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Megnyertük a genovai olasz-magyar atlétikai viadalt
r f\> orzalmas uillamoskarambol

oasárnap délben az Hfcadémla utcában 15sulyos sebesülttel
Vahő-hlba miatt a 16-os villamos teljes erővel belerohant eg> 3-as 
kocsiba - Követség! attasé, miniszteri titkár, orvos, táblabirő, hat 

éves kisgyermek és matróna a sebesültek között

H 16-os kocsi uezetöje halálosan megsérült
Vasárnap délben félegy órakor 
borzalmas villamos szerencsétlenség tör
tént a főváros egyik legforgalmasabb 
pontján: a Géza-utca és Akadémia-utca 

sarkán,
a főkapitányság közvetlen közelében. Csu
pán a vak véletlennek köszönhető, hogy a 
súlyos villamosszerencsétlenségnek nincsen 
számos halálos áldozata, bár igy is

tizenöt komoly sebesült 
szerepei a mentők listáján. A kataszuólális 
villamos szerencsétlenség részletei a követ
kezők:

A keskeny Akadémia-utcán, mint ismere
tes, kettős sínpár fut végig, egyrészt az Or
szágház, másrészt a főkapitányság felé köz
lekedő 8, 16, 18 és 22-es jelzésű villamos
kocsik számára. A kettős sínpárnak a Géza- 
uteánái elágazása van, a Szabadság-teret az 
Akadémia-utcával összekötő kis utcába 
ugyanis a 18-as jelzésű villamoskocsi — be
fordul. Vasárnap délben félegy órakor, mi
kor az Akadémia-utca az enyhe októberi 
verőfényben a Dunapart felé igyekvő járó
kelőktől yolt népes — itt,

ennél az elágazásnál történt a katasz
trófa.

Az Országház-tér felől egy 18-as jelzésű villa
mos befordult a Géza-utcán a Szabadság-tér 
felé, azután tovább indult. A beforduló 18-as 
villamoskocsit egy 16-os jelzésű kocsi kö
vette, amelynek menetrendje szerint az Aka
démia-utcán kellett volna végighaladnia az 
Országház-tér felé. A 8-as kocsi vezetője te
hát a legnagyobb nyugalommal indított és 

a gépes kocsi már át is haladt a sinke- 
reszteződésen, amikor borzalmas recs- 
e&enés-ropogás hallatszott, néhány má
sodperccel később hangos jajveszékelés 

verte fel
h környező házak lakóinak nyugalmát.

A váltó felmondja 
a szolgálatot

Az történt ugyanis, hogy a másik sínpá
ron a 16-os kocsi vezetője indított, abban a 
hitben, hogy a váltó most már az ö számára 
tette szabaddá az utat. A váltóállítást auto
matikus berendezés intézi, amelyet a vezető 
* kocsin eszközöl. A 16-os villamoskocsi 
vezetője állítólag elvégezte az automatikus 
fékváltást, amelyet a váltó felett elhelyezett 
kék lámpa kigyullása is bizonyított, — és 
erre elindította kocsiját, amely mégis, 

ahelyett, hogy az Országház-tér felé sza
ladt volna, hibás váltóállítás miatt rá
futott a Géza-utcal sínpárra s teljes erő
vel belerohant az azon keresztül haladó 

8-as villumos pótkocsijába.
A motoros kocsi borzalmas erővel szaladt 

neki a pótkocsinak. Az összeütközés olyan 
heves volt, hogy

• kéf kocsi valamennyi üvegablaka poz
dorjává zúzódott, a faalkatrészek össze
törtek, a motor kocsi ütközője és vas
részel pedig egyenesen leváltak a villa

mos elejéről.
Lgy a 16-os, mint a 8-as jelzésű villamoson 
ifién sokan tartózkodtak. Ezeknek az uta
soknak a legnagyobb része 

az összeütközés pillanatában kizuhant 
az úttestre, — ezek sérültek ineg a leg

veszedelmesebben.
Egyetlen olyan utas sem akadt, akit üveg
szilánkok meg ne sebeztek volna.

Az összeütközés zajára természetesen per
cek alatt százakra menő tömeg verődött 
össze a szerencsétlenség színhelyén, akik

Bokáig érő üvegtörmelék, sebesültek tömege
Mikor a mentők megérkeztek, azonnal 

munkához láthattak. A nézőközönség em
berei és a rendőrök, valamint a közeiben 
tartózkodó Beszkárt segélyautó személyzete 
egymásután szedték fel sz úttesten a bokáig 
érő üvegtörmelékben heverő sebesülteket. 
Gyors egymásutánban

tizenöt súlyos sebesültet számoltak
össze,

.1 vérző, de saját lábukon álló könnyebb se
besülteket számba sem tudták venni. A 
mentőorvosok egymásután téritették maguk
hoz a villamoskatasztrófa áldozatait és 
hogy a kötözés minél gyorsabban megtör
ténjék,

az összes sebesülteket autókba rakták és 
bevitték a Mentőegyesület közeli Markó- 

utcai székházába.
Itt azonnal hozzálátott a menlők egész or
vosszemélyzete a tömeges szerencsétlenség 
áldozatainak első segélyben való részesíté
séhez.

Közben a tűzoltók és a Beszkárt emberei 
megkezdték az összeütközött és borzalmas 
látványt nyújtó villamoskocsik szétválasz
tását, hogy a forgalmat valahogy helyre 
tudják állítani. Nagy nehezen elvontatták a 
súlyosan megrongálódott pótkocsit a bal
eset színhelyéről és csak ekkor vették észre, 
hogy a mentők székházába szállított sebe
sülteken kivül

még egy áldozat van: a 16-os villamos 
kocsivezetője, akit az összeütközés ere
je az egyik sarokba hajított és teljesen 
elborították az üvegszllánkliegyek és a 

szerte röpködő faalkatrészek.

A közben visszaérkezett mentőautó öt is 
beszállította a Markó-utcai székházba.

Az orvosi vizsgálat megállapította, hogy 
a kocsivezető: Simon I. Gyula sebesült 

meg a legsúlyosabban: 
bordatörést és súlyos belső sérüléseket 
szenvedett. Horváth II. János villamos
kalauz, Váczi 'Gábor villainoskocsivezető és 
Tóth VII. Ferenc villamoskalauz, akik n 
16-os íllamoskocsi perronján állottak. 
ugyancsnk bordatörést és súlyosabb zuzó
dásokat szenvedtek. Csutor Lajos 29 éves 
szobafestőnek, aki a 8-as villamosból ki
esett. ugyancsak néhány bordája törött ösz- 
sze.

Dr. Zabrák Jenő győri táblablrónak az 
összetört ablakok üvegszilánkjai kezét, 

fejét, lábát vagdalták össze.
Molnár Antal cipöfel.'iörészkészitő ugyan 
csak az üvegszilánkoktól sebesült meg igen 
súlyosan.

A mentők székházéban legelőször is ezt 
a hét embert vették ápolás alá, mert szem- 

azonnal hozzáláttak a mentéshez. A főkapi
tányságról futólépésben rendörosztag érke
zett, közben értesítették a mentőket is, akik 
percek alatt

két kocsivul jelentek meg a helyszínen, 
majd éles szirénabugással megjött a tűzol
tók automobilja is, a megfelelő speciális 
emelőszerszámokkal.

melláthatóan ők szenvedték a legsúlyosabb 
sérüléseket. A' mentőautó gyors iramban a 
Szent István-kőrházba száguldott a tömeges 
oillamoskatasztrófa áldozataival. Itt ujabb 
orvosi vizsgálat alá vetették őkel és megál
lapították, hogy a legsúlyosabb Simon I. 
Gyula állapota, akit

egy pillanatra sem lehetett eszméletre 
téríteni.

kihallgatásáról jóidéig szó sem lehet. Sérü
léseit a kórházban életveszélyesnek jelzik.

A fenti hét súlyos betegen kivül még szá
mos komoly sérültje van a balesetnek. így

dr. Moscdik Pál, a budapesti olasz kö
vetség hatvanéves attaséja.

akit az üvegcserepek sebezlek meg. Az öreg 
ur, bár állapota igen súlyos, mindvégig esz
méleténél volt és kérésére a mentők öl nem 
a Szent István-kórházba. hanem a Géza- 
utca 7. számban lévő lakására szállitották, 
ahol a közben értesített háziorvos vette ke
zelés alá. Súlyosan megsérült még

Jakab Jenő 49 éves gyárigazgató, dr. 
Dómé József pénzügyminisztériumi tit
kár, dr. Lupsltz Pál orvos. Szabó Gyula 
esztergályos, Barna Józsefné soffőr neje.

Éles ellenzéki hangulatban zajlott 
le vasárnap Békéscsabán a kis

gazdák nagygyűlése
Különösen Klebelsberg luxuskiadásai miatt panaszkodtak 

„Nyögünk és meghalunk az adók alatt"
Békéscsaba, október 20.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonje
lentése.) A békésvárinegyei kisgazdák egye 
sülete ma tartotta rendkívüli közgyűlését 
nagy érdeklődés mellett. Csizmadia András 
országgyűlési képviselő elnökölt az ülésen, 
amelyen megjelentek Tóth Pál és Zeökc An
tal képviselők is. A gyűlésen képviselve 
volt Békés vármegye minden községe.

A nagygyűlésen élesen ellenzéki beszédek 
hangzottak el. Pikó Béla gyomai kisgazda 
föltárta a kisgazda sérelmeket. Beszélt a 
tcrmésértékesilés nehézségeiről és arról a 
diszparitásról, ami nz iparcikkek és a mező
gazdasági termények ára között mutatko
zik.

.... Nem vagyunk lázadozók. mondotta, 
de a keserűség pohara megtelt.

Nyögünk az adók alatt és nem sokára 
meghalunk alattuk.

Koch Dánieiné, egy csehszlovákiai pet- 
roleunifinomitó gyár igazgatójának 67 
éves felesége és Ernyey József mérnök 

hatesztendős Zsuzsi nevű kisleánya.
Ezeknek a sebesülteknek túlnyomó részét 
az üvegcserepek sebezték meg, Koch Dá
nieiné pedig a kocsiból zuhant ki az út
testre. Az idős uriasszonyt, aki csodálatos
képpen szintén eszméleténél volt, a mentők 
egyenes kívánságára a Nádor-penzióban 
lévő lakására vitték.

A mentők naplójában szereplő tizenöt 
súlyos sebesültön kivül

a közeli gyógyszerlárbun számos villa
mosutast kötöztek be,

akik az első segélynyújtás után saját lábu
kon távoztak a katasztrófa színhelyéről. A 
szemtanuk állítása szerint körülbelül tizen- 
öt-liusz könnyű sebesültje volt még a bal
esetnek, ezeknek nevét azonban nem je
gyezték fel.

A baleset színhelyén a katasztrófa meg
történte után néhány perccel rendőri bizott
ság jelent meg, ugyancsak kiszállott a hely
színére a Beszkárt néhány főtisztviselője is, 
hogy közösen állapítsák meg, mi okozta a 
tömeges katasztrófát. A vizsgálat eddigi 
megállapítása szerint

Simon I. Gyula előírásszerűm járt cl. 
az automatikus váltóállító-készüléket 
igénybevette, azonban ugylátszik, a 
váltóberendczés felmondta a szolgálatot 

és ez az oka a katasztrófának.
A katasztrófa okát azonban határozottan 
nem tudták felderíteni és ezirányban a 

• vizsgálat folyik tovább.

Beszéde további során követelte a luxus
kiadások megszüntetését és azt, hogy a col- 
legiuni hungaricumok helyett a mezőgazda
hág talprnállitására áldozzon a kormány.

Többek felszólalása után Krcsjár Pál 
szarvasi kisgazda ugyancsak élesen ellen
zéki hangol ütött meg. Kijelentette, hogy a 
kisgazdáknak már egyáltalán nincs remé
nyük arra, hogy a kormány panaszaikat or
vosolja. Kérdezi:

ki vállalja a felelősséget az elkövetke
zendő katasztrófáért?

Ha a keserűség kicsap a medréből, ki fogja 
azt újra visszaszorítani? Követeli a tőke 
megrendszabályozását, a papirbuza és fede
zetlen búzavásárlások megszüntetését. Varga 
Antal arról beszélt, hogy az ország nem 
bírja el n luxuskiadásokat. Képtelenségnek 
tartja, hogy milliárdos palotákat emeljenek 
a Balaton partján, ahol a halakat úszni ta-
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nltják. Sok a négy egyetem. Nagy szeren
cséje lett volna az országnak, ha Klebels
berg Kunó gróf akkor lett volna a kultusz
minisztere, amikor még ez az ország nagy 
és hatalmas volt. A kultuszminiszter prog
ramjának a végrehajtása a pazarlás. A kor
mány takarékosságról beszél, de ő maga te
nyészti az autókat. - - •

Borgulya Pál azt indítványozta, hogy a hangulatban oszlott szék

kisgazdatársádalom ,
térjen vlaaia ■ nagyatádi Szabó István 

által kijelölt alapokra.

Szükségesnek tartja, hogy a régi Nagyatádi
féle szellemben megalkotott kisgazdapártot 
újra életrehivják, mert ez már megszűnt.

A kisgazdagyülés rendkívül éles ellenzéki
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KIVÁLÓ IZLÉg 
! KITŰNŐ MINŐSÉG
OLCSÓ ÁR

BAROSS TÉR 1 6.

Scitovszky Béla belügyminiszter 
meghosszabbítja a fővárosi man
dátumokat a reformtörvény életbe

lépésének napjáig

NÓRA CIPÓ
ERZSÉBET KÖRÚT 8 8. ♦

s ————————

Buday Dezső éles kirohanása 
Garamiék hazabocsátása ellen

Erős szavakkal bírálta tiaramiékat, akik büntetlenül 
jöhettek haza

Csak a jövő év őszén tartják meg az uj községi választásokat 
nem él a feloszlatás jogával

a feloszlatásnak törvényben biztosított 
jogával élni nem óhajt — annak elle
nére, bogy a legutóbbi viharos közgyű
lési jelenetek nem használnak az or

szág hírnevének.
A Hétfői Napló munkatársa ezekkel a hí

rekkel kapcsolatban pozitív értesüléseket 
szerzett a belügyminiszternek a törvényható 
sági bizottság további működésére vonat
kozó terveiről. Megtudtuk, hogy

Scitovszky Béla belügyminiszter a jövő 
hét folyamán a Ház elé terjeszti az 1929 
december 81-én lejáró közgyűlési man
dátumok meghosszabbításáról szóló 

törvényjavaslatot.
Ez a törvényjavaslat olyan lesz, mint a *a 
valyi, vagyis egy szakaszból fog állani és 
csak annyiban fog különbözni attól a tör
vényjavaslattól, amely a tavaly lejárt mán 
dátumokat ez év végéig meghosszabbította. 
— hogy

a mandátumhosszabbitás határidejét a 
fővárosi reform életbeléptetésének a nap 

Jában állapítja meg.
Eszerint tehát a most lejáró és egy évvel már 
meghosszabbított mandátumok mindaddig 
érvényben maradnak, amig az uj fővára: i 
törvény életbe nem lép.

Beavatott várospolitikai körökben úgy 
tudják, hogy még abban az esetben is 

csak a jövő év őszén tartják meg az uj 
községi választásokat.

ha az uj törvényben jiwoi lenne változás

Scitovszky belügyminiszter
A főváros szerdai rendkívüli közgyűlésé

vel knpesolatosan, - amelynek egyetlen 
tárgya a fővárosi törvénytervezel ügyében 
leendő állásfoglalás, — vasárnap délelőtt 
olyan hirek terjedtek el, amelyek alkalmasak 
arra, hogy várospolitikai körökben a fő
városi autonómia legközelebbi jövőjét ille
tően idegességet keltsenek. Álról van szó 
ugyanis, hogy kereszténypárti forrásból szár
mazó hírek szerint

Scitovszky Béla belügyminiszter a tör
vényhatósági bizottság feloszlatásának a 

gondolatával foglalkozik.
Ennek a hírnek a valódiságát azzal támasz
tották aló, hogy Scitovszky Béla belügymi
niszter azon az értekezleten, amelyen a ke
reszténypárt! bizottsági tagok és képviselők 
előtt a fővárosi törvény reformtervezetét is 
mertette, a közgyűlés feloszlatásával fénye 
getözött arra az cselre, ha ott a fővárosi tör
vény reformjával kapcsolatosan megismé' 
lődnének a legutóbbi közgyűlésen lezajlott 
szenvedélyes jelenetek. A Hétfői Napló mun
katársa utána járt ezeknek a híresztelések
nek és megállapította, hogy

a törvényhatósági bizottság feloszlatá
sának h híréből egy szó sem igaz.

Ez a hir nyilvánvaló tévedésen alapszik, 
amennyiben a kereszténypárti bizottsági ta
gok értekezletén valóban szóbakerült a tör
vényhatósági bizottság feloszlatásának a 
gondolata,

Friedrich István e tárgyban egyenes kér
dést Intézett Scitovszky Béia belügy

miniszterhez
és Scitovszky Béla belügyminiszter a hozzá 
intézett kérdésre a leghatározottabban kije
lentette,

A Ferencvárosi Keresztény Gazdasági és 
Szociális Pártkör vasárnap délelőtt díszköz
gyűlés keretében ünnepelte meg fennállásá
nak tizedik évfordulóját. Ebből nz alkalom
ból Buday Dezső, a pártkör elnöke, hosz- 
szabb beszédet mondott, amelyben feltűnés! 
keltő kijelentéseket tett. így például azzal 
vádolta meg a keresztény párttal szemben 
álló pártokat, hogy náluk „folyik a telekvá
sárlás, a hivatalok ígérgetése és osztogatása, 
de nem a köz érdekében, hanem a brutális 
magánérdekért".

A jelenlevő lelkes hívek között is meg
döbbenést keltett Buday Dezső beszédének 
az a része, amely azt a kormányzói tényke
dést kritizálta, hogy legfelsőbb elhatározás
sal pertörlést rendeltek el Garami, Weltner 
és Buchinger ügyeiben. A félhivatalos kő
nyomatos, a Magyar Országos Tudósító sze 
rint Buday Dezső ezeket mondotta:

„Az egész keresztény magyar tábor nem 
ért fel ennek a három embernek az erejé
vel, Garamival, Weltnerre! és Buchingerre),! 
akiknek hazahozatala becsesebbnek látszott, 
mint az egész keresztény nemzeti érzület.

Nagyon szomorú dolog ez abban a forrná, 
bán, ahogy elkövették.

Ezek a hazaárulók és nemzetgyalázók, 
akik hosszú éveken át büntetlenül dol
goztak ellenünk most ugyancsak büntet
lenül, a becsület visszaállításával, por

törlés utján jöhettek haza.
Kétségbeejtő gondolatok ezek. De nem ja- 
lenthetik azt, hogy mi a küzdelemben meg
álljunk, hanem azt kell, hogy jelentsék 
hogy megacélozódunk a küzdelemben. Lehfr 
letten, hogy a keresztény nemzeti gondolat 
hívei ne tudjanak olyan kormánybefolyást 
gyakorolni, hogy ily esetek ne ismétlődhes
senek. Ne mondja azt senki, hogy maga
sabb szempontokból történt, ami történt 
Követelem nyíltan, mondják meg, melyek 
ezek a szempontok. Elhiszi-e valaki, hogy a 
nr.gy antant magatartása attól függ, hogy a 
Buchingerek, Weltnerek, Garamiak haza 
jönnek-e vagy sem. Ahogy bűneik elköve- 
tése után kiszöktek, úgy fognak vissza- 
szökni. Ezeknek ezután sem lesz itt helyük. 
Még van magyar erő és szervezet, amely a 
reménységen túl még egyebet is tud tenni”.

n 
községi választójog jelenlegi feltételei tekin
tetében. Ez tehát végeredményben azt je 
lenti, hogy a jelenlegi törvényhatósági bizott
ság még egy esztendeig működik.

Kedden jönnek
Garami Ernő és Buchinger Manó hazaér

kezésének az időpontjáról még nincs pozi 
liv értesítés. Dr. Györki Imre országgyűlési 
képviselő akit a szociáldemokrata párt ve
zetősége Garami és Buchinger hazaérkezé
sének előkészítésével bízott meg, a múlt hé
ten megszerezte az útleveleket és Bécsbe 
utazott. Györki Imre most Bécsben van, 
ahol a hazautazással kapcsolatos formalitá
sokkal bajlódik. Györki Imre Bécsből érte-

haza Garamiék?
sitette családját, hogy kedden érkezik haza, 
de levelében nem tett említést Garami Ernő 
és Buchinger Manó hazajövetclének idő- 
pontjáról. Érdeklődtünk a két emigráns 
hazaérkezése felől a szociáldemokrata párt 
vezetőségénél is. Itt sem tudtak konkrét vá- 
laszt adni, de nem tartják lehetetlennek, 
hogy Garami és Buchinger Györki Imrével 
együtt érkeznek meg kedden a délutáni 
órákban Budapestre.

A Bodenkreditanstallt összeomlásának 
első magyar áldozata

Válságos helyzetbe került a Magyar Faniíművek Részvénytársaság
Amikor n hatalmas osztrák pénzintézet a 

bécsi Bodcnkredilanistallt összeomlott, az első 
magától értetődő kérdés az volt: vájjon milyen 
kihatása lesz ennek a magyar piacra, mit fog 
maga után vonni mtnálunk a hatalmas pénzügyi 
katasztrófát Erre a kérdésre — sajnos —, már 
van pozitív válasz. Vasárnapra ugyanis nyilván
valóvá vált, hogy

a Bodcnkredltanstallt összeomlásának 
eredményeképpen válságba került az osz
trák intézet érdekköréhez tartozó nagy ma
gyar olajvállalat, a Magyar Fantómüvek Rt.
Azok az intern ipari körök, amelyek figye

lemmel kisérték a bécsi nénzitézet magyar olaj
vállalatát, már jóideje látták, hogy a Fantó
müvek eredményes munkássága terén bajok 
mutatkoznak. A hazai piacon az utóbbi évek
ben minderösebb mértékben fejlődtek ki a 
nagy külföldi olajvállalatok expoziturái, a Shell 
kőolaj, a Vacum Oil Company, valamint a Ma
gyar-Belga Ásványolaj Rt. kezdték ellátni tér 
mékeikkel a magyar piac nagyrészét s a velük 
szembenálló másik három nagy vállalat, a 
Steana magyar kőolaj, a Pannónia-Petra ás
ványolajipar és a Magyar Fantómüvek Rt. csak 
nehezen bírták felvenni az oinlitett három vál
lalattal a versenyt.

