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okanowski, francia kereskedelmi 
miniszter repülőgépénél lezuhant 
és négy iitltársával szörnyethalt

1

Példlátlaaml borzalmas repiilíígépszerencséfleKség történi 
vasárnap Tóul közelében - H repülőgépnek mind az öt 

utasát megszenesedoe szedlek ki a roncsok alól
Páris, szeptember

(Havas.) Bokanowski francia kereskedelmi miniszter, aki egy 
nyen vett részt, repülőgépével lezuhant. A repülőgép roncsai alatt 
megszenesedett holttestét találták meg. A 
repülőtérről indult el, amely mintegy

A példátlanul borzalmas repülőgépszeren- 
tsétlenségröl a késő éjszakai órákban a kö
vetkező részletes tudósítást kaptuk:

Párizs, szepL 2.
’ Bokanowski kereskedelem Agyi miniszter 
ina reggel Tóul közelében egy repülőgéppel, 
Amelyen rajta kívül még négyen voltak, le
zuhant A repülőgép elégett és roncsai alól 
a miniszternek csak megszenesedett holttes
téi találták meg. Bokanowski miniszter 
visszatérőben volt Champigny-ból, nyári 
tartó^codási helyéről, ahol Poincaré tegnap 
60-ik születésnapját és a nemzeti egység 
kormányának második évfordulóját ünne
pelte. Bokán ovi ki repülőgépen Toulból 
Clermond Perrandba indult, ahol ma repülő
versenyt tartanak. Kevéssel 9 óra után fog
lalt helyet Bokanowski a Cidna légiforgalmi 
társaság repülőgépén a társaságnak Lefrance 
jievü műszaki igazgatójával együtt.

A motor próbája után a repülőgép egyne
gyed 10 órakor startolt. Nemsokára a start 
után látni lehetett, hogy a repülőgép nehezen 
emelkedik.

A motor kezdett kihagyni, azonban 
mégis 150 méternyi magasságra cmel- 

• kcdclt.
Ekkor hirtelen láng csapott ki a gépből és a 
repülőgép a repülőtértől mintegy 2 kilomé
ternyire lezuhant, darabokra tört és teljesen 
elégett. Valamennyi utasa a tűzben lelte ha
lálát.

A miniszteren kívül életét vesztette 
Lefrance Igazgató, Hanin pilóta, Vldal 

mechanikus és Villan! rádiótávirász.

'Amikor a repülőtéren tartózkodók a szeren
csétlenség színhelyére érkeztek, a repülő
gép már teljesen elégett.

Az elégett holttesteket csak hosszabb 
fáradozás után sikerült a repülőgép 

roncsai alól kiszedni.
A katasztrófa okát pontosan még nem tud
ják. Néhány szemtanú azt mondotta, hogy 
röglön a start után a repülőgépből sűrű füst 
csapott ki és a repülőgép rögtön lezuhant. 
Az ülődés következtében azután a benzin
tartó felrobbant. A repülőgép motorja 450 
lóerős volt és légh ütéssel volt ellátva.

A repülőgép hat üléses, kétfedelű volt, 
ugyanolyan tipusu, mint amilyen gépeket a 
nemzetközi légi vonalakon, igy például Pá
rizs—Sztambul között sok esetben használ
tak. A szerencsétlenség hírének Párizsba ér
kezése után Sarraut belügyminiszter azonnal 
Compiégne-be ment, hogy Bokanowski öz
vegyének a miniszterelnök és a kormány 
részvétét tolmácsolja. A miniszterelnök nin 
délelőtt folyamán szintén a szerencsétlenség 
színhelyére ment.

Bokanowski a második francia minisz
ter, aki rcpülőszcrcncsétlcnség ulkalmá- 

mával vesztette életét,

amennyiben 1921 május 21-én Bcrteaux,

2.
rcpülőversc- 

már csak 
repülőgép a Groix de Mctz melletti

két kilóméternyire van Toultól.
akkori hadügyminiszter, aki Párizsból Mad
ridba akart repülni, Issy les Moulineaur-ban 
úgy járt szerencsétlenül, hogy a repülőgép 
propellerje ölte meg. Monisy, akkori mi
niszterelnök ugyanakkor sulgosan megsebe
sült. »

Páris, szept. 2.

A repülőszerencsétlenség ügyében kihall
gatott tanuk vallomásából az tűnik ki, hogy 
a szerencsétlenség úgy következett be, hogy 
a repülőgép gyorsasága katasztrófában 
csökkent. A zuhanás után támadt csak a tűz

Izgalmas jelenetek közt követelték 
vasárnap a szülők nagygyűlésén 

a numerus clausus eltörlését
Klebelsberg kultuszminiszter kijelenti, hogy még e héfen dönt az 
arány felemeléséről — A dékánok még ma határoznak a létszám

emelésre vonatkozó javaslatukról
Vasárnap úgy a közönség, mint az illeté

kes tényezők körében állandó tárgyalások 
megbeszélések folytak azokról a bonyodal
makról, amelyek az egyetemi beiratkozások 
körül támadtak. A szombaton nyilvános
ságra került félhivatalos nyilatkozat ugyan 
némileg megnyugtató hatást gyakorolt az 
érdekeltekre,

a szülőknek vasárnap délre a gyáripa
rosok klubjúbun hirdetett nagygyűlése 
mégis rendkívül Izgulmas hangulatban 

folyt le.

A szülők izgalmas nagy
gyűlése

A gyűlés, amelyen igen nagy számban je
lentek neg az érdekeltek és amelyen

PAKOTS JÓZSEF 
országgyűlési képviselő elnökölt, mindvégig 
rendkívül izgalmas hangulatban folyt le. El
keseredett kifakadások hangzottak el a kul
tuszminiszter és a numerus clausus ellen.

dr. VAJDA JÓZSEF
ügyvéd ismertette az egyetemi felvételek kö
rül uralkodó zavarokat.

— A kultuszminiszter kezében van a jog — 
kezdte beszédét — hogyan szabályozza az 
egyetemre felvehetők számát, lényegileg tehát 

tőle függ, hogy n numerus clausus fenn
maradjon-e vagy megszűnjön.

Ha a miniszter a felvehetők számát a jelentke
zőkében állapítja meg, a probléma meg van

és azt hiszik, hogy a repülőgép utasai | 
a tűz kitörésekor már hatottak voltak.

A szárazság folytán igen kemény talajon a 
repülőgép propellerje és motorja nagy erő
vel vágódott a földhöz. Arepiilőgép teljesen 
maga alá temette utasait.

