísérték őket a főkapitányságra. Az atrtö után 
kerékpáros és lovasrendőrök vágtattak a fő
kapitány épületéig.

Délután félkettő volt, amikor végétért a Rá- 
kóczl-uti tüntetés és teljesen szétoszlatta a 
rendőrség a tűntető fiatalemberek csoportját.

A főkapitányságon és a kerületi kapitány 
Ságokon

• délutáni órákban kezdték meg az elő
állítottak Igazoltatását.

Voltak néhányan, akiket mindjárt elbocsá
tottak, a többieket azonban sorra leigazol
tatták. A tüntetések során a következőkettatták. A tüntetések során a 
állították elő:

Sánta János huszonkétéves 
Hegedűs László ti zenkilencéves 
selö, Stern László huszonegyéves szövőmunkás, 
Márton Ödötn huszonnégyévcs péksegéd, Nagy 
Etel huszonkétéves tanonc, Bikics Ferenc hu
szonnyolcéves pincér Wildenger Antal huszon
hároméves asztalossegéd, Hölgy János har
minchároméves asztalossegéd. Kerékgyártó 
Imre tizenkilencéves eipészsegéd, Ács Sándor 
huszonegyéves kőmüvessegéd, Schiller Gyula 
huszonnégyéves villanyszerelő, Varga Mihály 
harminckét éves tintársegéd, Rutics László hn-

kalapossegéd, 
magántisztvi-

seonhároméves szabósegéd, Reich Pál 
három azabésegéd.

Megállapították a rendőrségen, 
előállított tüntetők, dacára annak, 
rendőrség nem engedte meg, hogy

hsrminc-

hogy az 
l.ORy a

—aj vászon
tábláikkal és plakátjaikkal az utcán felvo
nuljanak, a feliratokat hordozták az utcán 
és szidalmazták a rendőrséget. Miután iga-

zoltatták 
őket, 

kelten 
László,

valamenny tűket, elbocsátották

azonban: Nagy Etel és Ruztcs 
továbbra is a rendőrség őrize

tében maradtak.
ellen hatóság elleni erőszak vát-Ruzics ... . .............. ..

sége címén bűnvádi eljárást indítottak, míg 
Nagy Etelt azért tartották továbbra is a 
rendőrségen, hogy politikai előéletét tiap- 
tázzák.

Az ügyről egyébként a főkapitányság a 
következő

félhtvataloo jelentést
adU ki.

— A Magyarországi Szociáldemokrata Párt 
folyó hó 13-án, délelőtt fél tizenegy órakor, a 
Tattersaalban nyilván >s népgvülést tartott. A 
gyűlés rendben folyt le Annak befejezése után 
a gyűlésről elvonulók a Kerepesi-utón, a HÉV 
vasútállomásnál kibontott vászonplakátokkal 
tüntetésre készültek, de a rendőrség intézkedé
sére a plakátokat bevonták.

Utóbb a tömeg a RAkóczj-nt és Szövetség-utca 
sarkán újból gyülekezett, az Intemaeionálét 
énekelte éa az újból kibontott vászonplakátok- 
kal tüntetett •

a kirendelt rendőrüket sértegette, kövekkel 
dobálta és plakátrndakkal megtámadta.

A kirendelt rendőri készültség a tömeget tiéj- 
jeloszlatta. A tömegből

tizenhat egyén a kerületi kapitányságra 
előálilttatott

Az előállítottak ellen kihágást, egyben bűnvádi 
eljárás indult meg.

Bethlen István holnap nagy 
beszédet mond a Házban

A képviselőház holnap tartja négyhóna- 
pos szünet után első ülését. Az őszi ülés 
napirendjén további teendőkről való ín- 
tézkedés" szerepel. Mint a Hétfői Napló 
munkatársa értesül, a képviselőház első 
őszi ülésén

Bethlen István gróf miniszterelnök 
nagy beszédet mond, 

amelyben ismerteti a kormány legközelebbi 
munkeprogrammját és azokat a törvényja
vaslatokat, amelyekkel a kormány az őszi 
ülésszakban a képviselőházat foglalkoztatni 
óhajtja. E törvényjavaslatok között első he
lyen szerepet a katonai büntetőtörvény
könyv reformjáról szóló törvényjavaslat, 
amelyet Gömbös Gyula, az uj honvédelmi 
miniszter esetleg már az ehö ülésen be fog 
nyújtani. A legelső ülések napirendjén igaz
ságügyi javaslatok fognak szerepelni, köz
tük

az okirati kényszerről, valamint a kor 
látott felelősségit társaságokról szóló 

törvény ja vasiatok.
Teljesen beavatott kormánykörökben kö

zölték a Hétfői Napló munkatársával, hogy
• képvbelőház őszi munkarendjén sze

repelnl fog a sajtónovella la, 
amelynek elkészült a faultolt kiadása. A mi
niszterelnök a megreformált sajtóreformot 
is be fogja jelenteni keddi beszédében, sőt 
he fogja jelenti a hitbizományi reform elő
készítését is.

Politikai körökben erősen tartja magát az 
a hir, hogy az a részleges kormányválság, 
amely Csáky Károly gróf távozásával indult 
meg, rövidesen folytatódni fog. így egyre 
komolyabb formában beszélnek

Scitovszky Béla belügyminiszter távo
zásáról,

aki ellen legutóbb különböző lapokban so
rozatos támadások Ielcntek meg. A belügy 
miniszter állása a fővárosi reform miatt vált 
most egyszerre tarthatatlanná. Ezeknek a 
hireknek külön érdekessége az, hegy Sci
tovszky Bélával együtt távozik államtitkára, 
Sztranyavszky Sándor is. Ezeket a híreket 
illetékes helyről természetesen azonnal cá
folni fogják, de ezek a cáfolatok előrelátha
tóan ugyanolyan hosszú életűek lesznek, 
mint azok, amelyek a Csáky Károly gróf tá
vozásáról szóló híreket próbálták ayengi*
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Vass Bethlen érdemeiről és a demokráciáról
Czettler Jenő beszámolója

Jászárokflzállás, október 13.
Ma tartotta Czettler Jenő, a kípvlselöház alel- 

Böka beszámolóját Jászárokszúlláson. A beszá
molón megjelent Vasi József népjóléti miniszter 
Is, Dréhr Imre államtitkár, Brnszt Sándor, Fitz 
Artúr és Varga Gábor országgyűlési képviselők 
társaságában.

CZETTLER JENŐ
a hatalmas udvart szorongásig megtöltő válast- 
tótömegek előtt elmondta, hogy immár tizedszer 
tart beszámolót Jászárokszálláson és tízéves po
litikai működése alatt mindig as Igazi demokrá
ciát képviselte, amely nem a tekintélyek lerom
bolásában, az Istenkáromlásban, hanem az épí
tésben tevékenykedik.

Beszédének további folyamin a gazdasági po
litikával foglalkozott, amely, — mint mondotta 

fundamentuma minden politikának. Ma az 
•(szegényedés és nyomorúság korszakában sok 
a panasz és nagyon nehéz a bajokon segíteni. 
Vannak, akik demagóg módon kárhoztatják a 
helyzetet, bár erre semmi jogosultságuk nincs, 
mert semmi módot nem ajánlottak a bekövetke
zett viszonyok elkerülésére. Ait a figyelmeztetést 
intézte a társadalomhoz, hogy kerülje a felesle
ges luxust és különösen külföldről ne vásároljon 
senki fényűzés! cikkeket. Ha külföldről luxus- 
táfgynkat hozunk be, anélkül, hogy cserébe 
bort vagy búzát tudnánk eladni: ez annyit je
lent, hogy kivesszük a magyar munkás szájából 
• kenyeret.

A hosszas éljenzéssel fogadott beszéd titán 
ERNSZT SÁNDOR 

hangsúlyozta, hogy a keresztény gazdasági párt 
minden lehetőt megtesz a gazdasági bajok elhá
rítására. Sok a panasz, de vannak olyanok is, 
akik jólétben élnek, drága autókon járnak, mé 
gls panaszkodnak.

Ezután rámutatott, hogy az utóbbi esztendők
ben a katolikusok többszöri támadásnak voltak 
kitéve a reformátusok vezéremberei részéről.

Nem lehet már tovább válasz nélkül hagyni 
i • támadásokat, mert ez gyengeségnek lát

szana.
1'katolikusok hsrnflságát |s kétségbevonták, pe- 

’dlg es • legrettenetesebh és megbecstelenitőbb 
támadást. Szemlét keli tartani,

Mk ások, akik azonosítják magukat az
Ilyen támadáüokkai?

E rután
VASS JÓZSEF

munkaügyi és népjóléti miniszter állott fel szó- 
iásra.

— A demokráciáról akarok itt szőlanl, ez az 
Uz idegen szó, amelyet a nyomdászok legtöbb
ször szednek ki, talán csak még az adót ssedik 
ki többször. (Derültség.) Mit jelent a demokrá
ciát Semmi esetre sem jelenti a teljesen értékte
lenek felszínre való vergődését, nem annyit je
lent, hogy a tájékozatlan, kulturáltan tömeg ke
zébe adják az ország ügyeinek intézését. Már 
láttunk ilyet a kommunizmus Idején.

— Mi hát a demokráciát Modern értelemben 
annyit Jelent, hogy ne legyen abszolutizmus sem 
•gy embernek, sem több embernek a kezében, 
hanem azt a polgórságot, amely már érett arra, 
hogy a saját dolgait és ezen keresztül az ország 
dolgait Irányítani tudja,ar általános nagy érde
keket szem előtt tudja tartani, el ne zárjuk az 
ország dolgaiba való beleszólástól. Hozzá tehe
tem még, hogy a demokrácia nem okvetlenül Je
lenti az általános, egyenlő, titkos, a nőkre, talán 
még a gyermekekre, sőt a meg sem születettekre 
kiterjesztett választói jogot. Nem okvetlenül

Éllenti azt az esküdtszéket, ahol Haverda Máriá
it! fel lehet menteni. Nem jelent a sajtóban 

olyan szabadságot, mely a sajtónak büntetlensé
get biztosit és lehetőséget arra, hogy nemes fel
adata teljesítésén kivül olyan piócák is reá

ASTORIA 
szálloda 

építkezési és Átalakítási munkálatai 
befejezést nyertek. 

Megnyílt

étterem
kávéház
ahol esténként Pert Is Pali 

cigányzenekara játszik, a

Taverna
helyiségében pedig minden este 

Pltyó Jasz-aenélére

csimpaszkodjanak, amely eket csak lefricskázni 
illik.

— Tagadom azt, hogy valaki csak a füle bot
ját is megmozdítaná a nemzeí érdekében, ha a 
magyar nemzet idegen minta izerint máról-hol
napra demokratikusan berendezkednék.

-— Nagyon sokat beszélnek arról, hogy a belső 
politikában fel kell fordítani a helyzetet, demo
kratikus átalakulásra van szükség, meneszteni 
akarják a kormányt és

Garami és Buchinger 
szombaton érkeznek haza
Györki szerdán utazik értük Bécsbe — Garami 
a Népszava fömunkatársa, Buchinger a Szocializ

mus szerkesztője lesz
A hivatalos lap vasárnapi száma közli, 

hogy a kormányzó a kormány előterjesztése 
alapján pertörlést rendelt el Garami Ernő, 
Buchinger Manó és Weltner Jakab összes 
bűnvádi ügyeiben. Az indokolás úgy szól, 
hogy ez a három szociáldemokrata vezér az 
utóbbi évek során olyan magatartást tanúsí
tott, amely lehetővé tette, hogy számukra a 
kormány a legfelsőbb kegyelmet kieszközöl
hesse.

Ez a hivatalos közlés egyenes következ
ménye annak a bejelentésnek, amit Bethlen 
István gróf miniszterelnök tett egyik leg
utóbbi nyilatkozatában a szociáldemokrata
párt vezetőivel folytatott tárgyalásainak az 
eredményéről. Ezekután Garami Ernő és 
Buchinger Manó hazajöhetnek. Hazajövete- 
lük formaságait

DR. GYÖRKI IMRE, 
szociáldemokrata képviselő intézi, aki ér
deklődésűnkre a következőket mondotta a 
Hétfői Napló munkatársának:

— Egy-két nap alatt megszerzem Garami 
Ernő és Buchinger Manó részére az útlevele
ket, szerdán pedig Bécsbe utazom. A bécsi 
formaságok elintézése is igénybe vesz egy
két napot, úgyhogy számításom szerint

Kölcsönt folyósít a pénzügy
miniszter a Wekerle-telepi 

templom építésének befejezésére
Néhai Wekerle Sándor pénzügyminiszter 

kezdeményezésére 1909-ben megkezdték Kis
pest határában az állami kertváros építését. 
A világháború következtében a kertváros 
építkezését csak a múlt évben fejezhették be, 
a Wekerle Sándorról elnevezett telepen azon
ban

templomot elfelejtettek építeni 
és a több mint 26.000 lakost számláló város
rész lakossága egy tornateremben létesített 
kápolnában végzi ájtatoskodását.
" Most a lakosság maga fogott hozzá, hogy 

ezen a hiányon segítsen és miután a megin
dult gyűjtés megfelelő eredménnyel járt, a 
telep főterén megkezdték a katolikus temp
lom építését A változott gazdasági viszonyok

Miskolcon a liberálisok és a szocialisták 
közös listán szerepelnek a törvényhatósági 

választásokon
Vasárnap megkezdődött a választást agitáció

Miskolc, október 13.
(A Hét fái Naplő tudósítóidtól.) Miskolcon 

a közelgő községi választások alkalmából va
sárnap megkezdődött a községi választási agi
táció. Miskolc városában, mely negyvennyolc 
képviselőt küld a törvényhatósági bizottságba, 
hetek óta pártközi tárgyalások folytak arra vo
natkozólag, hogy a mandátumokat választás 
nélkül osszák fel egymásközt a pártok. A tár
gyalások szombaton meghiúsultak és igy

vasárnap teljes erővel megkezdődött a pár
tok választási küzdelme.

A miskolci községi pállok két csoportban 
vesznek részt a választási agitációban. A de
mokratikus blokkban egyesültek a liberális, de
mokrata és szociáldemokrata frakciók, mig a 
keresztény munkások és polgárok pártjában a 
keresztónyszociálista és a községi keresztény

párt bontott zászlót.
A demokrata blokk vasárnap délelőtt a nép

kerti Vigadóban többezer főnyi választóközön- 

nöklésével. Az elnök megnyitóbeszédében' rá
mutatott arra, hogy a győzelem érdekében 

szükségemé vált, hogy a munkásság és a 
polgárság együttesen vegye fel a harcot az 

ellenpárttal
és ezért történt a miskolci munkásságnak a li
berális és demokratikus polgársággal közös 
blokkban való egyesülése. Dr. Szentpál István, 
Reisinger Ferenc országgyűlési képviselő és 
Fodor Dezső felszólalása ulán az elnök ismer
tette a párt 16 pontból álló várospolitikai pro
gramját, amelyet az egybegyűlt nagyszámú vá- 
lasztóközönség pontonként hangosan megéljen- 
zett.

Vasárnap délután a Jobboldali blokk, a ke 
resztényszoclalista munkások éa a községi ke
reszténypárt egyesülése tarloltn meg záazlóbontó 
gyűléséi nagy érdeklődés mellett.

A választási küzdelem a két párt között he
ves és erőteljes lesz.

■' Jég elölt népgyOléil lartotl.Ferencrt Károly el-

MMnelU UM»l. MMy-rwuá.
pOnt.**.—elnökét.

Én pedig azt mondom, hoay az • n,I"x<f’ 
még ezelőtt egy esztendővel tenyerén kívánta 
hordozni Bethlen Istvánt, ne merészelje bántani 
ugyanazt a Bethlen Istvánt egy esztendő múlva 
csak azért, mert a búza ára közben lehanyatlott. 
Énnek akárki lehet az oka, de Bethlen István bi
zonyára nem az oka. Komolytalan dolgok ezek 
és vigyázzon mindenki, aki ma tollat vesz a ke
zébe és újságot ir, vagy aki a nép elé kiáll, 
vigyázzon mindenki, aki ellenzéki politika jog
címén a nagy fűrészt veszi a kezébe és olyan ér
tékeket próbál elfürészelni; amelyeket a nemzet 
nem tud könnyen nélkülözni.

A miniszter és kísérete este autón visszatért a 
fővárosba. 

Garami Ernővel és Bnehlngerrel szom
baton fogunk hazaérkezni.

ügy Garami Ernőnek, mint Buchinger Ma
nónak az elhelyezkedéséről megtörtént a 
döntés. Hazaérkezésük után pártvezetőségi 
ülésen foglalkozunk a szakszervezeti életbe 
való bekapcsolódásuk kérdésével.

Garami Ernő a Népszava főmunkatársa 
lesz, Buchinger Manó pedig átveszi a 
Szocializmus cimü szociáldemokrata fo

lyóirat szerkesztését.
Garami és Buchinger hazaérkezésétől a szak
szervezeti élet és általában a szociáldemo
krata pártélet fellendülését és küzdelmeink 
eredményesebbé tételét reméljük.

Kezdetben úgy tervezték, hogy Garami 
Ernő a Népszava felelős szerkesztője lesz. 
Buchinger Manó pedig átveszi Peyer Károly
iéi a szakszervezeti tanács főtitkári állását. 
A szociáldemokratapárt jelenlegi vezetői 
azonban egyelőre még maguknak tartják 
meg ezeket a pozíciókat, már csak azért is, 
mert a szociáldemokraták elvi okokból ra
gaszkodnak ahhoz az elvi gyakorlathoz, 
hogy a Népszava felelős szerkesztője ország
gyűlési képviselő legyen.

következtében azonban a pénz kevésnek bi
zonyult,

a templom építése abbamaradt.
A Wekerle-telep lakossága a kispesti polgár
mesterhez, vitéz Vállya Gyulához fordult és 
felkérte, keressen módot, hogy a telep lakos
sága kölcsönhöz jusson, amelyből befejezheti 
a templom építkezését. A polgármester .Szűcs 
István dr. képviselővel eljárt ebben az ügy
ben a pénzügyminiszternél, dr. Wekerle 
Sándornál és

a telep megalapítójának fia
most levélben értesítette Szűcs István képvi
selőt és Vállya Gyula kispesti polgármestert, 
hogy a templom továbbépitkezéséhez szük
séges kölcsön folyósítása iránt intézkedett

Pénz nélkül
12—18 havi törlesztésre 

kémpAuert vAeírolttS’ 
csillárt, rádiót, alAndók- 
éa dísztárgyakat, játékokat

UERTESSINEL

Magyarország
Vereckétől napjainkig

Nemcsak irodalmi, hanem közéleti esemény- 
számba megy ennek az ötkötetes nagy hon. 
Ismertető munkának megjelenése, amelyet 
Magyarország Vereckétől napjainkig cinünk 
most adott ki a Franklin Társulat.

Ennek a nagyszabású műnek megjelenése 
valóságos nemzeti esemény, mert éppen nap. 
jainkban éljük azt a történelmi pillanatot, ami. 
kor a régibb generációnak módjában van ki
adni mindazt a szent hagyományt, amely a régi 
Nagy-Magyarországhoz fűződik, az uj'nemit 
déknek, amely már a csonka hazában születik 
és nevelkedik. Éppen ezért a munkán félre. 
Ismerhetetlen irredenta tendencia vonul végig, 
amely a történelmi és földrajzi lényekkel, < 
kulturális összefüggés hatalmas bizonyítékaival 
támasztja alá Magyarországnak örök egységét.

öt kötetben Jelent.meg ez a mü, több mint 
2400 oldalon, 1600 remek képpel, lő színes 
mjlmelléklettel, 7 színes térképpel és számtalan 
térképvázlattal.

Első kötete Magyarország történelmét adja, 
utána pedig Történelmi Arcképek cimen jel- 
lemző és érdekes portré-sorozatot történelmünk 
nagyjairól.

A második kötet az alkotmány és közigazga
tás, az igazságügy, pénzügy, honvédelem tör
ténetét és szervezetét adja, második részében 
pedig a magyar gazdasági élet nagyszabású 
rajsát. Külön fejezetek szólnak a magyar mező
gazdaságról, állattenyésztésről, iparról, keres
kedelemről, bank- és hitelügyről, postáról, 
vasútról és hajózásról, a magyar gyümölcsről 
és magyar borról, hazánknak e két megbecsül
hetetlen kincséről.

A munka harmadik kötetében Nagy-Magyar- 
ország földrajzát adja egy 160 oldalas fejezet, 
A kővetkező fejezetben pedig színes és eleven 
képeket kapunk Nagy-Magyarország városairól. 
Gyönyörű fejezetei ennek a kötetnek szolt, 
amelyek Magyarország állatvilágát, virágait, s 
a magyar nép ősfoglaikozását, történelmi ér
dekességeit, jellemét, s hazánk fürdőit ismer
tetik.

A negyedik kötet a magyar művelődés és 
tudományosság történetét tartalmazza, s külö
nös érdekessége az a fejezet, amely az elfele
dett magyar lángelmékről, s híres magyar 
utazókról ad plasztikus rajzokat. Ez a kötet 
adja még a magyar irodalom történetét egy 
brilliáns arckép-sorozatban, végül pedig Ma
gyarország egyházi életének ismertetését.

A mü ötödik kötete foglalkozik a magyar 
zene, színészet és sport történetével és álla* 
potávaL

A nagy mű munkatársai egytől-egyig a ma
gyar közélet és irodalom legkiválóbb tényezői. 
É fényes névsorból elég legyen a következőkei 
fölsorolnunk: gróf Bethlen István, gróf Klebels
berg Kunó, Vass József, Zsitvay Tibor minisz
terek, gróf Apponyi Albert, Teleszky János* 
Popovics Sándor. Huszár Károly, gróf Andrássy 
Gyula, Hegedűs Lóránt, Pesthy Pál, Kállay 
Tibor volt miniszterek, báró Wlassics Gyula, a 
felsőház elnöke, Dréhr Imre, Korniss Gyula* 
Győry Tibor és Kertész K. Róbert államtitká
rok, Bezzegh-Huszógh Miklós főkapitány, Szász 
Károly, a képviselőház volt elnöke, Kéky Lajos, 
Sík Sándor, Kozma Andor, Angyal Dávid, a 
"isfaludy-Társaság tagjai, kiváló irók, mint 
Herczeg Ferenc, Babits Mihály, Kosztolányi 
Dezső, kitűnő tudósok és egyetemi tanárok, 
mint Rados Gusztáv, Cholnoky Jenő, Gerevich' 
Tibor, Gelel József, Lambrecht Kálmán, Molnár 
Géza, Petrovits Elek, Siklóssy László.