Most, a Bodcnkredltanstallt összeomlása a 
legteljesebb válságba sodorta a nagy ver
senyharcban magát fenntartani alig tudó 

Magyar Fantómüvek Rt.-ot, 
amely részvénytársaság tulajdonképpen a Bi- 
har-Szilágyi-Olajipar Rt., a Mayer és Moher 
olaj, gépkenöcs- és vegyiipar gyár, a Vesta 
Olajipar Rt., az Ólra Rt. és a Sátoraljaújhelyi 
Petróleuinfinomitó egybeolvadásából jött létre 
néhány évvel ezelőtt.

A Magyar Fantómüvek Rt. — mint értesü
lünk, — most, válságba jutása után egyelőre 
tárgyalásokat folytat különböző irányban, 
amely tárgyalások azt célozzák, hogy megfelelő 
tőkeerővel a vállalat továbbra ts fenntarthassa 
magát. Nagyon kétséges azonban, hogy ezek a 
tárgyalások eredményre vezetnek-e és közgaz
dasági körökben számolnak azzal, hogy

a Fantómüvek kénytelen lezz üzemét mrg-

szUntetve a llkvidáelót kimondani.
Érdekes, hogy a Fantómüvek Rt megteremtőjé
nek, a vállalat vezérigazgatójának, Hegedül 
Izsónak a szerződése éppen most, a Bódén- 
kroditanslallt összeomlásával egyidejűleg járt 
le. Ennek a szerződésnek a megújítására már 
sor nem került, s a Fantómüvek kényszerhely
zetében megkezdte tisztviselői létszámának és 
üzemének leépítését is.

2 éves házban
Buda legszebb helyén, a Statisztikai hivatali}1 
gyemben, Bimbó-utca 1—8—S. éa Margit- körút 48. as, házakban egy-egy 

3-4 és 5 szohés,
valamint

1 garzon lakás
minden komforttal, központi, 111. etsge-fűtés és 
melegvizszolgáltatAss d. olcaó bér mellen 
nouember 1-ra Fiadé.

BŐVEBBET A HELYSZÍNEN VAGY TELEFON 298-».

Pénz nélkül
12—18 havi törlesztésre 

készpénzért vásárolhat 
csillárt, rádiót, alándéls- 
Ó8 dísztárgyakat, játékokat

Szönyeg, pokróc. IUggtfny, Agy- és aw* 
talteritők minden kivitelben kaphatók 

GICHNBB JÁWOS 
Budapest, ensMat-wrat 20.

fteo zaulógaet 40 üli. alJsnSbsn pásttá bén—ntve sflldn

Twym-CTA xuarendel 10-4 és
JáMcl-kürut 8. a*. « térti ét nfc betegeknek

ATaplttatoK

LBOJOBPPAPuu. LKUOLCíOmPAP„
Kárpitosam, vas* 
és rézbutorgyaro



Bodapest, 1929 október 21. HÉTFŐI NAPLÓ

Ledermann-cég kasszaturűit
Állítólag Medvigy um, a „10 útra tórt" üatórOKlrOly volt 

a banda uezere. aki eltűnt a rendőrség elöl
Két hétig tartó nyomozás után, vasárnap 

a rendőrség elfogott liéf fiatalembert, aki
ket egy vakmerő módon végrehajtott nagy
szabású kasszafnrás elkövetésével gyanúsí
tanak.

Két héttel ezelőtt kasszafurók jártak a 
Ledermann Mór _ Rt. textiláru nagykereske
dés Károly-körut 9. szám alatti helyiségé
ben. A betörők falbontás utján jutottak be 
a helyiségbe. Speciális szerszámokkal

megfúrták az irodahelyiségnek mindkét 
páncélszekrényét és teljesen kifosztot

ták.
Valószinüleg gumikesztyűvel dolgoztak, 
mert ujjlenyomatot nem találtak. Az ujj
lenyomatok hiánya miatt nehéz feladat 
előtt állott a rendőrség. A nagy apparátus
sal folytatott nyomozás azonban most ered
ményre vezetett. A gyanú két fiatalemberre 
terelődött.

Az egyik egy jó családból származó 
volt banktisztviselő,

a másik pedig egy iparossegéd. Miután ter
helő adatokat szereztek ellenük, vasárnap 
mindkettőjüket

előállították a főkapitányságra 
és megkezdték kihallgatásukat. A fiatalem
berek tagadtak, a rendőrség azonban alig 
néhány óra leforgása alatt számos súlyosan 
terhelő bizonyítékot produkált ellenük. A 
rendőrség eddigi megállapítása szerint 

ez a két fiatalember követte el a Ká-

A szegedi diákság 
tiltakozása az egyetemi 

zavargások ellen
Vasárnap nagyarányu gyűlést tartottak

Szeged, október 20.
(A Hétfői Napló tudósitójának telefon

jelentése.) A MEFIIOSZ vasárnap nagy
arányú diákgyülést tartott a szegedi egyetem 
épületében. A diákgyülésre a magyar diák
mozgalom több vezére érkezett ide. Bartha- 
Darinkovics László, a Katholikus Diák
szövetség elnöke felszólalásában a megala
kítandó diákparlamentről beszélt. Ostorozta 
a diákság vezetőit azért, mert az elmúlt 
években semmiféle produktív eredményt 
ezen a téren nem értek el.

— A mulasztás — úgymond — a diák
vezéreket terheli, mert a numerus clausus 
elleni mozgalmat nem tudták kellőképpen 
kamatoztatni. Az ifjúsági parlament meg
alakítása azért fontos, hogy

az ifjúság tanúbizonyságot adjon arról, 
hogy nemcsak a verekedésekhez és ki

Birtokot akart venni — okiratot hamisított
Pécs, október 20.

(A Hétfői Napló tudósítójától.) Nem min
dennapi epidémia ütötte fel fejét a Péccsel 
szomszédos községek parasztjai körében. 
Mintegy két és félhónappal ezelőtt az egyik 
pécsi bankban ingatlanra váltókölcsönt akart 
felvenni egy parasztasszony. Már-már a 
kezébe olvasták a pénzt, amikor az egyik 
tisztviselő leleményessége folytán kiderült, 
hogy hamis nevet mondott be, a kölcsönt

roly-körutl kasszafurást,
de volt egy harmadik társuk is. Ez a har
madik ember, aki tulajdonképpen a banda 
főnöke volt és két társának a munkáját irá
nyította, nem más, mint

Medvigy Vili, a hírhedt régi k 
fúró, akit a bűnözők világában 

törők királyának neveznek.
Medvigy Vili egész sereg nagyszabású 
töréssel és kasszafurással tette hírhedtté a 
nevét. Esztendőkkel ezelőtt töltötte ki utolsó 
büntetését és azóta az a hir járta róla, hogy 
jó útra tért. Egy budapesti gyárban kapott 
alkalmazást és hosszú időn át semmi rossz 
hirt sem hallatott magáról. Nemrégiben egy 
napilapban egy régi betörőről szóló vissza
emlékezés jelent meg.

Medvigy Vili ekkor szemrehányó leve
let irt egy másik lap szerkesztőjének, 

amelyben panaszkodott az újságírókra, akik 
felhánytorgatják egyes embereknek a régi 
bűneit, holott azok már jó útra tértek. Most 
azután a „jó útra tért“ Medvigy Vili neve 
megint belekeveredett egy kasszafurási 
ügybe. A bizalmas adatok alapján

ki akarták hallgatni Medvigy Vilit Is, 
azonban nem találták meg.

Mivel az a gyanú, hogy valóban ö is ré
szese volt a Ledermann-cégnél elkövetett 
kasszafurásnak, a detektivek most város
szerte keresik.

lengések előidézéséhez ért, hanem a 
komoly munkához Is.

Miskey László beszédében azt hangoztatta, 
hogy a kormányzatnak minden becsületes 
egyetemi hallgató számára meg ke.ll en
gednie a névmagyarosítást, a névmagyaro
sítás általános megengedése azonban nagyon 
veszélyes volna. A szónok végül utalt arra, 
hogy a hivatalos diákvezérek több ízben 
kijelentették, hogy távol állanak az egye
temi zavargásoktól, azonban

a zavargások értelmi szerzői a diákság 
szervezetében foglalnak helyet.

— Itt az ideje — fejezte be beszédét a 
szónok — hogy a diákság tartózkodjék 
mindennemű zavargás előidézésétől, mert 
ezzel csak komolytalanná teszi az egyetemi 
ifjúság komoly mozgalmát a közvélemény 
előtt

nem létező birtokára felvenni akaró asszony 
valamennyi nevet maga irta a váltóra.
A balsikerü próbálkozás után két és fél

hónap alatt hét hamisítást kíséreltek meg 
a különböző falvakban és tegnap fordult elő 

a nyolcadik eset.
Kisfaludy Imre dr. irodájában megjelent 

egy, magát Nagy Jánosné goréi lakosnak 
nevező asszony és 6200 pengőről kiállított 
adóslevelet mutatott be. Kérte az ügyvédet,

L^(jTÖK^^SŐBB<^UHAAN}AG

IDÖB^Kés MINDEN ALKALOMRA.

w
hogy biróilag hitelesíttesse azt és adjon rá 
3600 pengőt. Az ügyvéd — éppen a jár- 
ványszerü esetekből kifolyólag — gyanút fo
gott és rendőrt hivatott. A rendőrségen ki
tűnt, hogy az állítólagos Nagynét Tóth 
Máriának hívják, nem goréi, hanem re
gényei lakos és

Adókönnyítéseket, a községi és állami 
üzemek megszüntetését, a közszálli- 
tási szabályzat reformját követelik a 

kereskedők és iparosok
A fővárosi Kereskedők és Iparosok Gaz

daságpolitikai Pártjának előkészítő bizott
sága vasárnap délelőtt a szabók szövetkeze
tének Hársfa-utcai helyiségében ülést tar
tott, amelyen minden kereskedői és ipari 
szakma két-két delegátusa vett részt. Az ülé
sen Bittner János, a Kereskedelmi és Ipar
kamara alelnöke elnökölt és megnyitó be
szédében elmondotta az uj párt megalaku
lásának történetét. A kereskedők, iparosok 
néhány hónappal ezelőtt megtartott nagy
gyűlésekor határozták el, hogy az uj pártot 
alakítanak, amely

kizárólag a kereskedők és iparosok 
gazdasági helyzetének megjavítását tűzi 

ki programjául.
így alakult meg az előkészítő bizottság,

Egy amerikai magyar 
különös tragédiája

Nagykanizsa, október 20.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Az egész 

Badacsonyban nagy feltűnést keltett cgy 
amerikai magyar különös tragédiája.

Simon Ferenc asztalosmester esztendők
kel ezelőtt kivándorolt Amerikába, ahol 
nagy vagyont gyűjtött

Simon néhány nappal ezelőtt meg is érke
zett és másnap már kiment a badacsonyi 
szőllőkbe, ahol

alaposan berúgott.

Ittas fővel hajtatott haza Tapolcára. Az 
egyik kanyarodénál Simon leesett a sze
kérről és

a kocsi kerekei alá került, amelyek 
___ ___ valósággal összelapltották.

JUJ t lElSLirf.
V. SZENT /STVÁNTÉR.1S.

az adóslevélen szereplő összes neveket 
hamisította.

Amikor megkérdezték a rendőrségen, miért 
követte el a hamisítást, közömbös hangon 
mondta: „Földet szerettem volna venni. 
Olcsó most felénk a föld, hát venni akar
tam." Letartóztatásba helyezték.

amely most ül össze először.
Gábor József felolvasta az uj párt pro

gramtervezetet, amelyben követelik
a fényűzés! és forgalmi adók eltörlését, 

a progresszív adózás bevezetését, az állami 
és fővárosi üzemek megszüntetését, a szö
vetkezetek állami támogatásának megvoná
sát, a közszállitási szabályzat reformját és 
mindazokat a reformokat, amelyekkel a ke
reskedelmi és ipar mai válságos helyzetén 
segíteni lehet. Steiner Gyula felszólalása 
után, — aki a sütőiparosok csatlakozását 
jelentette be, — az előkészítő bizottság elha
tározta. hogy

novemberben megtartja a párt alakuló 
nagygyűlését.
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A Rádió mai műsorai
BUDAPEST:

0.15: Gromofonhangvcrscny. 12.05: Sovúnka 
NAndor ék cigftnyíenekarónak hangversenye. 
8.45: FUlton-réhdszerü képátvitel. 4.20: Asszo
nyok tilnflésadója. 5.00: 'l'őt-hingyar nyelvokta
tás. #.30: „A mull és jelen' . Irta és előadja 
LelkM Nándor József. 0.45: Néitícl nyelvokta
tás. 7.15: Sebők Stefii a Városi Színház. opera- 
ónékésnAjének hangversenyt. Zongorán kísér 
Polgár Tibor. 7.50: „A Soproni Zene-egyesület 
története." Felolvassa dr. Kont-z Sándor. 8.00: 
A Soproni Zeneegycsiilel 100 éves jubileumi 
hangversenye Sopronból. (Helyszíni közvetítés.) 
Közreműködik a Soproni Zeneegyesület és a bu
dapesti Filharmóniai Társaság tagjaiból ala
kult zenekar, a soproni és budapesti Bazilika 
egyesített énékkará, valamim dr. Székelyhidy 
Ferenc, a M. Kir. Operálták művésze. Vezényel 
Dohnányi Ernő és Zwing Károly. 1 Webcr: 
Oberon. 2. Bartók: Rapszódia, zongorára és 
nngyzenekarra. Zongorán játszik a szerző 3. 
Kodály: Psáimus Hungarieus. A Icnoísíólót 
énekli dt. fckékelyhldy Ferehc, a karéneket a 
soproni és budapesti Bazilika énekkarának ve
gyeskara ndja elő. 4. Dohnányi: Sírit (fis-moll) 
nagyzenekarra. Vezényel dr. Dohnányi Ernő. 
10.20: Időjelzés, idöjárásjelenlés, hirek. Majd. 
A ftkchmann-trió és a Hnehtnanti-jazr hang 
versenye.

KÜLFÖLD:
Berlin. 20: A stellinl hangversenyhúz hang- 

♦érsenyénck közv. Majd 0.30-lg: Tánczene.

Breslau. 19.05: Gramofon Lehár müveiből. 
21.20: Modern zene.

Bueurestl. 10: Tánczene. 17.15: Rádió-zene
kar. 20: A Capcleano-vonósnégyes hang.

Hamburg: 21.10: Orgonahangverseny énekkel 
és zenekarral. 21.40: Mendelssohn Feliu hang
játéka, „X tanár megtúmadlalása".

Katovlce. 2(): Közvetítés Varsóból. 20.30: 
Operellközvelités.

Kitin. 20: Koppéi Jenő ének- és szavalócsljc. 
Utána kávéházi zene.

Milano. 20.30: Operettközvetités. Utána 
könnyű zene.

München. 10: Szórakoztató zene OfTenbach 
müveiből. 20: A soproni hangverseny közveli-

Nagy István pere felesége 
szabójával

Csináltathat-e ruhát az asszony, ha férje a börtönben ül?
Érdekes per folyik a központi járásbíró

ságon dr. Nouvier járásbiró elölt. A perben 
alperesként dr. Nagy István törvényszéki 
biró szerepel, a felperes Sebestyén Oszkár 
női szabó. A kereseti előadás szerint Nngy 
István 360 pengővel tartozik elvált felesége 
részére annakidején, a házassági együttélés 
alatt készített különböző

női ruhák vételára fejében.
A kerOsellel szemben Nagy István azl a vé
dekezést terjesztene elő, hogy a számla ki
űzetése nem őt terheli. Előadta, hogy abban 
nz időben, amikor felesége a ruhákat ren
delte, ismeretes ügyéből kifolyólag letar- 
lózlalákban volt. Az, hogy őt vizsgálati fog
ságba helyezték és hogy egyidejűleg állásá
tól is fel volt függesztve, tehát fizetésének 
csak egy részét húzta, általában közismert 
volt és igy erről a női szabó-cégnek is tud
nia kelleti. Ha tehát ennek ellenére a ruhá
kat mégis hitelbe megcsinálta, ezt csak 

saját kockázatára teltette,
mert számolnia kellett azzal, hogy az ö va
gyoni helyzete mellett a fizetési kötelezett
séget trljesiteni nem képes. Egyébként is 
feleségének külön vagyona van, már pedig 
a férj az asszony tartozásaiért csak akkor 
felefős, ha az asszoiiyoh a követelés be nem 
hajtható. Ellenkezik a méltányossággal, de 
a hitvesi szolidaritással is, hogy

az asszony olyankor csináltasson ruhá
kat előkelő szabócégeknél, amikor férje 

a börtönben ül.
Kérte ennek következtében a bíróságot, hogy’ 
a keresetet utasítsa el.

A feípcres ügyvédje ctzel szemben arra

Napoll. 21.02: Auber: „Ft# Dlavoln" című 
operája.

Róma. 17.30 és íMO: Szórakoztató zene. 
21.02 és 13.10: Könnyű zene, közbne Galil: 
„Tűz a klastrombán" című egyfelvonásos vig- 
játéka.

Wien. 20: Steiner György hegeduhangverse- 
nye: 1. Bach: E-dur hegedühangversény, 2. 
Beethoven: G-dur románc; 8. Vilali: Ciaconna; 
4. Mendelssohn: E-moll hegedűverseny. 5R: 
Jazz-zene, utána kép-rádió.

Zürich. 20: Hangverseny Schoeck és Andreae 
svájci szerzők müveiből. 20.40: Schubcrt-dalok 
és kamaramüvek. 21.10: Házi hangverseny.

nz álláspontra helyezkedett, hogy a férj 
feltétlenül felelős felesége Hihatartosásaiért 
és ha az nsszony elegánsan öltözködik ezt

mindig csak a férje számlájára teheti, 

az pedig a házastársi együttélésből folyik, 
hogy az ilyen tartozásokat a férj kőteles vi
selni.

A bíróság az érdekes ügyben nem hozott 
határozatot, hanem elrendelte a bizonyítást 
és n tényállás tisztázását és csak nzután 
dönt abban az elvi kérdésben, hogy az aS2- 
szony a férj Számlájára és terhére milyen 
határig költekezhetek.

LÓSPORT
Káposztásmegyeri versenyek

I. FUTAM. 1. M. kir. 5—6. honv. tüíéfosztag 
Potyá-ja (pari) Barcza fh. 2. Metropole (5) 
Muhr fh. Futotiak még: Alom, Csillogó III. 
Számtalan hosszal nverve. Tót.: 10:23. —
II. FUTAM. 1. Mihályi K. ezr.Nebulo-ja (pari) 
Sk uik. 2. Nanda (6) Frosch. 3. Rózsabimbó (8) 
Palzúk. Futottak még: Pasila, Janicsár, TÍp- 
Top, Hozomány, Szalmaláng, Koinintern, Lava- 
rone. Bgy hosszal nyerve, húrom hosszal har
madik Tót.: 10:21; helyre: 10:14, 18, 29. —
III. FUTAM. 1. PélftrtoVÜS J. Alamuszi-jn (2%) 
Jeney fh. 2. Satinettc (5) Tomka fh. 3. Algeron 
(10) Muhr fh. Futottak még: Sastoll, Bokros. 
Tol.: 10:36; 20, 26. — IV. FUTAM. l.Szirmay 
3. gróf Aranybogárjh (l'A). 2. Pravda (1) Ko
vács M. 3. Labrador (2) Jeney. Négy hosszal 
nyerve, rossz harmadik. Több 16 nem futott. 
Tót: 10:26. — V. FUTAM. 1. Petanovíts J.

NMrf-Je <2’/,l Herberslein «r6f. 2. Bón« HU) 
Seimeczy szd. 3. Salvia (1V») Radakovich M. 
Futottak még: Csibész, Niké, Beán Gesté, Húrty 
Hope. Négy hosszal nyerve, 2 hóSstal harma
dik Tót.: 10:35; 11, lt, ti- — U FÜtAM. 
1. Horváth A. Sajó ja (8) Fodor. 2. Bakiét (10) 
Sztimegá. 3. Szirén (25) Dóczi. Futottak niég: 
In Time, Tápiö, Doréhavant, Sopron, Orlovic 
Pavle, Győr. Maga csúnya, Theresina, Hetyke
leány, Barnababám, Franciska, Máisy. FélliBsí- 
szal nyerve, félhosSzal harmadik. Tol.: 10 :88: 
35,80,115 — VII. FUTAM. l.Hődjf R. Adötth-á 
(4) Csaplár. 2. Elöljáró (2) KáíZiáH. R Szellő- 
lánya (20) Kizelka. Futottak még: Klapec, 
Numa Pompilius, Emeletes tót, Maga, Kiiglz, 
Koma. Rét hosszai nyerve, 1 hosszal harmadik. 
Tol.: 10:63: 24. 19, 59.