A repülőgép mintegy 500 méter magas
ságban volf, amikor motorhiba követ

keztében lezuhant.
Az 5 holttestet csak két órai munka után 
tudták a repülőgép roncsai alatt megtalálni. 
Bokanowski 49 éves volt és négy gyermeket 
hagyott hátra. A miniszter özvegyéhez sza
kadatlanul érkeznek a részvéttáviratok.

Páris, szeptember 2.
Bokanowski holttestét a karján viselt 

platinaóráról ismerték meg.

oldva: nincs numerus clausus. Ha az állam a 
polgárok boldogulásához szükséges tökét nem 
tudja mindenkinek garantálni, a szellemi gaz
dagodás lehetőségét nem veheti el. Mi szülök 
keserves küzdelemmel felneveltük gyermekein
ket és most itt állunk velük az egyetemek zárt 
kapui előtt.

Több mlnt 3000 fiatalember akar meg
ismerkedni a jogtudománnyal de csak 

ötszázat vesznek fel.
Visszautasítanak 2500 diákot, köztük 2300 ke 
rcsztény fiút, tehát olyanokat, akiknek érdeké
ben létesítették a numerus clausust. Azok az 
okok, amelyek a numerus clausust életre hiú 
Iák, megszűntek.

Nem tudom, hogy Szilágyi Károly, tae- 
megl, Degré, Serédi Jusztinlán ott lenne-e 

ma a felvehető 600 közölt?
Ki meri vállalni ezért a felelősségeié 

Ezután Pakots József beszélt.
— A numerus clausus alkalmazása — mondta 

— azt eredményezte, hogy már a keresztény 
társadalom ifjú nemzedéke is kircked a: 
egyetemekről. Azt hirdetik, hogy Mngyarorszá 
got csak a kulturfölény mentheti meg. Milyen

Ma döntenek a
Vasárnap a szabadságon levő dékánok 

visszaérkeztek s holnap m:\r-Navratil Ákos, 
a jogi fakultás uj dékánja, Kardi KHstóf, a 
közgazdasági egyelem, Heckler Antal a höl- 

I csészét! fakultás dékánjai is átveszik hiva
talukat, mig Kéthly László báró, az orvosi 
fakultás dékánja és Szily Kálmán a mücgyc-

Szakértők szerint a szerencsétlenség oka 
az volt, hogy a motor fordulatszáma erősen 
csökkent és a pilóta hirtelen kénytelen volt 
megkísérelni n leszállást. Hanin, a repülő
gép szerencsétlenül járt pilótája 1916-ban 
kapta meg a pilótaigazolványát és 6000 
órát töltött a levegőben eddigi repülései so
rán.

Bokanowski közvetlenül felszállás előtt a 
jelenlevőknek ezeket mondota:

— Az újságírók azt állítják rólam, 
hogy sohasem szállók repülőgépre. Ál
lapítsák meg most, hogy egy repülőid

től egyáltalában nem riadok vissza.
Bokanowski holttestét még ma éjjel Pá- 

risba szállítják és a kereskedelemügyi mi
nisztérium épületében helyezik ravatalra. A 
temetés valószínűleg szerdán lesz.

kcgyetlen játékot üz ezzel a szent jelszóval g 
kultúra legfőbb őre, mikor béklyót ver a kul
turális haladás elé. A mai társadalom küzd, 
szenved és mégis a jövő nemzedék lehetőségeit 
Is megélik.

Felszólítjuk a volt kultuszminisztereket, 
hogy álljanak mellénk,

mert a kultúra egykori legfőbb őrei a mai 
helyzetei nem tarthatják elvisclhetönek. Vitán 
felül áll, hogy a kultuszminiszternek nincs 
igaza. Nem elég felszólítani a dékánokat, hogy 
kontingens felemelésére javaslatot tegyenek, 
hanem

utasítani kell őket, hogy mindenkit vegye
nek fel.

A nagy tetszéssel fogadott beszéd után a 
szülők szólaltak fel megújuló izgalmak köz
ben. Majd elhatározták, hogy memorandum
mal és küldött: éjgel fordulnak Klebelsberg 
Kunó gróf kultuszminiszterhez, Vass József 
helyettes miniszterelnökhöz és Serédi Jusz- 
'inián hercegprímáshoz, a közel jövőben pc- 
lig nagygyűlésen fogják követelni a nume

rus clausus megszüntetését.

kari dékánok
tem rektora már Idehaza vannak.

A dékánok már a hétfői napon kari ér
tekezletet tartanak és ezen állapítják 
meg azl n számot, amelyben a felvehe
tők kontingensét mcgá'hipltanl kérik.

Információnk szerint a fakultások magot 
kontingenst fognak kérni, főképpen a köz-
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gazdaságii fakultás, amely arra hivatkozik, leütésüket, amelyekhez csatolni fogják n 
hogy nem gyárt diplomákat, hanem a ppu-I jelentkezőkről szóló kimutatást is. így tehát 
korlati életnek, a kereskedelemnek, az 1 ‘ ’ 
iparnak és a mezőgazdaságnak ad maga
sabb képzettségű embereket.
már a hét első napjaiban felterjesztik je-

Klebelsberg kultuszminiszter kijelenti, hogy 
még e héten dönt a

A várható fejleményekről és az egyetemi 
helyzet alakulásáról beszéltünk

KLEBELSBERG KUNÓ GRÓF

kultuszminiszterrel is, aki a kővetkező nyi
latkozatot tette a Hétfői Napló munkatársa 
előtt:

— Egyelőre csak annyit mondhatok 
hogy sürgős jelentéstételre utasítottam 
az egyes karok dékánjait a numerus 
clausus megfelelő felemelése tekint elé
ben. Most az egyes fakultások dékánjai

bizonyos, hogy nz*eredeti tervektől eltérő
lej szeptember 5 és 10-ike között nem fog- 

A fakultások 1 jak kihirdetni a felvételi eredményeket.

létszám fölemeléséről
a benyújtott kérvények elbírálása és a 
felvételre jelentkezett ifjak számának és 
életviszonyainak mérlegelése alapján — 
az áriátok feldolgozása ulán — jelentési 
tesznek nekem. Én e jelentések alapján 
a 'legsürgőssebben — előreláthatóan. 

még e hét végén — döntök a felve
hető létszám felemeléséről.

A hivatalos és félhivatalos nyilatkozatok
kal szemben minden zavar megszüntetésére 
csak egyetlen eszköz alkalmas: a numerus 
clausus eltörlése.