Érdekesnek tartjuk megemlíteni, hogy a ma
gyar királyi hercegek vállvetett lelkesedéssel 
járultak hozzá e fényes névsor gyarapításához: 
Albrecht királyi herceg a régi és modern sport
ról Irt, József Ferenc királyi herceg Budapest 
fürdővárost ismerteti és végül József királyi 
herceg, tábornagy, a magyar katona vétézaégé- 
ről irt lelkes sorokat.

A mö nagy nemzeti jelentőségét mindennél 
jobban hangsúlyozza az a tény, hogy lendüle
tes előszavát maga nagybányai vitéz Horthy 
Miklós kormányzó irta.

A mü külső kiállítása diadalmas teljesít
ménye a magyar könyviparnak A díszes fél
bőrkötés kiváló művészünk, Jaschik Almos 
müve, a papír, szedés és nyomás a Franklin 
Társulat nyomdájának dicsősége. Így a Magyar
ország Vereckétől napjatnklg Öt kötete külsejé
ben Is méltó ahhoz a nagy nemzeti célhoz, 
amelyet szolgálni kíván.

Díszes prospektust minden érdeklődőnek in* 
gyen küld a Franklin Társulat könyvkereske
dése, Budapest, Egyetem-utca 4. _

Hozza al szövetét! 
Elsőrendű snbássat. kitűnő kellékekké!, 

kifliért próbával 1 IOCH AMERICAN TAYLOE
IV.,  PIMttISTA-lJTCA «
TM.i 895-84 (VSd-tttea tarok. Ptaritlík
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Ferenczi Kiara Iparmuuésznö 
hoidHoros állapotban kizuhant 
emeleti lakása ablakából es 

szörnyethalt
Hajnali tragédia egy zugligeti ultiéban

Ritka, a maga nemében talán egyedülálló 
tragikus szerencsétlenség történt a vasár
napra virradó éjszaka a Zugligetben.

Ferenczi Klára 18 esztendős iparművész 
nő, aki szüleinek zugligeti villájában, a Fá
cán-telep közelében lévő Bélavári-uton la
kik, évek óta holdkórosságban szenvedett. 
A kerámia-festéshez kitünően értő fiatal 
leányt, akit iparmüvésznövé képeztettek ki 
szüléd, neves budapesti és külföldi szak
orvosok és tanárok kezelték, azonban a fel
tűnő szépségű fiatal leány hosszas orvosi 
kezelés ellenére továbbra is beteg maradt.

Éjszakánkint víziói voltak és szülei 
gyakorta találták éjnek idején a háló
szoba ablakánál, lecsukott szemekkel, 

Önkívületi állapotban.

Nyári éjszakákon nem egyszer a villa kert
jében találtak rá a leányra, aki holdas éj
szakákon éjszakai sétákat tett a kertben.

Az utóbbi időben a szülei attól félve, 
hogy valami szerencsétlenség történhet, rá
csot tétettek a leány szobájának ablakára. 
Péntek óta, miután az iparmüvésznő szobá
ját festették, Ferenczi Klára részére szülei 
ideiglenesen az egyik szomszédos, emeleti 
szobát rendezték be és két nap óta ebben a 
szobában lakott. Szombaton este, vacsora 
után a fiatal iparmüvésznő féltizenegy óra 
tájban

elköszönt szüleitől és szobájába vonult. 
Hajnali öt óra körül azután Ferenczi Klára 
édesatyja, Ferenczi Imre gazdálkodó tompa 
zuhanásra lett figyelmes._______

Lelepleztek egy szacharincsempész társaságot
Budapesten keresik a Ha)dundnás#n lefoglalt 21 kiló szacharin feladóin*.

pongyolákra, pizsamákra.Házi, utcai, estélyi, alkalmi ruhákra, pongyolákra, pizsamákra, 
fehémeműekre, párnákra, függönyökre, lámpaernyőkre, stb. stb. 

legalkalmasabb.
A pénzügyi hatóságok a rendőrség segít

ségével néhány nap óta nagyszabásu sza- 
harin csempészés ügyében folytatnak vizs
gálatot. A hajdúnánási rendőrség emberei a 
napokban Brach Ezékiel ottani kereskedő
nél

huszonegy kilogram csempészett sza
badot foglaltak le.

Megindult a vizsgálat és ennek során 
olyan adatok merültek fel, amelyek azt lát
szottak bizonyítani, hogy

az egész országot behálózó csempész
szövetkezet nyomára akadtak.

Napokon át folyt a nyomozás, amelyben

Megmérgezte magát, mert 
nem tudott az ura nélkül élni

Lovag Krakovic Ottó dúsgazdag bácskai földbirtokos 
feleségét eszméletlenül találták István-úti lakásán

Megdöbbentő öngyilkosság történt vasár
nap délelőtt az István-ut 63c. számú házban, 
ahol egy fiatal, feltűnő szépségű, 27 eszten
dős uriasszony, a legelőkelőbb fővárosi tár
saságok egyik ismert tagja akart megválni 
az élettől.

Az Tstván-ut 63c. számú házban néhány 
hónap óta lakik lovag Krakovic Ottó, dús
gazdag bácskai földbirtokos fiatal felesége.

Kiválsz, cukrászda 
vBndSgio

uacsorfizú-szfiraKozOhoiv
Erdélyt Dolli
zongorázik > s ónokéi

A zuhanás zaja a kertből hallatszott.
Ferenczi hálóköntösét magára kapva, kezé
ben világitólámpással a kertbe sietett. Ott 
szörnyű látvány tárult szemei elé: a kertben, 
Ferenczi Klára emeleti szobájának nyitott 
ablaka alatt, a villában dolgozó kőműves
munkások által összehordott tégla1- és kőra
kás tetején,

liálópongyoíában, vérző fejjel feküdt 
leánya, csukott szemekkel, eszméletlen 

állapotban.
A kétségbeesett apa nyomban a villaépület 
második emeletén lakó orvosért sietett, aki 
első segélyben részesítette a szerencsétlen 
leányt, akiről nyomban megállapítható volt, 
hogy

koponyaalapi törést és belső vérzést 
szenvedett.

Ferenczi Klára percek múltán, még mielőtt 
eszméletét pillanatra is visszanyerhette 
volna.

belehalt sérüléseibe.
A halálosvégü tragédia ügyében a hely

színen nyomban megtartott rendőri vizsgá
lat megáliapitotta, hogy

a szerencsétlen leány holdkóros állapot
ban, ágyából fölkelt, emeleti szobája 
ablakát felnyitotta és az ablakpárkány

ra lépett,
ahonnan önkívületi állapotában lezuhant a 
villa kertjében felhalmozott téglarakásra. A 
percek alatt beállt halált belső elvérzés 
okozta.

a hajdúnánási rendőrség és az ottani pénz
ügyi hatóságok közegei vettek részt. A vizs
gálat adatai szerint

a lefoglalt küldemény Budapestről ér
kezett Hajdúnánásra.

Az illetékesek ezért érintkezésbe léptek a 
budapesti hatóságokkal és most

a fővárosban folytatják tovább a vizs
gálatot

a csempésztársaság központjának felkuta
tására és az előreláthatóan nagyszámú tet
testársak elfogatására. Elsősorban is azt 
igyekeznek megállapítani, hogy ki adta 
postára Budapesten a huszonegy kilogram 
nagyértékü szaharint

A ragyogó szőkehaju. feltűnően csinos uri
asszony

hétszobás lakást bérelt az István-uli
bérpalotában,

ahová egyedül költözött. Férjétől ugyanis 
hónapok óta különváltan él. Lovag Krako
vic Ottó állandóan bácskai földbirtokán 
tartózkodik és itt élt az asszony is. Másfél 
esztendős házasélet után azonban

a házastársak között clhldegülés állott
be

és akkor a fiatal asszony, komornája kísé
retében Budapestre jött, férje pedig megin
dította a válópert ellene.

A válóper első érdemleges tárgyalása pén
teken zajlott le a budapesti törvényszéken. 
Mint később, a hozzátartozók előadásából 
kiderült, ezen a tárgyaláson a biró békiteni 
igyekezett a feleket, akik mind a ketten 
megjelentek előtte. Lovag

Krakovicné hajlandó is lett volna arra, 
hogy visszaállítsa a háztartást közössé
get férjével, azonban a szolgálaton kí
vüli ulános százados, nem akart békülni.

Erre azután az asszony Is megmaradt 
eredeti elhatározása mellett és beleegyezett 
abba, hogy a válópert a lehető legsürgőseb
ben folytassák le.

Vasárnap reggel, mikor a szobalány, ren
des szokás szerint, kilenc óra után belépett 
úrnője szobájába,

a fiatal asszonyt, éjszakai toalettben, 
a földön fekve találta.

Odarohant hozzá, igyekezett az eszmélet
len nőt magához téríteni, azonban ez nem 
sikerült. Azonnal orvosért sznladt, a szom- 
s’íd házból hamarosan meg is érkezett egy I lapítani a rejtélyes halál okát. 
ott véletlenül éppen látogatóban lévő bel-1 ....................... ...................

gyógyász, aki az áléit nőt megvizsgálva, 
csakhamar megáliapitotta, hogy

az asszony valami Ismeretlen méreggel 
megmérgezte magát.

Rögtön telefonált az egyik betegszállító 
vállalatnak és néhány perccel később lovag 
Krakovicnét beszállították a legközelebbi 
szanatóriumban, ahol azonnal ápolás alá 
vették. A tüzetesebb vizsgálat megáliapitotta. 
hogy

Titokzatos, oszlásnak indult holttestet találtak 
vasárnap az isaszegi erdőben

Az isaszegi csendőrség vasárnap dél
előtt táviratban értesítette a budapesti fő
kapitányságot, hogy

nz isaszegi fenyveserdőben oszlásnak 
Indult férfiholttcstre akadtak.

A harmincöt év körüli gesztenyebarna hajú 
férfi világosbarna ruhát, szürkebetétes, 
gummisarku fekete félcipőt viselt és min
den ruhadarabja amellett szól, hogy

jobb társadalmi osztályhoz tartozha
tott.

Halálának okát nem tudták tisztázni Isa- 
szegen, még csak azt sem lehetett megálla
pítani, hogy

öngyilkosság vagy gyilkosság 
áldozatául csett-e az ismeretlen férfi. Ruhá
jának zsebeit átkutatták a csendőrök, de 
semmiféle Írást, vagy okmányt nem találtak 
nála. Mindössze

egy Budapestre szóló másodosztályú 
vasúti jegyet 

találtak nála, aminek alapján megáliapitotta 
a csendőrség, hogy az ismeretlen férfi még 
augusztus folyamán

Budapestről utazott Isaszcgre 
és nyilván Isaszegről vissza is akart 
utazni a fővárosba, mert hiszen retúrjegyet 
váltott.

A távirati értesítés alapján a budapesti 
főkapitányság messzemenő intézkedéseket 
tett a rejtélyes eset felderítésére, de eddig 
még nem sikerűit megállapítani, hogy a ha
lotthoz hasonló harmincöt év körüli férfi 
eltűnését jelentették volna be augusztus 
vagy szeptember folyamán a főkapitánysá
gon. A nyomozás nagy eréllyel folyik, bár 
az eset felderítését nagyon megnehezíti majd 
az a körülmény, hogy a holttest, amely már 

három hónapja fekszik az erdőben, 
erősen oszlásnak indult és igy esetleg a tör
vényszéki boncolás sem tudja majd inegál-

A holttestet a községi temető hslottas-

R. T. V„ Szí. István-tér 15.

a fiatal uriasszony nagymennyiségű In- 
luminállal mérgezte meg magát 

és állapota, bár sulyos. de nem életveszélyes 
Az életunt uriasszony hálószobájának asz

talán egy nyitott levél feküdt, rajta egyetlen 
sor felírással:

„Nem tudok Ottó nélkül élni.**
A fiatal asszony öngyilkosságáról távirati

lag értesítették férjét és Bécsben lakó szü
leit.

házába szállitották. A rendőrség most érint
kezésbe lép mindazokkal, akiknek férfi
hozzátartozójuk tiint cl augusztus tájékán, 
hogy az illetők agnoszkálás céljából megte
kinthessék a holttestet.

i
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Magyar kommunisták 
a francia bíróság előtt
Károlyi Mihályt is kihallgatták a roubaixi 

kommunista zavargás ügyében
Lilié, október 13.

Emlékezetes, hogy augusztus havában Rou- 
baixban, ahol számos magyar bányamunkás 
él,

a magyar kommunista bányászok meg
zavarták a magyar katolikus egylet ea- 

lyét.
A helyiségbe betörve, a magyar kommunis
ták darabokra zúzták a bútorokat s súlyosan 
bántalmazták a jelenlevőket. Verekedés köz

Fizetésképtelenség fenyeget 
három nagy szegedi céget

T#üb céget rántana magival a szokatlanul nagy arányulnzolvencla
Szeged, október 13.

(A Hétfői Napló tudósítójától.) Az a válsá
gos gazdasági helyzet, amely országszerte 
érezhető, a nagymértékű hitclmegvonúsok, 
amelyek számos és számos kereskedőt és 
vállalatot szorongatnak, Szegeden kétségbe
ejtő helyzetet teremtettek. Szeged egyik köz- 
becsülésben álló cége,

az egyik legismertebb délvidéki bőrnagy- 
kereskedéa, mely nyolcvan évvel ezelőtt 
alakult, valamint egy* nagy üzleti itaze- 
köttetéaael rendelkező, Iámért szállító 
cég, továbbá egy nagy fűszer- és gyar

matáru cég, 
melynek üzlethálózata az egész délvidékre 
kiterjedt, fizetési nehézségekkel küzd.

A Gráf Zeppelin Hollandia felett
Gyönyörű repülés után visszatért Friedrichshafenbe

Berlin, október 13.
A Gráf Zeppelin léghajó, amely West- 

fáliából jövet hét óra öt perckor harang
zúgás közölt Emdenbe érkezett, félórával ké
sőbb Delfzylnél holland föld fölé került és 
gyors repüléssel a Zulder-tó felé haladt, majd 
több odrot át repülése után Appeldoomban a 
Hét Loo királyi kastély fölött kört irt le. 
Rotterdam fölé a léghajó 10 óra 15 perckor 
érkezett

Mindenütt nagy emberfőmé# várta és lel
kesedéssel üdvözölte a léghajót. 

Amsterdamban, ahová a léghajó 11 óra 30

Keresnek egy szélhámos grófnőt
A íe,*“"öen szép, szőke Ratasovszky Natasa „orosz £róf- 

nót a rendőrség elfogta, de megszökött a fogdából
A sátoruljaujhelyi rendőrségtől megkere

sés érkezett Budapestre, amelyben egy vak
merő kalandornő elfogntását kéri. Sátoralja
újhelyen és környékén rövid idővel ezelőtt 
feltűnt egy szép, szőke fiatal nő, aki

Rafaaowszky Natasa menekült orosz 
grófnőnek mondotta magút.

Mindenütt azt mesélte, hogy dúsgazdag orosz 
főúri családból származik és családjával 
együtt kénytelen volt elmenekülni a kom
munisták elöl. Megtanult magyarul —• mon
dotta — és mivel kedvet érzett a szini pá
lyához,

Hlteiktim ön?
ükkor nincs szliksOgo 

fOnOko engodSlvSro. 
hivatalának garanciáikra, 

semmifele szervezet támogatására, 
ha vásárolni akar.

Ön tudla vállalt kötelezettségét és fizet anélkül hogy hivatalból levonást esz
közölnének. Az On személye és hitelképessége számomra elég biztosíték ennélfogva 

Havas áruházban (IU„ KSivin-tSr i.) 
vásárolhat mindenMie térti-, női , yvermax, háztartási textilárut, ruházati clhhaKet. 
cipót, Ohiat- es szormearukai. szőnyeg ei lUggonvohet

kirakati kSszpftnzaron toivOszSmiaiuiolra.
A sok adralnlsr.tráoló drAirlt Egyszerű adminisztrációm nagy forgalmam, valamint 
azon körülmény hogy az eladások után Jutalékot senkinek som tlzclck lehetővé 
teszik hogy telerak és kezelési költségek nélkül Kizárólag elsőrangú mlnosaghon 
Olcsón tudjam szükségletét kielégítőnk Ezt mintegy 20.1XX1 vevőm Igazolja Keresse 
tel áruházamat minden véteikénvszor nélkül győződjék meg önmagn Is erről és 
megelégedetten lóg állandó vevőim táboréba sorakozni.

Vidékieknek milliókat és készáruból választékot küldök.
Sál IS I.ÁSZI.Ö. Budapest, IV« Calvln.tér 1.

ben több embert megsebesítettek. A garáz
dálkodás következtében

11 magyar és 1 francia kommunista

ellen indult meg bűnvádi eljárás.
A Iliiéi bíróság ma tárgyalta ezt az ügyet. 

A tárgyaláson
Károlyi Mihály grófot is kihallgatták 

lanuképen.

A bíróság egy hét múlva hirdeti ki az ítéletet.

Valószínű, hogy néhány napon belül 
kénytelenek lesznek ezek a cégek a fize
tésképtelenséget hivatalosan bejelenteni.

A nagyszabású fizetésképtelenségek híre va
lósággal megremegtette Szeged egész gazda
sági életét. A bankok és a gazdasági körök 
vezetői azon fáradoznak, hogy a nyomott 
gazdasági helyzetet valahogyan enyhítsék és 
teljes igyekezetükkel azon vannak, hogy

ha lehetséges, megakadályozzák a nagy
arányú Inzolvcndák bekövetkezését, 

mert ez több más kisebb szegedi és dél
magyarországi kereskedő cég fizetésképtelen
ségét is vonná maga után. A vasárnapi na
pon még nem dőlt el, hogy lehetséges lesz-e 
a három cég fizetésképtelenségének veszé
lyeit elhárítani.

perckor érkezett, a borús időjárást sugárzó 
nap váltotta fel. Innen a léghajó, amelyet 
hollandi utján mindvégig hat holland repülő
gép kiséri, Nymwegenen át a Cleve-Neuss 
irányában Köln fölé ért, ahol a lelkesen 
tüntető lakosság szemeláttára nagy kört irt 
le, majd Bonn és Koblenz fölött elrepülve 
Friedrichshafenbe tért vissza.

Frledrlchshafen, október 13.
A Gráf Zeppelin hollandiai útjáról 

fí óra 30 perckor teljes sötétségben visz- 
szaérkezett és Ródeni-tó fölött végzett rövid 
kör repülés után 6 óra 51 perckor simán le
szállt.

színésznő lett belőle.
Elmondotta azt is, hogy szülei, bár most 
rossz viszonyok közölt élnek, mégis

kényesek családfájukra
és ezért nem akar a családi nevén szere
pelni a színpadon, hanem a grófi név he
lyett cserébe a magyaros hangzású

Koháry Ella művésznevet vette fel.
A jó megjelenésű, kékszemü, dús szőkehaju 
leány ezzel a mesével mindenkit elámitott.

Sikerült neki közelférkőzni előkelő 
állású emberekhez,

akiknek az udvarlását és közeledését nem 
utasította vissza. Ismerőseinek azonban csak- 
hamar kellemetlen kiábrándulásban volt 
részük.

A grófnő pénzt éa értéktárgyakat eaalt 
ki lovagjaitól éa megszökött.

Egyik hódolója nem hagyta annyiban a dől- 
got, hanem sikkasztás miatt följelentést tett 
ellene.A sátoraljaújhelyi rendőrség megindította a 
nyomozást és megállapította, hogy egy vak
merő kalandornőről van szó.

Az orosz grófnő tulajdonképpen egy

A harmadik zsidó hitközség felállításának 
ügyét, a mai ünnep miatt nem tárgyalja 

a közigazgatási bizottság
Háromtagú albizottságot küldenek ki a kérdés tanulmányozására

A harmadik pesti zsidó hitközség felállí
tására irányuló mozgalmat a fővárosi zsidó
ság körében nagy érdeklődés kiséri. A moz
galom az utóbbi hetekben mind jobban ki
szélesedett s most már jogászkörök is be
kapcsolódtak a vitába. A kultuszminiszter 
tudvalévőén az uj hitközség engedélyezését 
kérő memorandumot a közigazgatási bizott
sághoz küldte le véleményezés végett és a 
bizottság mai, hétfői ülésére tűzte ki az érde
kes ügy tárgyalását. A főpolgármester egy
idejűleg felszólította a neológ és az ortodox 
zsidó hitközségek vezetőségét, hogy állás
pontjukat fejtsék ki. A két hitközség be is 
nyújtotta erre vonatkozó memorandumait 
Ripka Ferenc főpolgármesterhez. A neológ 
hitközség véleményét tartalmazó memoran
dum

harmincöt gépelt oldalra terjéd, 
nagyrészt történelmi vonatkozásban fejti ki

RÁJSIÖ
A Rádió mai műsora:

BUDAPEST:
9.15: A rádió házikvarleltjénelí hangversenye. 

9.30: Hirek. 9.45: A hangverseny folytatása. 
11.10: Nemzetközi vizjelzőszolgálat. Vízállás
jelentés magyarul és németül. 12: Déli harang
szó az Egyetemi templomból, idő járásjelentés. 
12.05: Kurina Sírni cigányzenekarának hang
versenye. 12.25: Hírek. 12.85: A hangverseny 
folytatása. 1: Pontos időjelzés, időjárás- és víz
állásjelentés. 2.30: Hirek, élelmiszerárak. 8.45: 
Fulton-rendszerü képátvitel. 4.20: Asszonyok 
tanácsadója. 4.45: Pontos időjelzés, időjárás- és 
vízállásjelentés. 5.10: Tót-magyar nyelvoktatás. 
5.40: Operettrészletek. (Zenekari hangverseny.) 
Vezényel: Polgár Tibor karnagy. 0.50: Német 
nyelvoktatás. 7.25: Diósy Edith hangversenye. 
8: Tomcsányi István m. kir. postafömérnök 
előadása: „A berlini rádiókiállitás és a távolba
látás legújabb eredményei." 8.30: A középeuró
pai müsorcseresorozatban a prágai rádió-adóál
lomás műsorának közvetítése. Közreműködnek: 
Ada Nordenová, a prágai Nemzeti Színház 
operaénekesnöje és a prágai Stúdió házizene- 
kara. Vezényel: O. Jeremiás karnagy. 1. Sme- 
tana: Prágai karnevál (zenekar). 2. Vycnálek: 
Isten kezében — dalsorozat (Ada Nordenová). 
3. Ostrcil: e-moll szvitt (zenekar). Utána kb. 
10.10: Pontos időjelzés, idöjárásjelentés. Majd: 
Farkas Jenő és cigányzenckarának hangver
senye.