Bécsi versenyéit
1 FUTAM. 1. Poseidon (6 : IÖ reá). Futottak 

még: Heléna, Epóba. — ti. FüfAM. 1. Trlumer 
(2 reá). 2. Öark Rock (1%). Futottak még: 
Martinsherg, Rosencavalier, Eisberfc, Rögtön. —- 
III. FUTAM, 1. ObHst (2U). 2. Szigetvár (4). 
3. Dollár (2%). Futottak meg: Volát, Mársfhall, 
Siegliende, Dennoch, Heuschrecke, Baltimorc, 
Márciionpriné, Oreáfi. — IV JkUTAM. 1. Obcr- 
wintef (4 : 10 reá). 2. Wotan (3). 3. Corvus (5). 
Futottak még: Gilpin, Sáfár, Kamerád, Lanson, 
Beaurivnge. — V. FUTAM. 1. Wllhelmtoe (3 :10 
tefi). 2 Volgliandet (A) Fütöltík még: Ca- 
ruso II. és Sainl Louis. — VI. FUTAM. 1. Rop- 
Toy (t‘A). 2. Hlppus (8). 3. Sirius (2‘/sV Fu
tottak Ínég: Fantást, Gnrairtia, Tirhde, MetiMa, 
Frauenlob, Lady Hamilton. — VIL FUTAM. 
1. Mavriki (1 V»). 2 Lu (3). 3. Sára (4). Futói- 
tak még: Harnionie, Arabiom, Aofia, Tóscattá. 
Alhambra IL, Sclineerosg.

Ma este az

megkezdi szenzációs cikksorozatát

miért kellett elveszteni
a világháborút?

HlADEXKl OLVASSA EL!
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Ot reuolueres ráüld 
KI akart fosztani egy autót 

az országúton
fl meghiúsult merénylet egyik tetteset elfogtuk
Vakmf.ő rablótámadás történt vasárnap 

reggel Szentgotthárd közelében az ország 
utón, öttagú revolvercs rablóbanda megtá
madott egy autót és ki akarta fosztani an
nak utasait, a kritikus percben azonban egy 
utasokkal telt másik autó érkezett a hely
színre ugy, hogy a rablóbanda tagjai kény
telenek voltak elmenekülni.

Vasárnap reggel Ausztriából autón haza
felé tartott Siklós Ervin bányamérnök csa
ládjával. Az autóban, melyet a bányamér
nök vezetett, Siklós Ervin felesége, vala
mint a bányamérnök öccse, Siklós Béla 
gazdálkodó és annak felesége foglaltak he
lyett. A kora reggeli órákban, alig hagyta 
el az autó Szentgotthárdot, a gépkocsit ve
zető mérnök kénytelen volt az autót meg
állítani, minthogy az országúton szerszórt 
éles szögek és acéldarabok a kerekek pneu- 
matikját megsértették. Alig kezdett hozzá 
Siklós mérnök a pneumatikok megvizsgáló 
sóhoz.

az országút mellől hirtelen Ut, kezében 
revolvert szorongató alak ugrott elő s 
fegyverüket az autó utasaira szögezve, 

megadásra szólították fel őket.
Siklósék a megdöbbenéstől szóhoz sem tud
tak jutni, Siklós Ervin felesége a rémülettől 
ájulton esett össze.

Kinos pillanatok következtek. Ellenállásra 
gondolni sem lehetett és az autó utasai a 
rablótámadók felszólítására

Pécs, okt. 20.
(A Hétfői Napló tudósítójának jelentése.) 

Sujyos vadászszerencsétlenség történt egy 
héttel ezelőtt a Pécs melletti Sumony község 
határában. Gertig Béla százados, Stenczer 
Emil főhadnagy és legjobb barátja: Mihálo
vits Tódor, a pécsi gyermekmenhely gond
noka társaságában vadászatra indult. Su
mony mellett kukoricáshoz értek és arra 
számítva, hogy abban sok foglyot találnak, 
elhatározták, hogy azt végighajtják. Alig 
mentek pár lépést a kukoricásban, tényleg 
felröppent egy csapat fogoly. Mihálovits cél
zott, el is talált egy foglyot, de ugyanakkor 
lövéstől találva

véresen esett össze Gertig százados is. 
Az eszméletlen Gertiget nyomban beszállí
tották a pécsi sebészeti klinikára, ahol rönt
genvizsgálat utján megállapították, hogy

a százados fejébe hatvannégy serét fú
ródott.

Hatvannégy seréttel a tejében, 
életben marad

Génig Béla százados, a Pécs melletti 
vadászszerencsétlenség áldozata

Fischer Aladár sebészprofesszor 
elmondja, hogyan mentette meg 
egy páciense életét a mozivászonra 

vetített felhívás
A moziból, előadás közben hivták a műtőasztalhoz

A főváros közönsége vasárnap annak a 
rendkívül érdekes operációnak hatása alatt 
állott, amelyet éjnek idején hajtott végre 
különös előzmények után a Bródy Adél-

magasba emelt kezekkel
nézték, amikor a fegyveres banditák egyike 
az autó podgyásztartóját erőszakkal fel
tépte. A vakmerő rablótámadókat ebben a 
pillanatban cgy az országúton a távolból 
közeledő autó zaja megzavarta. Az autó mo
torjának berregése mind élesebbé vált, mire 
a banditák

futásnak eredtek a közeli szántóföldek 
felé.

Siklós bányamérnök nyomban előkapta re
volverét és a menekülő rablók után lőtt, a 
a golyók azonban célt tévesztettek. Mire 
megérkezett az országúton közeledő másik 
autó, melynek utasait Siklósék a történtek 
ről értesítették, a gyors futásnak eredt 
rablómerénylők már eltűntek a láthatárról.

A meghiúsult rablómerénylet ügyében a 
cscndörség nyomban erélyes nyomozást in
dított, melynek eredményeképpen még va
sárnap reggel

elfogták és letartóztatták a rablóbanda 
egyik tagját, Zsifkovics Lajos buszesz

tendős cigánylegényt, 
aki bevallotta, hogy négy társával együtt 
szövetkezett az országúti merénylet végre
hajtására s az éles szögeket és acéldarabo
kat ők szórták el az országutón, hogy ilyen 
módon megállásra kényszerítsék az ott el
haladó autót, amelyre a közelben leselked
tek.

Ezek közül tizenkettő az agyat is érte. Ope
rációra gondolni sem lehetett. A súlyosan 
sérült Gertig három napig teljes önkívület
ben feküdt, aztán csodálatosmódon jobban 
lett. Visszanyerte eszméletéi és amikor ágya 
mellett meglátta Mihálovits barátját, első 
szavai ezek voltak:

—Tódor, én vagyok a hibás; semmiről 
nem tehetsz ...

És ettől kezdve Gertig állapota fokozato
san javul. A klinika igazgató-professzora 
Neuber Ernő dr. maga mondotta a Hétfői 
Napló tudósitójának,- hogy

az orvostudományban példátlanul álló 
'ese|

Gertig századősé: Gyógyulása, amely most 
már bizonyosra vehető, a csodával határos. 
Gertig fejéből, aki egyik szemevilágát el
vesztette, később elektromágneses eljárás 
segítségével kísérlik meg a hatvannégy se
rétet eltávolítani.

gyermekkórházban dr. Fischer Aladár egye
temi magántanár. A sebészprofesszor éppen 

moziban volt, s a ülni lepergetése köz
ben vászonra vetített felhívással szólí
tották fel arra, hogy azonnal siessen ki 

a kórházba,
mert egy beteg gyermek életét kell megmen
teni.

Az eset előzményei pénteken este kezdőd
tek, amikor a Bródy Adél-kórházba geny- 
nyes vakbélgyulladással szállítottak be egy 
eszméletlen kisleányt: Blum Alicet, egy 
Miksa uccában lakó kereskedelmi ügynök 
nyolc esztendős kisleányát. A kórházban 
dr. Roboz Pál ügyeletes orvos vizsgálta, nieg 
a beteg gyermeket és megállapítottá, hogy 

csak azonnali műtét segíthet.
Fischer professzor a kórház operatőr főor
vosa késő este lévén, nem tartózkodott kint 
a kórházban. A műtétet azonban

nem lehetett másnap reggelre elhalasz
tani.

Az ügyeletes orvos, aki tudta, hogy a pro
fesszornak jegye volt a Kamara-mozi tiz- 

I órás előadására, odatelefonált és kérte, 
hogy értesítsék a tanárt a sürgős műtétről. 
Dr. Bródy István, a mozi titkára, másodper
cek alatt átértette a dolog sürgősségét, s mi
vel dr. Fischcrt a moziban személyesen 
senki sem ismerte,

egy amerikai ötlettel vászonra vetítette, 
a műsoron lévő film lepergése közben, 
hogy szükség van a tanárra azonnal 

kint a kórházban.
A professzor meglepődve pattant fel he

lyéről, természetesen autóba ugrott, pár 
perccel később kint volt a kórházban,

és nyomban végrehajtotta a operációt, 
még pedig — sikerrel.

A Hétfői Napló munkatársa a szokatlan 
előzmények után bekövetkezett operációval 
kapcsolatban beszélt Fischer professzorral, 
aki a következőket mondotta:

— Többizben szólítottak már halasztha
tatlan műtéthez színházi előadás megkez
dése vagy befejezése után. Arra azonban 
természetesen

nem számítottam, hogy 
tartama alatt szólítsanak

mozielőadás 
a kórházba.

Meglepődött*-n olvastam a mozivászonra ve
tített nekem szóló felhívást és természetesen 
nyomban autón a kórházba siettem, ahol 
lelkes orvoskollegáim már teljesen előké
szítették a beteget az operációhoz. Az ame
rikai stilusu ötletért igazán dicséret illeti 
a Kamara-mozi titkárát, mert a szóbanforgó 
műtétnél akár

fél órai késlekedés Is esetleg a beteg 
életébe kerülhetett

volna.
Vasárnap kint jártunk a Bródy Adél-gycr- 

mekkórházban, amelynek egyik közös kór
termében fekszik a megoperált Blum Alice. 
A kis gyermek tudja, hogy milyen sulyos, 
életveszélyes operáción esett keresztül és 
azt is tudja, hogyan szólították a sebész
tanárt a sürgős műtéthez. A láztól kipirult 
leányka boldogan tekint édesanyja felé, aki 
hálálkodva beszél a kitűnő orvosokról, akik 
megmentették az ingyenes helyre felvett 
gyermeke életét.

Orvosi körökben érdeklődtünk aziránt, 
hogy hasonló módon hivtak-e már Buda
pesten orvost beteghez. Érdeklődésünkre 
megtudtuk, hogy

nemrégen a nemzetközi vlzipólóinérkő- 
zés alkalmával szólították el a mérkő
zést néző dr. Nádor Henrik belgyó
gyászt sürgős orvosi konzíliumhoz s 
megafonon hirdették ki a sokezer főnyi 
közönség előtt, hogy a főorvos siessen 

azonnal a betegágy mellé.

Lovával eltemetett vitéz csont
vázát találták meg a Miskolc 

melletti ásatok közben
Miskolc, október 20.

A miskolci muzeum által Mezőnyék hatá
rában folytatott ásatások szombaton a tudo
mány szempontjából szenzációs eredményt 
hozták, amennyiben a község határában 
nagykiterjedésű

népvándorláskori temetőt találtak.
A másfélezer év előtti temetőből olyan 

adatok kerültek felszínre, amelyekből meg
állapítható, hogy az V—VI. században a

I budapesti ügyészség vádiratot adott ki egy 
rablásért elitéit magántisztviselő ellen, 

akire Csehszlovákiában elfelejtettek mellékbüntetést kiszabni
Két esztendővel ezelőtt Hapner Lajos volt 

magántisztviselő Érsekújvárra utazott. Hap
ner éjszakai vonattal telte meg az utat. A 
cseh határon egy férfi szállott be Hapner 
kupéjába. Mikor a vonal befutott Érsekúj
várra,

Hapner utitársát eszméletlenül, vérző 
fejjel találták a kupéban s Hapner már 

nem volt sehol.
Heteken keresztül ápolták az érsekujvári 

kórházban a súlyosan megsebesült utitársát, 
akiről kiderült, hogy Brantilla Péter cseh 
rendőrprefektus.

Amikor a prefektus eszméletre tért, el
mondta, hogy Hapner megtámadta őt, vala
milyen sulyos tárggyal fejbevágta és azután 
elrabolta pénztárcáját. Heteken keresztül 
tartó vizsgálat után

sikerült a határ közelében Hapnert el
fogni, akit kétesztendel fegyházra ítélt 

a kassai törvényszék.
Az ítélet megjárta az összes bírói fórumo-

kát, jogerős lett s Hapner Lajos ki is töl-
tolte a kétesztendel fegyházat Csehszlovákiá
ban.

Büntetésének kitöltése után visszatért 
Budapestre.

Hónapokon keresztül Budapesten tartózko
dott, amikor most, érthető meglepetésére 
vádiratot kapott a budapesti királyi ügyész
ségtől. Az ügyészség vádirata

Hapner Lajost felelősségre vonja azokért 
a mellékbüntetésekért, amelyeket annak
idején Csehszlovákiában elfelejtettek 

reá kiszabni.
Hapner érthető meglepetéssel fogadta a 
vádiratot, amely valóban ritkaságszámba 
megy, mert a budapesti ügyészség prakszisá- 
bán még nem igen volt példa arra, hogy a 
külföldön elfelejtett mellékbüntetések ki
szabására külön vádiratot adjanak ki. A kü
lönös vádirat ügyében rövidesen dönt a 
budapesti törvényszék vádtanácsa.

SÜRtiŐS ^TÁVIRAT

. ( föuxlcuuAt, tói 3)

Húzás már e héten október 26—29
Zdi dZ, JCagiied !?t>, ütucfead, 93

300. OOO ^tengőt ruje./ut.

legyen mindennapos 
ellenszerünk, hogy 

fogaink szépségét 
megőrizhessük.
40 esztendeje 
bizonyítja 
ezen ha
tását a

SARG

KALÜOÜNT 
Egészséges fogak

mostani Miskolc közelél>en gazdag jazig- 
szarmata telep volt.

Lovával együtt eltemetett vitéz csontvá
zat hoztuk felszínre.

A gazdag leletek között bronz fülbevaló
kat, üveggyöngyöket találtak. Érdekes és a 
tudomány szempontjából igen nagy fontos
sággal bir, hogy több bronz fülbevalón szín
tiszta aranyat találtak. Ez az első lelet eb
ből a korból, hogy aranyra akadtak.
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HÍREK
Kornay József 

festőművész tragikus 
halála

A késő éjszakai órákban megdöbbentő hir 
terjedt szót a főváros müvészlársaságában:

Kornay József, a kitűnő festőművész, 
tragikus körülmények közölt hirtelen 

elhunyt.
Az alig 38 esztendős Kornay Józsefet jól is
merték a pesti inüvészlársaságokban, képeit 
szívesen vásárolták, bár az utóbbi időben 
már nem igen nyúlt az ecsethez, csak mű
kincsek értékesítésével foglalkozott. Kornay 
József kisfia néhány héttel ezelőtt közép
füllő gyulladást kapott és anyján kiviil 
édesapja is odaadóan ápolta, ügy látszik.

a gyermek betegséget az, apa
kapta,

mert tüs2ös mandulagyulladás 
nála és néhány napos szenvedés 
tegség annyira elhatalmasodott 
bár orvosai mindent megkíséreltek megmen
tésére. a

hétfőre virradó reggel a Korányi klini
kán elhunyt.

Halálát felesége. Rajna Alicc, a kitűnő szí
nésznő, valamint kél kisfia gyászolja.

Ín meg-

Emlékszel Veröun-re?
— Horthy Miklós kormányzó a salgótar

jáni bányászok hazaÜHágáról. (Kislcrenyé- 
ről jelentik.) Vitéz nagybányai Horthy Mik
lós, Magyarország kormányzója, ma reggel 
a salgótarjáni bányamedencében, Kisterenyc 
közelében fekvő Horthy-lelopre érkezett, e 
munkástelepnek és a munkáslakásoknak 
megtekintésére. Jó szerencsét — visszhang 
zott ércesen az üdvözlés a bányászok ajká
ról, majd a kormányzó igy válaszolt: Két 
okból jöttem. Először azért, hogy megtekint
sem ezt a szép Intézményi, amely a munkás 
ság érdekében épült s azért, hogy serkent 
sok ezzel mindenki mást arra, hogy ehhez 
hasonló szép intézménnyel segítse a mun 
kássúgot. Másrészt pedig jöttem azért, mert 
itt látta be a munkásság elősxör, hogy a 
haza az első a világon. A nemzet egy csa
lád, amelynek egy előrelátó vezetés alatt 
össze kell tartania. Belátta itt a munkásság, 
hogy ebben az országban minden ember ér
deke össze van kapcsolódva s belátta, hogy 
ma olyan világot élűnk, amikor mindany- 
nyiunknak tűrni és dolgozni kell, hogy kö
zelebb jussunk céljainkhoz. Hallottam, hogy 
itt a munkásság legnagyobb része hilséffiel 
van hazájához és a nemzeti gondolathoz. Ma 
dolgoznunk kell. Ha egyszer majd jólétben 
leszünk, akkor politikával Is Ifibbet foglal
kozhatunk örültem annak, hogy eljöhet 
lem, remélem, hogy kitartotok abban az 
irányban, amelyben az utolsó évben halad 
latok. Lelkes éljenzéssel fogadták a bányá
szok a kormányzó szavait. A kormányzó 
Kistoronyéról Balassagyarmatra hajtatott, 
ahol résztvett a hősi emlékszobor leleplezé
sén. Az Ünnepély ulán diszebéd volt, dél
után pedig a kormányzó megtekintette a vár
megyei levente versenyek záróünnepélyét.
iXU,--------

— Meghalt Erős Gyula. Pénteken loméi 
lék cl nz ujságirólársadalom osztatlan rész
véte mellett Erős Gyula hírlapiról. Erős 
Gyula halála külön gyásza a Hétfői Napló 
szerkesztőségének, amelynek betegségének a 
legutóbbi hetekben törlént súlyosbodásáig 
éveken át munkás tagja volt. Egy egész éle
tet töltött az újságírás szolgálatában, almi 
mindig csak újságíró, névtelen katona volt. 
Még nemrégen itt dolgozott közöltünk pél
dás szorgalommal és korát meghazudtoló 
frissességgel. Halála nagy vesztesége lapunk
nak és nz egész magyar újságírásnak.

— IilőjáráN. A Meteorológiai Intézet va
sárnap ur időjárásról a következő prognó
zist adta ki: Változékony idő várható kisebb 
hösiillyedéssel és csőkkel.

Át ősz h férfidivatban. Az őszi idény be
köszöntésével a férfink gnrderóbja is kiegészí
tésre szorul Fényes Marcell elismert férfi- 
divatáruüzletében (VI , Teréz körül 34.1 nz át
szervezés miatt most beszerzési áron alul szerez
hetők be elsőrendű angol és skót szövetkülön- 
legcsségck, selyem nyakkendők, ingek, nadrág
szövetek. pyjamák, felöltők és átmeneti kohó
tok, zsebkendők és Borsnlino-knlnpok.

HÖLGYEK SÚLYT 
HELYEZNEK ARRA,

hogy férjük nemcsak jól, hanem 
divatosan és helyesen öltözködve 
.írjanak. Fogadják meR nejük la ’ 
tócsát és vonják l>c őket vásár 
maiknál, örülni lógunk ha a vá I 

• áriáinál a kiválasztásban lánui 
-ih .ljuk. NEUMANN M.. Buda ' 

pest, IV„ Muzeum-körut 1,

HÉTFŐI NAPLÓ

Tizenhárom do tár miatt 
megölte 0s Kirabo ta nagyapát

mi gyilkosság a Dunántúlon
Szoinbatheiy, október 20.

(A Hétfői Napló tudósítójától.) A Dunán
túlon Győr- és Vasmegye határában egy
szerre két gyilkossági bűnügyben is folyik 
a nyomozás. Mindkét gyilkosság tetteséi a 
csendőrség letartóztatta.

Takács István győrinegyei, kisbaráthegyi 
gazda tegnap éjszaka ittasan fért haza,

alkoliolniámoráhiin rálámadt feleségére
é.s ütlegelni kezdte az asszonyt, majd fiára 
ifj. Takács Istvánra vetette rá magát. A fiú 
védelemből egy dorongot kapott fel. Mint
egy félóráig folyt a küzdelem apa és Ha kö
zött. Ifj. Takács István, mikor látta, hogy 
apju széket akar feléje dobni.

a hatalmas doronggal leütötte édesap
ját, aki azonnal szörnyethalt.

A csendőrség ifj. Takács 
tattfl. Kihallgatása során 
hogy

önvédelemből gyilkolta 
aki már esztendők óla a

Istvánt letartóz- 
azzal védekezett.

meg az apját, 
legbrulálisabban

— A KANSz jubiláriM dbtzgyülése. A Köz
szolgálati Alkalmazottak Nemzeti Szövetsége 
vasárnap délelőtt a pesti Vigadó nagytermé
ben tartotta 10 éves fennállásának ünnepsé
gét. — Az ünnepségen a kormányzó képvi
seletében gróf Klebelsberg Kunó vallás- és 
közoktatásügyi miniszter, a miniszterelnök 
képviseletében dr. fíárczy István államtitkár, 
a pénzügyminiszter képviseletében dr. Varga 
Imre államtitkár jelenlek meg. A többi 
tárcaminiszterek is képviseltették magukat 
s jelen voltak a főbb hatóságok és hivatalok, 
valamint a posta, a vasút, a postatakarék
pénztár, n statisztikai hivatal vezetői, a tár
sadalmi egyesületek kiküldöttei és a tagok 
igen nagy számban. —■ Léthy Antal állam
titkár elnöki megnyitója után dr. 
nltzky Jenő igazságügyi főtanácsos, 
titkár ismertette a szövetség 10 éves 
dóséi, Benedek Sándor, a közigazgatási bíró
ság másodelnöke pedig a köztisztviselők 
helyzetéről és feladatairól tartott előadást. 
Az előadás után Budapest székesfőváros pol
gármestere és tanácsa nevében dr. Budó 
Jusztin levéltáros, majd a lársegyesüle- 
lek kiküldöttei szólaltak fel

Felavutták Endrödi Sándor síremlékét. 
Vasóninp délelőtt meghaló ünnepség keretében 
avatták fel a Kerepesi temetőben Endrödi Sán
dor síremlékét. A felavató ünnepségen a kul
tuszminiszter képviseletében megjelent Mariay 
Ödön min. tanácsos. Balogh Jenő az Akadémia 
főtitkára az ..Endrödi emlék végrehajtó bizott
sága1' nevében megnyitotta az ünnepélyt. Fal
mer Kálmán meghatott hangon mondott emlék 
beszédet, amelyben méltatta Endrödi Sándor 
költészetét.