Friedrich István ellenzékbe megy 
a városházi közgyűlésen

Kettészakad a Keresztény Gazdasági Párt

szerint 
parlamenti

Gömbös Gyula államtitkár kinevezése — n 
nyíri szünet ellenére is — erősen foglalkoz
tatja a politikai tényezőket. A kormányt támo
gató legitimisták táborában változatlanul nagy 
az Idegesség, amit IcgfŐképen Zichy János gróf 
magatartása bizonyít. Zichy János gróf, aki 
az úgynevezett csendes legitimisták vezére és 
aki elnöke a kormányt támogató Keresztény 
Gazdasági és Szociális Pártnak, a nagy nyilvá
nosság előtt is ugy nyilatkozott, hogy Gömbös 
Gyula honvédelmi államtitkárt kinevezését 
nem tadja megérteni. Zichy János gróf — 
mint • Hétfői Napló munkatársa értesül — 
elhatározta, hogy a parlament őszi kampányá
nak megindulásakor lemond a kormányt támo
gató kereszténypárt elnökségéről is

ellenzékbe megy.

Zichy János gróf állásfoglalása — hir 
—- nagy változásokat fog hozni 
ételben. Arról van szó ugyanis, hogy 

legitimista körökben befejezett lénynek 
tekintik ■ keresztény gazdasági és szo- 

clállspárl kettészukndúaát.

A párt kisebbik része fogja csak Zichy János 
grófot követni és az uj párt „mérsékelten el
lenzéki", kifejezetten legitimista párt les:. En
nek az uj ellenzéki alakulásnak a tagjai kö
zölt cgyolöro Zichy János grófon kívül csak 
Vargha Gábort, Jankovich Bétán Endre grófot 
és Károlyi József grófot emlegetik. A párt 
többi tagjai, tehát a nagyobbik rész továbbra 
is támogatni fogja a kormányt.

A kereszténypárli képviselők mozgolódásá
val kapcsolatban említjük meg azokat a hi

tt parlamentben „keresztény ellenzék“-ként 
szerepel — a városházán is ellenzékbe megy. 
Fricdrich István, mint a keresztény községi 
párl vezető tagja dolgozott eddig a ' ' '
zán, ahol szaktudásával és komoly 
törekvéseivel sok szolgálatot tett a 
közönségének.

Frlcdrlch István az utóbbi Időben 
szembekerült Wolff Károllyal.

Ezek az ellentétek különösen akkor éleződtek 
ki, amikor a Községi Takarékpénztár vezető 
állásainak és igazgatósági V. ágainak a betöl
tése került szóba. Fricdrich Istvánt a város
házán 8—10 személyes híve is követni focin az 
ellenzéki padokba.

vAroshá- 
szociális 
főváros

élesen

A miniszterelnök csak október
ben tér vissza Budapestre

A gazdasági minisztérium létesítésével 
kapcsolatosan az a hir terjedt el, hogy Beth
len István gróf miniszterelnök az uj minisz
ter hatáskörének megállapítása, valamint az 
e körül fölmerült bonyodalmak eloszlatása 
céljából már a legközelebbi napokban Búr 
(hipeslre érkezik. Ez a hir —mint a Hétfői 
Napló munkatársa értekül, — egyelőre alap
talan. Bethlen István gróf miniszterelnök 
még hosszabb ideig inkei gazdaságában fog 
pihenni és csak október második hetében 
tér vissza Budapestre. A miniszterelnök most 
somogyi ismerőseinél és a szomszéd birto-

reked is, amelyek szerint Frlcdrlch István, aki kosoknál látogatásokat tesz.

- / elsőrendű 

leányka ískoldcipök szdvalőlt minőségkén: 
>16-30 31-35 36-39

Ugydndx bdrnd színben
36-30 31-35 36-39

-4 Cserkész és sportcipők. /
kzyeFTnekhctrisnydk és sportzoknik dús választékban

VH-^RZSBDET-KÖRÚT • VII ■ RÁKÓCZI • ÚT-6*
CEG1XD ESZTERGOM GYŐR KAPOSVÁR KECSKEMÉT NAGYKÖRÖS 

PÉCS SZEGED 5ZEKESFEHERVAR SZOMBATHELY

1
1

Politikai filmaffér
a Spion letiltása miatt

a szezónomat. ITa az Ufa szerződésünk meg. 
kötésekor a film fél jövedelmét kötötte ki 
magának, akkor én nem lehetem ki sem a 
közönséget, sem az Orion-íllmszinházal an
nak, bogy a legjobb és legnagyobb attrak
ciómról. a Spion-rfil lemondjak. Az Ufa ber
lini központja a budapesti Ufával ugy ren
delkezhet, ahogy akar, de velem nemi Én a 

teljes aovagi káromért felelőssé teszem 
az Ufót

akkor, ha a Spion-filmet a szerződéses idő
ben kézhez nem kapom. Az ügyhöz több 
szavam nincs, csak annyi, hogy méltatlan 
lenne nálunk bolseviki tiltakozásra egy fil
met betiltani.

Pásztor Béla,
a budapesti Ufa-lilniszinház igazgatója az 
níTtrra vonatkozólag a következő megjegy
zést teszi:

— Minket is a legfájdalmasabban érin
tene, ha a berlini központunknak mai ren
delkezése végleges lenne. Mi táviratban kö
zöltük ,a központunkkal ,hogy a letiltás Ma
gyarországon keresztül nem vihető és ennek 
megtörténte

a legnagyobb kellemetlenségekre ve* 
zetne.

ugy, mint az Orion-film- 
mérhetetlen károkat okozna 

a betiltása, amely egész 
aratott; 

i. A vá-

Oroszország diplomáciája Németországra nyomást gyakorolt, hogy 
vonják vissza a Spion filmet — Az Orion pörrel támadja az tlfáf

A Neues Wiener Journal mai száma rész
letesen foglalkozik azzal a különös film- 
aflérral, amely jelenleg Európa fllméletének 
legnagyobb szenzációja. A berlini Ufa A.-G. 
ugyanis „Spionc" címmel egy monumentális 
íilmet készített. A film rendezője, Fritz 
Láng, témáját a néhány hónap előtti nagy 
angol politikai és kémafférból vette. Isme
retes, hogy a londoni rendőrség rajtaütött 
egy „Árgus" név alatt működő orosz kém
szervezeten, amely kereskedelmi vállalat 
cégére alatt fejtett ki veszedelmes kémszol
gálatot.