KÜLFÖLD.
Béta. 4.40: Silving-négyes. — 8.00: Krajev 

kamaraénckcs dalestje. — 8.30: Középeurópai 
műsorcsere, közvetítés Prágából — 10.00: Jazz.

Barcelona. 6.30: Ibéria-trió. — 10.05: Közve
títés Bordeauxból.

Berlin. 8.00: Dalok. — 8.30: Nemzetközi
hangverseny Prágából. — 10.30: Táncoktatás. 
Utána: Dajos Béla zenekarának tánczenéje. — 
12.30: Éjjeli hangverseny.

Boroszló. 5.30: Zene, gyermekeknek. — 8.30: 
Derűs rádiószuit. — 8.55: Két hangjátékbohó- 
zat. — 9.15: Két zongorái jazz.

Bukarest. 8.00: A kamarazenetársaság vonós
kvartettje.

Frankfart. 5.30: Stuttgarti műsor. — 7.30:
Hangverseny. — 10.30: Verdi-est.

Génua. 9.00: Hangverseny.
Gráe. 7.25: Egy felvon ásos parasztboh 5zat. — 

Előtte és utána bécsi műsor.
Hamburg. .500: Teazene. — 6.00: Szórakoz

tató zene. — 7.00: Hangverseny. — 7.25: Mun
kásdalok. — 8.00: Középnémet zeneszerzők mű
vei. — 9.55: Balladák, dalok és kettősök. — 
10.30: Tánczene.Kaltowltz. 8.30: Nemzetközi hangverseny 
Prágából. — 10.00: Varsói műsor.

Künlgsberg. 8.40: Hangverseny. — 9.40: Hu
moreszkek. — 10.30: Tánctzene.
Leipzlg. 7.30: Tarka zeneóra. — 8.80: Rádiósuit. 
— 9.30: Gramofon. — 10.30: Táncoktatás. Utá
na tánczene.

London. 7.45: Schumann zongoraművei. — 
8.45: Hangverseny. — 10.50: Kamarazene —. 
12.00: Tánczene.

Milánó. 8.30: Operett. I
München. 4.30: Kamarakvartett. — 7.40:'

Haydn: Az évszakok oratóriuma. — 10.60: Ká
bel. Londonból.

Nápoly. 7.00: Hangverseny. — 9.02: Donizet
ti: Kegyencnő című operája

Prága. 11.15: Gramofon. — 7.05: Közvetítés 
Brilnnböl. — 8.30: Hangverseny Középcurőpá- 
nnk

Róma. 9.02: Könnyű zene
Stuttgart. 4.00: Szórakoztató zene. — 7.30:

Hétfői hangverseny. — 9.30: Hangjáték. —
10.301 Verdi c*.

rendőri felügyelet alatt álló nő.

Bakura Vilma a neve a húszéves leánynak 
aki alacsony származása ellenére jó fellépő! 
sével és modorával el tudta hitetni magáról 
hogy arisztokrata vérből származik. Bakura 
Vilmát ezekután elfogták, előállították a ka
pitányságra és ügyének tisztázásáig őrizetbe 
vették. Másnap azonban érthetetlen módon

megszökött a rendőrségről.

Most körözölevelet adtak ki ellene s mivel 
valószínű, hogy Budapest felé menekült, « 
fővárosban keresik.

a statusquo anlt hitközség alakulásának 
szükségtelenségét és jogosulatlanságát.

Az ortodox izraelita hitközség beadványa 
már sokkal rövidebb ebben a hitközség veze
tősége kijelenti, hogy rájuk nézve nem bir 
lényeges fontossággal a harmadik hitközség 
megalakulása, mert a kérelmezők között 
csupán egy ortodox tag szerepel. Illetékes 
helyen nyert értesülésünk szerint a közigaz
gatási bizottság mai, hétfői ülésén

a zsidó ünnep miatt nem tárgyalják 

érdemileg a kérdést, hanem a közigazgatási 
bizottság háromtagú albizottságot küld ki, 
még pedig Gaár Vilmos, llann Arnold és Pa- 
dányi Andor személyében, akiket felkér, 
hogy a memorandumok alapján a kérdést 
tanulmányozzák és tegyenek legközelebb ez 
ügyben jelentést a közigazgatási bizottság
nak.

— Magyarok ■ külföld rádióműsorán. Az 
elkövetkező hétnek egyetlen jelentős magyar 
mflsnrszáma van a külföld programjában; 
pénteken este a bécsi rádió Szigeti József he
gedű koncertjét közvetíti a Koncerthausból.

= Bernhard Shaw beszél ■ rádióba. A nagy 
angol iró: Bernhard Shaw, aki pedig eddig es
küdt ellensége volt a rádiónak, most annyira 
behódolt az uj csodának, hogy ő maga is haj
landó fellépni a mikrofon előtt. Akinek tehát 
megfelelő vevőberendezése van, hétfőn este 10 
óra 20 perckor Bernhard Shaw előadását hall
gathatja a londoni stúdióból.
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mert
a sorsjegyeknek egy későbbi 
osztályhoz való vásárlásánál az 
előbbi, lejátszott osztályok 
betétjeit is meg kell fizetni. 
Tenat sokkal célszerűbe a 
sorsjegyeket mar az ELSŐ 
osztály huzasa előtt megvenni, hogy rendkívül kedvező nye
rési esélyeket teijos mértékűén 
kihasználhassa és hogy IM 
veszítse el egyetlenegy osztály 
nyereményeire való Igényűt se.

♦♦♦
A főárusitók azonban figyel
meztetik t. üzletfeleiket, hogy 
csak úgy biztosíthatják rész
vételüket az uj sorsjátékra, ha 
a sorsjegyekért járó összeg az 
előirt 3 0 fillér költséggel 
együtt a húzás előtt, tehát 
0ktűh6r26-iKeelűtt 
az illetékes helyekre beérke
zik, különben minden további 

Igényük megszűnik.
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Sorsjegyek a hivatalos Arakon
— míg a köves Készlet tart
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EgéSZ

20 
pengő
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pengő

a
Negyed

6
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Halálos ítéletért folyamodott 
az életfogytiglan elitéit gyilkos

Miskolc, okt. 13.
(4 Hétfőt Napló tudósítójától). A Hétfői 

Napló múlt heti számában beszámoltunk arról 
a bestiális hitvesgyilkosságról, amelyet Magyar 
Ágoston ózdi gyári munkás követelt el már két 
évvel ezelőtt és csak most került besugás foly
tán a nyilvánosságra. Magyar az elmúlt héten 
került a bíróság elé és a miskolci törvényszék 
az elvetemült gyilkost

életfogytiglani fegyházra Ítélte.
Szombaton érdekes fordulat állott be a gyil

kosság! ügyben. Az életfogytiglani fegyházra 
Ítélt munkás azzal a kéréssel járult a fogház
felügyelőhöz, hogy kéresse be az ügyvédjét, 
Kormos Illés dr-t, mert oly adatokat akar tudo
mására hozni, amely

perdöntő Jelentőséggel bir a bűnügyében.
Kormos Illés dr., Magyar Ágoston védője telje
sítette is védence kívánságát és a déli órákban

Leugrott a negyedik emeletről 
és szörnyethalt Silbermann 
Aladár ismert fakereskedő

Gyógyíthatatlan betegsége kergette a halálba
Vasárnap délelőtt féltizenegy órakor fekete 

felöltős, fekete keménykalapos, őszhaju, ele
gáns ur ment fel a Teréz-körut 25. számú 
ház lépcsőjén a negyedik emeletre. A lépcső
ház üvegajtaján kiment a folyosóra, a szem
tanuk állítása szerint szilárd lépésekkel oda
lépett a folyosó vasrácsához és keresztül ve
tette magát rajta. Négy szemtanúja is volt 
az öregur elszántan végrehajtott öngyilkos
ságának. Abban a pillanatban, hogy az ősz
haju ember fölkapaszkodott a vasrácsra, 
hangos kiáltozás verte fel az udvar csendjét:

— Az Istenért! Maradjon! Ne ugorjon! Se
gítség! Segítség!

A következő pillanatban azonban az erős 
termetű férfi már bukfencezve zuhant le a 
negyedik emeletről és a következő pillanat
ban

borzalmasan öwzeroncsolva, vérbe bo
ralva terült el az udvar kőkockáin.

Mikor a lakók dermedt ijedtséggel lerohan
tak hozzá, már nem volt benne élet. Hiába 
hivták a mentőket, az orvosok csak azt ál
lapították meg, hogy az öregur

a lezuhanás pillanatában szörnyethalt.

A csodás hangvisszaadás 
A telfllmulhatailan szerkezet 

A leghatalmasabb lemezműsor
azok a tulajdonságok, melyek

♦

már

kezdődöleg

részletfizetésre is 
kaphatók

a magyarországi vezérképviselőségnél:

Budapest IV. KristH-tér 3 
és minden 'óbb szaküzletben 

Nyilvános helyisótíek rószérc 
szenzációs uj fleptcpusok

Kérjen árjegyzéket: 

megjelent a törvényszéki fogházban. A beszél
gető-teremben azután furcsa és különös jelenet
nek voltak tanúi a felügyeletet végző fogház
őrök.

Amikor Magyar Ágostont a terembe bevezet
ték,

térdrevetette magút
az ügyvédje előtt és összetett kezekkel könyör- 
gőtt, hogy nevében szerkesszen sürgősen bead
ványt és ebben

kérje az ítéletnek kötél általi halálra való 
átváltoztatását.

Az ügyvéd természetesen hallani sem akart 
erről a kívánságról, mire Magynr Ágoston kö
vetelőzni és fenyegetőzni kezdett, ugy hogy a 
fogházőrök azonnal visszavezették a cellájába. 
Mielőtt elvitték, kijelentette, hogy saját maga 
fogja megírni a beadványát, amelyben halálos 
Ítélet kimondását fogja kérni.

Futótűzként terjedt el a Teréz-köruton az 
ismeretlen öregur öngyilkosságának híre. 
Pár perc múlva kiderült, hogy az öngyilkos

Silbermann Aladár 61 éves épületfa- 
nagykereskedő, a magyar fakereskede
lem egyik legismerebb és legtekintélye

sebb tagja,
aki évek hosszú sora óta a szomszéd házban, 
a Teréz-körut 23. számú bérház negyedik 
emeletén lakott családjával. Pár perccel a 
tragikus öngyilkosság megtörténte után már 

megjelent az öngyilkosság színhelyén az 
öngyilkos Öregur egyik fia,

aki néhány évvel ezelőtt özvegységre jutott 
édesapjával együtt lakott a Teréz-köruti la
kásban. Drámai jelent játszódott le: a két
ségbeesett flu

zokogva roskadt a földre öreg édesapjá
nak agyonroncsolt, véres holtteste mel

lett.
Jött a rendőri bizottság .amely lefolytatta 

az agnoszkálási eljárást, jegyzőkönyvet vett 
fel a tragikus esetről és azután a rendőrségi 
halottszállító kocsi a törvényszéki orvostani 
intézetbe vitte Silbermann Aladár holttestét.

A Silbermann-család valóságos dinasztiája 
a magyar fakereskedelemnek. Már békeidő
ben, ugy belföldön, mint külföldön jól is
merték a fakereskcdelmi szakmában a Sil
bermann nevet, amely a nagystílű vállalko
zást és a megbízható kereskedelmi szellemet 
jelentette. A dinasztia feje a háború utáni 
időkben Silbermann Aladár lett, aki különö
sen az épületfa szakmájában bonyolított le 
óriási méretű üzleteket.

A Zuglóban hatalmas fatelepei voltak 
Silbermann Aladárnak,

akit nagyszabású üzleti tevékenységének le
bonyolításában két fia támogatott. Silber
mann Aladár vagyonát, fatelepeinek és há
zainak értékét óriási összegekre becsülték a 
szakmában, egyes verziók szerint

az egymillió pengőt is meghaladta va
gyona

és a nagy stílben dolgozó fakereskedő min
den fáradázosn arra irányult, hogy vagyonát 
és hatalmas arányú üzleti forgalmát a nehéz 
viszonyok között is egy szinten tartsa. Ezt 
a törekvést megnehezítették ugyan a leg
utóbbi idők súlyosbodó gazdasági viszo
nyai, azonban hozzátartozóinak és a magyar 
fakereskedelmi szakma illetékes tényezőinek 
nyilatkozata szerint, nem anyagi okok érlel
hették meg Silbermann Aladárban az öngyil
kosság sötét gondolatát.

A Hétfői Napló munkatársa beszélgetést 
folytatott többek között

a Silbermann család egyik tagjával.
aki a következőket mondotta:

— Rettenetes megdöbbenéssel hallottuk a 
lesújtó hirt. Silbermann Aladár, aki a leg
nagyobb koncepciójú üzleti emberek sorába 
tartozott és aki lebilincselő modorával is elő
segítette sok évtizedes üzleti pályáján tekin
télyes pozíciója megteremtését, körülbelül 
fél esztendő óta teljesen megváltozott. Az az
előtt vidám hangulatú, jókedélvü. öreg ur 
valósággal morózus lett.

Hosszabb idő óta betegségek gyötörték 
és valamennyien ezzel magyaráztuk termé
szete megváltozását. Üzleti teendőit ugyan
olyan odaadással végezte mint azelőtt, de a 
napi munka elvégzése után visszavonult szo
bájába és fiaival is csak keveset érintkezett. 
Az orvosok, köztük a legelőkelőbb budapesti 
ideg- és belgyógyász specialisták vigasztal
ták, biztatták, hogy nincs különösebb baja, 
de Silbermann Aladárt nagyon elkedvetlení
tette, hogy szervezetének meggyöngülése 
megbénítja munkaerejét.

— Senki sem gondolt azonban arra, hogy 
öngyilkossági terveket forgat fejében, — 
folytatta informátorunk — Vasárnap reggel 
szokása szerint korán kelt, korán reggelizett,

mintegy félóra hosszat időzött dolgozószobá
jában s azután

szokásos vasárnap délelőtti sétájára in
dult.

Körülbelül kilenc órára járt az idő, amikor 
hazulról eltávozott és féltizenegy órakor

a lakásával szomszédos házban követte 
el az öngyilkosságot.

Másfél óráig sétált az utcákon és már haza
felé tartott, amikor végső elhatározással el
követte borzalmas tettét. Valamennyien

teljesen érthetetlenül állunk a katasz
trófa előtt,

amelynek szerintünk semmi más oka nem 
lehetett, mint hogy az öregur félt a hosszas 
betegeskedéstől.

Az öngyilkosság ügyében a rendőrség meg
indította a vizsgálatot. Elsősorban is azt 
igyekeznek megállapítani, nem hagyott-e 
hátra búcsúlevelet, amelyben magyarázatát 
adja az öngyilkosságnak.

Rejtélyes gyilkosság 
egy táncmulatságon

Zalalcgerszeg, okt. 13.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) A vasmegyei Bőgőd községben 
tegnap nagy táncmulatságot tartottak, ame
lyen igen sokan jelentek meg a község la
kói közül. Amikor már javában állt a mu
latság, a kisteremben táncra perdült a 
fiatalság, Szalai Ferenc 25 esztendős gazda
legény

hirtelen összeesett.
Megvizsgálták Szálait s csakhamar megál
lapították, hogy késsel megszűrtök, A szú
rás a szerencsétlen ember szivébe hatolt,

mire a községi orvos megérkezett, Sza
lai kiszenvedett.

A mulatságot azonnal félbeszakították s a 
csendőrök megindították a nyomozást. 
Mindenkit kihalgattak, aki közelében tartóz
kodott, de

nem sikerült megállapítani, ki szúrta 
meg a fiatal gazdaiegenyt.

A rejtélyes és furcsa gyilkosság ügyében, 
amely nagy feltűnést és megdöbbenést kel
tett az egész környéken, a csendőrség foly
tatja a vizsgálatot.

Vasárnap délelőtt feltűnően szép, 17 év kö- 
rüil szőke fiatal leányt és két sportruhás fiatal
embert állítottak elő a detektívek a főkapitány
ságra. Ugyanakkor autón vittek be a főkapi
tányságra a Római-fürdő week-end házából két 
összehajtogatott gumicsónakot és egy faládát, 
amelyben két Flóbert-puska, három pisztoly és 

í egy <&úk (Öltén,? vaiL
Idegesen és kelletlenül mentek fel a főkapi

tányság épületébe, ahol pedig igen nagy öröm
mel fogadták megérkezésüket, mert

a fiatal leányt és a két fiatalembert hosNM 
hetek óta keresi egész Európa rendőrsége.
Az történt ugyanis, hogy Berlinben még 

szeptember elején egy magasrangu német 
gárdatiszt özvegyének a fiatal leánya és két 
másik előkelő berlini család két fla rejtélyes 
módon eltűnt a német fővárosból. A szülők 
külön-külön jelentették be az eltűnéseket, de 
a berlini detektívek csakhamar megállapítot
ták, hogy a hármas eltűnés között szoros ősz- 
szefüggés van:

a két berlini diák megszöktette a szép 
leányt.

Keresték, kutatták őket mindenfelé, de minden 
fáradozás hiábavalónak bizonyult. Mind a hár
man nyomtalanul eltűntek. A berlini rendőr
igazgatóság valósággal alarmirozta Európa ősz- 
szes rendőrségeit, mert bizonyos nyomozati 
adatok amellett szóltak, hogy a három szöke
vény külföldre menekült.
A budapesti rendőrség is megkapta a kö

rözőlevelet,
már hetekkel ezelőtt, a detektivek fel is kutat 
ták a várost, de semmi nyomot sem találtak.

A vélet.lcn azonban mégis a budapesti rend
őrségnek hozta meg a sikert. A főkapitányság 
dgtektivjei tegnap este értesülést szereztek róla, 
hogy

a Római-fürdő egyik week-end házában 
közel egy hónapja lakik egy feltűnően szép 
német lány éa két német fiatalember.

Mindjárt gondolták, hogy csak a berlini szöke
vényekről lehet szó.

Vasárnap kora reggel azután megjelentek a 
detektivek a Római-fürdő week-end házában, 
ott megtalálták a leányt és a két fiút, akik

rögtön bevallották, hogy ők a berlini szö
kevények.

akiket másfél hónapja keres egész Európa 
rendőrsége.

A detektivek mindjárt ki is kérdezték a fia

Két diák és egy diákleány roman
tikus szökése Berlintől-Budapestig
Egy hónapja éltek titokban a Római fürdő week-end házában

<3egyen lármég olyan 

szép is egy száj.-

mégis hozzátartozik 
a lehelet édes, 
friss illata is.
Ezt nyújtja 
biztonság
gal az illa
tos, habzó 
fogkrém:

SARG

KALODONT
Üde lehelet

talokat, akik a következőket mondották el:
— Augusztus havában határoztuk el, hhogy 

valami nagyon szép, regényes kirándulást te
szünk. Hosszas megbeszélések után elhatároz
tuk, hogy gumicsónakokat szerzünk be, leuta
zunk a Duna fórrásvidékéré, ott csónakba 
szádunk és

leevezünk egészen a Fekete-tengerig.
Készülődéseinket persze a legnagyobb titokban 
teltük meg, mert nem volt kétséges, hogy szü
léink tervünket meghiúsítják, annyival inkább, 
mert szeptemberben már megkezdődnek a ta
nítások. Minden megtakarított pénzűket és a 
barátainktól fölvett kölcsönöket az expedíció 
céljaira fordítottuk és a terv szerint, augusz
tus végén

hármasban elindultunk a két gumicsó
nakkal.

— Minden eshetőségre számítva, két Fiau- 
bert-puskát, három pisztolyt, egy zsák töltényt 
is vittünk magunkkal, hogy szükség esetén vé
dekezhessünk és vadászzsákmányra is szert te
hessünk. Leeveztünk a Dunán egészen Budapes
tig, de a hosszú utón egyszer sem volt szükség 
a puskákra és a pisztolyokra. A Római-fürdő 
tveek-end házában olyan kitünően éreztük ma
gunkat, hogy a további kirándulásról egyelőre 
lemondtunk és elhatároztuk, hogy mindaddig 
it maradunk, amig a pénzünkből futja s azután 
folytatjuk a gumicsónakos kirándulást a Fc 
kctc-tenger felé.

A detektivek a romantikus rémet kiránduló
társaság tagjait udvariasan felkérték, hogy men
jenek velük egy automobilos kirándulásra és 
mindenesetre hozzák el felszerelésüket is.

A tizenhétéves fiuk és a tizenhétéves leány 
érezték, hogy valami baj van, sejtették, hogy 
vége a romantikus kalandnak, de azért

engedelmesen követték a delek (Iveket 
és a főkapitányságon sorsukba beletörődve bele
egyeztek abba, hogy a Zrinyi-utcában kétfelé 
ágazik el az expedíció útja. A fiatal leányt 
ugyanis a rendőrség a Diakonissza Missziós 
Társulat nővéreinek a gondjaira bizta, a két 
fiút pedig úgynevezett kényszerutlevelekkel látta 
el és sürgősen a pályaudvarra kisértette őket, 
ahonnan a legközelebbi vonattal útnak indítot
ták őket Berlin felé.

Egyidejűleg táviratban értesítette a budapesti 
főkapitányság a három szökevény kézrekerülé- 
séről a berlini rendőrséget, amelynek intézke
désére a leánya sorsáért aggódó német tiszti
özvegy Budapestre jön, hogy hazavigye a du
nai gumicsónakos kaland fiatal hősnőjét.
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HÍREK
Autóbaleset 

a Hűvösvölgyben
Nádasdy Vilmos igazgató 
autója felborult és a kocsi 
három utasa megsebesült
Vasárnap, a kora délutáni órákban Hűvös

völgyben könnyen végzetessé válható auto- 
karambol történt, amelynek három sebesültje 
van.

Nádasdy Vilmos, a Phöbus VHlamossági- 
Társaság igazgatója feleségének és Moskovic 
Béla magántisztviselőnek a társaságában au
tók irándulásra indult. A gépkocsi, amelyet 
as igazgató felesége vezetett, a Hídegkuti-uton 
normális sebességgel haladt, mikor egyik ka
nyarodónál eddig még meg nem állapított 
okból

az antó neklmhant az ntszéU fának.
A gépkocsi eleje összetört s a karambol kö
vetkeztében

az auló utasai kirepültek a kocsiból és 
vérző testtel terüllek el az országúton.