— A lengyel külügyminiszter Bukarestbe 
utazik. Bukarestből jelenti a Hétfői Napló 
ludósitójn: Zaleski lengyel külügyminiszter 
e hó 24-én Bukarestbe érkezik. A lengyel 
külügyminiszter három napig fog tartóz
kodni Románia fővárosában, ahol tisztele
tére nagy ünnepséget készítenek elő. Za
leski lengyel külügyminiszter látogatása 
gazdasági é.s politikai jellegű tárgyalásokkal 
kapcsolatos. *

— Orvosi bír. Dr. Kovács Imre fogorvosi 
rendelőjét Andrássy útról, a Pannonia-ulca 6. 
(Phönlx-hór.) helyezte ál. Tel.: Lipót 971—96.

— A Giitmann-áruliár. (Rákóczi-ut 16.) egé
szen újszerű, igen gazdaságos eladási rendszer
rel lepi meg a vevőköréi: úgynevezett széria
eladást rendez, egy-egy szériában bámulatosan 
olcsó érért árusilla ellsmcrlon kitűnő cikkeit. 
Az ellő kél szériában 33 pengőért vásárolhat a 
vevő, a harmadikban 66 pengőért, a negyedik
ben 99 pengőért vásárolhat a vevő. A 33 pen
gős szériában teljes fehérnemű készletei, vagy 
egv nadrágot pullovcrrel, bőrövvei. A fi6 pengős 
szériában egy ulsztcr vagy rövid inikádó kabá
tot szőrmegallérral, egy sapkát és egysállj a 00 
pengős szériában: egy tiszta gyapjú kék vngy 
fekete divat férfiöltönyt, egy kalapot, egy pór 
cipőt lehet kapni.Minden cikkel a Gulmann-cég 
hírneve és presztízse garantálja.

— Október 26. A Törők A. és Társa bankház 
r.-t. (Budapest. IV., Szervita tér 3.) kéri i. olva
sóinkat, hogy az. osztálvsorsjegy rendelési im
már haladéktalanul küldjék meg, miután a hú
zós mór *■*■“.*
Egész 24 pengő, fél 12 pengő, negyed 6 pengő. 
Elérhető ' — '-------
pengő.
(> m. kir osztálysorsjátékban résztvevők 

kéretnek, liogy az I. osztály órát sürgősen 
egyenlítsék ki. A főárttsHök nz eddigi tulajdo
nosoknak \ tsszHlnrlolt sorsjegyeit nem rezer
válhat ják tovább.

Javor- 
vezér- 

mükö-

szombalon kezdődik. Sorejegyárak: 

legnagyobb nyeremény ötszázezer

bólivasuttal etemben. Buda Irguebb helyén, at 
Enyedi-, Alkotás- és Orrguil-utcSk sarkán, bárom 
utcára nérrt bérpalotában,, villamos mcpátlónál és a 

S as aulnbuii végótlnmásónól

i, 2. 3 szobás hallos
uccaies garzúnlaMsok §
^^mSernto^klvhelCii^tíJe^komforURl^töi. j ót é k < 
ponti tnciegvizfOtés és Állandó melcgviniolaóltntáwnl, <1 itnni
nnrrmberr* kiadó. — Bővebbet e hehulnen és 
Ambrus és llajnalv épilénzmérnAtiAk Irodijdban. V , 
•Mrtrl'’ 19 ■ 1 ' T, ,,'f'in: Aul s??’ 3'' 

viselkedett vele és édesanyjával szemben.
A vasmegyei Alsóőr határközségben teg

nap holtan találták Fuchs György 66 esz
tendős gazdálkodót. Fuchs nyakán és arcán 
több szúrt seb volt és mellén is hatalmas 
szúrás tátongott, úgy, hogy a csendőrség 
azonnal megállapította, hogy

Fuchs Györgyöt meggyilkolták.
Megindult a nyomozás, amely 24 óra 

alatt eredményre is vezetett. A csendőrök 
elfogták Sepper József 20 esztendős napszá- 
mosfiut. a meggyilkolt Fuchs György uno
káját. Sepper rövid vallatás ulán

beismerte, hogy ö gyilkolta meg nagy
apját és a gyilkosság után kirabolta.

Összesen 13 dollárt, 246 schillinget vitt 
tőle. A gyilkosságot azért követte el, mert 
azt hitte, hogy nagyapja jóval több dollárt 
őriz otthon és ezt akarta megkaparintani. 
Sepper Józsefei beismerő vallomása után 
letartóztatták és álkisérlék a felsőőri járás
bíróságra.

el

— Búcsú a Terézvárosban. Vasárnap tar
tották meg a szokásos évi búcsút a Teréz
városban. A buc.su a borús Időjárás ellenére 
is látogatott volt, de a szomorú gazdasági 
helyzetre jellemző, hogy meg az olcsó, fillé
res árucikkekből is kevesebb fogyott, mint 
az elmúlt esztendőben. A terézvárosi búcsú 
első napján, vasárnap reggel a terézvárosi 
plébániatemplomban ünnepélyes misét tar
tottak.

Csak
3 napon, október 21, 22, 23-án 
Ón teljesen ki lesz ruházva 

145.- pengőért
MERT EZÉRT KAP:
EGY SÖTÉTKÉK VAGY FEKETE 
OIVATOS ŐSZI FÉRFIÖLTÖNYT, 
EGY OIVATOS FÉRFIFELÖL
TŐT ÉS EGY FEKETE VAGY 
SÖTÉTSZÜRKE FÉRFITÉLIKA- 
BÁTOT BÁRSONYGALLÉRRAL 
MESTERI SZABÁSSAL, KIFO
GÁSTALAN KIVITELBEN: MIS
BEN NAGYSÁGBAN KÉSZEN 
KAPHATÓ LÁSZLÓ LAJOS KI
TŰNŐ HIRNEVC FÉRFI RI M A 
t’ZI,ETÉBEN. VILMOS CSÁSZÁR 

Í T 40.

bekövetkezett nagyarányú fizetés- 
Meglríuk, hogy fizetésképte- 

régi bőrkereskedő cég, 
és gyarmatáru cég. Tudó
közöltük, hogy egv szállitó- 
' ...................................... t ki-

— Szegedi fizetésképtelenségek. A Hétfői
Napló legulóbi számában megírtuk .hogy Sze 
god és a délvidék gazdasági életét nagy izga
lomban tartják a különböző hitclmegvonások 
miatt bekövetkezett nagyarányú " " 
képtélenségok. M 1 ‘ * 
lenné vált egy 
egy nagy ftiSZcr- 
silásunkban azt .............. , _Ot> __
cég is fizetés: nehézségekkel küzd. Mint 
derült, a harmadik nagy Inzolvcnssé vált cég 
nem szállítócég, egyik szegedi szállítócég 
sem kerüli fizetési válságok közé — hanem egy 
ismert szegedi szesz- és pálinkakereskedő cége, 
amelynek fizetésképtelensége nagy feltűnést 
keltett.

— Woroniccki Mlciszláv emlékünnep. A 
Magyar Lengyel Egyesület és a társadalmi 
egyesületek Woroniccki Miciszláv herceg vér
tanúhalálának nyolcvanadik évfordulója alkal
mából emlékünnepet rendezett. Délelőtt a kő
bányai uj lengyel templomban, Bőhle Kötnél 
domonkosrendi házfőnök szenibeszédel mon
dott, melyben megemlékezett Woroniccki ber
reg vértanúhaláláról. A szenlbeszéd után 
Csiszarik János püspök mondott szentmisét. 
Délután a Kerepesi temetőben a herceg sírjá
nál gyászünnepséget rendeztek.

miOMYI IMHIIIIÍ yfe
Q A Rlmamiirányi 7 pengő osztalékot fizet. 

A Jiimaniurányí Salgótarjáni Vasmű Rt. ma 
megtrtott igazgatósági ülése az előterjesztett 
1928/29. évi mérleget jóváhagyta. Az flllctéu 
nyeresége 3,423.545.41 pengő nr előző évi 
2.917.807.97 pengővel szemben. A társaság 67.0 
millió pengő értékű áruforgalmat bonyolított 
le. A kedvezőbb eredmény az exportárak javu
lásából eredi, a termelés és forgalom növeke
dése is csak a kivitel nagyobb felkarolása révén 
volt elérhető. A belföldi üzlet nz előző év ké
rőiéi közölt mozgott. Az igazgatóság nz október 
,30-ikára egybehívandó közgyűlésnek 7 pengő 
osztalék kifizetését fogja javasolni a múlt évi 6 
pengővel szemben. A társaság különböző jóléti 
’;jal javára, valamint közművelődési és köz

jótékonysági célokra 215.000 pengőt fog for
dítani.

Budapent, 1920 október St,

__ Dr. Magyary Géza emlékezete. A Ma* 
gyár Jogászegylet vasárnap délelőtt az Ügy. 
védi Kamara dísztermében Szászy Béla ál. 
lamtitkár elnöklete alatt az elmúlt évben 
elhunyt Magyary Géza dr. egyetemi tanár, 
emlékezetére ünnepi teljes ülést tartott. A 
diszgyiilést Szászy Béla államtitkár nyitotta 
meg. Az ünnepi beszédet dr. Fabinyi Tiha
mér ügyvéd, egyetemi magántanár tartotta, 
aki nagyszabású emlékbeszédében méltatta 
Magyary Géza érdemeit, melyeket mint 
nemzetközi jogásztudománypolitikus és fő
leg mint magyar perjogász szerzett. Ismer
tette tudományos müveit és kiemelte úttörő 
munkásságát, tudományos önállóságát. Fel- 
sorolta Magyary Gézának német, francia és 
olasz nyelven is megjelent hagy nemzetközi 
jogi müveit, melyek az ő személyén keresz
tül szerezték meg Magyarországnak azt a 
dicsőséget, hogy az egyik legelőkelőbb nem. 
zetközi egyesület, az Institut de Droil Inter* 
national egyetlen magyar tagjává megválasz* 
tóttá. Végül megemlékezett arról a fáradha
tatlan munkáról, melyet az elhunyt kiváló 
tudós kifejtett.

O A Hermes Magyar Általános Váltóüzlet HL 
igazgatósága mególiapiiotta a foiyó évi junius 
30-án lezárt mérleget, mely a múlt évi 671.603.25 
pengővel szemben 703.287.72 pengő tiszta nye
reséggel zárul. Az igazgatóság indítványozni 
fogja a közgyűlésnek, hogy az 1928/29. üzlet
évre október 26-tól kezdődően részvényenként 
a múlt évivel egyenlő 2.40 pengő (12%) osz
talék kerüljön kifizetésre, valamint hogy uj 
igazgatósági tagokká báró dr. Radványszky 
Albert felsőházi tag ős dr. Paksy József válasz
tassanak meg.

Soványitó kenyér GLASNER MIKSÁNÁL, 
Király-utca 56. Aut. 229—

Az elórnew i'egnaguobb nyeremény

első osztályának húzása 
már szombaton 
26-án kezdődik

50.000
40.000
30.000

stb., stb. pengő
millió pengő készpénzben.

NyoreményfgAny és minden más h 
m fíy. kir. osztnlysorRjátekkil kapcsolatos 
jog csík úgy biztosítható, na a eorsjegvek 
ílr* a előirt ao fillér Költséggel egyUtt húzA eltilt mcgdzotteteif-

Ai összes íregrendeleseket (akár Rzenélyeaen. 
te efonon vagx tövéiben) a litvatalos fMrtialfAk 

a leggondosabban Intézik el.

25.000
20.000
15.000

összesen közei

84*000 sorsjegy közül
42.000 biztosan nyer, 

tehát a
sorsjegyek fele 
okvetlen nyer!

ff sorsjegyen hivatalos Arai

1 Egész, kél Ni gyed Nyolcad ■

|24 P 12 P BP

buc.su


Dudapfut, 1020 október 21. HÉTFŐI NAPLÓ 7

Haiienberger Samu vezérigazgató 
autókarambolja Székesfehérvárott

Székesfehérvár, október 20.
(A Hétfői Napló tudósitójától.) Sulyos 

autókarambol történt vasárnap Székesfehér
vár határában Erzsébotllgetnél. A keskeny 
autóúton, amelyet most építenek, haladt 
Haltenberger Samu a Budapesti Autótaxi Rt. 
vezérigazgatója Meszlényi Béla adonyi fő
szolgabíró társaságában autón. Az autóval 
szembejött a Magyar Útépítő Rt. teherszál
lító gépkocsija.

A két autó, amint ki akarta egymást ke

•Játékból szekrénybe 
zártak és ott felejtettek 
egy gyermeket pajtásai
Eszméletlenül, fuldokolva talAltak rá szillel

Könnyen végzetessé válható gyermektra
gédia játszódott le vasárnap délelőtt Újpes
ten, a Széchényi-utea 81. számú házban lakó 
Vargha Sándor cipészmester házában. A ci
pészmester nyolc éves Márton nevű fia a 
ház udvarán játszadozott három kis pajtá
sával. A gyerekek rablópandurt játszottak 
és a rabló szerepét ezúttal a kis Vargha-t\u 
töltötte be: A játék során pajtásai az udvar 
egyik elhagyatott zugába vezették az „elfo
gott rablót". A fogda céljaira egy ócska ru
hásszekrény szolgált, amelybe

a foglyot bezárták.
Közben a gyerekeket a szomszédos ház

ban lakó szüleik elhívták, úgy, hogy a szek
rénybe zárt Vargha-fluról mindenki megfe
ledkezett. Kétségbeesett döröinbölése nem 
hallatszott be az udvar végéből a házba. 
Szüleinek csak órákkal később tűnt fel a

Elfogtak egy veszedelmes szélhá
most, aki száz lakást fosztott ki

Az öl nyelven beszélő Pserhoifer Emilnek hat felesége van, 
mini álorvos hónapokig dolgozott egy kórházban és 22 évet 

ült már börtönben
Vasárnap hetekig tarló nyomozás után 

egy veszedelmes nagystílű szélhámos került 
a rendőrség kezére, aki a bűncselekmények 
egész sorozatát követte el.

A főkapitányságra az utóbbi időben töme
gesen érkeztek a feljelentések egy szélhámos 
ellen, aki ügyes trükkel megkárosította az 
albérleti lakásokat hirdető embereket. Az 
illető beállított azokra a helyekre, ahol 
kiadó albérleti szobát hirdettek, tárgyalni 
kezdett a lakás bérlőjével, majd egy óvat
lan pillanatban

elcmeJle a kezeügyébe kerülő érték
tárgyakat

és megszökött. Más alkalmakkor ki is bé
relte a lakást, beköltözött, az első alkalom
mal azonban, amikor a főbérlők eltávoztak 
hazulról,

kifosztotta a lakást és megszökött.
A szélhámos rendszerint orvosnak adta ki 
magát.

Legutóbb egy soroksári-uti lakásba állí
tott be, amelynek főbérlője egy özvegy asz- 
szony, történetesen éppen reumában szen
ved. A lakáskereső

dr. Eichl bécsi egyetemi tanárnak mon
dotta magát,

s mikor hallotta beszélgetés közben, hogy 
az asszony reumás, felajánlotta neki, hogy 
meggyógyítja. A hiszékeny asszony kapott 
az alkalmon. Örült, hogy a híres bécsi 
professzorral került össze és nemcsak a 
lakást adta ki a tanárnak albérletbe, hanem 
nyomban 100 pengő kölcsönt is adott neki, 
amikor arra hivatkozott, hogy késő van és 
nem tud mór a bankba menni, hogy pénzt 
vegyen ki. A „tanár ur", miután a 100 pen
gőt zsebrevágta, a nála lévő kis kézitáskából 

elővett egy színes vízzel telt üveget,
s átadta az asszonynak azzal, hogy ezt a 
gyógyszert szedje be. A soroksári-uti lakás 
főbérlöje az orvosi utasítás szerint pontosan 

be Is szedte a gyógyszert ,a reumája 
azonban csak nem akart meggyógyulni.

Éppen igy hiába várta, hogy a tanár más
napra beköltözzék és természetesen a száz 
pengőt sem kapta vissza. Erre a rendőr- 
•égre sietett és feljelentette a tanár urat.

A főkapitányságra seregestől érkező fel
jelentésekben n szélhámos személylelrása 
teljesen megegyezett és nyilvánvaló volt, 
hogy a sorozatos csalásokat egy és ugyan
azon ember követi el. Hosszas nyomozás 
után mcgálhipitolták, hogy az illető

egy józsefvárosi mulatóhelyen szokott 
gyakran megfordulni.

A detektívek napokon át lesben álltak a

rülni összeütközött,

s az összeütközés oly heves volt, hogy a 
teherautó az árokba fordult és a rajtaülő 
Tatus József soffőr és Bányai János szerelő 

súlyos sérüléseket szenvedtek.

Haltenberger és Meszlényi főszolgabíró, va
lamint a soíTőrjük sértetlenek maradtak. Az 
autókaramból ügyében megindult a vizsgá
lat, hogy megállapítsák, kit terhel a 
felelősség az összeütközésért.

©i^dbcriwr-I^nnhiTg

összehasonlíthatatlan népszerűségének újabb bizo
nyítéka:

69.763
gyerek távolléte, keresésére indultak s mi
kor a legszorgosabb kutatás sem tudta elö- 
kerileni, hozzátartozóinak valamelyike

egészen véletlenül kinyitotta a ruhás
szekrényt. ahonnan eszméletlenül zu

hant ki a kisfia.
Azonnal orvosért rohantak, szerencsére az 
egyik közeli házban éppen vendégségben 
volt dr. Dávid György fővárosi orvos, aki 
első segítséget nyújtott a szerencsétlenül járt 
gyereknek. A gyerek kisvártatva magához is 
tért, annyira, hogy néhány szóval el tudta 
mondani, hogy került a szekrénybe, azután 

újból elvesztette eszméletét.
Minden valószínűség szerint a furcsa játék 
sulyos belső sérüléseket okozott a gyermek
nél. Orvosi megállapítás szerint, ha a hozzá
tartozók őt percet késnek, a gyermek meg
fulladt volna a levegőtlen szekrényben.

jelmondat érkezett otszavas pályázatunkra. Sok
ezer hölgy küldött elismerő levelet, olyanok, akik 
már múlt évben is viseltek Parisettet: mindannyian 
kifejezést adnak tökéletes megelégedésüknek és sze- 
retetüknek, amikor a Parisetteről írnak és nagy 
érdeklődéssel várják uj Goldberger-Bemberg cik
keinket.

A JURY DÖNTÉSE:

mulatóhely környékén, mig azután ma éj
szaka összetalálkoztak az albérlő-orvossal. 
Nyomban elfogták és előállították a főkapi
tányságra. Itt különféle álnevekre szóló ha
mis okiratokkal akarta igazolni magát. Mi
kor azután ujjlenyomatot vettek fel róla, a 
bűnügyi nyilvántartó hivatal adataiból ki
derült, hogy egy Hírhedt és veszedelmes 
srélhé.TOoe kerül* burokra.

PserhofftV ÜMfl a 41 zuttezüöu.
tizennégyszer volt már büntetve és ed
dig összesen huszonkét évet Ült külön

féle fegyházakban és börtönökben.
Pserhoffer, aki eredetileg nyomdász volt, 
perfekt beszél angolul, franciául, németül 
és olaszul. A jó megjelenésű, intelligens em
ber már a békében is többször büntetve 
volt különféle csalások, lopások, betörések 
miatt.

A háború alatt híressé vált trükköt köve
telt el. Egyenruhát szerzett,

katonaorvosnak öltözött
és hamis okiratokkal fölszerelve, mint a 
budapesti hadtestparancsnokság küldöttje, 
megjelent egy vidéki hádlkórházban.

A nyomdász-orvos hónapokon át dol
gozott a kórházban, betegeket kötözött 

és segédkezett az operációknál, 
közben azonban nem feledkezett meg arról, 
hogy kisebb-nagyobb lopásokat kövessen el 
a kórházban. Hónapok múlva derült csak 
ki, hogy ál-orvos dolgozik a műtőben. Mi
kor le akarták tartóztatni, megszökött.

Később újabb szélhámosságokat követett 
el, többször lecsukták, de kiszabadulása 
után mindig folytatta régi mesterségét. Az 
utóbbi esztendőkben a jó fellépésű fiatal
ember

liázasságszédelgőnok csapott fel.
Apróhirdetések utján megismerkedett elvált 
és özvegy asszonyokkal és mint a rendőr
ség megállapította, hamis iratok segítségével 

egy év alatt hat házasságot köttöt 
különféle városokban. Mind a hat feleségé
től hozományt kapott, amelyet elköltött és 
otthagyta a megcsalt asszonyokat. Legutóbb 
csalás miatt két és félévi fegyházra Ítélték.

Junluaban szabadult ki a fegyliázból
és azóta az albérleti lakások réme lett. 
Eddig 39 esetet bizonyítottak rá, a feljelen
tések számából azonban arra következtet
nek, hogy

legalább száz albérleti lakást fosztott ki.
A veszedelmes szélhámost lein, lózlallák és 
bünlajstromának összeállításán dolgozik u 
rendőrség.

I. díj 500 P Diadal! Diadal! Goldberger- 
Jdernbergben minden nő fiatal

Nyerte: özv.

II. Alj

dr. Lossonezy Gézáné Budapest IV, Ferenc Józscf-rakpart 16.