A nagy botrány éles fényt vetett aa 
orosz diplomácia rejtett útjaira 

és arra a hallatlan szövevényes, ágas-bogas 
szervezetre, amellyel az oroszok dolgoztak.

Nem csoda, hogy ez a filmre született té
ma megragadta a legnagyobb német rende
zőnek, Fritz Lángnak a fantáziáját és 
„Spionc" címen

milliárdos költséggel filmet készített az 
„országos** botrányból.

A Spion elkészült, bemutatóját egyszerre 
tartották meg Berlinben. Londonban és 
Bécsben. A bemutató után váratlan ese
mény történt. A német külügyminisztérium
ban megjelent

a berlini orosz ügyvivő és erélyesen til
takozott a Spion című film forgalomba- 

hozatala ellen.
A szovjet ügyvivő azzal indokolta tiltakozá
sát, hogy a „Spion" hamis beállítással közli 
a tényeket és igaztalanul támad a bolsevi- 
kick ellen.

Mivel Németország élénk kereskedelmi 
viszonyban van Oroszországgal, a berlini 
külügyminisztérium tárgyalásokba bocsát
kozott az Ufóval a „Spion" visszavonására 
vonatkozólag. Ennek a tárgyalásnak értel
mében a berlini Ufa rendelkezése ma Buda
pestre érkezett, ahol két mozgószinház ép
pen most készíti elő a „Spion" cimü filmet.

A rendkívül érdekes politikai filmafTérra! 
kapcsolatosan a Hétfőt Naplót

Scbaclicrcr Károly, az Orlon-fllmszinbáz 
igazgatója

a kővetkezők közlésére kérte fel:
—.-Elhatároztam, hogy ebben a szezón- 

ban a legnagyobb dhergiával és a legerélyc- 
xebben a pesti filmszínházak élére állítom 
az Orion-fihnszinházaL Ezért a legnagyobb 
attrakciókról gondoskodtam az Orion ré
szére. így magamnak kötöttem le a Sptont 
is.. Erre a rendkívüli filmre építettem fel

Nekünk is éppen 
színháznak, 
ennek a filmnek 
Európában osztatlan, nagy sikert 
Rengeteg pénzt öltünk már reklámb: 
rosban mindenütt viselik már a „Spion" se* 
lyemzseb kendőit, gyufaskalulyáit és rek
lámjait. Plakátjaink és előzetes reklám
jaink minden eddigi filmnél nagyobb mére
tűek voltak. A „Spion" különben, amely 
az Ufa-mozinak is éppen ugy, mint 
az Orionnak, a legnagyobb ütőkártyája eb
ben a szezónban, igen sok pénzébe került a 
gyárnak is. Azt hiszem, hogy egy vállalat 
sem csinálná szívesen, hogy milliúrdokat 
dobjon ki az ablakon. A mi véleményünk 
szerint művészi természetű kérdésbe

semmiféle politikai beavatkozásnak he- I 
lye nincs.

Természetesen velünk rendelkezik a berlini 
központunk és ennek a rendelkezésnek ér
telmében kell esetleg eljárnunk az Orion- 
filmszínházzal szemben is.

A Spioin-űgynek, amely immár politikát 
botránnyá dagadt, fejleményeit nagy ér
deklődéssel várja egész Európa filmközön
sége.

Csalás gyanúja miatt 
körözik dr. Cserniczky 

Andor ügyvédet
A budapesti királyi büntetőtörvényszék' ma 

körözőlevelct adott ki dr. Cserniczky Andor 54 
éves budapesti ügyvéd ellen, akit 

kétrendbeli csalással gyanúsítanak.
A körözőlevél szerint Cserniczky már régebben 
a Keleti pályaudvar vendéglőjének bérbeadá* 
iával kapcsolatban

megkárosította két ügyfelét,
a másik csalást pedig azzal követte el, hogy 
egy italmérési engedély megszerzését elvál* 
laíta, erre a célra pénzt vett fel,

a> engedélyt azonban nem szerezte meg. 
A körözőlevelet a törvényszék megküldötte u4 
összes hatóságoknak.

Magyar Légiforgalmi RT.
Igazgatóságéslégi utazási Iroda: 1V„ VAci-u. 1.

Légiforgalom
■ddapest-wien. Budapest-flraz

Menetrendi
<6.10 14.00 a Ind. BUDAPEST érk. k 10.45 17.10
$8.05 15.45 ♦ érk WIEN Ind. 5 Ö.CO 15.25

— Vasárnap is kt&lekedik
"7.55 *8.20 ■ Ind BUDAPEST érk. k '*18.10 18.15
1000 10.45 V érk. URAZ ind $ 15.45 10.80*

A ’-gal Jelölt gépek hétfőn, szerdán. pénteken, a 
**-8U lelölt gépek kedden csütörtökön szombaton 

közlekednek
Az autóbusz 50 perccel a repülőgép Indulása előtt 

Indul a VadészkArt-szállótól
Menctdll: B|>cst —Wien (vagy Wien—Bpest) P 6C.—

Bpest—Graz tvagy Graz-Bpest' P Ö0.—
Közvetlen csatlakozások Európa minden lelentéke- 

nyebb városa (elé
Jegyváltás ás cson.agfetadá* a Léuintarísl Irodában
IV. Váci-utca 1 (Tel.- Aut K(W<-S8 R08-89 )

(Tel.: Ant fflk-50.)
Képviselet Wíenben: Osterr • Luflverkehrs A G
I- Ttgettlioffstr 7 — Jegyváltás: l. Kaerntncr-

ring 1—7. (Hotel Bristol.)
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Halálos autószerencsétlenség 
a solymári országúton

Szélt Menyhért maiomhéris az autó alá Került 
és szérnyetiiait - Az Összes utasok Kirepültek 

a felborult kocsiból
Szombatról vasárnapra virradó éjszaka 

Ismét halálos autószerencsétlenség történt a 
solymári országúton, amelyen a multhéten 
is hasonló autóbaleset fordult elő.

Szombaton éjszaka nagyobb társasággal 
a solymári kaszinóban mulatott Szél/ Meny
hért, 45 éves solymári malombérlő. A haj
nalba nyúló mulatozás után a társaság tag
jai felkerekedtek és elhatározták, hogy a 
mutatást Budapesten fogják folytatni. A 
malombérlő meginvitálta az illuminált tár
saságot, hogy autóján behozza őket a fővá
rosba. Autóra üllek és

őrült iramban Budapest felé hajtottak.
L\z autót a malombérlő társa vezette, aki 
irégi autós és ügyes sofőrnek tartják. A 
solymári országidon az úttestet kőrakások 
Szegélyezik, amelyek már nem egy Ízben 
okoztak súlyos balesetet az autósoknak 
Pestbidegkut halárában levő veszélyes for
dulónál az autó vezetője

neki vezette az őrült iramban rohanó 
autót a kőrakásnak.