Néhány perc múlva egy magánautó haladt 
arra, amelynek utasai részesítették segítség
ben az nutókarambol sebesültjeit. A sebesül
teket a közeli hűvösvölgyi Park-Szana
tóriumba szállitották he, ahol az orvosi vizs
gálat megállapította, hogy komolyabb sebe
sülés nem érte az összetört gépkocsi utasait, 
úgy, hogy miután bekötözték sérüléseiket, 
mindhármukat lakásukra szállitották.

— Klebelsberg éa Gömbös Abádszalókon. 
Abádszalókról jelentik; Az abádszalóki re
formátus hitközség négy tantermes, tanitó- 
lakásos, modem, higiénikus és rádióval is 
felszerelt népiskolát épített. Az intézetet va
sárnap avatták fel. Az avaóünncpségre le
úszott gróf Klebelsberg Kunó kultuszmi
niszter, Gömbös Gyula honvédelmi minisz
ternek, a kerület képviselőjének a társaságá
ban. Élőbb díszközgyűlés volt, majd a mi
niszterek megtekintették az uj iskola ter
meit. Gömbös Gyula arról beszélt, hogy a 
régi magyar szellemet fenn kell tartani a 
mai életben is. A modern élet — mondotta 

■— a erpülögép, a rádió és a villany kor
szaka. Ebben az életben csak rendszeres 
migszervezettségben lehet egy nemzetnek 
felvenni a küzdelmet. Az egész nemzetet 
egyesíteni kell, bogii történelmi hivatásának 
továbbra is megfelelhessen. Klebelsberg 
(Kunó gróf kultuszminiszter iskolapolltiká- 
■ának irányelveit ismertette.

— Időjárás. A Meteorológiai Intézet va
sárnap az időjárásról a következő prognó
zist tette közzé: Változóan felhős, éjjel igen 
hűvös idő várható.

Vasárnap száznyolcvan bnlnrolőgus ér ke 
■ett Budapestre. Vasárnap reggel érkeztek 
meg Budapestre a nemzetközi balneológiái 
orvoskongresszus tagjai, dr. Dalmady Zol
tán és Vámosig Zoltán egyetemi tanárok ve
zetésével. A 180 főnyi előkelő külföldi or- 
vostudóstársaság vasárnap este a Dunapa- 
lotában ismerkedő estre gyűlt egybe. Az es
télyen dr. Győry Tibor és dr. Lengyel Zsolt 
népjóléti államtitkárok, dr. Laiml László 
külügyminiszteri tanácsos és dr. Lobmayei 
Jenő székesfővárosi tanácsnok mondottak 
rövid köszöntőt. Dr. báró Korányi Sándor, 
a Nemzetközi Orvosszövetség elnöke és Vd- 
mossy Zoltán professzor üdvözlőszavai utón 
a kongresszus külföldi tagjai részéről Pnul 
Ferreyolles válaszolt, hangoztatva, hogy a 
megjelentek közül sokan ismerik már Ma
gyarországot, amelynek most meg akarják 
ismerni híressé vált fürdőit és balneológiái 
tudósait. Több felszólalás után az ismerke
dési est éjfél után ért véget. Dr. báró Korá
nyi Sándor mn, hétfőn reggel ’9 órakor, a 
Magyar Tudományos Akadémia dísztermé
ben nyitja meg n banleológial kongresszus 
illését. Az ülésen elsőnek dr. Vass József 
népjóléti miniszter mond fldvözlöbeszédet.

— A hercegprímás vasárnap elhelyezte két 
uj templom alapkövét. G nép elves külsőségek 
között helyezték cl vasárnap délelőtt a Külső 
Váci-uton épült Szent Mihály arknngyalról 
elnevezett római katolikus plébániatemplom 
alapkövét. A tripoliszi városrész újonnan 
épülő templomának helyén az ünnepséget 
főpapi nagymise vezette be. nmelyet Hász 
István tábori püspök mondott nagy papi se
gédlettel. A főpapi mise után Serédi Juszti
nján bíboros-hercegprímás ünnepélyesen 
megáldotta az alapkövet. Vasárnap dél
után négy órakor a biboros-hercegpilmás 
nagy ünnepség keretében a Szent Keresztről 
elnevezett külső ferencvárosi egyházközség 
Ecseri utón épülő templomának alapkövét 
helyezte el. Az. ünnepi beszédet Madarász 
István apát, miniszteri tanácsos mondotta.

Zsitvay Tibor megfenyegette 
a konjunkturális haszonszer
zőket Ángyán beszámolóján

Ángyán Béla bejelenti, hogy jön az uj sajtótörvény
Békés, október 13.

Dr. Ángyán Béla igazságügyi államtitkár va
sárnap választókerületében Békésen és Mező- 
berényben, beszámolót mondott. A beszámoló
gyűléseken dr. Zsitvay Tibor igazságügymlnlsz- 
ter is részt vett.

A választópolgárság az igazságügyminisztert 
és dr. Ángyán Béla államtitkárt nagy szeretettel 
fogadta. A gyűlést Körber Tivadar pártelnök 
nyitotta meg, akinek üdvözlő szavai után

DR. ÁNGYÁN BÉLA ÁLLAMTITKÁR 
mondotta el beszámolóját.

— Sohasem voltam, — mondotta többek kö
zött — és nem is leszek barátja annak, hogy a 
bajokat s azokat a súlyos kérdéseket, amelyek 
közéletünket dominálják, szépitgessük és takar
gassuk. Minden erővel a közterhek csökkenté
sére kell törekedni. A költségvetésben a legna
gyobb takarékosságnak kell megnyilvánulnia. 
Az Igazi javulás csak akkor következhetik be, ha

e lérjük pénzügyi szuverénltásunkat és a 
revíziót.

— Az általános titkos választói jog következ
tében sem a búza nem lesz drágább, sem a ka
mat nem lesz olcsóbb, ennek semmi köze sincs a 
gazdasági kérdésekhez

— Azt is mondják, hogy azért nincs demokrá
cia, mert nincs sajtószabadság. Megengedem, 
hogy még vannak a kivételes hatalom alapján 
olyan jogai a kormányzatnak, amelyek — ha 
nem is él velük a kormányzat — mégis a Da-- 
mokles-kardját jelentik a sajtónak, a kormány 
azonban már megtette itt is a szükséges Intézke
déseket, s

olyan sajtótörvénnyel jön, amely megszün
teti a kivételes hatalmon alapuló jogokat, s 
a sajtószabadságot a nyugati államokhoz 

hasonló módon szabályozza.
A törvényhatóságok választások rendjén már ér
vényesül a titkosság. A kormányzatnak továbbra 
is fokozatosan kell előrehaladnia az ország ér
dekének szigorú figyelembevétele mellett a de
mokratikus fejlődés utján. De ne jöjjenek bizo
nyos urnk azzal a fenyegetéssel, hogy ha a nyu
gati demokrácia nem valósul ineg a legnagyobb 
mértékben, akkor forradalom lesz. Ezeket a

— Elutaztak a német rendőrtlsitvlselők. Négy 
napig időztek Budapesten a magyar rendőri 
szervezetet tanulmányozó német rendőrtiszt
viselők, szám szerint 268-an. Tegnap este fe
jezték be tanulmányukat és ma reggel hét óra
kor visszautaztak Berlinbe. Tegnap este tisz
teletűkre 400 terítékes bucsubanketlet rende
zett a rendőrség és a vendégeket Bczegh-Hu- 
szágh Miklós főkapitány búcsúztatta. A német 
vendégek a legjobb impressziókkal távoztak a 
magyar fővárosból.

— A Petőfi Társaság felolvasó ülése. A 
Petőfi Társaság vasárnap délelőtt tartotta Pé

kár Gyula elnöklésével a Magyar Tudományos 
Akadémián októberi felolvasó ülését. Nadányi 
Zoltán székfoglalót tartott, Lázár Béla Má- 
nyoki Adóm életéről és művészetéről irt köny
vét mutatta be. Utána Feleky Sándor mutat
ványokat mutatott be Lenen fordításáról.

— Megnyílt a Független Művészek Társasá
gának kiállítása. Vasárnap délelőtt nyitották 
meg a kultuszminiszter és a főváros képviselő
jének jelenlétében a Nemzeti Szalonban a Füg
getlen Művészek Társaságának kiállítását. A 
hivatalos funkcionáriusokat a szalon részéről 
Gellérl Jenő alelnök és Kató Kálmán mütáros, 
a művészek részéröl pedig Kézdi-Kovács László 
fogadta. A megnyitáson nagyszámú előkelő kö
zönség volt jelen.

— Orvosi hír. Halászná dr. Meisel Julianna 
szemorvos nyári szabadsága után rendeléseit 
Vili., Üllöi-ut 2. sz. alatt újból megkezdte, dél
utánonként 3—5-ig.

— Pályázat, amelyen mindenki nyer. A kö
vetkező hetekben a Meistcr szappangyár illusz
trált közleményei fognak megjelenni lapunk
ban. Az egyik rajzban a rajzoló könnyen fel
fedezhető rajzhibát helyezett el. Tessék tehát 
a jelzett közleményeket figyelemmel kisérni. 
Azon közlemény alól, amelyben a hiba el van 
rejtve, a hirdetési szöveg hiányozni fog. Aki az 
illusztrációhoz a hiányzó szöveg helyébe a leg
ötletesebb (legfeljebb 4—6 sorig terjedő) pró
zai vagy verses szöveget írja, az 60 kg valódi 
Meisler-sr.appant kap ajándékba ingyen és bér
mentve. Ezenkívül még két ötlotes szöveget ju
talmaz a Mcisler szappangyár 30—30 kg valódi 
Mcister-sznppannal. Aki a hibát megtalálja s 
erről értesíti a Meister szappangyárat (Buda- 
pont, IX., Soroksári-ut 47——49.), akár a hibás 
rajz kivágásával, akár igyszcrüen néhány sor
ban, amennyiben a hibái helyesen állapította 
meg, a Mcisler szappangyárlól egy darab valódi 
Mcisler kézmo&ószuppant kúp ajándékba in
gyen és bérmentve. A pályázatot a hibás rajz 
megjelenését követő második hét végén le
zárjuk *

— Elkeseredett, reményt vesztett emberek 
nem vesznek osztálysorsjegyet, de aki bízik és 
remél, siet magának egy sorsjegyet biztositanil 
Mindenki ott rendeljen ahol akar ós amennyit 
aknrl Minden egyes sorsjegynek egyforma az 
ára, egyforma a nyerési esélye/ A húzás már 
JÖVÖ hóién, 26-án kezdődik.

— Budapest legelegánsabb vacsorázó és szó
rakozóhelye a Florida d'hivc. Erdélyi Dolli 
zongorázik és énekel.

— Felhívás. A voíl tnarosvásárhelyí ni. kir 
22. honvéd gyalogezred emléknapjának előké
szítése céljából felkéretnek az ezred állomá
nyába tartozóit őszei tényleges, szkv. tart, ós 
népf. lifteztek, altiftzek és legénység, miszerint 
címeiket volt rendfokozatukat s jelenlegi pol
gári foglalkozásukat Klrchlechner Károly ny. 
tábornok orral (Bpcsl, IX., Üllöi-ul Il5/b.) >ür- 
gőseh közölni szíveskedjenek. 

hangokat már hallottuk 1918-ban és okultunk 
belőlük. A kormány ma tudni fogja kötelességét 
a rendbontókkal szemben.

A nagy tetszéssel, fogadott beszéd után
ZSITVAY TIBOR IGAZSÁGÜGYMINISZTER 

lépett lelkes éljenzés közben a polgárság elé, s 
többek között ezeket mondotta;

— A nehéz gazdasági helyzet egyik főoka a 
pénzhiány. A kormány előrelátta ezt, s idejében 
gondoskodott is a pénzszükségletről. Nem a kor
mányon múlott az, hogy ma pénzbőség helyett 
pénzszűke van az országban. Akadnak olyan 
tényezők, amelyek a behozott tőkét nem a he
lyes utón használják fel, sőt kiviszik a pénzt az 
országból.

— Különös uzsorát látunk ma az országban. 
Ismét akadnak tényezők, amelyek nem tudják 
belátni, hogy elmúlt a konjunkturális haszon
szerzés lehetősége. Nem tisztességes kereskede
lem az, amely egy-egy szezonban akar vagyont 
szerezni. Hagyjuk élni a gazdát s ne kívánjuk 
tőle, hogy potom pénzen vesztegesse el áruját. 
Meggyőződésem, hogy ilyen körülmények között 
is meg tud élni a tisztességes kereskedelem.

— Ha a gazdasági eszközök nem vezetnek 
egyedül célra, az Igazságügyi kormányzat tudni 
fogja a maga kötelességét. Ez nem jelenti azt, 
hogy máról-holnapra kemény kamattőrvényt 
hozok, amellyel kapcsolatban üldözzük az uzso
rát,

de eljöhet ennek az Ideje.
Ezt üzenem azoknak, akik ráfekszenek a ma

gyar gazdasági életre s csak a maguk hasznát 
nézik.

— A mai napon a kormány elhatározására és 
javaslatára kegyelmet kaptk olynok, akik ve
lünk szemben teljesen ellentétes párton állanak. 
Nem azért kaptak kegyelmet, mintha paktum 
volna, amit némelyek tévesen emlegetnek, mert 
paktum nincs, hanem tisztán azért, mert a nem
zet erősnek érzi magát ahhoz, hogy hosszú évek 
után megtévedt honfitársaival szemben kegyel
met gyakoroljon, mert érzi azt, hogy ez nem je
lenthet változást az ország további konszolidá
ciójában, mert tanú jelét kívánja adni annak, 
hogy az engesztelŐdés útját egyengeti s alkalmat 
akar adni a békésebb együttműködésre.

— Bestiális merénylet egy hatéves kis
leány ellen. Békéscsabáról jelentik: Oros
háza mellett mestiális merényletet követett 
el egy vándor iparos egy hatesztendős kis
leány ellen. Sós Fábián gazdálkodó hatéves 
kisleánya a tanya közelében játszadozott, 
amikor arra haladt egy harminc év körüli 
férfi, aki magához csalta a gyermeket és 
erőszakot követett el rajta. Csak órák múlva 
talállak rá az esméletlcn gyermekre, akit 
életveszélyes állapotban szállítottak kórház
ba. A merénylő elfogatására kerékpárosr 
csendőrök indultak el és rövidesen el is fog
ták a kisleány bestiális támadóját, aki tettét 
bevallotta, de nevét nem akarta megmon
dani. A csendörök n gyulai ügyészség fog
házába szállitották. Kihallgatása folyamat

ban van.

CSIK

EZER fi KÉT NfiPON 
holnap Kedden es hol 

napután szerdán.
Divatos őszi finom férfiöltöny 
vagy Doubl átmeneti felöltő 45 

t pengő. Finom fekete férfi télikabát 
idényelőtti előnyárban 55 pengő 
mesteri szabással, kifogástafan 
kivitelben, páratlan szép válasz
tékban, minden nagyságban kap
ható László Lajos kitűnő hírnevű 
férfiruha üzletben, Vilmos csá- 

szár-uf 40.

— Letartóztattak egy sikkasztó pénzbesze
dőt. Vasárnap délelőtt a főkapitányságon 
előzetes letartóztatásba helyezték Földes 
Géza 47 éves pénzbeszedőt, egy belvárosi 
lexlilcég alkalmazottját nki a feljelentés és 
a nyomozás adatai szerint 3700 pengőt sik
kasztott *el a cége részére felvett összegekből. 
Földes Géza beismerő vallomást tett, de nem 
adott részletes felvilágosítást arról, hogy mire 
fordította az elsikkasztott 3700 pengőt.

— Az Astoria megnyitási!. Az uj világvá
rosi minden igényeket túlszárnyaló Astoria 
Cnfé-Roslaurant szombaton fényes külsősé
gek között megnyílott, A vendégek előkelő és 
elegáns táborából az a gyönyörű ctnblisse- 
ment a legnagyobb elismerést váltotta ki.

— Gyilkosság fényen nappal a aalakaM 
főutcán. Miskolcról jelentik; Drótos József 
cigányzenész vasárnap délután ittas állapot, 
bán haladt végig a miskolci főutcán. Útköz, 
ben összeszólalkozott Kiss Gábor cigány
zenésszel, aki az összeszólalkozás hevében 
kést rántott és Drótost mellbeszurta. A kés 
a cigányzenész szivét érte. Súlyos, életveszé
lyes állapotban szállitották az Erzsébet- 
kórházba. A késelö cigányzenészt letartó z- 
tatták.

— A pápa távirata a nagykanizsai kato
likusoknak. Nagykanizsáról jelentik: A Fe
rences-rend ötszáz esztendős jubileuma aj. 
kalmából a nagykanizsai katolikus szerveze
tek hódoló táviratot küldtek a pápának, 
amelyre most a Szentszéktől, Gasparri bi- 
boros államtitkár aláírásával érkezett meg 
a válasz, ugyancsak táviratban. A pápa táv
iratban áldását küldi a Ferences-rendnek 
és a nagykanizsai hotolikus társadalomnak.

— Tizenöt hősi halottat hoztak haza Udl- 
neból. Vasárnap este a Keleti pályaudvaron 
a bécsi személyvonathoz kapcsolt halottas 
vagónban 12 hősi halott koporsója érkezett 
meg. A hősi halottak kegyeletes fogadtatá
sánál vitéz Helényi János tábornok vezeté
sével a nemzeti hadsereg tiszti, altiszti és 
legénységi küldöttségei jelentek meg. A 
pályaudvaron megjelent az I. honvédgyalog- 
ezred diszszázada és a honvédzenekar. Á 
fővárost vitéz Bárány László képviselte. A 
kormány 12 babérkoszorút helyezett el min
den koporsón, a koszorúk nemzetiszinii 
szalagján „Isién hozott" felirattal. A hét 
budapesti származású hősi halottnak külön 
koszorúkat küldött a főváros. Valamennyi 
koporsót a külön előrekészitett ravatalozó
ban felravatalozták, Haász István tábori püs
pök beszédet mondott, mely után a hősi 
halottak hozzátartozóit a koporseókhoz en
gedték. Hétfőn délelőtt 10 órakor veszik ót 
a koporsókat a hozzátartozók.

—• Magyarország egyik legtekintélyesebb 
cipőkereskedelmi vállalata terjeszkedik. A 
Del-Ka cipökereskedelmi részvénytársaság Új
pesten, Arpád-ut 64 .szám alatt .október 12-én, 
szombaton nyitotta meg fényesen berendezett 
uj üzletét, hogy ezzel Újpesten lakó nagyszáma 
vevöközönsógének alkalmat nyújtson cipőszük
ségletének kényelmesebb beszerzésére.

— A hét szenzációja a „Csütörtök" legújabb 
száma. Szerkeszti ‘.Lengyel István. Ára 40 fillér.

— The Gramophon Company Lt«L, „Hls Mas- 
tcr's Voice** a legközelebbi időben magyar
országi telepén, angol mérnökeivel, gramofon
felvételeket készíttet. A magyarországi üzlet- 
vezetőség most fejezte -be a nagyszabású pro
gram előkészítését, melyben a magyar zeneélct 
korifeusai csaknem teljes számban szerepelnek.

LÓSPORT
Raby nyerte a Lovarcgyleti 
díjat, a favoritok helyezett

lenek
Vasárnap befejeződtek a pesti lóversenyek. 

A zárónap eseménye a Lovaregyleti dij volt 
ami valóban szenzációsnak ígérkezett, mert 
fennállása óta nem volt olyan nagy és viszony
lagosan jó mezőnye, mint vasárnap. Tizenkét 
lóból álló mezőnye magában foglalta az érté
kesebb klasszikus versenyek összes nygrőib 
eredménye mégis igen szomorú, mert ujabb bi
zonyságát adta, hogy derbyévjáratunk legjobb
jai is rossz lovak. A versenyt Büby nyerte meg 
Kitartás és Nordivind előtt, s amig Bőhy győ
zelmére s Nordivind helyezésére lehet magyará
zatot találni, teljesen érthetetlen Kitartás feltű
nően jó futása, Baldoyle, Büszke, Beaureprém 
rossz szereplése. A derbykrekkek össze-vissza 
fulkosása felbecsülhetetlen kárt okozott a sze- 
zónban a közönségnek, ami cseppet sem lesz 
hasznára a versenyüzemnek. Favorit csak kettő 
győzött a zárónapon, Paródia és Nádor, annál 
több autszájder okozolt keserűséget a közön- 
bégnek, amelyek közül különösen Tambo, tíáby 
és Bállimore győzelme okozott meglepetést 
Tambo győzelmére ötvenszeres, Bábyérc tizen-* 
hétszeres, Baltimoreére tizenkétszeres osztalé
kot fizetett a totalizatör.

A részletes eredmény a következő:
I. Futam. 1. Schiffer M. Paródia (1) Linch. 2. 

Pitykés (3) Balog. 3. Red Dragon (4) Szilágyi. 
Futottak még: Zsarnok, Gömör, Solo, Work- 
mann, Ki tudja?, öreg akác, Avino santo, Don 
Cnrlos (mint harmadik diszk ^á^v^'a). 1 h.
nyerve. Tót. 10:26, 13, 15, 15. — II. Futam. 1. 
Selmcczy L. Tambo (12) Esch. 2. Granada (12) 
Tass. 3. Komintern (4) Csapiár. Futottak még: 
Marallion II., Lantos, Próféta, Funny, Fair 
Play, Róna, öreg Toncsl, Salambo, Varázsló, 
Ámen, Apor, Koma, Hurry-hope. Nyakh. első, 
nyaxh. harmadik. Tót. 10:490, 133, 113, 32. —

HL Futam. Lovarcgyleti dij. 30.000 P. 2HOO 
m. 1. Jóház István Büby (6) Tuss. 2. Kitartás 
110) Csuta 3. Nordwind (3) Szilágyi. Futottak 
még: Bandi II., Beaupréau, Baldoyle, Büszke, 
Discus, Buzogány, Sankt Félix, Rabló, Ibikus. 
Egy hosszal nyerve, egy hosszal harmadik. Tót. 
10:170, 40, 112, 24. — IV. Futam. 1. Dreher I- 
Bcnvcniito (2’/») Gutái. 2. Lelkem (8) Balog. 3. 
Ne mulass (1%) Gulyás. Futottak még: Borosa, 
Bcrnina, Tiabnkó, Ardcnncs, Pás de Calais, 
Beaurivage. Másfél nyakh. nyerve. Tol. 10:33, 
17, 20. 18. v. Futam. 1. Mr. Willon Ballt- 
more (10) Klimscha. 2. Dáma II. (ft) Tusi. 8. 
Régi nyár (6) Balog. Futottak még: Példás, 
Páfrány, Luxor, Cigányasszony, Fcldherr, Ti« 
nódi. _Fababa, Felhő Rózsi, Bőlka, Sajó, Sanda, 
Szélhámos. 3% h. első, nyakh. harmadik. Tót. 
10: 123, 28, 26, 27. — VI. Futam. 1. issekül z Gj- 
Nádor (2) Gutái. 2. Sárkány (12) Schejbal. 8. 
Mirabelle (8) Csuta. Futottak még: Fiirt. Cor- 
lina. Itcros. Cipou, Taps, Kinizsi, Rákos. Lü, 
Numn Pümpiltuz, Kaepsakc, Madár, Anni. 
Másfél hes!-z:<l első, félhpsszal harmadik. Tol, 
10: 39, 17, 28, 38.
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Meggyilkolta inonyasszonyat,aziitán 
foneiotte magit egy toídmlueslegány

tragédia a szoilűben 
hozzá feleségül. A leány azonban kereken 
kijelentette, hogy nem lesz a felesége.