300 P Jövőflivatja — Divatjövője 
Goldlerger-Bemherg ~~

Nyerte: Engel Vümosné Budapest V, Pannóma-utca 4/c 

III. díj 200 P Áruink lecsót

Igazoló fecsét
Nyerte: Cbikán Ferenc nyug, számtanácsos Nagykáta

A. tiz harmincpengőí vigaszdijat a következők nyerték:

Dr. Fucbs Jenő ügyvéd. Sári jelige Mátészalka — Bíró Elek, Nagyvárad. Pável- 
utca 4. —- Gerő István és Fodor Endre, Újpest 4 — Erényi László. Budapest VL 
Eötvös -u. 2 — Horváth László. Budapest VII, Rottenbiller-u. 44 — Dóczi 
László, Budapest VII, Rákóozi-ut 10 — Balázs Pál, Budapest V. Csáky-u. 23 
— Bencze Jenő, Budapest VII, Elemér-u. 35 — Gelányi András. Budapest 
VIL Gervai-u. 84 — báró Korányi Erzsébet, IV, Váci-u. 42.

Budapest, 1929 október hó 12-én

VítfY&zscm arra, ketfv amisatdeia 
te&cidbertfer-lietnberge* Axélsayom&AAái 
legyen cÍI&Iwa, nehetfy kapjen,
másai a kliálsaÉen IsevAlf

- junr elnöke
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színház-mozi 
Anyagi okok miatt 

tört ki az igazgatóválság 
a Magyar Színházban

Uj igazgatójelöltek tömege rohanta meg a Magyar Színhá
zat — A Rácz-féle uj rezsim felhagy a krajcáros polititikával 
és magasabb szempontokat érvényesít a szinház vezetésé

ben — Beregi első fellépése a Magyar Színházban lesz
Hírül adták a lapok, hogy a Magynr Színház 

létszáma ismét egy igazgatóval lett kevesebb. 
Távozásra készül Blumenthal Oszkár, a szinház 
egyik gazdasági igazgatója, egy az öl közül, 
aki a Magyar Szinház eddigi ügyvezetésében 
résztvett. Blumenthal távozásának okául azt 
jelölték meg, hogy ez. nz ur nem azonosította 
magát Rácz György igazgató ama felfogásával, 
hogy a helyárakat sürgősen le kell szálllluni 
At ezzel is rcntabilisabbá kell tenni a Magyar 
Szinház prosperálását.

A Magyar Szinház hétfőtől kezdve tényleg le
szállítja a helyárait, azonban ez már a Magynr 
Szinház vezetésében önálló intézkedésre jogo
sult uj Rócz-rezslm elsfí ténykedése. Ebben a 
kérdésben Rácz nem is tárgyalt Blumenthallal 
és

n az indolokláa csak a valódi okot volt hi
vatva eltakarni.

Valóban az történt, hogy Rácz György pénte
ken délben rácsapott arra az igazgatói asztalra, 
umelyet öten ültek körül és kijelenetctte, hogy 
ez igy nem mehet további Az eddigi vezetés 
egymásra halmozta a hibákat, anélkül azonban, 
hogy a hibák anyagi konzekvenciájának viselé
séitől) résztvennének. Röviden, Rácz György ki
jelentene, hogy

nem hajlandó tűrni a színházban Blumen- 
thalék művészi vezetését, ha Bluinenthalék 

nem adnak pénzt a színházhoz.
Márpedig Blumenthal Oszkár az utóbbi időben 
egyáltalábnn nem járult hozzá a Magyar Szin
ház anyagi defficifjének fedezéséhez, azon egy
szerű ókból, mert Blumenthal nem volt haj
landó többet áldozni a Magyar Szinház céljaira. 

Rácz György, miután ismételten felszólította 
a Blumcnthal-csoporlof, hogy nz őket kötelező 
Összegeket fizessék be a szinház pénztárába és 
miután Blumenthnl erre neim volt hajlandó,

Rácz György felkelt a tárgyalóasztaltól és 
'gyszerűen ajtót mutatott Blumenthal Osz

kár csoportjának.
Ezek azok a közvetlen okok, amelyek miatt 

igazgatóválság tört ki a Magyar Színházban. A 
mélyebben fekvő okok pedig magában a szín
házi részvénytársaság gründolásában rejlenek. 
A Hétfői Napló annak idején, — amikor Blu- 
mcnthal—Hegedűs tőkecsoport Bródy István 
művészi vezetésével kibérelte a Magyar Szín 
házat az Unió Rt.-tói, — rámutatott arra, hogy 
az uj rezsim

szokatlanul nyíltan caak jó üzletet akar 
csinálni.

A művészet mellékesnek mutatkozott abban a 
programion, amelyet az uj szinházvezetőség 
kiadott As az egyes jelekből megállapíthattuk, 
hogy milyen krajcáros politika folyik a Magyar 
Színházban, amelynek vezetésénél pedig mindig 
szem előtt kellene tartania a szinház múltjának 
megfelelő művészi nagyvonalúságot. Hírül ad
tuk azt is, hogy a szinház uj tőkecsoportjai 
újabb tőkésekkel tárgyalnak, akiket be akarnak 
vonni a Magyar Szinház vezetőségébe. Ekkor 
társult a színházhoz Rácz György is, aki végre 
komolyan művészi intézményt akart csinálni a 
Wcssclényi-utcában. Az első ténykedése az volt, 
hogy miután megtudta, hogy dr. Hegedűs Jó
zsef igazgatónak nincs olyan nnyngi érdekelt 
sége a színházban, amely a vezetésbe való bele
szólásra jogot adna, megvásárolta Hegedűs ré
szét is és ezáltal kétharmad többségbe jutott a 
szinház vezetésében. Rácz György valóban áldó 
zott is a színházra, húszezer pengős költséggel 
renovóltntta azt és az újabb szinészszerzŐdések- 
kel igyekezett azokat a hibákat helyrehozni, 
amelyeket Hegedűs rövid igazgatása alatt elkö
vetett.

A színházban azonban lassanként két párt 
alakult.

Az egyik Blumenthal körül, a másik Rácz körül 
és a kél gazdasági igazgató érdekeinek védel
mében egészségtelen harcok indultak a szinház 
kebelén belül A szinház két művészeti tanács-

I adója egymásnak terveit és céljait próbálta el
gáncsolni és talán éppen ez vezetett oda, hogy 
a Magyar Szinház meglehetősen rossz auspi

| ciumokkal kezdte szezónját és folytatta a mai 
napig. A „Szépasszony kocsisa" ugyan nem zá. 
rult ráfizetéssel, de nem is hozta meg a kívánt 
eredményeket, viszont a „Valaminek történni 
kell" cimü darab egyenesen kntasztrófálisnak 
mutatkozott — anyagi szempontból is.

Bizony most nem maradt más hátra, mint jó 
mélyen a zsebbe nyúlni és eltüntetni a deficit
tel, hogy a szinház nyugodt menete biztosíttas
sák. A kél igazgató közül azonban csak Rácz

I FŐVÁROSI IH'ERETTN/JVHAZ
P E W T E K ESTE:

A NAGT itÖRTÖV
* llkéP aszihérlai hadifoglyok életéből ♦ Rendező: Bársony István

Iván Mosjoukin hétfőn utazik el 
Budapestről

Iván Mosjoukin, a nagy orosz-német film
sztár rövid budapesti vendégszereplésének 
végeszakadt. Vasárnap este táviratot kézbe
sítettek Iván Mosjoukinnak, akinek Krisz- 
tus-szakállu arca olyan hamar népszerű lett 
a pesti utcákon. A berlini Ufa sürgönye

sürgősen visszarendeli Iván Masjoukint
Elutazása előtt beszélgettünk a filmsztár

ral, aki meglehetős örömmel lobogtatta előt
tünk a sürgönyt.

— Ugy jöttem Pestre, mint a második ha

~ a MAUVAH SZÍNHÁZ vígjáték sikere a I 

Diktátor kisasszony 
Főszerepekben TITKOS ILONA, HEGEIIÉS GYULA, SARKADI j 

ALADÁR, és DÉNES GYÖRGY'
Egész héten minden este S órakor IWA<SYAR SZÍNHÁZ

Október 31-én rakétát lőnek 
a holdba Budapesten

Egész Berlin keres, ha Fritz Láng dolgozik
Ncm kell megijedni, nem Oberlh tanár ur 

nagy rakétájáról, vagy Opel professzor uj ta
lálmányáról van szó, hanem egy olyan tudo
mányos készülékről, amely Thea von Harbou 
hires regényirónő elmélete alapján repül a 
holdba. Thea von Harbou „A hold asszonya" 
cimü regényéből filmet készített Berlinben 
Fritz Láng, a tudományos utópisztikus filmek 
zseniális rendezője.

Fritz Láng egy sereg tudóst, csillagászt, mér
nököt, építészt a berlini tudományos világ ki
tűnőségeit szerződteti mindannyiszor, ahány
szor egy-egy úgynevezett technikai fllmóriásl 
akar elkészíteni. Hogy ez mit jelent, arra jel
lemző a berliniek egy szavajárása, amely igy 
szól: ha Fritz Láng dolgozik, akkor egész Ber
lin keres. (Nekünk is elkellene egy ilyen Fritz 
Láng.) A zseniális német rendező ugyanis nem

nyúlt a zsebébe, Blumenthal Oszkár vonakodott 
többet áldozni a Magyar Színházra.

Rácz György, amikor elhatározta, hogy egye
dül veszi'kezébe a szinház vezetését, jő üzlet 
ember létére azonnal látta, hogy baj van

■ művészi vezetés körül la
Elhatározott szándéka tehát, hogy a darabokat, 
amelyeket előadni kíván a Magyar Színházban. 
európéer dramaturgok kezébe adja előbb, 
amely még mindig kevesebbe kerül, mint egy 
bukott darabra való ráfizetés. Ezzel teljesült a 
színházi világ követelése is, amely már régeb
ben alkalmas drámai vezetőt is kívánt a Magyar 
Szinház élére. Információnk szerint ez az akció 
semmiben sem érinti Bródy István hatáskörét, 
aki továbbra is a helyén marad, de a komolyabb 
drámai munkák feldolgozása céljából alkalmas 
dramaturgot kap.

Ezzel a ténnyel megszűnik a Magyar Színház
ban az a krajcáros politika, amely eddig éppen 
a művészi szakemberek mellőzésében nyilatko
zott meg. Rácz György nagyvonalúan akarja 
felépíteni az uj Magyar Szinház uj programját 
és ennek életrevalóságát mi sem bizonyítja job 
bán, hogy Blumenthal távozásának hirére

öt komoly pénzember jelentkezett, akik 
nagy tőkével akartak társulni a Magyar 

Szinház vezetéséhez.
Érdekesnek tartjuk még itt megemlíteni, hogy 

a Magyar Szinház vasárnap délelőtt a legkomo
lyabb tárgyalásokat folytatta Beregi Oszkárral, 
aki tiz évig tartó önkéntes száműzetés után va
lószínűen a Magyar Színházban lép fel először. 

Stób Zoltán.

zámba. Ismerem itt az utcákat és az urakal, 
akik körülvesznek — mégis örülök, hogy 
visszamegyek filmezni, óriási munka ez, 
amit itt, Pesten végeztem és valljuk be, 
hogy nem is a mellém ...

— Vasárnap délután meccsen voltam, — 
folytatja — valósággal összenyomtak az em
berek. Higyje el, félek a tömegtől...

Azután gyorsan megkér, hogy ne Írjam 
meg, hogv hétfőn utazik, mert esetleg az 
iránta érdeklődők elárasztanák a pályaudvart.

csak a tudományos világnak ad munkát, de 
óriási tömeggel dolgozik, modern városokat 
épit és rombol, hogy a technikai utopisztiká- 
ját hűen szemléltethesse. Berlinben valóban 
látványosság volt az, amikor egy óriási víz
medencéből a kihívott riporterek tömege előtt 

elrepítették a híres rakétát,
amelynek hal utasa Thea von Harbou és Fritz 
Láng jóvoltából valóban elér a holdba. A ra
kéta utasai egy öreg tudós, egy gytxmek, egy 
intrikus, a nő (Gerda Maurus), a fiatal feltaláló 
(Willy Fritsch) hihetetlen szenvedések után re
pülnek a hold felé. A rendkívül izgalmas és le
nyűgöző jelenetek után a légnyomástól félájul- 
tan hevernek a technikai bravúrral elkészített 
rakéta belsejében. A sorsuk bizonytalan és mi
kor kiérnek a föld vonzóközéböl, a nehézke
dési törvény megszűntével súlyúkat vesztve 
imbolyognak a rakéta belsejében.

Izgalmas élmény és a pompásan megírt 
riport valószínűségével hat ez a fllm,

amely tudományos kísérleti eredményekkel van 
alátámasztva. Az egész olyan, mintha valóság
ban megtörténne a szenzáció. Nincsen benne a 
Verne-regények romantikája, a Wells-regények 
túlfűtött utopizmusa, csupa realitás, csupa való- 
szerűség ez a bravúros film, amelyet milliós 
költséggel készített el a berlini Ufa.

Október 31-én repül fel Budapesten Fritz 
Láng rakétája. Ekkor mutatja be ezt a csoda
szép filmőriást az Ufa.

vígszínház
Hétfőn, szerdán, pénteken, vasárnap este 

„Egy, kettő, három" 
„Marsall*4

Kedden, szombaton, vasárnap délután

Két lány az uccán
Csütörtökön

Különös közjáték
Premier után

DIKTÁTOR KISASSZONY. A Magya; 
Szinház uj darabja Bús Fekete László ügyes 
munkája. A frissen megirt, régi téma a 
második és a harmadik előadás közönségé
nél jobban hatott, mint az eredeti gurman- 
dériákat csipegető premierközönségnél. Az 
előadás is jobban ment és ennek tulajdonít
ható, hogy a folyton megújuló kacagás 
minduntalan megszakította az előadás me
netét. Bús Fekete László darabjának lehet, 
hogy nagy közönségsikere lesz. Titkos Ilona 
szerepe a darab. A Vígszínházban megfino
modott kitűnő művésznő Ízlésesen használja 
ki a jó szerep minden előnyét. Mellette kü
lönösen Justh Gyula tűnt ki bravúros ala
kításával. Igaza volt a Magyar Színháznak, 
amikor Dénes Györgyöt visszaszerződtette, 
mert ez a fiatal színész a szinház egyik leg
használhatóbb tagja lett.

AZ ÁBRIS RÓZSÁJA premierje, amely a 
Royal Apollóban zajlott le, kiköszörülte azl 
a csorbát, amelyet a Royal Apolló hírnevén 
ejtett az „Úszó színház** első két előadásá
nak sikertelensége. Victor Fieming mesteri 
rendezése alaposan áthangszerelte Anne 
N'ichols nagysikerű színmüvét és a hatásos, 
szivbemarkoló, megrázó és kedélyes jelene
tek egész sorával gazdagította a cselekményt. 
Szinte észre sem vesszük, hogy a legmeg
rázóbb és legtragikusabb hangulatból a leg
vidámabbig jutnak el, mert ez a mesteri 
hangos film művészien játszik az érzésekkel. 
Nancy Cárról, a keresztény leány megszelné- 
lyesitőjénél poétikusabb és bájosabb jelen
séget el sem lehet képzelni, aki emellett a 
legnagyszerűbb szinésznő is. Charles Rogers, 
Ábris alakítója a legszimpatikusabb, leg
kedvesebb filmszínészek egyike. Kétségen 
felül áll, hogy az Ábris rózsája, amelynek 
két daláról külön kell megemlékezni, osztat
lan nagy sikert fog aratni (s.)

Jön Zor® és Hurul
színházi napló
T3érnstcinnck „Muzsika" cimü színmüve nem- 

■*-* régen került színre Párisban, de a Víg
színház máris készül ennek bemutatójára. Bern- 
stein régebbi darabjai, igy a Bakkarat, A tol
vaj, is a Vígszínházban kerültek színre annak 
idején. A Vígszínház tradíciónak veszi tehát a 
Bernstein-darab bemutatóját. A Muzsika 12 
képből áll, igy a legmodernebb rendezést ki 
vánja. A nyolcadik képben egy párisi kávémé
rést ábrázol a színpad, amelyen egy szomo
rúan egy helyben ülő házaspár viszi a fősze
repet. Ez a házaspár: két „bábu", amelyeket 
Póriéból kell a Vígszínháznak meghozatni. A 
darabot zene festi alá és Chopintől kezdve a 
legmodernebb bárzenéig mindenféle muzsika 
megszólal az előadás során. Tiz kép zenés is 
csak kettő zene nélküli, a „hid alatt' és a „te
metőben" cimü képek.

Emlékszel Verdoa-re?
l^isodik premierje is lezajlott tehát a „Sző- 

■"> kik az asszony" cimü operettnek, amelyet 
különleges sikerrel játszanak a Városi Színház
ban. Fcdák Sári, az uj primadonna, valóban 
uj darabban mutatkozott be a közönségnek, 
mert azok, akik a „Szökik az asszony" budai 
előadásait látták, nem igen ismernek rá c ra
gyogó színésznő alakítása után a régire. Nem 
lehet tehát csodálni, ha Fedák Sári alaposan 
meghosszabbítja ennek az operettnek az életét.

x HÓVAL APOLLO ■ leghangosabb sikerére emlékeztet az 

ÁBRIS RÓZSÁJA 
A brllliáns együttes élén, felejthetetlenül áll a két főszereplő 

Charles Rogers Jlaiw caroll 
Előadások kezdete ma 5, egynegyed 8, fél 10 órakor.
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Itemétték tehát szegény Tttmdssy Palit, 

X-* a „Tommy és Társa' zeneszerzőjét. A 
kedvéi Tamásig Pál két évig drukkolt és 
szenvedett magában, hogy szinte kerüljön 
és darabja sikert arasson. Sikere után csak 
két napig élvezte a dicsőséget, azután ágy
nak esett és rövid szenvedés után meghalt. 
Szombaton temették, éppen azon a napon, 
amikor oltárhoz akarta vezetni menyasszo
nyát, Tassy Máriát, a kitűnő fiatal drámai 
iiinésznít.
Kjalálos ágyán, agonizálása közben is foly- 
XI ion út operettjével foglalkozott. Állandóan 
att ébilegétte, hogy a harmadik felvonásban 
kimaradt egy száma, amelyet Gaál Francinak 
kittéit Volna énekelni — a szerelemről. A pró
bák alatt már nem volt Idő betanulni ezt a 
számát, amelyet Gaál Franci ma betanult és 
vasárnap este már elő is ad a harmadik felvo
násban felcsendül majd a dal; „jaj, mi tehát 
az az úgynevezett szerelem",
4 temetésén nemcsak az operaházi ének- 

kar énekelt, hanem kijöttek u Király 
Setnház zenészei is, akik jazz band-del bú
csúztatták a zeneszerzőt. A jazz bánd azt a 
dalt játszotta, amelyet ő Tassy Máriának irt 
és amelynek refrénje igy szól: „Magát sze- 
retém én, csak magát." Kivonultak a gör- 
lök it, akik olcsó virágból saját maguk ál
tal főni koszorút dobtak a koporsóra hulló 
rögük közé.
Megírtuk, hogy Titkos Ilona miatt kitört 

* * az affér a Magyar Szinház és a Víg
színház között. A két szihház Végre abban 
állapodott meg, hogy két este Titkos a Víg
színházban játszik a „Két lány az ut
cán" cimü darabban, a többi estén pedig 
Titkos a Magyar Színházé. A megállapodást, 
ugylátszik, nem tartották be a színigazga
tók, mert a keddi napra mindkét színházban 
Titkos Ilonát tűzték műsorra. Vájjon hogy 
ötdjá meg Titkos ezt a különös problémát?

Kéídete Ml 9 ötakot.

TLaiárnap délelőtt gyermekpremier volt Lak- 
" Mr bácsi (lyermekizinhdzában, az Uj 

Színházban. Alttiy Margit, kiváló írónő „öcsiké" 
című regényét dramatizálta Laknet Artúr. Az 
öcsike parádés szeteposttdíban, óriást siker 
mellett került szinte. A főszerepeket Szécsi 
Hédy, Boray Lajos, H. Balta Mariska játszot
ták. Az öcsiké-ben van egy dal, amely az ed
digi yyérmekdárabuktót eltérően dicséri a 
Fráuleinokat. Az előadás végén a Frőuleinok 
szinte deputációban köszönték meg Lakncr bá
csinak a hathatós védelmet

A komikusok kabaréja keretében fellépett 
Falus Edit, a Városi Szinház fiatal jeles 

'énekesnője, aki Lányi Viktor három hangulatos 
dalával aratott megérdemelt sikert. Azonkívül 
Rudolffal Erzsi Strausstól, Lehártól és. Lavottá- 
tól adott elő három szép dalt. Marosi llus, 
Sebő, Környel és Dán ff y dalokat énekelt. A jól 
sikerűit estét Relle Fái szellemes és előkelő 
nivőju konferansza vezette be.

A « Uj Szinház és a Fővárosi Operettszin- 
ház között nézet élté rés támadt Baló 

Elemér miatt, aki a Fővárosi Operettszin- 
ház pénteken színre kerülő újdonságában, 
a „Nagy börtön“-ben szerepet vállalt. Baló 
Elemér, okt az Uj Szinház tagja, levelet ka
pott igazgatóságától, amelyben az Uj Szín
ház kifejti, hogy a Fővárosi Operettszínházi 
fellépéséhez nem adhat engedélyt. A szín- 
ház érdekeit sérti az Uj Szinház szerint, ha 
Baló Elemér más színházban is fellép. Az 
Operettszinházban meg nem tudják, hogy 
Baló Elemért kivel helyettesítsék, de Baló 
remélt, hogy érre nem is lesz szükség, mert 
az Uj Siinház mégis meg fogja adni a ven
dégszereplést engedélyét.
pénteken premier lesz a Terézköruti Szin-
* hátban. Nóti és Vádnál hat-képes vlgjá- 
tika kerül színre, amelynek címe „Egy ember, 
akt felmászott a Turulra". A Terézköruti Szín
ház egész gárdája, Salamonnal, Gárdonyt La
jossal, Boross Gézával és Rajna Alice-szal az 
élén, szerepel a mulatságos vigjátékban.
JMagyar író külföldi sikeréről kell beszá-
* x molnt. Zágon István uj darabját először 
Berlinben, azután Londonban adják elő és csak 
azután kerül színre Budapesten. Egy “ 
darabját, amelyet „Szegény leányt nem lehet 
elvenni" címen tavaly a Belvárost Szinház mu
tatott be, két hét múlva Hágában fogják elő
adni.
Q perelt készül Drégely Gábor egykori 

legnagyobb sikerű színdarabjából, a 
„Szerencse flá"-ból. Az átdolgozást valószí
nűen Szilágyi László vállalja a „Jó frakk" 
címen. Zenéjét Márkus Alfréd szerzi.