’Az autó a következő pillanatban
felborult és a hátsó ülésen levő utasok

A Hold uccai csarnok előtt 
razziát tartottak az árusok között

Vasárnap ismét drágult a főzelék és a gyümölcs
A drágaság frontján vasárnap ismét rosz- 

6zabbodott a helyzet. A dunaparti piacon és 
a vásárcsarnokban igen sok volt az áru, ha- 
jagoszöldszinü uborkák, paprika, hatalmas 
káposztafejek, görögdinnyehegyek tornyo
zódtak a bódékban, az áruk azonban oly 
ijesztő volt, hogy vevőjük alig akadt.

Ismét drágult a burgonya
6 a szép rózsaburgonyáért már 18—22 fillért 
kérlek, mig tegnap még 14—16 fillérért áru
sították

Drágult a fejeskáposzta is, amit főképpen 
Azzal magyaráznak, hogy kevés áru jött be
lőle. Ma már 40, sőt 50 fillért is kértek érte.

hatalmas Ívben kirepültek a kocsiból.
Pillanatok múlva jajveszékelés, sikoltozás 
töltötte be a környék hajnali csendjét Az 
autóból kizuhant utasoknak szerencsére 
könnyebb horzsolásokon kívül komolyabb 
bajuk nem történt.

Erre keresni kezdték Széli Menyhértet, 
aki az autó első ülésén a sofőr mellett ült. 
Iszonyodva látták, hogy

a hatalmas autó romjai alól egy véres 
fej és láb nyúlik elő.

Nagy erőfeszítéssel felemelték a kocsit és 
alatta

holtan találták Széli Menyhértek
A zuhanás következtében feje a köveken 
teljesen szét roncsolódott és a szerencsétlen 
ember azonnal meghalt.

Értesítették a peslhidegkuti csendörséget, 
amely azonnal kiszállt a helyszínre. A csen
dőrök kihallgatták a társaság tagjait és a 
kihallgatások után az autóvezetőt őrizetbe 
vették. A csendőrség nagy eréllyel folytatja 
a nyomozást annak megállapítására, hogy 
kinek a gondatlansága okozta a halálos 
autószerencsétlenséget.

A szép, pirosfejü paradicsomok is nehezen 
találtak gazdára, mert a csütörtöki 18 fillé
res ár helyett a gazdasszonyok

nem akartak 30 fillért adni érte-
Az egyik bódé előtt egy termetes asszony

ság hangos szóval kínálja portékáját:
— Szép körösi uborka tessék!
Volna is rá reflektáns, de az asszony oly 

drágán tartja, hogy senki sem akarja meg
vásárolni. így aztán nagy elkeseredetten 
kénytelen néhány fillérrel lejjebb menni az 
árral s 36 fillérért adni a savanyítani való 
uborkát. Az ecetesuborkának azonban még 
most is 50 fillérnél kezdődik az ára.

Nem sokkal vigasztalóbb a helyzet a gyü
mölcsféléknél.

A dinnye ugyan határozottan olcsóbbo- 
u hideg időjárás miatt s 10—14 fillérért is 
árulják kilóját, de nem igen vásárolják. E 
helyett inkább a szőlőt keresik, melynek ter
mészetesen a nagy érdeklődésre

tegnap óta egyre emelkedik az ára 
s 70 filléren alól a legsilányabb minőséget 
sem lehetett megkapni. Mit vásároljon a sze
gény ember? A szilvát keresi, de bizony en
nek is 26 fillérnél kezdődik az ára, a szebb 
roletté pedig 40 és 80 fillér között ingado
zik. így aztán leginkább a körtet és az al-

Véres harc Pesterzsébeten 
katonák és civilek között

Vasárnap hajnali három óra tájban a So- 
roksúri-ut 23. számu és a környékbeli há
zak lakói hangos sikoltozásra, segélykiál
tozásra és verekedés zajúra lettek figyelme
sek. A nagy zajra csakhamar többszázfőnyi 
csoport gyűlt össze a helyszínen, ahol tizen
két fegyveres katona és körülbelül húsz ci
vilruhás fiatalember viaskodott és dula
kodott egymás között. Az izgalom egyre 
fokozódott s lassanként előkerültek a bnjo- 
nettek, a lárma egyre nőtt s néhány perc 
múlva már több rendőr is megjelent a hely
színen, majd megérkeztek a mentők is és 
a messze hangzó verekedés zaja csak órák 
múlva ült el a máskor teljesen csendes, el
hagyatott Soroksári-uton.

A katonák és civilek közt történt formá
lis közelharc a Soroksári-ut 23-as számu 
házban levő O/asz-féle vendéglőből indult 
ki, ahol két társaság szórakozott. .4; .'gyík 
asztalnál tizenkét katonai egyenruhába öl
tözött, úgynevezett rendörtartalék közlegény 
mulatott, mig a másik asztalnál körülbelül 
húsz civilruhás fiatalember szórakozott.

Hajnali két óra tájban u vendéglős több
ízben felszólította a két társaságot, hogy 
hagyják el a helyiséget, amit azonban egyi
kük sem akart megfogadni, hanem mind
egyik azt akarta, hogy előbb a másik társa
ság távozzon a helyiségből. Emiatt szóváltás 
is támadt a civilek és a katonák között, 
amely a kocsma előtt, az utcán is folytató
dott. Rövid néhány perc múlva

a két társaság tagjai egymásra rohan
tak és formális közelharcot vívtak.

A verekedés zaja nemsokára egész sereg 
embert csalt egybe, akik szintén beavat
koztak a verekedésbe és amikor a katonák 
látták, hogy a civilek túlsúlyban vannak,

mát vásárolják, amely 
határozottan olcsóbb

s 20—30 fillérért már elég jó minőségű kap
ható.

Zajos jelenetek játszódtak le a holduteaí 
vásárcsarnok előtt, a Perczel Mór-utcában. 
Itt ugyanis maguk az őstermelők szekere
ken árusítanak. Kora reggel rendőrök kísé
retében vásári felügyelők járták végig a ter
melőket s ahol magas árakat láttak, az árust 
felszólították, hogy ne áruljon drágábban, 
mint benn a csarnokban.