A földmüveslegény vasárnap Nagy István 
ulsódobsai tekintélyes gazda szöllőjében is
mét felszólította Kovács Esztert, hogy lépjen 
vele házasságra. A leány Túróst durván visz 
szautasitotta, mire az hirtelen előrántotta 
revolverét és

ssivenlőtte a leányt. A szerencsétlen 
leány nyomban meghalt. Túrós István, 
mikor látta, hogy a leány élettelenül 
esik össze, maga felé fordította fegyve

rét és fejbe lőtte magát.
golyó a fiatal legény jobb halántékán fu-

Haiaiosvegii szerelmi
Miskolc, október 13.

(A Hétfői Napló tudósítójától.) Halálos
végü szerelmi dráma játszódott le vasárnap 
délután a közeli Alsódobsa község egyik 
szöllőjében

Egy fiatal földműves agyonlőtt egy tlxen- 
kllencesatendős leányt* mert as nem 
akart hozzámenni feleségül. A borzal
mas gyilkosság után főbelőtte mngát.

Túrós Isván huszonnégyéves alsódobsai 
földműves hosszabb idő óta udvarolt Kovács 
Eszter tizenkilenc esztendős alsódobsai 
leánynak és feleségül akarta venni a leányt. 
Kovács Eszter beleegyezett a házasságba, el
jegyezte magát a legénnyel, de a leány szü
lei később megtagadták beleegyezésüket a ___ . ______  „______ __ _
házassághoz és a leány is lassan teljesen el-1 miskolci kórházba. A tragikusvégü szerelmi 
hidegült a földnniveslegénytöl. Túrós ezután dráma ügyében a csendőri nyomozás még
is többször kérte a leányt, hogy menjen | indult.

A 
ródott be.

Túrós Istvánt haldokolva szállították be a

A DARAMPURI MAHARADZSA 
vasárnap titkárával, orvosával és elmarad
hatatlan szakácsával
Budapest egzotikus vendégeinek száma 

ma eggyel szaporodott. Az indorei maharad
zsa után, aki a távol Kelet mesés gazdagságú 
fejedelmei közül a legutóbb járt Budapesten, 
most az ugyancsak igen gazdag

darampuri maharadzsa
látogatott el Budapestre. A középkorú, negy
venöt esztendős indiai főur európai tanul
mányúton van, sorra járja a hazájától any- 
nyira távol eső kontinens metropolisait és 
ennek a kőrútnak során most Magyar
országra látogatott el. Este 9 órakor érkezett 
meg a keleti pályaudvarra és négy kísérőjé
nek társaságában az egyik előkelő dunaparti 
szállodához hajtatott.

A szálloda halijában tartózkodó pestiek 
közül senki sem sejtette, hogy a napbarnított

Budapestre érkezett 
arcú, elegáns angol utiruhába öltözött, kissé 
már öszesbajszu ur India egyik leggazdagabb 
fejedelme, aki erélyes vonásokkal irta be 
nevét a szálló vendégkönyvébe a következő
képen:

His Hlgnlss Maharajnh Sahlb Shru 
Vijaya-Devji Rana.

A rövid nevű fejedelem után kísérőinek 
nacionáléit vezették ki s ennek során kide
rült, hogy a négy ur közül az egyik a titkára, 
a másik az orvosa, a harmadik ur, aki angol 
utisapka helyett fehér turbánt visel: a ko
mornyikja, a negyedik pedig — a szakácsa, 
aki nélkül egy lépést sem tesz.

A darampuri maharadzsa nem eszik mást, 
«wk azt, amit a saját szakácsa főz a 

számára.
És ahogy a szakács az express étkezőkocsi
jában is mindig elkészítette az egzotikus fe
jedelem menüjét, olyan módon

rögtön lesietett a dunaparti szálló kony
hájába, hogy vacsorát készítsen.

A dúsgazdag indiai maharadzsa és kísérete 
számára hatszobás apartmant nyitottak a 
második emeleti Dunára néző fronton. A 
maharadzsa, — aki különben kerek egy mé
termázsa poggyásszal érkezett — szobájába 
lépve, azonnal az erkélyére sietett és majd

i

Aióriásikereste!folytán 
lermelésünkannyira 

megnőtt, hogy

üzemünk gyártási költ
ségei csökkentek és ezért

kszállitoftuk az 

alanti típusok árait

B 445
C 443
A 415
A 414
B 405

Az árak leszállítása ezeket 

a megbízhatóság és telje
sítőképesség tekintetében az 
egész világon utólérhetet- 
lennek elismert csöveket 

egy még szélesebb fogyasz
tóréteg számára teszi meg- 
szerezhetővé.

PHILIPS 
MINIWATT

negyedóráig szótlanul szemlélte a Duna 
és a Gellérthegy őszi panorámáját.

Mikor pedig a fehérturbános inas felszolgálta 
a vacsorát, rögtön nyugovóra tért, az utazás 
igen kifárasztotta.

A darampuri maharadzsa, aki különben 
csak mint magánember tartózkodik a fővá
rosban és semmiféle hivatalos látogatást nem 
tesz, mint ahogy a szálló igazgatójának ki
jelentette, holnap először a magyar főváros 
oly sokszor hangoztatott szépségével óhajt 
megismerkedni és ezért már meg is rendelte 
az autót, amely körsétára viszi a városba.

A dorozsmai főszolgabíró 
nem ad Dénes Istvánnak 

tartózkodási engedélyt
Szeged, okt. 13.

(A Hétfőt Napló tudósítójától.) A megürese
dett dorozsmai választókerületben rendkívül he
ves választási agitáció folyik. Az egySégcspárt 
hivatal©* jelöltje: Speyer György tartotta meg 
progrnmbeszédét Dorozsmán. Dénes István, aki 
ellenzéki programmal lépett fel a dorozsmai 
választókerületben, mint ismeretes, nem kapott 
engedélyt arra, hogy megtarthassa programbe
szédét. Vasárnap reggel Dénes István és titká
rai, Hajdú János és Csorba Tivadar engedélyt 
kértek a dorozsmai főszolgabírótól, hogy ott 
tartózkodhassanak.

A főszolgabíró áronban kijelentette, hogy 
személyes Jelenlétük nem kívánatos üorozs- 
mán, tehát nem adta meg az ott-tartózkodási 

engedélyt,
Dénes titkárai a főszolgabíró figyelmeztetésére 
írásban nyújtották be kérelmüket, amit a fő
szolgabíró azzal Vett át, hogy a határozatot tnajd 
klkézbeelti Hajdú és Csorba titkárok budapesti 
lakására. Ezekután Dénes titkárainak el kellett 
távoznia Dorozsmáról. Hojdti és Csorba Kiste
lekre mentek át, ahol plakátokot igyekeztek ki- 
rngnszlnnl. A csendőrök hAtróhhfltra jftrvn eltá
volították n kirngnsztott plakátokat, majd fel
szólították Hajdút és Csorbát, hogy Kisteleket 
azonnal hagyják el. Dénes István ezekután 
érintkezésbe lépett Sztrahyavszky államtitkárral, 
akitől intézkedést kért, hogy tegye lehetővé, a 
dorozsmai választókerületben az ellenzéki jelölt 
agitációjáf.

I

l

Nem k lédedve a
mintarajzpályázatunkra
beérkezett pályamunkákkal

A. kiváló magyar tehetségek nagy számára tekintettel azt 
vártuk, hogy pályázati feltételeinknek megfelelő, használható 
tervezeteket fogunk kapni. Az a kívánságunk, hogy hazánk
ban és messze földön jól bevezetett Pansetteunkhöz és többi 
Goldberger-Bemberg cikkeinkhez lehetőleg magyar művészek 
és iparművészek tervezte mintákat használhassunk fel. E 
célból elhatároztuk, hogy a dijakat megduplázzuk és az 1929. 
szeptember 22-iki napilapokban hirdetett dijak helyett a 
következőket tűzzük ki:

I. Alj P 1OOO___III. Alj P 500.
II. » * 600.— IV. » » 400.

V. díj P 200___

Magyar Művészek, vegyetek részt a fenti pályázaton é* 
siessetek segítségére a magyar iparnak, hogy magyar gyárt
mányait magyar mintákkal díszítve hozhassa forgalomba.

*
MAGYAR MŰVÉSZEK ELŐRE!

£2

Heleken át betöréseket követett el 
egy tizennégy esztendős suhanc

Gyula, október 13.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Gyula vá

rosában két hét óta nap-nap után betörések 
történnek. A rendőrség erélyes nyomozást 
indított a betörések tetteseinek felderítésére, 
de vasárnapig ez eredménytelen maradt. A 
vasárnapi napon azután hurokra került a 
betörő.

A Vízi-utca 4. számú házban a ház egyik 
lakója, Dudás Albert, amidőn a késő éjszakai 
órákban családjával hazatért,

lakását teljesen felforgatva találta, a 
szekrényből több száz pengő készpénz 

és ruhanemű hiányzott.
Dudás fellármázta a házat és minthogy aí 
volt a feltevése, hogy a betörő még a házban 
tartózkodik, a ház lakói nyomban átvizsgál
ták lakásaikat.

At egyik földszinti lakás hálószobájában 
az ágy alatt meg is találták az elszánt 
betörőt, egy tizennégy esztendő* fiatal 

gubancot.

TUNGSRAM

aki, amikor a rendőröknek átadták, be
ismerte, hogy Gyulán az utóbbi két hét alatt 
történt sorozatos betöréseket ő követte el. A 
kis betörő két héttel ezelőtt szökött meg szü
leitől, Csanádpalotáról átjött Gyulára, ahol a 
pályaudvaron, vagonokban lakott, nap-nap 
után bejött a városba és itt betöréseket kö
vetett el.

A különböző betörésekkor többezer pen
gő készpénzt és ékszert lopott el.

A fiatalkorú bűnözőt letartóztatták és átki- 
sérték az ügyészség fogházába.

Kétszeresére emelkedett 
Budapesten a tífusz meg

betegedések száma
örvendetesen csökkennek a halállal 

végzMO Öngyilkosságok
A közigazgatási bizottság mai, hétfői ütésén 

Csordás Elemér dr. tiszti főorvos beterjeszti t 
főváros szeptember havi közegészségügyi álla
potáról szőlő jelentéséi. A beszámoló a helyte
tet kielégítőnek mondja, bár 781 fertőző megbe
tegedés történt szeptemberben, 105-tel többi 
mint az előző hónapban. Különösen

nagy számmal szaporodtak a healhagymás 
(tlfusi) megbetegedések, 

amennyiben az előző havi 110 esetről szeptem
berben 210-re emelkedett a tifuszos betegségek' 
száma. Ezzel szemben a kanyaró a főváraiban a 
felére csökkent.

A halálok részletes elemzéséből megállapít
ható, hogy tüdőgyulladásban 64-en, agyvérzés
ben 42-en hallak meg. Halállal végződő öngyil
kosság szeptemberben 22 esetben történt, aflhi 
7-lel kevesebb, mint az előző hónapban és 
13-m.il kevesebb, mint a mull év szeptember
ben. Erőszakos haláleset szeptemberben ŐO 
volt.

A múlt hónapban 1134 csecsemő s rulettet 
élve, meghallak 034-en. örvendeteien esükkoht 
a tüdŐvészben elhaltak száma is. Szeptember
ben csak léi) fűdóvéstes haláleset történt, ami

nagyaránya javulást jelent
az elmúlt hónapok halálozásával szemben. A 
főváros területéről szeutembarban tSt elmeba
logot szállítottak gyógyintézetekbe-
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S ZI MI Á Z -MOZI
Primadonna háború a Király Színházban

Vaály Ilona „knock-autolta" Gaál Franciskát
Azt hittük, hogy a multheti primadonna 

bolrányokkal egyelőre lezárult a színházak 
afférkrónikája A szinház nyugtalan és 
izzó levegőjében azonban ugylátszik állan
dón n a végletekig menő idegesség az ur 
amely azután egészen komoly és eredmé
nyeiben pedig rendkívül megrovandó ese 
menyeket szül.

A legújabb és legfrissebb színházi 
botrány hőse Vaály Ilona, 

a Király Szinház szőke naivn énekesnője, 
■szenvedő hőse Gaál Franciska, 

aki ebben az esetben is teljesen érdemtele 
nül került egy kínos affér középpontjába.

A Király Szinház uj darabjának premi 
erje előtt Lázár Ödön igazgató huzópróbát 
rendelt a darabból, amely annyit jelent, 
hogy a néhol terjengőssé váló operettujdon- 
ság nem megfelelő részeit kihagyják.

A huzópróba az, amely legjobban idege
síti a színésznőket, hiszen gyakran három
négyheti próba eredményét hagyják ki egy 
egyszerű rendezői kék ceruzával. Minden 
színésznő ilyenkor azt hiszi, hogy a darab 
általános érdekében történt húzások szemé
lyes sérelmek és játéktudományának negli
gálását jelentik. Ezt hitte Vaály Ilona is, aki
nek premierszerepléséről más helyen szá
molunk be. Természetesen a huzópróbán 
megjelent Gaál Franciska is, aki szintén 
nem kerülte el n rendezői kék ceruzát, inért 
önként jelentkezett arra, hogy az egyik szá
mát kihagyják. Ez meg is történt. Száma ki
húzása után is a színpadon maradt Gaál 
Franciska, akiről köztudomású, hogy szív 
vel-lélekkel él a darab sikeréért és ezért bi 
xonv néha a rendező munkájába is bele 
szól. Tanácsokét ad, amelyek rendszerűi' 
okosak és a rendező azt igen gyakran meg 
is fogadja. Jó) tudta ezt Vaály Ilona, aki 
átlói félt, hogyha Gaál Franci jelen van a 
színpadon, akkor

az ő egyik számát is eltanácsolja.
A huzópróba ideges atmoszférájában tehát

meglehetősen erélyesen szólt Gaál Francis
kára:

— Mit keres a színpadon az én számom 
alattf

Gaál Franci is válaszolt valamit, azonban 
a kitörni készülő affért megelőzte Tihanyi 
rendező erélyes közbeszólását.

Hogy, hogy nem. de Vaály Ilona egyik 
száma is kimaradt. Vaály Ilona meg volt 
győződve arról, hogv

ez Gaál Franciska műve,
ezért a felvonás után, amikor a színházi öl
töző folyosóján véletlenül összetalálkoztak, 
kitört a botrány.

A jelenlévők egyik részének tanúsága sze
rint

Vaály Ilona vulósággal nekiesett Gaá| 
Franciskának, aki azonban szintén 
nem hagyta magát. Egy knock-outról 
is beszélnek, azonban ezt nem tartjuk 

valószínűnek.
Tény az, hogy a parázs botrány utá 1 

Gaál Franciska félájultan támolygott be öl
tözőjébe és ott sirógörcsöt kapott. Vaály 
Ilonáról is hasonló az információ.

Ennek ellenére a premier lezajlott, még 
pedig nagy sikerrel. A közönség közül senki 
sem vette észre, hogy a „Veronikát" annyi
ra szerető „Tommy" milyen előzmények 
illán jött a színpadra.

A felek nem békültek ki,
annak ellenére, hogy Vaály Ilona megbánta 
agresszivitását, a premier napján egy óriási 
csokor virág engesztelő ajándékot küldött 
Gaál Franciska öltözőjébe. A premier-ban
kett sem volt teljes, mert

a két primadonna közül egyik sem Je
leni meg ezen.

A bankettezők azonban tultették magukat <■ 
szépséghibán és boldog örömmel ünnepelték 
meg a Tommy és társa igazi nagy, átütő si
kerét.

Diktátor kisasszony
Október 18-án, pénteken kerül szlnro a I Sarkadi Aladár egy pesti autóügynököt, 

Magyar Színházban Hús Fekete László új víg-1 Dénes György egy pesti milliárdos fiát 
Játéka, a I játsszák a végtelenül mulatságos darabban,

Diktátor kisasszony. amelyben még Babochay Erzsi, Horváth Éva,
pusf/i Gyula, Földényi László játsszák a föszc- 

Tltkos Ilona egy mai pesti leányt, | repeket.
Hegedűs Gyula egy amerikai autógyárost, A bemutató jegyeit már átusítják.

I EZ HÁT A SZERELEM 

A AAGY BŐRTOK

Ma este 8 órakor

Szombaton este 8 órakor először

11 kép a szibériai hadifoglyok < létéből
Fővárosi Opcrcttszinház

Látta már.
9 

uSrSsáaiut Radlusban? 
EGÉSZ IHÜAPEST ERRŐL BESZÉL! 
Helyárak so fillértől.Előadások 5. W ős «10 ónkor.

HONTHY HANNA II FEDÁK SÁRI
utolsó fellépései holnap, kedden elad fellépése p.-nteken, október 18-án

126'UtUdszUr II 1’1 bemutató. Uj zeneszámok. Uj kiállttá

SZŐ IÁ Ili AZ ASSZONA
Legdrágább hely 6 pengő VÁROSI SZÍNHÁZ

Premier után
TIZENNYOLCÉVESEK a Belvárosi Szín

házban. Lakatos László jól ismeri a fiatalo
kat, jól ismeri a modern kor problémáit és 
kitűnő iró. Ebből a három együtthatóból 
csak jó darab alakulhat, ha a szereplők is 
megfelelők. Erre pedig nincs panasz. A Bel
városi Szinház gárdája imponáló intelligen
ciával állt a szerző szolgálatába. Radó Mária 
a benne élő de eddig mélyen szunnyadó 
hangot hozott ki a tizennyolcéves bakfis sze
repében, Rádai Imrét pedig érdemes volt 
Németországból visszahozafni. Székely Lujza 
igézőén szép és tehetséges. A második és har
madik előadás osztatlan sikeréből az egyre 
kitünőbb Keleti László és Mály Gerő is ki
vette a részét.

TOMMY ÉS TÁRSA a Király Színházban a 
legnagyobb operettsikerré nőtte ki magát. 
A siker kilencvenkilenc százaléka Gaál Fran
cié, aki ebben a szerepében egyesítette ma
gában Grock és Chaplin humorát azzal a 
bájjal, amely rongyos fluruhája mögül is ki- 
ragyog. Vaály Ilona ízléses és finom volt, 
szeriőz száma kitűnő. Rákosi Szidire egy jel
zőnk van: bámulatos. Kertész Dezső, Dénes 
Oszkár és mindegyik szereplő jól ott volt a 
helyén, ahová az erőskezü és invenciózus 
Tihanyi Vilmos rendező állította. Bársony 
Rózsi lepkeszerüsége a kis Horváth Manci 
és a görlők ragyogó teljesítménye részt kér
nek a sikerből. Anday—Szilágyi—Tamássy- 
lársaság jól jegyezte be magát.

ANDRÁSSY-UT1 SZÍNHÁZ uj műsorán ott 
ragyog Bajor Gizi neve. Bár a premiér közön
sége nagy tetszéssel fogadta Zilahy Lajos Ba
jor-darabját, mégis a premier után is, próbát 
tartottak a darabból, hogy Bajor szerepét ki
bővítsék és díszesebbé tegyék. A legnagyobb 
közönségsikere azonban Török Rezső darabjá
nak, a Testámentumnak volt, amelyben Bár
sony—Dajbukát pár élményszerü tökéletesség
gel mintáz két parasztalakot. Radó—Kökény 
beszélőfilm-paródiája rendkívül jó volt. Békefi 
László konferánsza és darabjai egyaránt szol
gálták a közönség nevető-idegét.

ÉGŐ VÁROS, Földes Imre könyes-bus szín
müve az egész országhoz szól. Kitágulnak az 
Uj Színház falai és Földes Imre alakjai, mint 
cgy óriási szószékről beszélnek a Trianon által 
szétüldözött magyarokhoz. Földes Imre irre
denta drámát irt, de célját sohasem kiabálta 
ki hatásvadászóan. Az Égő várost mindenkinek 
meg kell nézni. Berky Lili nemes egyszerűsége, 
hangjának zenéje, lobogó magyar érzése köny- 
nvekig meghalja esténként a közönséget. Gázon 
Gyula és Váradi Lajos „két tetves testvér" figu
rája remekbeszabott. Baróthg, Bazsai, Baló 
Elemér elsőrangú együttessé nőtte ki magát. 
Harsányt Rezső előkelő és nobilis figurát pre- 
zenátl. Sajnos, a hölgyekről nincs ilyen jó vé
leményünk.

vígszínház
Hétfőn, szerdón, pénteken, 
szombaton és vasárnap este

Kedden, csütörtökön 
és vasárnap délután

Két lány az uccán

GRILL
MŰSOR A |JNg Ötf M IS || 
zenekara ■■ ■ BBíBk

■IANS

Uzsonna előtt: főórakor 
Uzsonna illán: V27 „
Vacsora után: 740 és 10 

órakor

KAMARA
József 440-27.

Ábris rózsája — hangosan
Közel öt éve annak, hogy Amerikában egy

folytában játsszák a színpadon, filmvásznon es 
a talkie-mozikban Anne Nicliols megrázó erejű 
színmüvét, az Abbies Irish Rosc-t, amelyet ná
lunk a Fővárosi Operettszinházban „Ábris ró
zsája" címen adott elő nagy sikerrel. Most ér
kezett hozzánk Ábris rózsájának hangos film
változata, amelyet a Royal Apolló-fllmszinház 
tegnap mutatott be a sajtó képviselői előtt.