* Filmregények címen megjelent egy rendkí
vül ízlésesen kiállított tlrflllóres kis könyv, amely a nngy filmsikereket regényalakban vl- 
yi a közönség elé. A nagy népszerűségre váró 
könyveket Váci Dezső írja.

máiik

RaNúgvllHOKáD. 
vagy halálos szerencsottensoo

PrOkat József egri cipészt holtan találtak meg 
az országút erktban

cob^Mmm

Miskolc, október 20..
Rejtélyes haláleset körülményeinek felku

tatására indított két nap óta nyomozást a 
miskolci kir. ügyészség.

Pénteken délelőtt Andornak község hatá
rúban ar árokparton egy

férflholttestet találtak.
Ki tdacsonytermetü férfi holtteste poros, 
sötét ruhában feküdt aí országút melletti 
árok partján. A helyszínre nyomban előhí
vott körorvos megállapította, hogy az isme
retlen férfi halálát agyvérzés okozta, amely 
esés vagy ütés következtében állhatott be. 
A fején találtak is a haj alatt horzsolási 
nyomokat, amelyek egyszeriben titokzatossá 
tették az ismeretlen férfi halálát.

A csendÓrség széleskörű nyomozást indí
tott és néhány óra múlva megállapították, 
hogy az országúton talált holttest Prókai 
József egri cipészsegéd hullája. Prókai az 
előző napon kerékpáron indult el Egerből, 
hogy a határos borsodmegyel falvakban

Búd János kereskedelemügyi miniszter 
vasárnap kijelentette, hogy u| programot 

dolgoz ki az Ipar támogatására
Búd miniszter a Vegyészeti Gyárosok közgyűlésén

Vasárnap délelőtt fennállásának huszonötéves 
jubileumát ünnepelte a Magyar Vegyészeti Gyá
rosok Országos Egyesülete. A jubiláris közgyű
lésen megjelent Búd János. kereskedelmi mi- 
nisSter is, akit dr. báró K°hner Adolf, az egye
sület elnöke üdvözölt megnyitóbeszédében. Hal
mi Gyula ügyvezető-igazgató beszámolt az egye
sület működésének jelentőségéről s rámutatott 
afra, hogy Magyarországon óriási mértékben 
fejlődött a vegyészeti ipar, amely ma már a 
nemzetvédelemnek is nagy erőssége. Keleti Kor
nél alelnök kifejtette, hogy Magyarország poli-' 
tikai gazdaságot üz és nem folytat gazdasági 
politikát s

arra kérte a' jelenlévő minisztert, hogy a 
politikát száműzze munkájából és legyen 
valóban az iparnak és a kereskedelemnek a 
minisztere, aki a mezőgazdaság, ipar és ke
reskedelem között helyreállítja az össz

hangot.
Keleti Kornél beszédére

Búd János miniszter

Magyarországon keresik 
a megszökött amszterdami 

gyilkos fogtechnikust, 
akinek hátizsákjában levágott női kezet találtak

Érdekes falragaszok jelentek meg ma 
reggel a főváros utcáin. A pinkátok a meg
szokott szöveggel egy szökésben levő bűnös 
körözését rendelik el, s közük a publikum
mal, hogy

ar illető fejére ezer pengő jutalom
van kitűzve.

A bűnöst, akit Amszterdam város rendőr
sége köröz, Johann Bnrtuseknek hívják, 
linzi születésű, 29 éves fogtechnikus. A vád 
ellene a falragaszok szerint az, hogy gyil
kosságot kővetett el és sok jel mutat arra, 
hogy

a gyilkossággal gyanúsított fogtech
nikus Magyarország, Illetőleg Budapest 

felé vette útját.
A főváros utcáin megjelent plakátok köze
lebbi részleteket nem mondanak, csupán a 
szcmélyleirást közük, mely szerint Bartusek 
középmags, kopasz barnabajuszu, németül 
és franciául jól beszélő férfi, akinek elől két 
aranyfoga van.

munkát szerezzen, majd másnap kerékpá
ron tartott hazafelé és útjában érintette An
dornak községet is, ahol több embernél je
lentkezett munkáért. Csütörtökön a kora 
délelőtti órákban hagyta el kerékpáron An- 
dornakot és valószínűleg röviddel ezután 
érte utói a halálos katasztrófa az ország
úton, vagy ekkor követtek el ellehe meréhy- 
letet. Utóbbira enged következtetni az n 
körülmény, hogy a holttest mellett

nem találták meg kerékpárját.
A miskolci ügyészség a Csendőrség jelentése 
alapján elrendelte a holttest felboncöláSál, 
amely pénteken délelőtt történt meg. A 
törvényszéki orvosszakértők megállapítot
ták a boncolás során, hogy* Próbái halálát 
agyvérzés okozta, amely minden valószínű
ség szerint esés következtében állott be.

Kz ügyészség irányítása mellett a csenő- 
őrség tovább folytatja a nyomozást a titok 
zatos eset körülményeinek A felderítésére, 
illetve a merénylő felkutatására.

válaszolt. Beszédében azt fejtegette, hogy az 
ország lövője az iparostársadalom megerősbö- 
désétől függ s ma, amikor rendkívül erős a ver
seny, uj nyomokon haladva kell megteremteni 
a magyar ipar életfeltételeit,

— Éppen ezért — mondta a miniszter, — 

határozott programot dolgozok ki az Ipar 
támogatására,

megállapítjuk a meglevő erőteljes Ipar feltéte
leit s azokat a módozatokat, amelyekkel a 
gyengébbeket erősíteni lehet.

— A mai időkben a kormánynak csak egy 
programja lehet: alkotni, teremteni. Meg fogjuk 
teremteni az Összhangot a különböző* gazdasági 
■igák között s biztos meggyőződésem, hogy át 
fogunk esni a mostani nehéz időkön.

A miniszter nagy tapssal fogadott beszéde 
után a közgyűlés melegen ünnepelte báró 
Kohner Adolfot, aki másfél évtizede kiváló 
eredménnyel irányítja az egyesület ügyeit, ivajd 
letárgyalták a közgyűlés napirenden lévő pont
jait.

A Hétfői Napló munkatársának értesü
lése szerint, nem mindennapi erdekességü 
az a gyilkosság, amellyel a körözött Battu- 
sek Jánost gyanúsítják. Körülbelül négy 
hónappal ezelőtt történt, hogy Amszterdam 
egyik legforgalmasabb főterén a késő esti 
órákban izgatott fiatalember sietett végig, 
hátizsákkal a hátán. Az a néhány járókelő, 
aki a csöndes életű városban ilyenkor még 
az utcán tartózkodott, meglepetve vette 
észre, hogy a fiatalember útját vércseppck 
jelzik. Utánasietlek, miután azt hilték, hogy 
talán valahol megsérült és sérülései vérér
nek. A férfi, mikor a járókelők körülfogták, 
még izgatottabb lett, azt mondta, hogy

a szomszédos uccában egy autó lökte 
föl, attól vérzik és a kórházba siet, 

hogy sebeit bekötözhesac.
A jószívű, derék amszterdami polgárok meg 
akarták kímélni a „sebesült*4 férfit a kór- 
házbajutás fáradalmaitól és felajánlották, 
hogy üljön 1c egy padra, majd értesítik a 
mentőket, akik elszállítják. A férfi erre kisza
kította magát nz érdeklődők gyűrűjéből és 
futásnak eredt. Most már a rendőr is bele
avatkozott a furcsa históriába, üldözőbe 
vette a férfit és el Is fogta. Mikor azután 
tüzetesebben megvizsgálták a szökevényt, 
megállapították, hogy semmi baja nincsen, 
csak

a zsákjában van valami véres holmi. 
Azonnal kibontották, és legnagyobb meg
döbbenésükre a zsákból

egy levágott női kéa került elő és a le
vágott kéz ujjaln értékes gyűrűk ra

gyogtak.
A tömeg a borzalmas lelet láttán meg akarta

Szűnyegüzlet feloszlik!
Valód ke'oti perwnRtdnyegak. magjrar parzaák, gyári szőnyeget. Rezlóntakaró i. ntói.KÖnyogt'k »tb. stb 

minden elfogadható Áron adatnak el.
Somogy (Lajos,

A rendkívül nagy érdek
lődésre való tekintettel 

hétfőtől, okt. 21-től 
szombatig, okt. 26-ig 

áruházunk teaszalónjában 
11. emelet 

ismét 
minden délután 4 órakor 

DÍYM
Oj ruhák, kabátok, etb. 
bemutatása 20 mannequin 
közreműködésével

Kérjük, gondoskodjon Idejében Jegyektől, 

(melynek P 1.50 Arában 
a teljes uzsonna is 
benntoglaltatlk), 

minthogy naponta csak 300 
látogatót tudunk elhelyezői.

Jegyek elővételben áiü* 
házunk minden pénztárénál 

kaphatók,

lincselni a gyilkost, s a rendőrök csak a leg
nagyobb erőfeszítés árán tudták foglyukat 
a rendörfőnökségre kísérni.

Bartusek kihalgatása alkalmával állhata
tosán tagadott, azt állította,

nem tudta ml van a hátizsákban, » zsá
kot egy Ismeretlen férfitől kapta, aki 
egy forint egyidejű átadása mellett 
azzal bízta meg, hogy a hátizsákot he
lyezze letétbe a pályaudvar ruhatárá

ban.
A rendőrfőnökségen természetesen nem hit
tek ennek a naiv mesének és a legerélycsebb 
nyomozást inditotlák meg. Hiábavaló Vött 
azonban a legszorgosabb kutatás,

az áldozatot mind a mai napig nem si
került megtalálni.

Bartusek közben őrei éberségét kijátszva, 
megszökött Amszterdamból és most európa- 
szerte körözik. A budapesti főkapitányságra 
érkezett álirat szerint a nyomozás adatai 
arra engednek következtetni, hogy á gyil
kos fogtechnikus Magyarország felé vette 
útját. Éppen ezért hozták körözését nálunk 
is nyilvánosságra.

Letartóztattak egy házas
ságszédelgő fiatalembert

A főkapitányságra följelentés érkezett 
Keszi Jenő János, 30 éves volt székesfővá
rosi segéd fogalmazó ellen, amelyben csalás-, 
sál vádolták meg a főváros volt tisztviselő? 
jét. A följelentés szerint Keszi, akit külön
féle szabálytalanságok miatt már 1025-ben 
elbocsátottak a főváros szolgálatából, 

megismerkedett egy özvegy urlasszony- 
nyal, 

aki előtt fővárosi tisztviselőnek adta ki ma
gát és házassági ígéretekkel néhány száE 
pengőt kért tőle kölcsön. A pénzt természe
tesen nem adtn vissza és

a házassági terv Is füstbe ment.
Az özvegyasszony följelentésére megindult a 
vizsgálat. A fiatalember kihallgatása során 
azzal védekezett, hogy

nem tett házassági ígéretet, a kölcsön 
egyszeri! kölc.sönüzlct volt 

és semmiféle bűncselekményt nem követett 
el. Védekezése ellenére azonban letartóztat? 
ták s holnap az ügyészségre szállítják.



10 HÉTFŐI NAPLÓ Budapest, 1029 október 21

H ÉTFÖI SPORTNAPLÓ
A Ferencváros megnyerte 
a hetvenkettedik mesterjátékot, 
de Kalmár szerencsétlensége 35.000 

ember vasárnapját tönkretette
Kalmárt kettős sipcsonttöréssel a Park-szanatóri
umba szállitották — Miskolcon Rákosi szenvedett 
kettős sipcsonttörést— A Somogy legyőzte az <4 ttilát, 
a Boeskay a Pécs-Baranyát, Kispest a Nemzetit

A sorsolás szeszélye hozta magúval, hogy 
• bajnokság mindenkori főeseménye: a Fe
rencváros Hungúría-mérközése éppen ab
ban az időben kerüljön sorra, amikor még 
lobogva ég a győzelmes magyar-osztrák 
mérkőzés izgalmaitól felkorbácsolt érdeklő
désnek a lángja. De nemcsak a mérkőzés 
időpontján fedezhető fel a sors keze. A ki
fürkészhetetlen sorsnak az akarata az is, 
hogy a Ferencváros és a Hungária minden
kor, minden körülmények között változat
lanul ugy kerül szembe egymással, hogy 
küzdelmük megköveteli az osztatlan figyel
met és a mindeneken felülemelkedő érdek
lődést. Bárhogyan forduljon is az élet, bár
milyen képet mutasson is a bajnokság pil
lanatnyi alakulása, törjenek bár az él felé 
újabb és újabb csapatok,

a Ferencváros—Hungária 
tája örökmécsesként lobog a magyar 

futballsport templomában.
Nem állíthatjuk nyugodtan, hogy igy van 

ez a legjobban. De igy van. Ez a való lény. 
Volt idő, hogy elhalványult a zöld-fehér szí
nek fénye, máskor meg a kék-fehér színek 
fakultak, a láthatáron pedig uj színek mu
tatkoztak, de végül is mindig visszafordult 
az idők kereke és az élen mégis csak a régi 
ragyogó színek pompáztak.

Es a történőiéin megismétlődik. Talán 
hiába ragyogott fel Újpest napja, az általá
nos vélemény mégis csak az, hogy az uj baj
nokság kulcsa továbbra is a Ferencváros és 
a Hungária kezén van.

♦
Hetvenkettedszer ütköztek meg az elmúlt, 

borongós őszi vasárnap délután a Ferencvá
ros és a Hungária. A folytonosan szemező 
eső hozta-e magával, vagy egyéb ok ját
szott-e közre, nem tudni. Mintha valami rá
nehezedett volna a telkekre. Mintha előre 
érezték volna nz emberek, hogy nem lesz 
teljes a vasárnapi szórakozásuk.

A magyar futball legnagyobb bajnoki ese
ményét csakugyan egy végzetes szerencsét
lenség tette rosszemlékűvé.

Kalmár Jenő, a ragyogó tudású váloga
tott futballista, a magyar labdarúgás 
legnagyobb ígérete. Ifjú büszkesége egy 
szerencsétlen összecsapás folyománya

ként lábtörést szenvedett.
‘Alinpit.suk meg, hogy véletlen baleset volt és 

» tragikus szerencsétlenségért senkit 
sem lehet felelőssé tenni.

Kalmár egy bravúros akció végrehajtása so
rán kiugrott a labdával és már egyedül ál
lott szemben Angyallal, amikor utóbbi vak 
merően, saját testi épségének kockáztatásé 
va]

rávetette magát Kulmárra és azután 
mindketten fekve maradtak.

Csak ezután derült ki a szerencsétlen 
lóság:

Kiilinár mindkét slpcsontjál eltörte.
A publikum néma csendben, megdöbbenve 
várta a fejleményeket és szomorú érzéssel 
vette tudomásul a lesújtó eseményt. Itt már 

nem volt többé kék-fehér és zöld-fehér

bujnokl cs»-

VII-

az uj üdíti 
cigaretta

Kellemes és hasznos hatásáról győződjön
meg mielőbb. Ön is meg fogja kedveiül.

drukker:
egyformán fájlalták a magyar futball leg
erősebb oszlopának kidőlését.

Reális játékról a szomorú esemény után 
már természetesen szó sem lehetett. A fe
rencvárosi intakt tizenegy már csak a játék 
megnyerésére törekedett, ami a Hungária 
csonka csapatával sikerült is. Kedvetlenül 
lézengett a huszonegy játékos a pályán. Az 
első félidőben a Hungária, a második fél
időben a Ferencváros támadott többet. Le
hetséges, sőt valószínű, hogy az intakt Hun
gáriával szemben is győzedelmeskedtek 
volna: ki hídja, hogy a fatális szerencsétlen
ség nélkül hogyan alakult volna a helyzet.

♦
A vasárnapi lesújtó sportkrónika azonban 

inég nem teljes. A bajnoki pontokért vívott 
harc még egy áldozatot követelt, még pedig 
vidéken.

Miskolcon az Attila és a Somogy talál
kozásán Maszlonka összeütközött Ráko
sival és utóbbinak ugyancsak a sip-

csontja törött el, még pedig két helyen.
Az Attilának peches napja volt. Többet 

támadott ellenfelénél, amely a második fél
időben

csak egyszer került át a félvonalon: az 
utolsó percben, amikor az egyetlen, egy

ben győztes gólját rúgta.
És hogy a vasárnapi balesetek krónikája 

teljes legyen:
a debreceni Boeskay—Pécs Baranya- 

mérkőzés sem múlt el baleset nélkül.
Az áldozat: Halas, aki összeütközve Sághy- 

val, megsérült és bár 10 perc múltán vissza
tért a helyére, rövidesen végleg el kelleti 
hagynia a pályát.

A debreceni csapat egyébként meg
nyerte a meccset,

a győzelmet azonban nem érdemelte ki tel
jes mértékben, mert teljesítménye nem volt 
százszázalékos.

összefoglaló beszámolónkat befejezzük a: 
zal, hogy

Kispest a Nemzetiekkel szemben végre 
megszerezte a szezonban első gólját, 
amely egyben két pontot Is jelentett 

számára.
A győzelemre egyébként a kispesti csapat 

rászolgált.

Kézfertőtlenitésre legalkalmasabb a

IZ-

Élénk Hungária támadások következnek. A 33, 
percben Kalmárt hordágyon viszik el a mentők 
a tribün előtt. A közönség egy része Angyalt 
ismét válogatott szidalmakban részesíti. Köz- 
vétlen utána harminc rendőr vonul el a sajtó
páholy előtt. A 31. percben Ferencváros-korner. 
A Hungária rendezősége ugylátszik tartott a 
botránytól, mert ismét tizenhat rendőr érkezik 
a nagylribiin elé. Skvarek Obiczot elteríti, de a 
biró sípja szótlan marad. A 41. percben Tán- 
ezost faultolják, a szabadrúgást ő lövi élesen, 
alig kapu fölé. Szép akciókról szó sincsl Per
cekig nincs feljegyezni való, a játékosok is 
deprimáltán, derinedten játszanak. A 6 perces 
meghosszabbítás alatt is inkább a Ferencváros 
van fölényben, de újabb eredmény egyelőre 
nincs.

A második félidő ■ 
a Ferencvárosé

HUNGÁRIA-UTI PÁLYA,
Vasárnap, október 27-én, d. u. 3 órakor

Hungária-Attila
mérkőzés az I. liga bajnokságáért

A bajnoki
vasárnapi mérkőzések
1. Újpest ........................
2. Ferencváros . . .
3. Budai Harihárom
4. Hungária ..............
5. III. kcr. FC . . e
6. Bástya . . . , , ,
7. Boeskay
8. Somogy
9. Kispest . | .

10. Nemzeti . . . . ( ,
11. Attila ................   ,
12. Pécs-Baranya . .

tabella
után igy alakul:

11 pont (11— 7)
9
7
7
6
5
5
5
5
4
3
3

tlllbl-útl pálya

A tönkretett derbimeccs
Ferencváros —Hungária 4:0 (1:0)

Alig vonultak le az előmérkőzés csapatai, 
műikor a Ferencváros legénysége megjelenik a 
pályán A Fradi-tábor hatalmas tapsorkánnal 
köszönt: az együttest: Angyal — Hunyadi, 
Papp — Lyka 11., Bukovy, Obitz — Tánczos, 
Takács II., Turay. Szedlacsik, Koliut.

Rádiózene szórakoztatja a közönségei. Majd 
kíváncsian lesi a közönség, hogy a házigazda 
kék-fehérek Senkeyvel-e vagy Kocsissal, Rebró- 
val, vagy Nádlerrel lépnek-e pályára. Végre 
megjelenik a Hungária is: Németh — Mándi, 
Senkey I .— Remmer. Kompóti, Rebró — Jecki, 
Skvarek, Kalmár, Hires, Titkos. Egctrongclö 
taps fogadja őket. Lélekemelő látvány ez a fo
gadtatás! A közönség a legújabb slágereket hal
kan dúdolja, a fényképészek hada pedig „mun
kába veszi" a kél csapatot. A filmopcratörök is 
serényen pergetik a filmtekercseket. Az idő bo
rongós, ami ránehezedik a közönség lelkületűre 
is. Mintha mindenkinek valami különös bal
sejtelme lenne ...

Majorszky biró a középre invitálja a két csa
patkapitányt, Mándit és Hunyadit s a sorsolás 
a Hungáriának kedvez: ők a város felőli ka
put választják, a Ferencvárosé a kőbányai ol-

Turay indítja cl a labdát, de Kompóti Jecklt 
dobja frontba, ám őt Obitz szereli. Jecki erős 
ofTszájdrjM indul, zug a Fradi-tábor..., de 
nincs bnj Angyal a helyén van. Majd Kohulol 
szöktetik, őt azonban Mándi faultolja. A labda 
Kohulnál marad s szabadon futhatna, de a biró 
tévesen megakasztja a támadást. Ismét elége
detlen a zöld-fehér érzelmű drukkerhad.

A szerencsétlenség
Az 5-ik percnél tart a játék', amikor Kalmár 

cgy hosszan előrendott labdára startol s ugyan
akkor Angyal (Amsei) a kapuját elhagyva 
elébe fut. Vájjon melyik éri el előbb a labdát. 
Ha Kalmár, akkor biztos gól, ha pedig Angyal, 
akkor meg van mentve cgy nehéz szituáció. A 
sprintrőwzcl száguldó kél játékost már alig há
rom méter választja cl egymástól s a labda köz
tük van. Angyal a levegőben úszva veti rá ma
gát a labdára, de ugyanebben a pillanatban ér 
oda Kalmá rkinyajtott lába. Mindketten elterül
nek a főidőn. Mindkét játékos egyszerre fájdul 
/el s a biró megállítja a játékot, odafut s csak 
annyit lát, hogy Hires a fejéhez kap s a haját 
tépi izgatottságában. A vezetőségi tagok is a 
pólyára rohannak, mnjd röviddel később a 
mentők.