Az árusok hosszas rábeszélés ulán néhány, 
fillérrel tényleg le is szállították áraikat

oldalfegyverük után nyúlva, most már 
éles bnjonetlel támadták ellenfeleikre.

Ekkor érkezeit a helyszínre Tóth 38 János 
közrendőr, aki a verekedők közé ugrott s 
minden erejével azon volt, hogy szétvá
lassza a dulakodókat, de amikor látta, hogy 
a verekedés mindinkább elfajul, egyenesen 
Tóth Sándor közkatonára vetette magát, aki 
kinyitott bajonettjévcl jobbra-balra csap
kodva, a legveszedelmesebb támadónak mu
tatkozott. Tóth Sándor

bajonclljével többször a rendőr felé 
szúrt, aki szorongatott helyzetében síp

jába fújva, kért segítséget.
Néhány perc múlva a helyszínre érkezett 
Kővári János és Páll Pál rendőrőrmestef. 
is és igy a három rendőrnek sikerült hosz- 
szas küzdelem ulán a verekedőket szétvá
lasztani.

A rendőrök a civileket és a katonákat 
elő akarták állítani a peslerzsébel főkapi
tányságra, a verekedők azonban ekkor va
lamennyien elfutottak, úgyhogy* a rendőrök
nek csupán Tóth Sándor közkatonát, aki
nek az arca, a válla és a keze csupa vér 
volt, sikerült lefogniuk. Közben a helyszínre 
érkeztek a mentők és első segélyben része
sítették a megsebesült katonát, akit

verekedés közben valaki hátulról éles 
tárggyal úgy homlokon sújtott, hogy 
körülbelül két centiméter nagyságú sú

lyos sérülést szenvedett.
A rendőrök ezután a bekötött fejű katonát 
előállították a rendőrkapitányságra. Reggel 
nyolc órakor a városparancsnokság intéz
kedésére katonai járőr átvette Tóth Sándor 
közkatonát és beszállította a Margitkörutí 
katonai ügyészségre. A verekedés ügyében 
a rendőrség is megindította a nyomozást

MEGNYÍLT
A FŐVÁROS legújabb i.át vámossága 
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II EISEli
— Száraz és derűs idő várható. A Mete

orológiai Intézet vasárnap nz időjárásról a 
kővetkező prognózist adta ki: Túlnyomóan 
szára: és derűit idő várható lassú felmele
gedéssel.

— Az Orle vasárnapi Istentiszteletei. 
Hódmezővásárhelyről jelentik: Az Országos 
Református Lelkészcgyesület vasárnap foly
tatta kongresszusát. A református Uj-temp- 
lomban istentiszteletet tartottak, amelyen 
Czcglédy Sándor az Orle alelnökc prédikált 
és Balthazár Dezső dr. püspök az Orle el
nöke nagyszabású urvacsorai legcridális be
szédet mondott. Ezzel egyidőben Hódmező
vásárhely többi templomaiban is istentiszte
letit tartottak. Délben a református egyház 
ünnepi ebédet adott, délután pedig választ
mányi ülést tartottak. Este vallásos estél 
rendeztek, amelyen Havas: László dr. püs
pök mondott hatásos beszédet.

—■ Az államrendőrségl zenekar térzenéje. A 
ni. kir. óllamrendőrsé-g zenekara szeptember 
4-én térzenét tart a Vigadó-téren. A térzene 
műsora n következő: 1. Induló. 2. Waldietifel: 
Aranyeső (keringő.) 3. Flolow: Nyitány Ales- 
»nndro Slradcllatól. 4. Szöllőssy. Magyar áb
ránd. Bihart müveiből. 5. Schubert: ll-moll 
szimfóniájának első tétele és az „Am Mcer" 
cimü zeneszorzcményc. 6. Wagner: Lohengrin: 
7. Induló. A zenekart Szöllőssy Ferenc m. kir. 
államrcndőrségi karnagy vezényli.

— Tovább robanl a gázoló autó. Vasár
nap a korai hajnali órákban a Kerepesi- 
utón egy autó elütötte Misek Gyula szoba
festőt. .4 szerencsétlenség után a gázoló autó 
tovább száguldott s az eszméletlen állapot
ban fekvő Misek Gyulát egy őrszemes rend
őr intézkedésére a mentők az Uzsoki-utcai 
kórházba száUitották. A rendőrség a gázoló 
soíTőr felkutatása érdekében megindította a 
nyomozást.

— A Palace lrávéház sikere. Szombaton 
este a Palace kávéháznak forró premier es
téje volt. A közönség hullámzása mellett 
reggelig telt háza volt. Tömegesen érkeztek 
a vendégek és csak azokat tudták elhe
lyezni, akik asztalt rendeltek. Sokan ki
szorultak az utcára és a bejárat előtt álló 
rendőrök csak a távozók helyébe engedtek 
be újakat. A vendégek nagyon jól érezték 
magukul.

Egymásba rohant két autó a Vérmezőnél. 
A Vértnozö-ut és Krisztinn-körut kereszte
ződésénél a Bp. 28-—089. rendszám jelzésű 
magánautó összeütközött a Bp. 26—043 
rendszámjelzésü pirostaxival. Az autó uta
sai közül Sülé Andrásáé 61 éves nyugdíjas 
asszony és 32 éves Irma nevű leánya köny- 
nyebb sérüléseket szenvedlek. A többi uta
sok sértetlenek maradtak. A magánautóban 
a sofTörön kivül utas nem volt. A sérülteket 
a mentők — saját kívánságukra — Herle- 
lendy-utcai lakásukra száUitották. A szeren
csétlenség ügyében a nyomozás megindult.

— Halálozás. Szoboticli Márton, a Pester 
Lloyd kiadóhivatalának tisztviselője szeptember 
1-én rövid szenvedés után elhunyt. Temetése 
szeptember 3-án délután fél 4 órakor lesz a 
rákoskeresztúri izraelita temetőben. Külön vil
lamoskocsi indul u Rókus-kórháztól.

— Kerékpárszerwicsétlcnség Vörösvár halá
rában. Ma délután kerékpáron Vörfisvárról Pi- 
liscsobn felé igyekezett Horváth Géza gyári
munkás. Egy helyen hid metszi át az ország
utat. Horváth eddig ismeretlen módon kerék
párjával neki ment a hid karfájának, felborult 
és súlyos sérüléseket szenvedett. Egy arrahn- 
ladó autó felvette és n budapesti Uj Szent Já
nos kórházba szállította.