Szögezzük le, az Ábris rózsája nem beszélő
film abban az értelemben, amelyet az Úszó 
Színháznál már kerestünk. Az Ábris rószája nem 
erőszakolja a beszédet, de kihasználja a talkie 
minden előnyét. A film elején a főszereplő gyö
nyörű Nancy Carol egy dalt énekel oly megrázó 
erővel, oly elevenen és olyan melegséggel, hogg 
az ember a torkában érzi kalapálni a szivét. 
Van azután néhány beszéd és énekrésze, egy-két 
tömegjelenet frappáns, hangos kidolgozása, 
amely azután áttörő erővel teremti meg uralmát 
a közönség idegszálai, érzésvilága és gondola
tai fölött.

Az Ábris rózsája-fllm, mint néma alkotás is a 
világ egyik legjobb filmje. Szereplői egytől- 
egyig tökéletesek, a rendezés, — amelynek a 
darab meséjénél fogva ki kellene hangsúlyozni 
a keresztény és zsidó világszemlélet különbsé
geit, — mindvégig ízléses marad és sohasem 
használja ki a témából önként adódó triviális 
„ziccereket". Tegyünk ehhez hozzá egy olyan 
zenekiséretet, amelyben külön motívumot talál 
a darab minden szereplője, minden helyzete. A 
tökéletes zene minden feliratot (Slklóssy Iván 
remekeit!), a cselekménynek legapróbb részletét 
is poentirozza. Az Ábris rózsája zenéje tökéle
tes társa a ragyogó filmnek.

Nem kétséges, hogy az Ábris rózsája, amely 
a közeljövőben kerül betmutatóra a Royal Apol
lóban, sokáig fog uralkodni a moziműsoron.

Egyszerre kacagtat és megrikat ez a film. 
Sir is, nevet is az ember, amikor a két világ
szemlélet összeütközésében megtalálja az igaz
ságot és újra rájön az immár ezredszer felfede
zett, az örökké friss maradt mottóra: Mindent 
legyőz a szerelem. Két szimpátikus fiatal sze
relme örök témája marad a művészetnek.

Az Uj Színház jelenti:
Az

ÉGŐ VÁROS
még a

„Tüzek az éjszakában1*-
nál is

Nagyobb s kert aratott.

Egész Budapest

lermiSM
új műsorúról beszél.

Kezdete 9 órakor Telefon

TOtm TÁRSA
a legnagyobb siker

Csupa búj, kacagús és könny
KIRÁLY SZÍNHÁZ
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Nádosy Imrét, a volt főkapitányt akarják 
a íilmérdekeltségek vezetőjéül megnyerni

Deptitácíó Nádosy Imrénél — A mozisok izgalmas gyűlése 
a Filmklubban

A filmszakmában a legnagyobb bizonytalan
ság uralkodik. A magyar gazdasági életnjk egy
kor virágzó ágában kitört a krízis,

A krízis legkOzvetlenebb előidézője a két 
moziegyesület vezetőségének lemondása.

A lemondás oka az, hogy a két egyesület veze
tősége hiába harcolt az augusztus 1-én megje
lent fllmrendelet ellen és hiába küzdött másféle 
anyagi könnyebbitésekért,

Illetékes helyen meg se hallgatták őket.
A két egyesület teljesen erőtlenné vált, tagjaik 
nem tartottak összo és ez különösen a hangos
film is a némafilm kérdésiben jutott erősen ki
fejezésre. A hangos filmet játszó mozik és a 
néma filmeket játszó mozik mint

két ellenséges tábor állanak szemben egy 
egyesületben,

amelynek természetesen fegyelme nem lehet és 
a vezetősége intézkedésének sem lehet kötelező 
ereje.

A mozisok egyik nagy tábora a kérdést úgy 
akarja megoldani,, hogy egy erős vezető egyéni
séget keres a filmszakma élére. Ez a vezető egy 
három tagú direktórium élén intézné teljhata
lommal a mozisok ügyeit és habár ennek a ve
zetőnek nevét eddig a legnagyobb titokban tar
tották, a Hétfői Napló munkatársának sikerült 
megtudni, hogy

néhány mozis már járt küldöttségben Ná- 
dossy Imrénél, a volt országos főkapitány
nál, akit a direktórium elnöki székébe akar

nának ültetni.
Nádossy annak idején Tomcsányi elődje volt 

a belügyminisztériumban és hozzátartoztak a 
filmszínházak ügyei. Erre az időre nyúlik vissza a 
mozisokkal való összeköttetése. Hogy Nádossy 

milyen álláspontra helyezkedik a filmesekkel 
kapcsolatosan, ez egyelőre még nem derült ki.

A filmesek három érdekeltsége, a filmgyártó 
testület, a filmkölcsönzők egyesülete és a moz- 
góképszinháztulajdonosok egyesülete vasárnap 
délelőtt fz^a/mas hangú értekezletet tartott a 
Filmklubban. A gyűlés egyetlen célja az volt, 
hogy plattformot találjanak arra vonatkozóan, 
hogy )

a háromféle mozlérdekeltség egy olyan kö
zös egyesületbe tömörüljön, amely elegendő 

erőt reprezentál a hatóságoknál
és befelé pedig diktatórikus hatalommal rendel
kezne tagjaival. A gyűlés általában pesszimiszti- 
kus hangulatban folyt le. Bár előkelő mozifupk- 
cionáriusok részéről, igy Horovilz Richárd, a 
Filmkölcsönzők jelenlegi elnöke, majd Molnár 
Dezső dr., a Szinészszövetség igazgatója és Fe
nyő Sándor, a mozitulajdonosok egyesülete al- 
elnöke részéről is hangzottak el felszólalások, 
amelyek a közös platlform megteremtésének a 
szükségességéről is beszéltek, a gyűlés még sem 
végződött eredményesen. A szónokok egyenkint 
rámutattak arra, hogy

a legteljesebb fegyclmetlenség dúl az egyes 
egyesületek kebelében

és nddig, amig az egyes filmegyesületek önma
gukban nem teremtenek rendet, a közös műkö
dés csak a legnagyobb zavarokat eredményez
heti. Az volt a terv, hogy ha a közös egyesület 
megteremtődik, akkor egy erős aknra'tu szemé
lyiség (nem mondották Nádossy Imre nevét) 
vezetésével direktórium intézné a mozisok 
ügyét, amelynek legfőbb célja az augusztus 1-i 
sulyos fllmrendelet hatályonkivűl helyezése és 
adókönnyebbségek kivívása lenne.

2X2-4 
Meister-szappant végy.EZ-A-JÓ

MEISTER SZAíRAHI
Fedák Sári autója vasár
nap elgázolt egy férfit

Bunda gondod elvetetted,
Hogy ha DÁfti-tól olcsón vetted

A soffőrt őrizetbe vette a rendőrség

Katalógust kttldiink.

Budapestre érkezett Claudia Victrix, 
a párizsi opera művésznője

Az Operaházban lép fel
Vasárnap éjjel az Orient express érdekes 

vendéget hozott Budapestre.
Megérkezett Claudia Vlctrix, az ismert 

párizsi énekesnő, 
aki néhány nap múlva a budapesti Operaház 
színpadán fog bemutatkozni a magyar kö
zönségnek. Claudia Victrix egyike Párizs leg- 
ünnepeltebb és legirigycltcbb asszonyainak. 
A gyönyörű szép, királynői termetű, villogó 
szemű művésznő férje, Sapéne, a Matin ve
zérigazgatója és főszerkesztője. Az érdekes

SZÍNHÁZI napló
*T itkos Ilona elsírta magát a Magyar Szin- 
* házban a ..Diktátor kisasszony'1 próbái 
közben. A harmadik felvonásban ugyanis 
egy dalt kell énekelnie. A sanzont Szép Ernő 
irta és Nádor Mihály szerzett zenét hozzá. 
A napokban, amikor a szerzők bevitték a 
sanzont Titkoshoz, amely arról szól, hogy 
.,az ember ne várjon sokat a szerelemtől", 
Titkos Ilona a sanzon meghallgatása után 
a zongorára dőlt és hosszú percekig zoko
gott. Alig lehetett megnyugtatni. Vájjon 
mit, vagy kit siratott)________________________

Nagysám, nemdebár
ma este ml is megnézzük a

HO14L OHFEi n
októberi nagy a frakcióját :

FREBONY
^^^ja^zázarci^omédiást^^ 

Fővárosi Operettszinház nagy lelkese
déssel próbálja az óriási apparátust 

'fénylő uj darabját, amely a hadifogoly vi- I 
•ágában játszódik le és elme „A nagy bőr- 
tán". A szerző. Lengyel József hosszú éve- 

Komfidla orfeum I 
Budapest legjobb mUsora.

Egy—kettő—három pengős helyárak.
Teleién ’fiÜK- Jökai-tér 10. II

V., Dorottya-u. 5.

asszony a párizsi nagyopera és Opera Comi- 
que színpadán szokott fellépni, de

filmjei révén az egész világon jól ismerik.
A budapesti vendégszereplése úgy társa

dalmi, mint művészeti szempontból igen je
lentősnek igérkezók.
szemerei MATKOV1CH ny. rendőrfelügyelfi

előkeld aiscrei nyomozöiroflójü
ÍV., Váczl-atca 20. Automata: 880- 81

két töltött az orosz fogságban és a maga, 
valamint negyvenegy fogolytársának ottani 
életét viszi színpadra, tizenegy izgalmas 
képben. A rendező Bársony István, ugyan
ebben a táborban raboskodott. Nádor Mi
hály, aki a drámának zenei részét összeállí
totta, szintén ott volt hadifogoly. A darab 

egyik részletében a hadifoglyok színházat 
játszanak, de mivel hogy a drótsövények 
mögé nem kerülhet nő, a hadifoglyok ma
guk játszók a női szerepeket, — megfelelő 
női toalettben. A megható szép jelenetek 
hosszú sorából kicsendül a hazaszeretet és a 
nő himnusza. A főbb szerepeket Delly Fe
renc, Kabos Gyula, Rubinyi Tibor, Ihász 
Lajos, Jávor Pál és Dér Imre játsszák.
VTasárnapi lapok egyike hírül adta, hogy 
* a Városi Szinház pénteki premierje 

meglepő szenzáziót hoz. Ezek szerint Honthy 
Hanna, aki Fedák Sárinak már átadta a 
,,Szökik az asszony" primadonnaszerepét, 
ugyanebben az operettben átveszi Zilahy 
Irén szubrettszerepét. Ez annyit jelent, hogy 
Ilonthy Hanna az operettben — saját 
leánya lesz. A hir azonban bármilyen ér
dekesnek látszik, nem bizonyult valónak. 
Tény, hogy Sebestyén Géza igazgató tár
gyalt erről Honthy Hannával, de Honthy 
Hanna nem vállalkozott a szerepcserére. 
Különben is nagy harag választja el öt 
Fedák Sáritól, aki nagyon neheztel Honthy- 
ra azért, mert két évvel ezelőtt a „Régi 
nyár" cimü operett főszerepét helyette el
játszotta.
ATnvember 15-én megnyílik végre a Hetiden 

téri színház, amelynek egész társulata 
várta szivszorongva ezt a dátumot. A Qethlen- 
téri színházra játszási engedélyt adott ugyan a 
főváros, de elrendelte, hogy legfeljebb csak 
háromszáz néző számára lehet ebben hely. A 
fícthlen-térl szinház viszont ötszáz személyre 
épült. Amint értesülünk, most már háromszáz 
személlyel is megnyílik a Rethlen-térl színház 
és csak később kérik az ötszáz személyre való 
engedélyezést

Vasárnap délután öt órakor az Üllöi-uton 
Fedák Sári Bp. 28—808. számú autója el
gázolt egy ismeretlenférflt, aki az úttesten 
haladt át és nem tudott kitérni a robogó 
autó elől. Az autó életmentő acélpántja el
kapta és falhoz vágta a szerencsétlen em
bert, aki

vértől borítva, eszméletlenül terült el a 
földön.

Csakhamar megérkeztek a mentők,, akik a 
Szént István-kórházba szállították. Még a 
késő esti órákban is eszméletlen állapotban 

Álmeneti es iiöái- 
occasio

a Köztisztviselők Fogyasztási Szövetkezete 
ruházati áruházaiban.

Férfi álmeneti kabáloli szürke és barna sportmintás P 90-
Férfl átmenet! double-!(abúlo»^Xl0’<?XÚ: 19n
Férfi tévesztir-utánzalú átmeneti kabát ^°e°m'. 1Rn

béléssel, drapp és világosbarna színben, mértékutáni kivitel P lvU« 
Férfi Floccone átmeneti kabát _

„Heco“ sclyembéléssel, a legelegánsabb íazón és kivitel P BÍJkJ.
Női átmeneti kabát angol mintás, elegáns fazón .... P 36-
Nöl átmeneti kabát végig bélelt.......................... P 32-
Nől fekete télikabát ^kivKon^T''.0™1'.61? 52.—
NŐI téllkabái 90.—
Nnl tAliknhát príma gyapiúcrépe anyagból, minden divat- fflJE twi iviinuuui színben, gallér és kézelő prémezve .... P 
Leányka naush vógigbóioit téükobá! ...........................p fl5. tői
Sötétkék boy-kabát bársonygallérral, aranygombokkal P 36 • tó 
Fiú véfllflbéielt téllkabái ±"^1'Rn 

sálgallérral ...................................  p SJU.-löl
Magyar KOztisztuiselök Fogyasztási, 
Termelő es Értékesítő szövetkezete 

ruházati áruhazai:
BUDAPESTEN:

U.. erői Tisza István u. 18. IX.. mester u. 16/17. ).. Anna u. «. 
VIDÉKÉR:

Debrecen, Győr. Kaposvár, misüoic. Nyíregyháza, Pécs, 
szeged, SzOKMtehorvar.

feküdt az áldozat és mivel zsebében sem 
találtak semmiféle igazolványt,

nem tudták megállapítani személy
azonosságát.

Fedák Sári nem ült a gázoló autóban, ame
lyet soffőrje, Pap Albert vezetett. Papot a 
főkapitányságra kísérték és a további intéz
kedésig

őrizetbe vették.
A gázoló autót bevontatták a főkapitány
ság udvarára és ideiglenesen ott helyezték 
el. A rendőrség folytatja a vizsgálatot.
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HÉTFŐI SPORTNAPLÓ
Egy gyönge futballdélután 

története
Hogyan foszlottak szét a debreceniek álmai a 
Bocskayról, amely félidőben 3:l-re vezetett Újpest 
ellen és mégis elvesztette a mérkőzést — A B-tribün- 
beliek aggodalmas délutánja és a Hungária rossz

emlékű kirándulása a Millenárisra
A p: ofifutball összes kombattánsai tal

pon voltak nz elmúlt bajnoki vasárnapon. 
Mégis úgy érezte mindenki, hogy nem volt 
ez amolyan vérbeli futballvasárnap. Talán 
azért, mert a kora délután beállott zsidó 
ünnepek miatt már a déli órákban ki kel
lett villamosozniok a meccsre, hogy a nyu
gati horizonton búcsúzó gyönyörű októberi 
napsugárral együtt el is hagyja az őszi 
▼erőfényben fürdő futballmezőt.

De nem volt ez vérbeli futballdélután 
azért sem, mert

a bajnoki meccsek színvonala egyál
talán nem elégítette ki még a legkisebb 

Igényeket sem.
Főként n vezetőcsapatok szokatlanul 

gyönge napjára célozunk itt. Nem tudjuk, 
hogy tényleg örülnünk kell-e a magyar
olasz mérkőzés elhalasztásának. Mert 
amerre csak néztünk, vigasztalan kép tá
rult szemeink elé. És itt említsük meg első
sorban

bajnokcsapatunkat, amely a Millenári
son sehogyan sem tudott magára 

a Nemzetiekkel szemben.
És hiába kerestünk magunknak 

talóbb képet: az FTC-pályán sem 
megtalálni a jobbik sporteseményt.

A Ferencváros és Budai „33“-asok baj- 
nekl játéka a primitív futball szürkesé

gében vergődött, fulladozott.
— No de talán a listavezető Újpest ta

nyáján megtaláljuk az igazi, hamisítatlan 
sporteseményt, — vigasztaltuk magunkat. 
Am hasztalan:

Újpesten már 3:0-ra vezetett a debre
ceni Bocskay és a Középenrópal Kupa 
flnalfotája csak a meccs végkllzdelmé- 
ben tudta magn alá gyűrni a harcos 

vidéki legénységet.
Elég sivár kép egy héttel n Ferencváros— 

Hungária találkozás és két héttel n tervbe
vett Európa-kupadőntő előtt. í

A vidék lefoglalta magának a másik há
rom elsőosztályu meccset. Szegeden

a Bástya legyőzte az Attilát és e győ
zelmével teret hódított a bajnoki ta

bellán.
Pécs javuló tendenciát mutat.
A III. kerületiektől szerzett pont biz

tató jelenség.
Viszont Kispest gólképtelensége a Somogy 
csapatát juttatta félsikerhez.

A vasárnapi eredmények alapján 
a Ferencváros és a Hungária felzárkó
zott a vezető Újpest mögé, mig a Budai 
Harihárom előkelő pozíciójáról a ne

gyedik helyre csúszott vissza.
A bajnoki lista a vasárnapi meccsek után 

igy alakul:

lelni

vigasz* 
tudtuk

1 Újpest 10 pont (17- 7)
2. Ferencváros 7 (14- 3)
3. Hungária 7 (17- 7)
•l. Budai—jjarihár. 6 (13- 3)
5. Bástya 5 (11-15)

6. Nemzeti 4 ( 5- 7)
7. III. kér. FC. 4 w ( 7—15)
8. Attila 3 ( 7-13)
9. Bocskay 3 N ( 8-14)

10. Somogy 3 ( 5-12)
11. Pécs—Baranya 3 ( 2- 8)
12. Kispest 3 w (0:2)

Egy

volt ott meg nem adott gól, megadott off- 
szájd-gól, kétes tizenegyes és fordítva meg

ítélt szabadrúgás.
Szóval „eseményteljcs** mérkőzést láttunk. A 
ferencvárosi tizenegy bajáról már a föntiekben 
szóltunk. A csapat intakt része a közvetlen vé
delem volt. A közvetlen védelem, amely a 90 
percljől legalább hatvanöt „nyaralt”.

A budai csapat? Sehol sem volt.
Játéka a futball hölesfíkorát idézte 

emlékezetünkbe.
A csatársorban mindenki a saját szakállára 

játszott. Egyetlen taktikai húzást sem láttunk 
tegnap ettől a csatárlánctól és a ferencvárosi 
védők legprimitvebb védelmi trükkje is zavarba 
hozta a támadó-kvintettet. Mindenki csak a 
labdától akart szabadulni. Lehet-e csodálkozni 
a fentiek után azon, hogy

a Ferencváros elejétől-véglg egy kapura 
játszott.

Lantos, a kapus bámulatos hidegvérrel hárította 
el a legveszélyesebb labdákat, ám precíz védő
játékot produkált az Oláh—Z.őu>y-bekkpár is.

Alig hogy megindult a meccs, már incidens 
zavarja meg a játékot. Oláh Takács lábára ug-

HungArla-útl pálya
Vasárnap, 1920 okt. 20-án, d. u. %4 órakor:

Hungária—Ferencváros
Előtte %2 órakor:

III. kér. FC—Bástya

meccs
a futball bölcsőkorából

Ferencváros —Budai Harihárom 
2:1 (1:0)

No, nem kell nagyon csodálkozni. Szó sincs 
róla, az eredmény alkalmas arra, hogy meg
tévessze még a legnagyobb fulballszakértőket is.

Ennél nlvótlanabb, gyöngébb meccset eddig 
kevesen láttak.

A ferencvárosi gépezet munkáját megbénította 
Bukooi hiánya, továbbá Takács II. hnreképes- 
ségénck csökkenése. A támadó centerhalf pót
lása és a góllövő-csatár testi defektusa éppen 
elég hendikepet jelentett a ferencvárosi csa
patnak, amelynek győzelme igy sem volt egy 
percig sem vitatható.

Ilyen körülmények közölt hasztalan vihar
toltak két félidőn keresztül a ferencvárosi ro
hamok; a „szicíliai védelemre" berendezkedett 
Harminchármnsok hálóját csak kél gól erejéig 
tudlak megterhelni.

A furcsa eredmény kialakulásához hozzájá
rultak a sorozatos bírói tévedések is. Senki se 
panaszkodjék a meccs eredménytelenségét ille-

rótt és a ferencvárosi csatár a B-tribűn viharzó 
felháborodása között sánlikál az oldalvonalra. 
Néhány perc múlva visszamegy ugyan a pá
lyára, n játékba azonban már nem tud beavat
kozni és igy egy negyed órára elhagyja a pá
lyát. A 6. percben ujabb incidens adódik. Tán- 
ezos beadja a labdát és a beugró Turay azt 
beguritja. A labda már benn ül a hálóban, 
amikor Lyka I. „eltakarítja" a veszedelmes 
helyről. A bíró a gólt nem adja meg ,ami han
gos tüntetésre ad alkalmat. Am a felháborodás 
nyomban viharos derültségbe csap át, amikor 

a pályaszolga besétál a pályára és jó vas
tagon meghúzza a kapuvonalat.

Ezalatt a nagytribün előtt támad a mozgolódás. 
A Birótestülct egyik kémje leleplezett egy biró- 
sértegetőt és rendőrt hozva, igazoltatni akart 
egy sereg nézőt. Az akció nem sikerül, mert a 
nézők egyszerre csapott rá az önérzetes fut- 
ballbiróra, nki csendesen eltűnik. A 16. perc
ben Oláh hendszet vét. Tizenegyes, amelynek 
végrehajtására a Ferencváros részéről nem na
gyon akad váltakozó. Végül is Obitz áll neki, de 

a tizenegyest Lantos bravúrral kivédi,
még pedig kornerre. A Fcrencáros megsem
misítő fölényben van. A 31. percben

Tánczos centerét Toldi elcsípi, Takácsnak 
passzol, aki a labdát elhelyezi a kapuban. 

(1 :0.)
A 35. percben ujabb tizenegyeshez jut a Fe
rencváros, de Lantos ezt is kivédi.

A helyzet nem változik a második félidőben 
sem. A 14. percben Kohut lefut és

a gólt az előrevonult és későn hátrafutó 
védelem már nem tudja elhárítani.