Kalmárt hordágyra fektetik, lábát átcsa- 
▼arják a viszik az öltözőbe.

Angyal még fekve marad pár percig, majd fel
támolyog s őt is kiviszik a pályáról. A közönség 
soraiban fergeteg módjára terjed tovább a vé
szes hír*

Kalmár lába két helyen eltörölt.
Iliit percnyi szünet után lehet csak folytatni u 
játékot. A Ferencváros kapujába Hunyadv áll 
be. A közönség nem is tudja nézni a meccset, 
mindenki a fatális véletkm szerencsétlenség ha-

(18— 3) 
(13— 3) 
(17—111 
( 8-15) 
(11-16) 
(10—15) 
( 6-12) 
( 1- 2) 
( 5- 8) 
( 7—14) 
( 3-10)

tása alatt áll. Nemcsak a Hungária, de a Ferenc
város híveiben is szinte megfagy egy pillanatra 
a vér, amikor a borzalmas szerencsétlenségről 
tudomást szerez. A közönség egy része Angyalt 
pfujolja. Alig folytatják a meccset, Takács II. 
pedig véletlenül Kiébert rúgja fejen. Takács is 
hatalmas pfuj-orkánban részesül az ideges kö
zönségtől.

— Ebből már nem lesz mérkőzés... — hal
lani jobbról is balról is. A 16. percben Angyal 
beáll, de újra pfujolásban van része. A 18. perc
ben Skvarek erős ofszájdról indul s labdája alig 
kerül kapu mellé. A 26. percben Remmer Ko- 
hutot csak kézzel tudja visszatartani, a biró 
lefújja, de a legnagyobb elképedésre a Ferenc
város ellen rugat szabadrúgást. Egy perc múlva 
ismét Hungária-korner, amikor is Skvarek meg
lehetősen erőszakosan támadja Angyalt. A 29. 
percben esik a Ferencváros első gólja. Tánczosl 
Rebró faultolja,

a szabadrúgást Tánczos nagyszerűen íveli 
Turay elé, aki stoppol s a tömörült védelem 
közt éles, lapos lövéssel szép gólt helyez 

az alsó jobb sarokba (1:0).

A dermesztő fagy, amely a lelkeket megűlle, 
a második félidőben felenged. Egy kis tüntetés 
fogadja ugyan a csapatával pályára lépő án
gya//, majd Révész Bélának akad hirtelen le
számolni valója, de a szövetségi képviselőként 
fungáló Kenyeres főtitkár intervenciójára el
csendesül a szócsata és a figyelem a játékra 
koncentrálódik. A ferencvárosi tizenegy Turay 
vezérlete alatt lelkesedéstől fütött, bámulatosan 
egységes és nagy átütő erejű támadásokkal kezd 
operálni. Takács II. brilliáns fejese Németh 
ügyes védése folytán elkerüli a hálót, Kohut 
kél sarokrúgása sem hoz eredményt. De már a 
14. percben esemény adódik:

Kohut pompás beadására Takács Idejében 
ugrik ki és a labdát védhctetleniil a bálóba 

továbbítja. (2:0).
Kölcsönös durvaságok kíséretében egyre job

bam kidomborodik a Ferencváros fölénye. 
Kompóti labdájával Titkos csak egy sarokrú
gást tud kierőszakolni, Hires labdáját pedig 
Angyal öklözi ki. Németh is ököllel veri vissza 
a mezőnybe Turay 25 méteres lövését, ám

a váratlanul befutó Takács ebből megszerzi 
a harmadik gólt.

A Hungária sarokrúgást vét, de a Ferenc- 
város lovább ostromol. A 37. percben az egye
dül kitörő Titkost Angyal az utolsó percben 
szereli.

Most jön a Ferencváros finise.
A 44. percben Tánczos félpályáról szökteti Ta
kácsot. Együtt futnak, ide-oda passzolna^ 
végül

Takács nagyszerű akcióból megszerzi a ne
gyedik gólt.

Az utolsó percek a Hungária védelmét foglal
koztatták.

Nem volt igazi „nagy meccs"
A nagy mérkőzés jól indult. Mikor azonban 

Kalmár szerencsétlen balesete bekövetkezett, 
nem volt többé igazi játék. A közelharcot min
denki kerülni igyekezett és eközben a passzol
nak se igen akadt gazdája. Az első félidőben a 
Hungária béna támadó része a legnagyobb erő
feszítéssel is igyekezett aktivitásban maradni, 
de a szükséges átütőerő hiányzott A Ferenc
város már a meccs elején sikerhez jutott, a 
szünet után bekövetkezett hangulatváltozás az
után végleg megpecsételte a győzelmet.

A győztes csapat védelme jól állotta a har
cé*. A fedezetsorban sem voltok nagy hibák; 
mii’ elöl Kohut kivételével abszolút jó teljesít-

KEZEBEN TARTJA
a kapcsolatot egész Európa kultúrájával, 

művészetével, ha rádiókészüléke jól működik, 
A megbízható rádiózás biztosítéka a

kozza és kristálytiszta hangú, erő
teljes vételt ad. amellett pedig szín
tiszta

magyar gyártmány
Bármely szaküzletben szerezte is be, 
minden darab minőségéért Felelőssé
get vállal a gyár, az
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roényt végzett a csatársor. Különösen Turay < 
fáradhatatlansága, Takács technikai tudása,' 
Tdncxos gyorsasága és áttörő játéka csillogott 
teljes pompájában.

A Hungária csapatának a nagy riválistól el
tekintve, még a nyomasztó hangulattal is meg 
kellett küzdenie Ebből a szemszögből bírálva a 
teljesítményt,

hősiesnek kell minősítenünk a Hungária- 
csapat magatartását.

Becsülettel küzdött a csapat és becsülettel vér
zett el.

Kalmár tavaszig 
harcképtelen

Kalmár Jenőt, aki hősiesen viseli fájdalmait, 
a mentők előbb a Zsidó-kórházba akarták szál
lítani. Miután azonban a kórház sebészeti 
osztályán nem volt hely, a beteget átszállítot
ták a Park-szanatóriumba, ahol Molnár főorvos 
azonnal megejtette a Röntgen-vizsgálatot. De 
cnélkül is könnyű volt megállapítani, hogy 

kettős nyílt sipesonttörés történt
A Hétfői Napló munkatársa még az est fo

lyamán felhívta a Park-szanatóriumot. Nyeri 
információnk szomorú és lesújtó:

Kalmár Jenő, a szimpatikus és kedves 
futballista, az egész magyar sporttársada
lom becézett kedvence már nem léphet 

pályára az őszi szezonban.
Tört lábát azonnal gipszbe tették. A sport

emberek őszinte és mély részvéttel tekintenek 
az ifjú futballista betegágya felé.

Az előjáték: 
Egy gól két pontot jelen

tett Óbudának
III. kér. FC—Bástya 1:0 (0:0)
Érdekes meccset vívott a két csapat. A játék 

nem volt valami nívós, de a gólhelyzeteknek 
egész sorát hagyták ki a csapatok s ez annyi 
izgalmat varázsolt a pályára, hogy elömérkö- 
zésnek határozottan jó volt. Mindkét félidőben

Emlékszel VenUin-re?
a Bástya játszotta a kulturáltabb, a szebb 
futballt, de csatársorának tehetetlensége 
miatt kénytelen volt mindkét pontról le

mondani.
Szitáló esőben kezdték a meccset. A 6. perc
ben Bástya-korner, majd egymásután három 
szép Bástya-támadás következik. A 10. percben 
Óbuda ellentámadásba lendül, s Konyor lövése 
lécet ér. Változatos játék. A 22. percben a ka
pujából kifutott Fehér mögött a bekkek tisz
táznak egy nagy helyzetet. A 26. percben III. 
kerületi korner, két perc múlva Konyor pompás 
fejese ismét a felső lécről pattan vissza. Kissé 
ellnnyhul a játék.

Szünet után a 4. percben szerzi meg a III. 
kerület a győztes gólt,

Izcngyel egy a kapu előtt leeső labdára rá
fut és közelről bcfejell.

Az utolsó előtti percben Vargha ügyes beadá 
sát Scbwartz élesen a felső sarokba irányítja, 
Fehér csak kornerra tudja bokszolni. Közvetlen 
befejezés elölt Korányi a 16-oson belül hands-et 
vétett, a III. kerület 11-es reklamál, de a biró 
nem adja meg.

A meccse erős volt, de nem durva. Mindkét 
védelem kitünően operált, a III. kerületből Lutz 
11., Konyor és Drössler, a Bástyából a közvetlen 
védelmen kivül csak Vargha volt jó, a halfsor 
közepes, mig a többi csatár gyöngén funkcio
nált.

A vámsorompón túl: 
Kispest „gólrekordja" 
Kispest—Nemzeti 1:0 (1:0)

Szerzett tehát már gólt a ksipesti csatársor, 
s hozzá még mindjárt meccset is nyert vele, 
kétszeres tehát az öröm Kispest • futballhcrkei- 
ben.

Hogy azután sem a gól, sem pedig a játék 
nem volt valami nagyvonalú? Sebaj! Fő, hogy 
a hatodik fordulóban megszületett végre az 
első kispesti gól, s vele az első győzelem is. 
Mert a játék a kezdeti fellendülés után meg
lehetősen ellaposodott, s ha akadt is néha- 
néha izgalmasabb pillanat,

Igazán szép és élvezetes csak a második 
félidő végén volt, amikor szinte percenként 

változott ■ játék képe.
Dehát ez csak nagyon rövid ideig tartott, 

addig még a közönség gyönyörködhetett a két 
csapat egyformán gyönge csatársorának játéká
ban. Mert a játék, amit a győztes Kispest mu
tatott, ugyanolyan színtelen volt, mint ellen
feléé. S az egyetlen ok, amely a Nemzeti fölé 
emelte és a győzelmet megérdemeltté telte, az 
a hatalmas lelkesedés és kitartás, amellyel a 
mérkőzést végigharcolta. Ez a lelkesedés volt a 
kispesti csapat éltető eleme. Mert a csatársor
ban csak az egy „örökmozgó” Paezolay volt 
jó. Ott volt úgy a védelemben, mint a támadás
ban. Kielégitett Senkey II., teljesen rossz volt 
ellenben Fürslner. A halfsor és védelem jó volt.

A Nemzeti vereségében főrészes a csatár
sor, amely a mai formájában nemhogy a 
kispestiekkel, de egy sokkal gyöngébb vé
delemmel szemben sem lehetne eredmé

nyes.
Bihámi mindjárt a meccs elején kivált a já

tékból, s Raix faultja után csak lézengett a 
pályán, esetleg egy kis technikai mutatványra 
rászánta magát. Weber is rossz volt, mig a vé
delem itt is, mint a Kispestnél, a csapat leg
jobb része volt.

Rögtön kezdés után Kispest támad s a 2-ik 
percben sikerül elérnie az első gólját ebben a 
szezonban.

Magyar a balszélen szépen lefut, magas be
adását Gallina kiüti, de a labda Peczolay- 
hoz kerül, aki egy lépésnél a hálóba 

gurítja.
Szünet után kispesti fölény jegyében kezdő

dik a játék. Paezolay, majd kétszer egymás
után Senkey II. lövését védi Gallina. A 19-Ík 
percben Raix hibájából Győry vezet támadást, 
beadására Dénes kiugrik, de nem éri el. Odry 
azonban kapásból az üres kapu mellé lő. A 
26-ik percben a Nemzeti Valentik és Wébcr 
cseréjével próbál javítani csatársorán, majd 
Odry megy centerhalfnak, de minden hiába. 
Bár a játék végén a Nemzeti nagy fölénybe 
kerül, a Kispest jól védekezik s az eredmény 
nem változik,

Miskolcon:
az utolsó percben szerzett 

két pontot a Somogy
Miskolc, október 20.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen
tése.) Mintegy 4000 főnyi közönség jelenlétében 
folyt le a két vidéki csapat találkozása s abból 
hatalmas lelkesedése révén a kaposvári csapat 
került ki győztesen. Mert

a jobbik csapat kétségtelenül az Attila volt, 
hiszen az első félidűbeli kiegyensúlyozott játék 
után a második félidőben szinte a kapujához 
szögezte ellenfelét, de a sors iróniája, hogy

a Somogynak pont az utolsó pillanatban

sikerült egy lefutása, amelyből gól lett.
A mérkőzést az első félidő lő. percében saj

nálatos incidens zavarta meg. Egy labdára 
Ugyanis egyszerre futott rá Maszlonka és a So
mogy balszélsője, Rákosi A két játékos össze
csapott s abbg,n a pillanatban a közelállók han
gos reccsenésre leltek figyelmesek s megdöb
benve látták, hogy Rákosi élettelenül rogy a 
földre. Mint kiderült, a fiatal játékosnak

a véletlen összecsapás föl) tán két helyen 
eltörött a lába.

A további játékra ezután erősem rányomta 
bélyegét e szerencsétlenség által okozott lehan- 
goltság. Különösen a Somagyra hat ez nyomasz
tóan. Vissza is esik nagyon a II. félidőben, de 
az utolsó pillanatban

Galambos egy elöreadott labdával megszö
kik az előrebuzodott Attila védelem mel

lett s megszerzi a győztes gólt
és ezzel birtokába vette a mérkőzés két pontját.

Debrecenben: 
a jobbik csapat kapott ki 
Bocskay-Pécs-Baranya 2:1 (0:1)

Debrecen, okt. 20.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen

tése.) Hosszú idő után játszott ismét otthoná
ban a Bocskay, de nem volt sok köszönet ben
ne. Az Újpest ellen bravúrosan küzdő honi csa
pat játékára mintegy 3000 főnyi közönség vo
nult ki, de a Bocskay ezt nem méltányolva, sok 
kellemetlen percet szerzett híveinek. Végered
ményben azután, — bár az utolsó öl percben 
sikerült a Bocskaynak a győzelmet megszerez
nie, — elégedetlenül távozott a közönség, meri 
a 10, majd néha 9 emberrel játszó Pécs—Bara
nya inkább rászolgált a győzelemre.

Mérkőzés előtt a Bocskay zászlóval kedves
kedett vendégeinek, amely után megkezdődött 
a mérkőzés. Rögtön feltűnik a Bocskay kapko
dása. A 6. percben Semler 3 méterrel kapu mellé 
lő. Nagy helyzet voltl A 11 percben tipikus 
potya gólból szerzi meg a vezetést a Baranya.

Budai kifut egy labdára s már-már a keié
ben a labda, amikor Kcviczky elrúgja 
előle s a kapu felé tartó labdát Kovács még 

beljebb segíti (0.1).
A 13. percben Halas összefejel Sághyval s 

súlyosan megsérül. Elhagyja a pályát s csak 
10 perc múlva tér vissza. Pár percig a balsizélen 
statisztál, majd végleg elhagyja a pályát. A 30. 
percben a pécsiek hátvédje Kresz a 16-on belül 
kézzel üti le a labdát s amikor a biró nem ítél 
11-est, a közönség nagy zajongásba kezd, ami 
a rendőrfelügyelö beavatkozását vonja maga 
után.

Szünet után a Bocskay kerül fölénybe. A 16. 
percben nagy tumultus keletkezett a pécsi kapu 
elölt és Szülik súlyosan megsérül. Helyéi a 
kapuban a balszélső Szabó foglalja el.

A Bocskay állandóan támad da eredményi 
csak a 40. percben tud elérni.

Vlncze hatalmas lövését komerre védik s 
Markos kornere érintés nélkül a hálóba jut. 

(14).
Két perc múlva Iványi hendszet vét a 16-on 

belül.
A megítélt 11-est Molnár rendeltetési helyé

re juttatja. (2.1).
A Bocskayban egyedül Sághy játszott jól, 

néha Markos és Molnár. A Pécs Baranyában ki
tűnő volt a közvetlen védelem, továbbá Halas 
sérülése után centerhnlfot játszó Foór. Gyenge 
volt viszont a csatársor, különösen Weder és 
Kentzky.

A futball országos vezéreivel 
törték le a bír ósztrájkot

Fekete tükör
posztóköpeny, 

Seal-eleotrio gallír 
és kézelő, végig mü- 
selyem brokát bé
léssel, rajz szerint 

i p 88»“*
■' Angol mintás
■ kelméből,

Nutriette-peluche 
| gallér és kézelő, vé-
i glg müselyembélés

p39.-
I Nutriette
? szőrmebunda,
■ Lamée ducbesse bé-
I léS8;i8o.-

Calvin-tér 7

A II. liga derbije a Saba
ria győzelmével végződött

Amig az első ligában a Ferencváros—Hun
gária mérkőzés állott az érdeklődés közép
pontjában, addig a II. ligában a derbyvé elő
lépett Sabaria—Vác mérkőzés tartotta izgalom
ban a kedélyeket. A mérkőzést, — amely meg
lehetős durva volt — a Sabaria nyerte meg s 
ezáltal a Vác a negyedik helyre esett vissza, 
mig az első helyre a Vasas került

Sabaria—Vác FC 2:1 (2:1). 
Szombathely, okt. 20.

(A Hétfői Napló tudósitójának telefonjelen- 
tése.) Rendkívül erős és izgalmas meccset 
vívott a két csaapt. A Sabaria Szladovits és 
Borbély révén érte el góljait, a Vác pedig 
Klopfer révén szerezte meg gólját, ugyancsak 
az első félidőben. Szünet után a Sabaria lénye
gesen jobb ellenfelénél, de a m*?cs sajnálatos 
módon eldurvul s a biró kénytelen kiállítani 
Holzbauert és Prémet a Sabariából, majd 
végül Grünfeldct a Varból.

Vasas—Bak TK 3:1 (1:1).
Küzdelem után bár, de biztosan győzött a 

Vasas s ezáltal a II. liga élére szökött.
Turul—Rákospalota 2:2 (1:2).

A Rákospalota majdnem meglepetést csinált 
a listavezető Turullal szemben s csak a máso
dik félidőben engedte ki kezéből a győzelmet.

Megyer—Józsefváros 3:1 (2:1).
A sereghajtó Megyer első pontjait szerezte a 

Józsefváros ellen, megérdemelt győzelmet 
aratva.

A M.L.Sz. vezérkara és a Birótestület elnöksége a porondon

K 
V

—

Postai megrendeléseket utánvétellel költségmentesen szállítunk.

Divatos closch kalap 0.^»<*« 7'20 
Női divat lók és closch kalapok 7'50
Legújabii fazónű tokkalap 7'90

Férfi gyapjú kemÉnykalap____ 8'50
L gyapjú keménykalap 13’50
Nyúlszőr keménykalap . 18'50

Tokkalap bársony pánldísszel 9'80
1. lile teli és lokkalap íxs* mso
Tiuini kalapLlilchől jésssí 8'-
Svájci sapka ízlésesen mintázva  360 
1. svájci sapka __  4'20

Nyúlszőr keménykalap különlegesség 28- 
Világhírü gráci „Pichler" lodenkalap 13'50 
Gyapjú puhakalap 13'50
Bolyhos nyúlszőrkalap . 18'50
Hyúlszörkalap :xb.b.»MiSW 27'50 

ájabb formákban és színekben............ «...

A Birótestület tehát nem ijedt meg a mult- 
heti birólázadástól. A sztrájkoló fiatal futball- 
birák helyett egyszerűen porondra kü’dtc a 
futballsport biróviselt országos vezérelt, akik 
előkeresték az Íróasztal fiókjából a beporoso
dott birói sípot és fiatalokat megszégyenítő 
ambícióval vezették le vasárnap a részükre ki
osztott ifjusági és egyéb mérkőzéseket.

Zsamócaay János országos ügyvezető- 
alelnöknek, a központi fulballhatalom ez- 
Időszerlnti letéteményesének például dlrekt 
nagyszámú publikuma volt a BSZKRT- 

pályán.
ahol a BSZKRT—BSE ifjusági mérkőzés gyep
lőjét tartotta a kezében. Ugyancsak a BSZKRT- 
pályán iörülgette a verejtéket homlokáról a 
második csapatok mérkőzésén

Földcssy János dr; országos szövetségi
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hímezve ás azRórozva.

A főiskolás atléták jó szerep
lése a MOTE versenyén

A főváros vasárnapi egyetlen atlétikai ese
ménye a MOTE II. osztályú számokból álló 
versenye volt. A versenyen legeredményesebben 
a főiskolás atléták, — különösen Bácsalmási 
III. — szerepeltek, mig a legjobb eredmény 
Dénes és az UTE színeiben bemutatkozó Kovái- 
esik nevéhez fűződik. Részletes eredmények:

300 m.: 1 Kovalcsik (UTE) 36.6 mp. 2. Eleőd 
(MAC) 37.2 mp. 3. Kauschky (FTC) 37.2 mp. 
800 m.: 1. Bolyos (FTC) 2:06 mp. 2. Oláh
(MOTE) 2:07.6 mp. 3 Rákosi (MAC) 2:07.6 mp. 
5000 m.: 1. Ocsay (Dorog) 16:32.2 mp. 2. Lendvai 
(Vasas) 16:41.6 mp. 3. Öszlp (MOTE) 16:56.2 
mp. — 110 m gát: 1. Göndör (MOTE) 17.2 mp.
2. Szakó (BEAC) 17.4 mp. 3. Kertész (FTC) 
17.6 mp. — 100 m. gát (I. o.): 1. Dénes (MAFC) 
26.2 mp. 2. Szabó (MTK) 27 mp. 3. Bajor (BSE) 
27 mp. — Magasugrás: 1. Bácsalmási III. 
(TFSC) 170 cm. 2. Szabó (TFSC) 160 cm. 

paipusztasalü^T

kapitány.
Az egyik kültelki pályának az a megtiszteltetés 
jutott, hogy Baráth Zoltán országos alelnök 
szerepelt bíró gyanánt, viszont Kenyeres Árpád 
országos főtitkár a Millenáris-pályát látogatta 
meg játékvezetői minőségében.