— Ne ugorjunk a villamosra. Vasárnap este 
■ Berlini-téren Rák Gáspár kocsis, fel akart 
ugrani a robogó villamosra, azonban eltévesz
tette az ugrást, visszaesett és a kerekek alá 
került, amelyek jobb lábfejét lemetszették. A 
mentők a Rókus kórházba vitték

— A Tiszába fulladt cg.v ötéves gyermek. 
Szeged mellett egy csónakban ülve horgászott 
vasárnap délelőtt Kuruc János ötéves gyer
mek. A kisfiú horgászás közben előrehnjolt, 
megszédült és nz alig fél inétor mély vízbe 
eseti. A szerencsétlenséget nem vették észre 
és a kis Kuruc: János a Tiszába fulladt.

— Motorkerékpárosok daő vándorgyűlése 
Nyíregyházán. Nyíregyházáról jelentik: Va
sárnap délelőtt tartották meg a magyarországi 
motorkerékpárosok első magyarországi motor- 
korékpár-vándorgyűlésüket a Nyíregyházi Ke
reskedők és Iparosok Sporlcgyesületében. A 
vándorgyűlésen százötven motorkerékpáros vett 
részt, akik az ország különböző vidékeiről 
utazlak Ide. A Királyi Magyar Automobil Club 
képviseletében .Simon Gábor, a motorkerékpár
osztály elnöke, a Bükk- é.s Málravidéki Auto
mobil Club részéről pedig dr. Sípos Géza jelent 
meg u vándorgyűlésen, amelyet dr. Elekes De
zső elnök nyitóit meg. A gyűlés tárgyalta a mo
torkerékpárosok sérelmeit s elhatározta, hogy 
• KMAC utján küldötlségileg keresi fel a ke 
reskedclcmi'.gyi minisztert, nkinél kérelmezi nz 
utforgnlmi és gcpjármütörvónyjavaslat készíté
sénél a motorkerékpárosok érdekeinek figye
lembevételét. Végül elhatározta a nagygyűlés, 
hogy a következő 1930. évi vándorgyűlést 
Egerben tartják meg.

— Számos női bajnál a természetes ..Ferenc 
József koserüviz használata végtelen nagy 
megkönnyebbülést szerez. A nőorvosi klinikák 
bizonyítványai tanúsítják, hogy a rendkívül 
•nyhe hatású Ferenc József vizel különösen a 
szülészeti osztályon H legjobb sikerrel alkal- 
piazrák. Kapható gyógyszertárakban, drogé
riákban és fíUzcrüilclvkLcn.

Vakmerő betörés történt a tegnapra vir
radó éjszaka a Felső erdősor 1. számú 
házban. A házban lakik Wőlffel Sándor 
rendőrfötonácsos, a belügyminisztérium ide- 
gencllenőrzö osztályának vezetője. Wőlffel 
főtanácsos rövid idő óta nyári szabadságon 
vap és

családjával együtt vidékre utazott 
üdülni, a lakást pedig gondosan lezárták. 
Tegnap reggel azután a házbeliek észrevet
ték, hogy az ajtó fel van törve és

Vasárnap délelőtt a főkapitányság két éj
szakai rablótámadás ügyében indítóit nyo
mozást. Az egyik Pestszentlőrincen történt, 
amelynek szenvedő hőse Biró Lajos Szil
veszter vegyészmérnök, aki a rendőrségen 
tett bejelentésében elmondotta, hogy teg
napról mára virradó hajnalon a pestszentlő
rinci kőolajgyár mellett egy ismeretlen fia
talember megtámadta, majd

valamilyen súlyos tárggyal úgy félbe
vágta, hogy eszméletlenül terült el a 

földön.
Később az örszemcs rendőr találta meg 
Biró Lajos Szilvesztert, akit a mentők első 
segélyben részesítettek, majd a lakására 
szállították.

Ugyancsak hasonló éjszakai rablótáma- 
madás történt Budapesten a

— Orvosi hir. Tüdőbetegeknek dr. Vig 
Sándor, hazaérkezvén, újból rendel V., Szi
get-utca 5.

— Az uj Ostende — a budapesti Broadway 
uj látványossága. Három nap óta uj látványos
sággal és értékkel gazdagabb Budapest. A Rá- 
kóezi-utra, a budapesti Broadwayre varázsoló- 
dőlt amerikai gyorsasóggal egy méreteiben is 
amerikai stilü szórakozóhely: az Ostende-k&vé- 
ház. mely fényben, ragyogásban, pompában és 
ízlésben komoly versenytársa az előkelő kül
földi szórakozóhelyek egész sorozatának. 
fírosz Ödön, az Ostende tulajdonosa, minden 
tekintetben számottevőt alkotott a kávéház át
alakításával. ízlés, nagyvonalúság vetekszik a 
pompával és idegenforgalmi propagandaeszköz
nek sem lehel különbet elképzelni, mint ezt a 
nívós helyet. Pénteken nyitotta meg kapuit nz 
uj Ostende-kávéház és azóla a szó szoros értel
mében szakadatlanul tolong ide a közönség. Az 
1500 férőhellyel rendelkező helyiség ajtajában 
rendőrök állnak és nem egyszer kellett per
cekre lezárni az ajtókat az özönlő közönség 
elöl, mert még pótasztalok beállításával sem 
tudták elhelyezni a publikumot. Érthető is ez a 
nagy érdeklődés, ha tudjuk, hogy mit nyújt az 
Ostende. Aranyszegélyes fehér egyenruhás pin
cérek sürögnek-forognak a márvány oszlop- 
csarnokos helyiségben, ahol délután Ábrányi 
Emil, a magyar kir. Opera ny. igazgatójának 
vezénylete alatt szimfónikus zenekar játszik, 
esténkint Vörös Feri bandája muzsikál. Éj
szaka pedig 11—12-ig Cselényl József, a Nem
zeti Szinház művésze énekel magyar nótákat. 
Lélekemelő, felejthetetlen látvány volt, amikor 
szombaton délután ezerötszáz vendég jelenlé
tében Ábrányi Emil megkezdte első hangver
senyét és a közönség áhítattal állva hall
gatta végig a Himnus magasztos dallamát. 
A nívós, művészi élvezetek sorozata mellett ki
tűnő konyha és páratlanul remek italok vonz- 
zók a közönséget az egész éjszaka nyitva lévő 
Ostendébe, ahol vasárnap is rekord-közönség 
fordult meg.