A Harminchármasok támadásai veszély
telenek,

bajt csak Stancsik offszájd-gólja hoz.
— Kicsire nem nézünk, — gondolja a publi

kum és nem is nagyon tiltakozik, örül, hogy 
a Ferencváros megnyerte a mérkőzést. A hang
gal pedig a jövőheti Hungária—Ferenváros- 
mérkőzésre kell spórolni.

A bajnokcsapat nehezen 
kereste meg a két pontját 
Hungária—Nemzeti 2:0 (1:0)
Kísérleti meccsnek szánta ft Hungária a Nem

zeti elleni mérkőzést és e kísérlet majdhogy
nem halul ütött ki. Mintha a csapatnak az 
utóbbi időkben fölfelé Ívelő formája egyszerre 
elveszett volna s a Nemzeti tűzzel, lélekkel 
játszó csapató csaknem meglepetéssel szolgált.

Voltak a játéknak olyan periódusai, — kü
lönösen a második félidőben — amikor úgy

tűnt fel, mintha csak a fekete-fehér játé- 
kosok lettek volna a pályán!

Igaz, ekkor már Rebró sérülése és ezáltal Kal
márnak, az egyetlen akcióképes csatárnak a 
halfsorba való vonásával lényegesen meggyen
gült csatársorral rohamozott a Hungária. Es ha 
ekkor csak egy lövöosatárral is rendelkezik a 
Nemzeti, könnyen a maga javára dönthette 
volna el a küzdelmet. Mert a mezőnyben a 
nagyszerűen játszó Bihámi vezetésével nagyon 
szépen játszott a fiatal csatársor, ám a kapu 
előtt nem tudták gólra váltani nagy fölényüket.

A Hungáriának már az elejétől kezdve nem 
nagyon ment a játék. Nagy része volt ebben az 
igen gyengén játszó uj akvizíciónak: Horváth- 
nak, aki sehogysem tudta magyarázatát adni, 
hogy miért került a csapat tengelyébe? De füg
getlenül Horváth gyenge játékától,

nagyon gyengén funkcionált a csutúrsor, 
ahol C6ak Kalmár játszott igazán jól.

Ragadt a lábához a labda, fejesei nagyszerűek 
voltak. De partnerei közül csak Jeckl mutatott 
valamit, ő is csak a játék végén. A halfsorból 
mig meg nem sérüli, Rebró volt a legjobb, ez
után már csak statisztált. A védelem csinált né
hány hibát s hogy nem lett belőle gól, az nem 
rajtuk múlott.

A Nemzetiben, a védelemtől hathatósan tá
mogatott csatársor játszott igen jól. Néha szen
zációs dolgokat produkáltak s ha Győry kissé 
higgadtabb, most más eredményről számol
nánk be. A halfsor legnagyobb érdeme, hogy 

teljesen semlegesíteni tudta a bajnok
csapat csatársorát.

S hogy ezek után még a csatársor támogatá
sára maradt erejük, ezért külön dicséretet ér
demelnek.

A Hungária szél és nap ellen kezd, ennek el
lenére ö vezeti az első támadásokat, de Kalmár 
mellélövésén kivül nincs egyéb eredmény. A 
Nemzeti ellentámadása már annál veszélyesebb, 
mert Bihámi lövését Németh csak elvetéssel 
tudja kornerra tolni, majd meg Hossó lövése 
süvit el alig valamivel a kapu fölött.

A Nemzeti-csatársor jő játéka már ekkor 
feltűnik, csak úgy, mint a Hungária tenge

lyében Horváth tehetetlen játéka.
A 31. percben támadásba lendül a Hungária 
Skvarek—Híres—Kalmár a labda útja s 

Kalmár 10 méterről nagyon szép gólt lő 
(1:0).

Utána ismét Kalmár ugrik ki, de Gallina a 
lábára veti magát. A labda kipattan, de Gal
lina fekve marad. Kiviszik s helyét Hossó fog
lalja el. Híres mindjárt lő is 30 méterről, de 
Hossó védi.

Szünet után sokáig hullámzó a játék s az 
első esemény a 11. percben Kiéber és Horváth 
cseréje. Egy összecsapásnál Rebró megsérül s 
kiviszik. Nagy Nemzeti fölény közben Győry- 
nck van jó gólalkalma, de lassú, majd ugyan
csak az ő kornerét Odry alig valamivel fejeli 
kapu fölé.

Rebró visszatérte után a jobbszélre áll s 
Kalmár lesz a centerhalf, Skvarek a center. 
Jeckl a jobbösszekötő.

A Nemzeti fölénye tovább tart, Győry nyolc 
méterről kapásból fölé lő. Hungária támadás
ból Skvareket Hossó jó helyzetben elvágja, Üc 
a birő néma marad. Végre a 44. percben Jeckl 
kiugrik.

Labdájára többen ugranak s Gallina Is el
hagyja a kaput. A nagy tumultusban a 
labda Szendrőhöz vágódik s róla az Üres 

kapuba kerül (2:0).

Már 3:0-ra vezetett a 
Bocskay s mégis vere

séggel távozott Újpestről 
Újpest—Bocskay 4:3 (1:3)

A legnagyobb autszeider csapat ezúttal is majd
nem megcsinálta meglepetését. Egymásután há
rom pompás gólt lőtt a szenzációs formát ki
játszó debreceni csatársor a pontveszteség nél
küli Újpestnek s már-rnár a legvérmesebb új
pesti drukkerek is lemondtak a győzelemről, 
amikor a lila-fehérek magukhoz tértek letargiá
jukból s

nagyszerű játékkal nemcsak kiegyenlítettek, 
de a második pontot jelentő győztes gólt is 

megszerezték.
Igaz ugyan, hogy Budai kapus súlyos sérülése is 
hozzájárult az eredmény kialakulásához, aki 
megrándult és hatalmasan feldagadt vállal nem 
tudta kifejteni képességeit. A debreceni csatár
sor Mcrtin kivételével válogatott formát játszott 
ki. Halfsora igen agilis volt, kár hogy Sághy a 
második félidőben teljesen kifulladt. A hátvédek 
is a második félidőben estek vissza. A győztes 
lila-fehérek kimagaslóan legjobb embere Török 
jobbszélső volt. Auer a center posztján kissé ide
genül mozgott, szünet után igen jó volt. Úgy
szintén P. Szabó is megtette kötelességét, mig 
Ilarmath néni való a csapatba. Annyi kitűnő 
gólhelyzetet rontott,amiből egy valamirevaló csa
tár féltucat gólt is összelőhetett volna. Mészá
ros kissé félénken játszott, de passzai igen hasz- 
navehetőek voltak Az újpesti halfsor igen ész
szerűen végezte kötelességét, mig a közvetlen 
védelemnek nem volt jő napja.

AZ UJ ÜDÍTŐ cigaretta
jóízű, desinllciai. hlglönlüus.

Felüdíti a szervezetet 
Kellemessé teszi a szájízt 
Füstje nem kaparja a torkot 
A füstjével beszívott levegőt 
és a száj Üreget fertőtleníti.
Aki egyszer megkóstolja, ál- 
landóan szívni fogja megszo
kott cigarettája mellett.

Újpest kezdett szél és nap ellen. Az 5. pere
ben veszélytelennek látszó Bocskay-támadás, 
Sághy Zemlerhez passzol, ^ki fordulásból meg. 
szerzi a vezetést (0:1). Aknai jól vetődött, de a 
kezéről a hálóba perdül a labda. Újpest Török 
révén vezet szép ellentámadásokat. A 11. perc
ben a Bocskay egymásután két kornert ér el. A 
15. percben Teleki Markossal nagyszerűen meg
érteti magát. Az újpesti védelem mindent elkö
vet a gyors szélső leszerelésére, de ez nem sike
rül, mert beadása Teleki fejébe száll, akt hálóba 
fejeli (0:2). A Bocskay állandó fölényben ját
szik. Néhány perc múlva Újpest magához tér, de 
a 27. percben a nagyszerű Markos beadását Te
leki élesen lövi, Aknai a labdát Semler elé üti, 
aki védhetetlcnfíl küldi a hálóba (0:3). Újpest 
fejvesztetten kapkod. A 42. percben Török régi 
formájára emlékeztetve, energikus lefutást pro
dukál, beadását Avar, a kifutó Budai feje felett 
röpíti hálóba (1:3). Befejezés előtt egy perccel 
P. Szabó éles labdáját Budai védi, de kiejti, ek
kor P. Szabó ráfut s durván belerúg, Budai a 
mellén és jobbvállán súlyos sérülést szenved, de 
szünet után tovább véd. Ekkor a játék képe tel
jesen megváltozik,

Újpest nagy fölénybe kerül.
P. Szabó, Avar s Harmat lövései egymásután ke
rülik el a Bocskay kapuját. A 11. percben Törik 
ideális beadását P. Szabó befejeli (2:3). A gyors 
siker fellelkesiti Újpestet s folytatja támadó ak
cióit. A 15. percben P. Szabó passzából. Avarnál 
a labda, aki kicselezi a debreceni védelmet s « 
jobbsarokba lövi gólját (3:3). Ezután a közönség 
győzelemre tüzeli a lila-fehéreket. Több korner 
s végül a 21. percben Török ismételt kornerét 
szépen íveli s a levegőben úszó Kvasz messziről 
befejezi (4:3). Újpest ezután csak az eredmény 
megtartására törekszik, a játék ellanyhul. Har
matit három-négy méterről többizben hibáz s igy 
az eredmény nem változik.

MUÍICÍ fiTKÖLTŰZŐTT

Szór matrác-presa sanda
NlkerUlt s korlel len kívüli •zörgyárnkkal megállarodnunk, hogy propaganda céljából 1000 
A«v háromrísze* atór vatrAoot maganháitartáaoknAl elhelyezünk Ezen akcióval bebizonyít- 
luk. hogy jó azórmatrác ilyen olcaó áron mé ■ noha nem került tor alomba. I. typua Q
l Agyba való 3-részea azórmatrác, tinta lengrádlivol áthozva .........................................................P

ii typu«...............- .......... - ................ .... .............................. - ($5 p
E egendó az ágy hossza éa azóleaaóge beküldése „Propaganda SZlHMtráO* megjegyzcEael

PAPIjANGYÁR" (B.iváro.1 Vénoném Rt)
IV., Kamermayer Károly ucca 2. ss. Szervita tér sarok

markAra | 
ügyelni: I1

Óbuda csak az egyik 
pontot tudta hazahozni 

Pécsről
111. kér. FC—Pécs-Baranya 

1:1 (1:0)
Pécs, okt. 13.

(A Hétfői napló tudósítójának telefonjclen- 
téses.) Az óbudai csapat játszotta a jobb fut
ballt, játéka kulturáltabb, technikailag és takti
kailag kiforrottabb. Pécs együttese viszont lel
kesen, nagy akaraterővel játszott, a pompás 
lendületének köszönheti, hogy

az igen jó formát kijátszó III. kerületiek el
len az egyik pontot otthon tudták tartani.

Az első félidő nagyrészében a széllel hátban 
játszó III. kerület a többet támadó. A 17. perc
ben Halas miatt korner,

a labda Lengyelhez Jut, aki közvetlen közel
ről a hálóba juttatja (1:0).

A Pécs-Baranya kitűnő védelme, élén Szulikkal 
és Krebsz-szel, megakadályozza a további ered
ményt.

Szünet után a Pécs-Baranya offenzivája már 
a második percben góllal kecsegtet: Kovácsot 
erősen faultolják a 16-oson belül, a megítélt 
11-est azonban a peches Főár kapufának lövi. 
Egy perc múlva Drössler viszonozza a látoga
tást s az ő lövése is kapuléctől pattan me
zőnybe. Nem valami nívós a mérkőzés, általá
ban a védelmek dolgoznak kitünően, mig a csa
társorok mindkét részről sokat paccolnak. A 
percben Kovács lefutása kitűnő helyzetet te
remt,

a labda Halashoz kerül, aki védhetctlcnül 
küldi a hálóba (1:1).

Az óbudaiaknál Fehér, Drössler, Konyor, Király 
és Lutz II., mig a honi csapatnál a közvetlen vé
delem, továbbá Pajor és Halas váltak ki.___

Soványitó kenyér GLASNER MIKSÁNÁL, 
Király-utca 56. Aut. 229—14.
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A Bástya könnyedén 
Intézte el a miskolciakat

Bástya Attila 5:2 (2:1)
Szeged, október IS.

(A Hétfői Napló tudósítójának tele fon jelen
tése.) Szép, izgalmakban gazdag meccset vi- 
volt a Bástya az Attila legénységével. Az Attila 
nagyon masszív együttesnek bizonyult s csak 
rendszeres, szisztematikus ellentámadásaival tu
dott a Bástya felülkerekedni, hogy a második 
félidőben azután könnyedén legaloppirozza. 
Tapogalődzó játék után a miskolciak szerezték 
meg a vezetőgólt, Szeder révén, a 10. percben. 
(0:1). Kezdés után a miskolci játékosok érin
teni «em tudták a labdát s Kitti gólja révén fél 
perc múlva megvan a kiegyenlítés (1:1). Vál
takozó játék után Solti a 35. percben a Bás
tyának szerezte meg a vezetést (2: 1). Itt törik 
megfáz Attila ereje s a Bástya állandó fölénybe

Szünet után az 5. percben Opata 25 méteres 
bombáját Benedek elnézi s az eredmény ismét 
döntetlen (2:2) A Bástya ekkor pompás tá
madásokat vezet és Schuiarcz a 24. percben 
szép gólt ér el (3: 2). A 38. percben Possák lö
vése újabb gólt hoz (4:2). Ezután Opata éles 
lövése Benedeket foglalkoztatja. Az utolsó- i 
előtti percben Possák a védelmet kicselezve, 
beállítja a végeredményt (5:2). I 

Kanizsán megfosztották a Vasasokat a veretlen
ség nimbuszától

M«-Kantaa—Vim 2.1 (1:0).
Nagykanizsa, okt. 13.

(A Hétfői Napló tudósitójának telefonjelen
tése) Gyönyörű időben, nagyszámú közönség 
jelenlétében vívta meg Idegekre menő küzdel
mét ■ két csapat, amely a Vasas első veresé
gét eredményezte. A két csapat közül a Zala- 
Kanizsa volt a frissebb, elevenebb, mig a Va-
sas széteső, kombináció nélküli játékot muta
tott A Zala-Kanizsa sikerét nagyban emeli, 
hogy a játék nagyrészében a kiállított Orsolyák 
nélkül küzdött.

Az első félidőben a széllel Játszó Zala- 
Kanizsa van fölényben. A 20-ik percben a biró 
Orsolyákot, meglehetős indokolatlanul kiál* 
liija. Két perc múlva Csász megszökik s lövé
sét Bereczky elnézi (1:0). Szünet után a játék 
képe megváltozik s a Vasas a támadó fél. A 
20-ik percben Stanczl kiegyenlit, de újrakezdés 
után a Zala-Kanizsa Schmidt 11-éből megszerzi 
a győzelmet.

A győztes csapat legjobb embere Schwatez 
kívüle Péter és Korányi érdemel dicséretet Az 
Attilánál Kutik és Dankó végzett nagy munkát, 
a halfsorban csak Bán elégített ki. mig a tá
madólánc kimagaslóan legjobbja Opata volt.

Negyedik meccsén sem 
rúgott gólt Kispest 

Somogy—Kispest 0:0
Kaposvár, okt. 18.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen
tése.) Kispest tehát negyedik mérkőzését is le
játszotta, anélkül, hogy egyetlen gólt is rú
gott volna Ez a mérkőzés

két Jó védelem és kél fosai csatársor pár
harca volt.

Bár a helyi csapat az egész mérkőzés alatt, 
de különösen az első félidőben frontban volt, 
néhány kapufalövésen kívül más eredményt 
nem tudott elérni.

Esemény alig-alig adódott a 90 perc alatt. 
A 80-ik percben Dénes Jakubét a földre rán
totta, a biró azonban nem Ítélt tizenegyest. A 
második félidő 29-ik percében a kispesti Pető- 
czöt, — mert az ellenfél kapusát durván meg
támadta — a 30-ik percben pedig a kispesti 
Magyart, — az egyik határblró megsértése 
miatt — a biró kiállította. A mezőny legjobb 
embere Somogyi centerhalf volt.

Sabaria—JÓMéfváros 4tl (Itl).
Szombathely, okt. 18.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen
tése.) A bajnokság felé törtető Sabaria csak
nem végig állandó fölényben játszott. A ve
zető gólt Borbély szerezte meg a 3-ik percben, 
de a T-ik percben Limbeék váratlanul kiegyen
lit. A kapujához szegezett Józsefváros jól 
védekezik, úgyhogy csak a 43-ik percben szerzi 
meg ismét Borbély a második gólt (2:1). Szü
net után a Sabaria fölénye még teljesebb s ki
forrottabb, tudása ekkor Jobban is érvényesül. 
A 15-ik percben Szita, majd a 31-ik percben 
ismét Szita a góllövő.

Rákospalota—Kossuth 3:2 (2:1).
A bajnokság utolsóelőtti helyén álló Kos

suthnak ezúttal sem sikerült pontot szereznie, 
bár kemény küzdelemre szoritotta a Rákos
palotát.

Tömegverseny volt az MTK 
szezonvégi mitingje

Az MTK vasárnapi atlétikai versenyén a má
sodklasszis jutott szóhoz s e csupa kizárásos 
számból álló versenyen ennek megfelelően ren
geteg induló akadt. No meg a pontszerzés sem 
utolsó dolog s az ilyenkor, szezónvégben szoká
sos pontvadászokban ezúttal sem volt hiány.

100 m. 11. o. 1. Kónya (MTE) 11.4 mp. 2. 
Clementis (Postás) 11.4 mp. 3. Antal (MTK) 
11.7 mp. — 300 m. JI. o. 1. Sugár (MTK) 37 
mp. 2. Aczél (FTC) 37.3 mp. 3. Puhala (MAFC) 
37.4 mp. Puhala az előfutamban 37 mp.-et fu
tott. — 600 m. lí. o. Hlatki (MTK) 1:28.6 mp. 
2. Kauschky (FTC) 1:29.3 mp. 3. Buchmann 
(BSE) 1:29.6 mp. — 1500 m. J. 1. Lendvai 
(Vasas) 4:21.8 mp. 2. Strasser (MTE) 4:24.6 
mp. 3. Wirschinger (MTK) 4:34.2 mp. — 400 
m. gát. 1. Valentin (So.AC) 59.7 mp. 2. Mészáros 
(MÁV) 61.2 mp. 3. Szentgyörgyi (MAFC) 61.6 
pm. — Magasugrás előny v. 1. Ötneszta (MOTE) 
13 cm. e. 183 cm. 2. Földi (MTK) 19 cm. e. 
179 cm. 3. Hermann (MOTE) 16 cm. e. 176 cm. 
Szigetvári mint előnytadó 170 cm.-t ugrott. — 
Távolugrás előnuv. 1. Pécsi (MAFC) 50 cm. e. 
674 cm. 2. Dankó (MAC) 15 cm. e. 654 cm. 3. 
Sírnék (TFSC) 50 cm. e. 650 em. — Dlstkost* 
vetés II. o. 1. Kuliczy (TFSC) 3970 cm. 2. 
Rózsa (MTK) 3053 cm. — Utolsó dobásig Ró

zsa vezetett s Kuliczky csak utolsóra dobta 
túl. — JXfOOO m. staféta. 1. MAFC (Szent- 
györgyl, Bereczky, Kassai) 8:19.2 mp. 2. UTE 
Tjuhásí, Somogyi, PálfTy) 8:20.8 mp. 8. MTE 
(Farkas, Zsurbey, Konocsny) 8:26.2 mp. — 
Hármasougrás. 11. o. 1. Göndör (MOE) 127 em. 
2. Omaszt'a (MOTE) 1235 cm.
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Főiskolás atlétaujoncok 
bemutatkozása

A Főiskolai Sport Szövetség atlétikai ujonc- 
versenyére nagyszámban vonultatták fel atlétái
kat a főiskolai egyletek. Mint kitűnt, legjobb 
gárdával a LASE bir, amennyiben a. Lakv 
Dezső örökös vándordijas pontversenyben 39 
ponttal első lett a MAFC, 31:5 és a BEAC 10:5

Eredmények: 100 m. 1. Temesvári (LASE) 
11.8 mp. 2. Jókly (BEAC) 11.9 nip. — 400 m. 
1, Temesvári (LASE) 55.2 mp. 2. Jákly (BEAC) 
55.4 inp. — 3000 m. 1. Engel (MAFC) 10.25 mp. 
— Magasugrás. 1. Török (LASE) 165 cm. — 
Távolugrás. 1. Török 630 cm. — Sulydobás. 1. 
Király (MAFC) 1042 cm. — Diszkoszvetés. 1. 
Bíró (Tanárképző) 2998 cm. — Gerelyvetés. 1. 
Biró (Tanárképző) 4445 cm. 2. Bertalan (Ref. 
theológia) 4337 cm. 3. Varga (MAFC) 4300 
em. — Svéd staféta. 1. LASE 2.17 mp. J. BEAC.
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KÜLFÖLDI SPORTHAPLÓ
Bebiztosítottuk az utolsó helyünket . .
A magyar amatőrök dicstelen szereplése az Európai Kupában 

Csehszlovákia—Magyarország 2:1 (1:1
Pozsony, október 13.

(A Hétfői Napló' tudósítójának telefonjelen- 
kése.) A Magyar amatőr válogatott csapat im
már harmadik vereségét szenvedte el az Euró
pai Kupa küzdelmek során. Lengyelországtól 
i: 1, Ausztriától 3:2

4a most Csehországtól szenvedett 2: 1 ará
nyú vereséggel az utolsó helyen kullog a 

Magyarországot reprezentáló amatör váloga
tott csapat!

E* a szégyenteljes kudarc korántsem jelenti 
amatőrsportunk gyengeségét, hanem a hozzá 
ami értő szövetségi kapitány baklövéseit. Saj- 
BOS, külföldön csak annyit tudnak, hogy a ma
gyar amatőrcsapat ismét kikapott a csehek
éi. Erre az anlipropngandára igazán nincs 
szükségünk, ha nem tudjuk megfelelő kezekbe 
letenni a válogatás fontos munkáját.