Kültelki pályát választottak a Birótestület 
országos vezérei is így

Sulzer Vilmos elnök Rákosfalván, Vámos 
Soma társelnök Óbudán bíráskodott.

Még nagyobb szenzációkat várnak a fentiek
nél a jövő héten, amikor is — hir szerint —

Kiss Gyula is bírói sípot vesz a kezébe.
Utoljára hagytuk azt az értesülésünket, hogy 
a BT a jövő héten a blrósztrájk kezdemé

nyezőit kizárja a Testületből.
A blrósztrájknak tehát befellegzett

3. Földi (MTK) 160 cm. — Távolugrds: 1. Pau- 
llnyi (TFSC) 664 cm. 2. Dankó (MAC) 654 cm.
3. Bácsalmási III. (TFSC) 630 cm. — Hármas
ugrás: 1. Bácsalmási III. (TFSC) 1308 cm.
2. Takács (Postás) 1278 cm. 3. Sós (BSE) 
1167 cm. — Sulydobás: 1. Kuliczy (TFSC) 1232 
cm. 2. Ostcrmann (MOTE) 1231 cm. 3. Domby 
(TFSC) 1215 cm.
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KÜLFÖLDI SPORTNAPLÓ
Halomra dőltek a magyar és olasz 

rekordok a genuai találkozón, 
arányban győzték 
atlétákat

ahol atlétáink 78:64 
az olasz
Genova, oki. 20.

(A Hétfőt Napló távirata.) Legyőztük tehát a 
franciák felett diadalmaskodó olasz atlétákat, 
mégpedig akkora pontkülönbséggel, amellyel 
egyik nemzet sem győzött a másik ellen. Tud
tuk ugyan, hogy atlétáink jó formában vannak, 
reménykedtünk is a minimális arányú magyar 
győzelemben, de hogy ezt ilyen arányú és fő
képpen ilyen eredményekkel vívjuk ki, a leg- 
vérmesebb reményeinket is felülmúlta.

Mert féltünk a külföldre rúnduló atlétáinknál 
járvány szerűen fellépő betegségtől, amely már 
eddig is oly sok szép reményünket döntötte 
sírba s ami az olimpiászon is oly fájdalmas je
lensége volt atlétáinknak; hogy külföldön meg 
.sem közelitik hazai eredményeiket.

Hát most megmutatták, hogy tudnak küzdeni 
is, ha kell s ha az ember nézi az eredményeket, 
nem tudja hirtelen, hogy melyiknek örüljön 
jobban. Itt van mindjárt

a sulydobás: 1521 em!
Ragyogó eredmény. Három német és a finn 
Wahlstedt dobott Európában eddig ennél na
gyobbat. S aki elérte? Darányi. Az évek óta ma
gyar dobótól veretlen bajnok és rekorder nevé
hez fűződik e csodálatos eredmény, mig

Ceerenyd József, élete legjobb eredményé
vel második.

Az a Cserenyei, akinek eddig 1390 cm volt a 
legjobb eredményei

Azután itt van
Barsi kettős győzelme.

Az egyik verseny tudásra ment, a másik tak
tikai vizsga volt. Barsitól tellett erre is, arra is. 
És

400-on 48.4 mp-et futva 0.2 mp-el túlszár
nyalta eddigi legjobb eredményét, mig 
800-on legyőzte azt a Tavernarit, aki pedig 

futott már az Idén 1:52.2 mp-et...
Vagy nézzük Szabót, aki ugyan nem győzött, 

de pontosan
4 percet futott!

És mind, mind tudásuk legjavát adták, szinte 
önmagukat múlták felül a nagy küzdelemben, 
Balogh, Marvalits, Somfai, Késmárki, Orbán, 
Szepes.

A gyönyörűen sikerült mitimg részi öles lefo
lyása a következő:

400 métereu
1. Barsi (M) 48.4 mp. magyar rekord! 2. Ta

vernarl (0) 48-6 mp. rekord! 3. Facelli (0).
1500 méteren.

1. Becealt (O) 3 p. 58 mp., olasz rekord! 2. 
Szubó Miklós (M) 4 p. 00 mp. Magyar rekord!
3. Belloni (M).

110 méteres gáton
— amint előre láthutó volt — reprezentánsaink 
nem tudtak uz olaszok fölé kerülni.

1, Carlini (O) 15.2 mp Olasz rekord! 2. 
Agosti (0) 16 mp. 3. Kálmán (M).

A diszkoszvetésben
Marvalits és Donogán biztosan nyerték verse
nyüket. Marvalitstól, de különösen Donogántól 
lényegesen jobbat váriunk

1. Marvalits (M) 44 m. 45 cm., 2. Donogán 
(M) 42 m. 67 cm. 3. Mignont (0).

A magasugrásban
a túl puha ugróhely miatt a 190-ro tett lécet 
sem Késmárki, sem Orbán nem tudta keresztül 
vinni.

1. Késmárki (M) 185 cm., 2. Orbán (M)
cm., 3. Palmierl (O).

A 100 méteres síkfutásban
a két olasz 11 másodperces idővel alig fél 
Ferrel győzött a mieink előtt.

1. Maregatti (0) 11 mp., 2. Piva (O) 11 
Mellszélességgel nyerve. 3. Raggambi (M).

A sulydobás 
a nap legnagyobb meglepetését, 
Darányi világra szóló credmény- 
Cserenyei és a két olasz reprezen-

185

mé-

mp.

hozta meg 
amennyiben 
nyel győzött 
táns előtt.

í. Darány ..
2. Cserenyei (M) /♦ m. 23 cm. 3. Plghi (0).

A 800 méteres síkfutásban
1. Barsi (M) 2 p. 03.4 mp. 2. Tavernarl (O) 

2 p .06.6 mp. 3 .Bcccali (O).
A 400 méteres gátfutásban

Somfay elég gyenge idővel lett második a szén 
zációs Facelli mögött. Ez a a

i(M) 15 m 21 cm. Magyar rekord!

NYOMATOTT A GLÓBUS NYOMDAI MCíNTÉ ZET R.-T, KÖBFORGÖGÉPEIN, BUDAPEST VL, ARADI UCCA A. - NYOMDAIGAZGATÓ: HAVAS M.

le

tig sem volt kétséges 

mp.
57.4

1.
50.1

Facelli (O) 54 2 mp. 2. Somfay (M)
3. Ferenczy.

Az 5060 méteres síkfutásban
Szerb (M) 15 p. 31.8 mp. 2 Lippl (O) 15 p. 
mp. 3 .Bocro és Belloni.

A rúdugrásban

Összeállították az ellenünk játszó délnémet csapatot
München, október 20.

Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 
November 1-én, Mindszentek ünnepén 
lebonyolításra Budapesten, az üllői-uti

(A
tése.)
kerül --------j----------- ----------- --------
pályán a magyar—délnémet alszövctségek kö
zötti válogatott mérkőzés, amelyen — mint 
ismeretes — a PLASz válogatott csapata fog 
szembenállni a délnémetekkel.

Németország legyőzte 
Finnországot

Altona, okt. 20.
(A Hétfői Napló tudósitójának telefonjelen

tése.) Németország és Finnország válogatott 
labdarugói tegnap játszották itt 1c mérkőzésü
ket, amelyet

Németország gól nélkül végződött félidő 
után 4:0 arányban fölényesen nyerte meg.

A gólokat Sackenheim (2), Albrecht és a ma
gyar profik ellen már beállított Hoffmann rúg
ták.

A temesvári bajnokcsapat 
szenzáciés veresége

(A Hétfői Napló tudósítóinak telefonjelenté
sei):
a Kolozsvár: Universitatea—RMS 7:0 (1:0),

Románia—KAC 2:0 (0:0).
Arad: AAC—AMTE 2:1 (1:0), A TE—Hakoah 

6:1 (3:1).
Plakk Piskii CFR—Glória (Arad) 2:1 (1:1). 
Temesvár: TMTE—Bánátul 3:2 (2:0)1 Nagy 

meglepetés! — Kadima—Hajdúk 3:0 (1:0). — 
UDR (Resica)—Politechnica 7:0 (3:0).

Zsombolya: Z-2Z ‘ ~
Brassó: Brasovia—CÁR 5:1 

-Livria 3:0 (1:0).
Bukarest: Juventus—Princ

— Unlrea-Tricolor—Maccabi

ZsSE—Temesvári AC 3:2 (0:2).
_ (1:0)- — Olympia

Michaiul 4:0 (1:0). 
1:0 (1:0).

Románia tenniszbajnokságai.
Bukarest, okt. 20.

Románia férfi-egyes és férfi-páros bajnoksá
gait vasárnap bonyolították le a következő 
eredményekkel:

Férfi! egyes: bajnok Mishu, aki dr. Luppu 
ellen 6:1, 6:1, 4:6, 10:12 és 6:3 arányban győ
zött.

Férfi-páros: Mishu, Poulieff pár—dr. Luppu, 
Botez pár 6:3, 6:1, 6:2.

Cseh futballeredmények.
Prága: Viktória Ziskov—Sparta 3:1 (2:1). — 

Slavia—Cechle Kariin 3:1 (1:0). — Kladno— 
Teplitzer FK 3:1 (1:1). — Az amatőröknél:
AFK Kolin—Sparta Kosire 2:1 (0:0). — DFC— 
Moravska Slavia 0:2 (4:2). A döntőbe tehát az 
AFK Kolin és a DFC került.

Osztrák futballeredmények. a
Bécs: Rapid—WSC 5:1 (3:1). — Hakoah— 

Wacker 1:0 (1:0). — Austria—Floridsdorf 3:0 
(2:0). — Admira—Vienna 3:0 (1:0).

Vasárnapi sporthírek
X A bbrkózószövetségl ellenzék versenyén 

72 Induló volt Tegnap rendezték a Vasasok az 
MTK-val együtt amatőr birkózóversenyüket, 
amelyen 72 induló volt. A nagyszámú, lelkes 
közönség mindvégig nagy érdeklődéssel kisérte 
a szép mérkőzéseket. Részletes eredmények: 
légsuly: 1. Ferenczy MTK, 2. Faragó Vasas, 3. 
Kónya MTK, 4. Váradi Vasas. — Pehelysúly:

lett második a szén- 1. Fehér MTK 2. Makra MTK. 3. Heller MTK. 
verseny egy pillana-1 4, Brabincsák Vasa. — Könnyüsuly: 1. Magyar

CORDATIC

az ifjúsági Zsuffka legyőzte mesterét Kariovit- 
sót. Karlovitsnak sehogy sem volt Ínyére a dob
bantóhely és a 350-et is nehezen vitte.

1. Zsuffka (M) 380 cm. 2. Karlovits 350 cm. 
3. Ghlni (0).

A távolugrisban
is baj volt a laza elugróhely miatt s ennek tud
ható be a gyenge eredmény.

1. Balogh (M) 607 cm. 2. Tommasi (O) 674 
cm' 3. Farkas.

A gerelyvetés
a várt eredménnyel végződött Szepes részéről, 
mig Budavári harmadik helyezése meglepetés, 
mivel Palmierit túl kellett volna szárnyalnia.

1 Szepes (M) 63 m. 85 cm. 2. Palmierl (O) 
57 m. 75 cm. 3. Dominuttl (0).

A 2004-200-Í-460 800 m.-es staféta 
is a magyar színek diadalát hozta.

1 .Magyarország 3 perc 36.2 mp., 2 .Olaszor
szág 3 perc 42.4 mp.

Pontversenyben
1. Magyarország 78 pont.
2. Olaszország 64 pont.

A délnémet alszővetség vasárnap állította 
össze válogatott csapatát, még pedig a kővet
kezőképpen:

Stuhlfaut
Schütz 1. Hagen

Knöpke Lelnberger Heidenkap 
Be rg mayer Hoehinger Frank
Armbruster Hoffmann

MTK, 2. Bein MTK, 3. Boros Vasas, 4. Dimitri 
Vasas. — Kis középsuly: 1. Floór MTK, 2. Su
rányi MTK 3. Király Vasas, 4. Szíjártó Vasas. 
— Nagy középsuly: 1. Fried Vasas 2. Treplán 
MTK, 3. Bicnenstok MTK, 4. Cézár Vasas. — 
Nehézsúly: 1. Markovits Vasas, 2. Farkas Vasas, 
3. Ecker MTK.

X A MAC házi uszóversenyél vasárnap dél
előtt rendezte meg a Női-Császáruszodában. 
Az eredmények a következők:

; 100 m. ifjúsági mell: 1. Henzelmann Károly 
1:31.8, 2. Kánásy 1:39.2. — 100 m. ifj. hát: 1. 
Kánásy 1:38, 3. Pairer 1:39.2. 100 m. if. hát:
1. Kánási Gyula 1:24.8, 2. Henzelmann 1:26, 3. 
Blazsejovszky 1:27.4. — 400 m. ifjúsági hát: 1. 
Kánási Gyula 6:06.6 mp, 2. Blazsejovszky 
6:12.2, 3. Henzelmann 6:51. — 50 m. gyermek 
mell: 1. Reichl Sándor 42, 2. Tolnay 42.2, 3. 
Brém 49. — 50 m. gyermek hát: 1. Brém Ernő 
43.4, 2. Tolnay 44.3, 3. Reichl 45.2. — 50 m. 
gyermek gyors: 1. Brém Ernő 30.8, 2. Tolnay 
33, 3. Gyulay 45.2. — 50 m. kezdő gyors: 1.

AUTÓNAPLÓ
Heteés Sándor lett a táti kilométer 

lanszé abszolút győztese
óriási érdeklődés mellett ma rendezte meg a 

KMAC évente szokásos táti kilométer-lanszéját. 
Az enyhe októberi verő-fény az emberek ezreit 
csalta kj a versenyre és már a kora reggeli 
órákban valósággal népvándorlás indult meg 
motorkerékpáron és automobilokon a bécsi or
szágút lezárt szakaszára, ahol a versenyt meg
tartották. Az elsőrangú rendezés kifogástalan 
munkát produkált: minden a legnagyobb rend
ben várta pontban tiz órakor a verseny meg
kezdését. Elsőnek a motorkerékpárokat indí
totta útnak a starter, Delmár Walter. Gyors 
egymásutánban vágtak neki a kijelölt útsza
kasznak a puffogó motorkerékpárok, közöttük 
az első Balázs László lett. Az útvonal két szélén 
elhelyezkedő publikum zajos ovációban része- 
sitette a győztest, azonkívül Bátya Jánost is. A 
szólógépek után as oldalkocsis motorkerékpá
rok következtek. Itt Urbach Béla és Medgyessy 
Zoltán lettek elsők kategóriáikban. Általános 
izgalom közepette került az autókra a sor. A 
túraautók legjobb idejét Lyka István futja Bu- 
gatti-gép&re\ és nagy feltűnést kelt rajta kivü! 
Hajdú András is, aki 500 köbcentiméteres kis, 
magyar gyártmányú Hajda-kocsij-án bámulatos 
produkciót végzett. Báró Herzog András mes
teri vezetését tapsolják meg a nézők. A nők 
különösen a vakmerő versenyző Packard-kocsi- 
jának 120 kilométeres teljesítményét csodálják 
hangos elismerés mellett. A sportautomobilok 
sorában Wolfner László kapja az első helye
zést Sfeyr-gépével, azután kerül csak sor a 
mérkőzés sztárjainak felvonulására: a verseny
automobilok következnek. Szénásy Alán utolsó 
pillanatban gépet változtat s a tervezett nagy 
kocsi helyett kisebb géppel indul. A győzelmet 
ezúttal Heteés Sándor viszi el előle, aki nem 
csak a versenynutomobilok kategóriájának el
sője, hanem a táti kilométer-lanszé legjobb ide
jét futva, annak abszolút győztese lest.

Részletes eredmények a következők:
Szóló motorkerékpárok: 175 ccm-ig: Zboray 

Ferenc (D. K. W.) 107.08 km.; Lukavetz Ferenc 
(Franc.is-Barnctt) 8462 km. — 250 ccm-ig:
Bauer J. (Arid) 104.86 km.; Deli Lajos (Radco) 
97.06 km.; Schronk Pál (Zenith) 92.28 km. — 
350 ccm.-ig: Valentiny Károly (Chatcr-Lea) 
126.71 km.; Vincze Pál (Rex Aome) 109.85 km. 
500 cmm.-ig: Balázs László (Sunbeam) 156.01 
km.; Bátya János (F. N.) 146.46 km.

Oldalkoesis motorkerékpárok: 500 ccm.-ig: 
Urbach Béla (Radco) 7635 km. — 1000 ccm.-ig: 
Meggyessy Zoltán (B. M. W.) 121.95 km.

Turaautomobllokt 500 ccm.-ig: Hajdú András 
(Rothmüller) 68.46 km. — 1500- 2000 ccm.-ig: 
Lyka István (Bugatti) 132.15 km. — 2000—2500 
ccm.-ig: Bánhidy Béla (Citroén) 96.27 km; 
Neugebaucr Stefánia (Chrysler) 88 83 km. — 
2500—3000 ccm.-ig: Petrovich Vidor (Bugatti) 
114.79 km. — 5000—8000 ccm.-ig: báró Herzog 
András (Pacltard) 109.92 km.

Sportautomobilok: 2000—3000 ccm.-ig: Hetées

Újvári 32.4, 2. Katona 39:8, 3. Leiszt 40. m. 
Ifjúsági pontversenyben: 1. Kánási Gyula 8 p-
2. Henzelmann 4, 3. Blazsejovszky 3. —
Gyermekpontversenyben: 1. Brém Ernő 7, 2. 
Tolnay 6, 3. Reichl 3.

X A gyephokklbajnokság vasárnapi 
dulója. Két bajnoki mérkőzés szerepelt a vasár
napi programon s mindkettő favoritgyözelem- 
mel végződött. Eredmények: MHC—BHC 5:6 
(2:0). Góllövők: Szendey 2. Révay, Telekv és 
Márffy. — BBTE—AHC 2:0 (0:0). Góllővök: 
Bényi, Barcxa. — Szövetségi díjmérkőzések: 
MAC II—FTC 5:0 (2:0). — MHC II—BHC II. 
13:0 (6:0).

Lovaspóló mérkőzések 
a Margitszigeten

Szürke őszi idő vonult a Margitszigetre va
sárnap délután, amikor a Magyar Polo Club 
lovaspolo-mérkőzéSeit folytatták a csapatok. A 
mérkőzések ezúttal is a Magyar Bajnoki Kupa 
és a Budapest székesfőváros által felajánlott 
vándordíjért folyt. Az első meccs a Bajnoki 
Kupa döntője volt, melyért a kék csapat (Szent- 
pály Imre főhadnagy, dr. Rakovszky Iván, 
Pearce kapitány, Graham őrnagy (Összhendikep 
17) és a két és fél gól előnnyel induló sárga 
csapat (ifj. vitéz Horthy István, báró Parnegg, 
Railston ezredes, mr. S. Tuck (összhendikep 
13) küzdött meg egymással.

Végeredményben a sárga csapat győzött 
5*/t : 1 arányban.

A mérkőzés rendkívül változatos’ volt. Kiválót 
nyújtott a sárga csapatban Rc.ilston ezredes, 
ifj. vitéz Horthy Miklós és báró Parnegg, mig 
a kék csapatból Graham őrnagy és Pearce ka
pitány érdemel dicséretet.

Ezután került sorra Budapest székesfőváros 
vándordíjáért a fehér honvéd tiszticsapat 
(Depóid Miklós, Sorg Jenő, Morgan őrnagy. 
Kovács Dezső (összhendikep 13) és az 1% gól 
előnnyel induló vörös csapat (ifj. vitéz Horthy 
Miklós, gróf Wenckheim József, a mecklen
burgi herceg, Fürst Georg Fugger (összhendi
kep 10). A döntő küzdelem végül is a honvéd
tiszti csapat 5:1% arányú győzelmét hozta. A 
mérkőzés rendkívül szép volt s a győztes csa
pat a legteljesebb mértékben megérdemelte a 
szép vándordíját. Kiemelni nem is lehet a csa
patból, mert mindenki tudásának legjavát mu
tatta a vörösök együttesében ifj. vitéz Horthy 
Miklós, a mecklenburgi herceg és gróf 
Wenckheim József játszottak kitünően. A mér
kőzéseket nagyszámú előkelő közönség nézte 
végig.

Sándor (Bugatti) 159.72 km.; Színi János (A. D- 
M.) 145.57 km. — 3000—5000 ccm.-ig: Wolfner 
László (Steyr) 168.54 km.; gróf Andrássy Imre 
(Peugeot) 122.28 km.

Versenyautomobilok: 1500 ccm.-ig: Szénássy 
Alán (Bugatti) 164.08 km. — 2000—3000 ccm .-ig: 
Hetées Sándor (Bugatti) 182.84 km.

Az autótechnika 
csodáját Tekintse 
meg a budapesti 

ayártást

)( A Királyi Magyar Automobil Club ezúton 
is értesiti tagjait, hogy október hó 16-tól kez- 
dődőleg minden szerdán klubvacsorát rendez 
helyiségeiben, ahol is ugy az aktuális és köz 
érdekű automobilisztikus kérdésekről, mint 
motorsport térem kívánja a club vezetősége a 
tagokat informálni. Gondoskodott a vezetőség 
minden egyes vacsorára részint az elmúlt ver- 
senyszezón egyes eseteinek filmen való bemu
tatásáról, másrészt a kedélyes és tréfás elő
adások sorozatáró . Értesítjük tagjainkat, hogv 
a vacsora kezdete pont 9 óra és kérjük tagjain
kat, hogy a vacsorán való részvételt, ha lehet
séges már keddi napon, de legkésőbb szerda 
este 7 óráig bejelenteni szíveskedjenek.

Autópneu
Autófelszerelések
Citroen, Chevrolet alkatrészek 
legolcsóbban.

NAGY JÓZSEF
Andrássy-ut 34. szám. Telefon: 221—97,
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