A magyar együttes különben meglette a kö
telességét s határozottan jó benyomást kuliéit. 
A mezőnyben tetszetősebb játékot mutatott el
lenfelénél, s hogy mégis vesztesként kellett el
hagyni a küzdőteret, azt csalóról puhaságának 
és tehetetlenségének köszönheti. A csapat leg
jobb része a védelem volt, de volt néhány egé
szen gyenge pontja nz együttesnek. A cseh csa
patban is a védelem tett ki magáért. A mezőny

legjobbja Polacek, a Bratislava eenterhalfja 
volt. A porsonyi játékosok formán alul játszot
tak, Bulla ugyanis sérülten állt ki, Müller pe
dig a mérkőzés folyamán sérült meg. Sorai 
gyengébb teljesítményét azonban sehogy sem 
értik meg Pozsonyban. A meccs elég heves 
iramú volt és sütün forgott veszélyben mindkét 
kapu. A csehek szerezték meg a vezetést, a búd- 
weisl Tauth révén a 26. pereben. A 32. percben 
egyenlitett ki a magyar együttes, Regős II sza
badrúgásából. Szünet után sokat hibáz a ma
gyar csapat i a 15. percben az egész védelem 
sulyos hibájából Müller a szabadon álló Jeh 
lickához passzol, aki a csehek győzelmét je
lentő gólt megszerezte. A hátralevő időben a 
magyar csapat kétségbeesetten küzdött a ki- 
egyenlitésért, azonban a gyenge összeállítású 
csatársortól több nem telt.

A kornerarány 9:5 volt a csehek Javára.
A mérkőzést négyezer néző tekintette meg ti a 
bírói tisztet dr. í.ustgarten (Krakó) töltötte be, 
néhány kisebb hibától eltekintve, elég jól.

Az amatőr Európai Kupa állása a következő:amntőr Európai Kupa állása a következő:
1. Lengyelország
2. Ausztria
3. Csehszlovákia
4. Magyarország

5 pont (10:4) 
4 pont ' " 
3 pont ,
0 pont (4:10)

7:6)
5:6)

A Slávia győzelmével végződött a prágai derby
Külföldi eredmények:

gák áa a kékek játszották első mérkőzésüket. A 
sárgák csapatában grófIVenihe/ni József, Ko
vács Dezső, Raglston ezredes, b'ftró Parmegg 
Ottó (öMzhendikepp 7) vettek részt, mig a ké
kek Eugen Kearns, Depóid Miklós őrnagy, Pe- 
arcé kapitány, T. Graham (irnagy (össahendj- 
kepp 8) összeállításban vettek részt. A kékek 
végig fölényben voltak, a féi gól előnnyel in
duló sárgákkal szemben és végül biztosan győz 
tek 4: */» arányban. A kékek csapátában Gra
ham őrnagy és Depóid Miklós, a sárgáknál 
Raylston ezredes és Kovács Dezső játszottak 
kitünően.

Ezután következett a nap szenzációja: a 
döntő küzdelem a „Duna díjért**. Az egy és fél 
gól előnnyel induló vörösek (ifj. Horthy Mik
lós, ifj. gróf Bethlen István, Macklenburgl her
ceg, Fürst Georg Fugger (összhendikepp 0) és 
a fehérek (Sorg Jenő, vitéz I.ipcsey Márton ez
redes, Morgan őrnagy, S. Tuck (összhendikepp 
2) játszottak a döntőben. Az eredmény 4:3’/t 
volt a fehérek javára, miután a vörösek még 
nagyszerű összjátékukkal sem tudták egyen
súlyozni a fehérek rutinosabb játékát. Az egész 
mezőnyből kivált Morgan őrnagy, aki nagyszerű 
technikájával győzelemre vitte csapatát. Kivá
lóan játszott még Sorg Jenő, a fehérek közül, 
Mecktenburgi herceg és ifj. v. Horthy Miklós, a 
vörösek csapatából.

A legközelebbi mérkőzések kedden délután 
fél három órakor kezdődnek. Belépődíj nincs. 

Vasárnapi sporthírek
X Szenes az 1929. évi hegyibajnok. A múlt

beli előfutamok után vasárnap délelőtt rendezte 
meg a Budai K. E. Magyarország 1929. évi ke
rékpáros hegyibajnokságát, amelyet Szenes 
(MTK) nyert meg ádáz küzdelem után. — 
Eredmény: Bajnok: Szenes (MTK) 10:56 mp. 
2. Vida n. (MKSz.) 11:02 mp. 3. Wittner (VKK) 
11:03 mp. 4. Dencler (FTC* 11:04 mp. 5. Nemes

(A Hétfői Napló tudósítójának távirati és te
lefonjelentése.)

Prágát Slávía—Spárta 2:0 (1:0). A cseh liga
bajnokság őszi derby küzdelme a Szlávit pá
lyán tizenötezer főnyi közönség előtt folyt le, 
anely az erőviszonyoknak megfelelően, a Szlá
vit megérdemelt győzelmét eredményezte. A já
ték helyenként igen heves iramú volt, a gyors 
támadások egymást váltották. Az első húsz 
percben a Spárta veit fölényben. A harminc
negyedik percben Kastner bíró tizenegyest itélt 
a Spárta ellen, melyet Staplik kivédett, de 
minthogy az elrugás pillanatában nem állott a 
gólvonalon, a büntetőrugást megismételték. Ek
kor Junek megszerezte csapatának a vezetése. 
(1:0.) Szünet után kiegyensúlyozottabb a já- 
ték képe, de amikor Svoboda a 8. percben be
lövi a Szlávia második gólját, a meccs sorsa 
négleg eldőlt. A 19. percben Haftl egy 11-est 
kapu mellé helyezett Ettől kezdve a játék el
laposodik és kölcsönös faultokkal tarkitott, él
vezhetetlen meccsé fajul — DEC—Moravska 
Slavia 4:2 (1:1).
. Koprahágai Dánia—Finnország 8:0 (4.0). A 
tat ország reprezantativ meccsének 25.000 né-

mclt győzelmét 
Magdeburg: __

land 5:2 (2:0). Szövetségi serleg előmérkőzése. 
Dórt mund: ................................. .......

land 4:1 (hl) Szövetségi serleg.
Boroszló. «*«•

(1:1). Szövetségi serleg.
Nürnbergi ASV-Nürnberg—Bayern Hof 2:1 

(0:1), FC Bayreuth—Vfr. Fürth 2:1 (2:0), IFC— 
Nűrnberg Sp. Vgg. Hof 3:0 (1:0).

München: Bayern—Teutonia 7:2 (30), Dl
mer FV. 94—Wacker 2:1 (0:0).

hozta.
Mitteldeutschland—Süddeutsch-

Norddeutschland—Westdeutsch- 
Szövetségi serleg.
Berlin—Siidostdeutschland 2:1

Az Alonso—WMselltsch-meeca.
Bécsből Jelentik, hogy a tagnap megtartott 

professzionista mitingen a néger Alonso le
győzte a bécsi Wesselitschet.

Uj német hátuszőrekord.
Hamburgból jelentik: Egy uszóverseny alkal

mával Küppert (Viersen Sch*immvereln) a 
100 méteres hátuszás német rekordját 1:09.8 
mp-re javította

A páriái egyórás futás.
• A colombesi stadionban rendezett versenyenSt ország reprezantativ meccsének 25.000 né-. A colombesi stadionban rendezett versenyen 

je volt. A mérkőzés az erőviszonyoknak meg- ax egyórás futást Gondrand nyerte, 17.898 mé- 
felelően a klasszisokkal jobb dánok megérde-1 térrel, az olasz Beddarl és a belga Linsen előtt.

Zsuiika uj ifjúsági rekordja 
már csak egy cm-el gyengébb 

az országos rekordnál
De csak a helyből távolugrásban

A MAC ifjusági versenyének legkimagaslóbb 
eredményét a rendező egylet kiváló rúdugrója, 
ZsufTka Viktor érte el, — a helyből távolug- 
rásban .ZsufTka 314 cm-t ugrott, amivel a két 
héttel előbb Kissel együtt felállított 302 cm-es 
rekordját döntötte meg. Eredménye csak egy 
centiméterrel rosszabb Baronyi (MAC) orszá
gos szenior rekordjánál. Még egy rekord dőlt 
meg a versenyen. Ez Nagy Géza nevéhez fü- 
sődik. Eredmények:

800 méter. 1. Mészáros (KISOK) 2:08.6 mp. 
1. Au.slft.nder (MTE) 2:15.4 mp. — 110 méteres 
gát. 1. Szabolcs (MAC) 18.2 mp. — 400 méte
res gát. 1. Nngy G. (MAC) 57.5 m. (Ifj. rekordl) 
3. Kovácsy (FTC) 58.6 mp. — Magasugrás 17 
éven aluli. 1. Jász (MAC) 170 cm. 2. Kostyál 
(KISOK) 165 cm. — Helyből tdvolugrás. 1. 
ZsufTka (MAC) 314 cm (Ifj. rekord!) 2 Kiás 
(FTC) 80! cm. 3. Szabolcs (MAC) 280 cm. — 
Rúdugrás. 1. Zsuffka (MAC) 360 cm. 2. Cson
tos (MTK) 330 cm. — Diszkoszvetés. 1. Tőrök 
(EKAC) 3887 cm. 2. Aezél (BBTE) 3462 cm. — 
4X400 méter. 1. KISOK 3:44.4 mp. 2. MAC 
3:498 mp.

A válogatottak nélkül is 
nagy verseny volt Deb

recenben
100 métet. I. Kurunczy (TörekvésV 11.2 mp. 

3. SchifTrer (Postás) 11.2 mp. 3. Bede (Sz 
MÁV) 11.7 mp. — 300 méter. 1. Kurunczy (Tö
rekvés) 36.8 mp. 2. SchiíTrer (Postás) 37.2 inp. 
3. Dénes (MAFC) 37.4 mp. — 500 méier. 1. 
Kösztner (DEAC) 1:11.2 mp. 2. Bede (Sz. 
MÁV) 1:13.4 mp. 3. Mona (Ny. TVE) 1:13.8 
aap. — 1500 méter. I. Mona (Ny. TVE) 4:25.5 
mp. 2. Hermann (TSE) 4:28 mp. 3. Motika (Sz. 
MÁV) 4:28.2 mp. — 110 méteres gát. 1. Dénes 
(MAFC) 16 8 mp. 2 Jánosi (Postás) 17.5 nip. 
*— 400 méteres gát. 1. Dénes (MAFC) 64.2 mp. 
— Helyből távöl. 1. Páler (DEAC) 287 cm. 2 
Párezer (MAFC) 283 cm. — Rúdugrás 1. Had- 
házy (DEAC) 340 cm. 2. Király (MAFC) 320 
cm. 3. Friedrich (MAFC) 320 cm. — Helyből 
magasugrás. 1. Párezer (MAFC) 136 cm 2. 
Kulcsár (DEAC) 136 cm. — Hármasugrás 1. 
Létray (Ny. TVE) 1338 cm. 2. Takács (Postás) 
1250 cm. 3. Gally (DEAC) 1215 cm. — Súly- 
dobás. 1. Regős (MAFC) 1223 cm. 2. Párezer 
(MAFC) 1198 cm. 3. Gally (DEAC) 3510 cm

— Súlydobás (ifj.). 1. Végh (DEAC) 1320 cm. 
Kerületi rekord! 2 Gallé (DEAC) 1150 cm. " 
Rácz (DEAC).

Horthy Miklós kormányzó 
és neje a Nemzeti Lovarda 

lovasmérkőzésein

3.

A Nemzeti Lovarda Egylet háromnapos lovas
mérkőzése vasárnap nyert befejezést a Tenyész- 
állatvásártelep gyönyörű pályáján. A befejező 
nap versenyeit Horthy Miklós kormányzó és fe
lesége is végignézte és elismerésüket fejezték ki 
a látottak fölött. A tavaszi nemzetközi mérkő
zések óta hatalmas fejlődésen mentek keresztül 
úgy az urlovnsok, mint hőlgylovasaink. Teljes 
sikerrel vették át az olaszoktól az akkor látott 
nagy lendületű tempót, anélkül, hogy az ma
gára a hibátlan lovaglásra káros befolyással 
lett volna.

Nagy és előkelő közönség töltötte meg zsú
folásig a tribünöket és élénk forgalom fejlő
dött ki a nap folyamán nem egyszer a totaliza- 
tőr előtt, amely egyes versenyeknél nagyszerű 
kifizetéseket adott. A vasárnapi részletes ered
mények a következők:

L Futam. 1. Névtelen conc. ist. Quenoullle 
lova, lov. herceg Odescalchi Miklós. 2. Szt. Hu
bertus conc. ist. Ibolya IL, lov. MalanotU Lajos. 
3. Szt. György ist. Gólya, lov. Platthy Zsig- 
mond. 14 induló. Tót. 10:23, 32, 24, 42. — 
H. Futam. 1. Tisza conc. ist. Béni lova, lov. 
Cseh Kálmán. 2. Pásztói ist. Terllnde, lov. Bin- 
der Ottó. 3. Szt. György ist. Hajrá ÜL, lov. Bin- 
der Oltó. 12 induló. Tót. 10:39, 15,20, 30. — 
ni. Futam. 1. Névtelen conc. ist. Fontain lova, 
lov. herceg Odescalchi Miklós. 2. Transylvánia 
ist. Apatinka, lov. Duducz István. 3. Pásztói ist. 
Fecske ITT., lov. Binder Ottó. 13 induló. Tót. 
10:30, 15, 12, 15. — IV. Futam. 1. Névtelen 
conc. ist. Csaplárosné lova, lov. gróf Széchényi 
Irma. 2. Pásztói ist. Olga, lov. gróf Széchényi 
Irma. 3. Névtelen ist. Frgyee, gróf Gyürky Ala- 
dámé 10 induló. Tót 10? 10, 13, “ íf 
V. Futam. 1. Szt. Hubertus ist. Ábránd lova, 
lov. Éber Amália. 2. Hungária conc. ist. Ki
mono, lov. Pauly Hartmanné. 3. Tisza ist. Vi
gadó, lov. Bárczy Erzsébet. 9 induló. Tót. 10:15, 
15, ** “

22, 34.

18, 44.

Lovaspoló mérkőzések 
a Margitszigeten

Gyönyörű verőfényes időben kezdődtek 
vasárnap délután a lovaspoló mérkőzések. Bár 
a tenyészállatvásár téren egyidejűleg lovasmér- 
kőréseket rendeltek, mégis szép számú közön
ség gyűlt össze és nagy érdeklődéssel nézte vé
gig nz élvezetes és izgalmas küzdelmet A sár

meg

(PSE) 11:09 mp. — A vigaszversenyt IsteMa 
(UTE) nyerte 11:57 mp.-es idővel.

X Glóbus—Salamander 9:1 (5:0). Kézilabda
mérkőzés, a Glóbus fölényes győzelmével.

X Serlegmérkőzés Kaposvárott Kaposvárról 
jelentik: Serlegmérkőzés keretében találkozott 
a Kaposvári AC a Pécsi VSK-vel. A mérkőzés 
1:1 (1:0) arányban eldöntetlenül végződött.

X A Délnyugati kerület 15 km.-ea bajnok
sága. Kaposvárról jelentik: Nagy szélben folyt 
le a kerület 15 km.-es futóbajnoksága, amelyet 
1 óra 01 p. 13 mp.-es igen gyenge idővel tud. 
wig (PÁC) nyert meg.

X Bánhidy Antal ünneplése. A Műegyetemi 
Sportrepülő Egyesület fényesen sikerült ünnepi 
vacsora keretében köszöntötte az európai 5200 
kilométerese körrepüiésröl megérkezett Bein- 
hidy Antalt. Az ünneplésen megjelentek dr. 
Szily Kálmán műegyetemi rektor, dr. Bresztov- 
szky Béla műegyetemi tanár, a NSE tanárelnö
ke, Farkas Kálmán és Kara Jenő, az Aero Szö
vetség alelnökei, herceg Hohenlohe Ferenc, Pft- 
róczy István ny, alezredes, a MOVE elnöke és 
az ünnepelt számos barátja. A felköszöntők 
után Bánhidy meleg szavakkal köszönte meg az 
ünneplést. Az -egyesület üdvözlő táviratot kül
dött Vass József népjóléti miniszternek és 
Herrmann Miksa volt miniszternek, akik lehe
tővé tették a kitünően sikerült túrát.
x Budai Harihárom b)— Ferencváros b) 2:2. 

Mérkőzés előtt az volt a kérdés, hogy hány gól
lal győz a Ferencváros. Utána meg örültek, 
hogy az újonnan alakult és Augusztinovics sze
mélyében a jobbszélcn kapust szerepeltető Ha
rihárom ellen döntetlent értek el.

X A nyomdász-atléták mezei futóbajnoksága. 
Szép időben rendezte meg a Glóbus Torna Club 
a nyomdászok mezei futóbajnokságát a követ
kező eredménnyel: 1. Kranyovszky (P. H.). 2. 
Mach (Pallas). 3. Mese (P. H.). — Csapatver
senyben: 1. P. H. — Nőt versenyben: 1. Geiger 
Mária (Glóbus). 2. Kittler Annus (Thália).

4UTÓNAPLÓ
Október 20-án lesz a KMAC 

kilométerrekord-versenye
Az 1929. évi őszi gyorsasági automobilverseny 
táti betonpályán október 20-án kerül lefu- 17.jg 

lehet benevezni. Október 20-án reggel fél 9 óra
kor lesz a sport- és turaautomobilok mázsá- 
lása, még pedig Dorogon, a Salgótarjáni Művek 
ipartelepén. A verseny eredményét október 
20-án este 8 órakor hirdetik ki a Királyi Ma
gyar Automobil Club helyiségében.

Mint minden országban, nálunk Budapesten 
is nagyjelentőségű az országúti gyorsasági ver
seny. Éppen ezért a nemzetközi autófőhatósá
gok szabályai szerint rchdeflk meg a magyar 
kilométer-rekordnapot is. A versenyt azonban 
csak abban az esetben tartják meg ha a neve
zési zárlatig legalább harmincán jelentkeznek. 
A gyorsasági versenyen résztvehetnek szóló 
motorkerékpárok, oldalkocsis motorkerékpárok, 
szelklkárok, versenyautók, sportautók és tura
automobilok is. Az egyes kategóriákban minden 
egyes osztályba sorolt automobil legjobb ered
ményét értékelik és az esetleges rekordot a 
KMAC sportbizottsága mint nemzetközi rekor
dot hivatalosan nyilvántartja. A gyorsasági 
versenyen csak azok vehetnek részt, akik erre 
az esztendőre a KMAC-tól nevezési igazolványt 
szereztek. Minden résztvevő köteles a KMAC 
utján szavatossági biztosítást kötni.

A táti betonpályán a gyorsasági verseny 
20-án délelőtt 10 órakor kezdődik. A benevezett 
versenyzők az átvételnél kapnak startszámot.

A versenyen résztvevő oldalkocsis motor
kerékpárok 60 kilós homokzsákot kötelesek

fásra. A kilóméterrekord-napra október

kor lesz a sport- és turaautomobilok mázsá-

eredményét október

)( A Tátra autók tüzprőbája. A Tátra autók 
csodálatos tökéletességű konstrukciójának be- 
igazolását láttuk a közelmúltban történt két 
igen sulyos balesetből kifolyólag. Az egyik 
esetben Soltész József bérfuvarozó 2 hengeres 
12-es typusu autójáról van szó, amely az út
test szabályos oldalán haladva, egy vele szem
ben szabálytalanul és cca 70 km‘“' sebességgel 
közeledő 520 Fiat autó hirtelen fékezése és 
farolása következtében a jobboldali első ré
szén oly mérvű ütést szenvedett, hogy az első 
tengely teljesen hátrahajlott, felnyomva a kor- 
mányállványt cca 120 mm-el. Természetes, 
hogy a jobboldali sármentő, felhágó stb. részek 
papír módjára gyürődtek össze s a jobboldali 
első kerék is teljesen hasznavehetetlenné vált, 
mindennek dacára a motoron egy jottányi -el- 
változás sem történt s ugyanúgy az erőátvite
len sem annyira, hogy a motor a Jegkifogásta- 
lanabbul és legtökéletesebben működik. A má
sodik és ezen előbbeninél sokkal érdekesebb 
és súlyosabb eset f. hó 10-én a reggeli órák
ban játszódott le, amidőn a Fehérvári-uton ar 
Ericsson-gyárral szemben, Halm Sándor igaz
gató ur tulajdonát képező, 4 hengeres, 30 ty
pusu cabriolet személyautót, — amely a telep 
kapuján kihajtva, éppen a sínekre ért — az 
Albertfalva felől cca 50—55 km/0 sebességgel 
száguldó H. É. V. villamos vonatja derékon 
kapta és az összeütközéstől hozzávetőlegesen 
14 m távolságra maga előtt tojva, a pálya szé
lén álló vasoszlopnak nekivágta. Ezen mér
hetetlen nagy ütés a jelenlevő szemtanukban 
azt a benyomást keltette, hogy az autó szi
lánkra zúzódik s végeredményben csak a jobb
oldali felhágó, sárhányó és ajtó zúzódott be, 
az első tengely joboldali része és a kormány- 
összekötőrud elgörbült s a tárcsás kerék haj
lott el. Hihetetlen stabilitásról tanúskodik, hogy 
a pályatcstmcnti puha talaj dacára az autó 
nem dűlt fel, de még csodálatraméltóbb, hogy 
ezen igazán sulyos ütközés dacára a motort 
semmiféle elváltozás nem érte, úgyhogy azt a 
starterrel meginditva, az autó saját kerekein 
és saját erejéből ment be az Unitas Automobil 
Ipar és Kereskedelmi Rt. gyárába. A tökéle
tes személybiztonság tanúbizonyságát szolgál
tatta ezen két eset, mert sem az első, sem pe
dig a második esetben az autóban ülő sze
mélynek még csak a hajuk szála sem görbült 
meg és teljesen sértetlenek maradtak.________ _

Alakíttatott 1MM
Ax autótechnika 

csodája I Tekintse

magukkal vinni. A gyorsasági versenyen óvin
tézkedésből. a gépkocsin más nem ülhet, csak 
a vezető. A versenyen minden jármű kétszer 
less! meg a pályát, egyszer oda és egyszer 
vissza. A két irányban megtett versenyered
mény alapján számítják ki » tulajdonképpeni 
gyorsasági eredményt.

A motorkerékpároknál 10 percen, az autóknál 
pedig 20 percen belül kell a visszafelé start
nak megtörténnie. Mindazok, akik a gyorsa
sági versenyen rekordidőt javítanak, a Királyi 
Magyar Automobil Clubtól ezüstplakettet és 
emlékokmányt kapnak eredményükről. A nap 
legjobb idejét elérő motorkerékpáros és autó- 
mobilvezetö a KMAC aranyozott plakettjét 
nyerheti meg.
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