— Meggyulladt egy asszony ■ splrltuszlámpá- 
tól és halálra égett. Pécsről jelentik: Vasárnap 
délelőtt súlyos szerencsétlenség történt a so- 
mogymegyei Babőcsa nevű községben. Gresser 
Lajos vasul! pályaőr felesége a lakásban spiri
tuszon ételt melegített és véletlenül a ruhája 
tüzel fogott. Pillanatok alatt az asszony lángba 
borult A szerencsétlen nő Ijedtében kirohant a 
lakásból és a pályatöltés másik oldalán lévő 
malom felé futott. A mnlomból elszömyedve 
látták az égő asszonyt, aki iszonyú sikoltozás
sal rohant az utón ál és a malom kapujában 
összerogyott. A malomból azonnal segítségére 
siettek, de a szerencsétlen asszonyt már nem 
tudták megmenteni. Szörnyű kínok között rö
videsen kiszenvedett.

Vakmerő betörők kifosztották 
Wőlffel Sándor rendőrtanácsos lakását

betörők jártak a lakásban.
A vakmerő betörők, akik éppen egy rendőr
tisztviselő lakását választották ki, különféle 

értékes holmikat vittek magukkal.
A kárt eddig nem lehetett pontosan meg
állapítani, mert a család távollétében

nem tudják, ml hiányzik a lakásból.

A betörésről értesítették a vidéken nyaraló 
rendőrfőtanácsost, a tettesek kézrekerité- 
6ére pedig széleskörű nyomozást indítottak.

Az elszaporodott rablótámadások ügyében erélyes 
nyomozást indított a rendőrség

Podmanlczky-utca és az Eötvös-utea 
sarkán.

Belzs Zsigmond szabósegéd hajnali három 
óra tájban az egyik Eötvös-utcai kocsmából 
hazafelé indult, de alig tett két-három lé
pést, egy ismeretlen fiatalember megtámadta, 
akivel dulakodni kezdett, majd az éjszakai 
támadó Beizs Zsigmondot

a földre teperte s közben ezüst óráját 
s más értéktárgyait elrabolta.

A budapesti főkapitányság az utóbbi idő
ben törtónt több éjszakai rablótámadás 
ügyében erélyes nyomozást indított, meri 
az a gyanú merült fel, hogy ezeket a bűn
cselekményeket ugyanaz a társaság követi 
el.

— A nők barátin. A főváros és ■ vidéki n««y váro
sok hird>'lé>.el ostiopaln megjelent a Lysoform leg
újabb plakátja, amely őtlctcsségévcl s ízléses szinezé- 
révcl kitünően fejezi ki. miért barátja a Lysaform a 
nftknnk. Ex a plakAl a külföldi szakkörökben is szen
zációt keltett.

-- Két balélosvégO őng>|lkosság. Miskolcról jelentik: 
Miskolcon vasárnap kél halálos kimenetelű öngyilkosság 
történt. Vasárnap délután a miskolci Erdős-utca 8 
számú házban zsebkéssel összeszurkálta magát Sza
lonka! Magda biBzévcs cselédleány aki sérüléseibe 
réhany óra múlva belehalt. Tettét elkeseredésében 
követte el. mert gazdája megfeddte. — Vasárnap dél
után a Deák Ferenc-ulca fi szám alatti lakásán fel- 
nkt sztotta magát Kocsis Tál 41 éves magánzó. Mire 
látal ltak meghalt. Teltét búskomorságban követte el.

ADMIRAL
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Magyar-utca 5. Telefon: Aut 851-26.

— Ifj. Horthy Miklós — az Angol-Ma
gyar Bank aligazgatója. Az Angol-Magyar 
Bank igazgatósága ifj. Horthy Miklóst al
igazgatónak nevezte ki. Az uj aligazgató, 
mint ismeretes, a bank elnökének, gróf Ká
rolyi Imrének a veje és már szeptemberben 
elfoglalja állását. Az igazgatóság egyelőre 
még nem döntött arról, melyik reszortban 
fog ifj. Horthy Miklós tevékenykedni. Előbb 
sorjában meg fogja majd ismerni a bank 
különböző osztályait és csak azután törté
nik intézkedés végleges beosztásáról.

— A Palace kávéhdzban amerikai ötletesség, 
francia Ízlés, magyar vendégszeretet.

— Zola művei. Lapunk minapi számában bi
zonyára feltűnést keltett az a hirdetés, hogy a 
világhírű francia regényíró, Zola Emil müvei 
ingyen kerülnek a nagyközönség kezébe, ami 
nemcsak a magyar könyvpiacon, de az egész 
világon a szenzáció erejével hatott. Az élet nagy 
regényírójának hatalmas, izgalmas müveit, mint 
a hozzánk érkező rendelések bizonyítják, min
denki sietve igyekszik megszerezni, hogy könyv
tárában méltó polcra helyezze. Aki tehát in
gyen, a hirdetésben megjelölt módon akar Zola 
müveihez jutni, vágja ki a lapunkban megjelent 
szelvényt és küldje be Zola müveinek kiadójá
hoz, a Gutenbcrg vállalathoz (Budapest, IV., 
Váci-utca tizenhét), ahol a 32 kötetre tervezett 
első ciklus nemsokára megkezdi diadalmas út
ját a nagyközönséghez.

— Steyr cslllagtura. A sokszáz főnyi magyar
országi Steyr autótulajdonos, de rajtuk kivül 
az egész magyar motorsporttársadalom is nagy 
érdeklődéssel tekint a Steyr magyarországi 
képviselete által szeptember 8-án és 9-én ren
dezendő csillaglura elé. A rendkívül mulatsá
gosnak Ígérkező kirándulás szervezését Rőck 
István vezérigazgató teljesen átengedte az el
adási központ közszeretetben álló fiatal és lel
kes gárdájának Martens Caesar rendezi a lep
sényi ghymkánát és tréfás versenyeket, rajta 
kivül Salacz Oszkár, dömsődi Hajós Imre dr. 
és Ottllk Lajos vesznek még részt a rendezés 
munkájában. A cslllagtura célja u „Lepsényi- 
autóbár", ahonnun a mintegy 200 főnyi Steyr 
kocsitulajdonos kiránduláson vesz részt Bala- 
ton-Földvárra. A boldog Steyr autótulajdono
sokon kivül sok vendégutas és a sajtó meghí
vott képviselői vesznek részt az előreláthatóan 
nagysikerű csillagturán.

— A Magyar Lázlforgsfml Rt. ő»l menetrendje mcji- 
tcmbcr 2-án reggel lép életbe. A legfontJtabb Csatla
kozások Velence, München. Zürich, Prága. Drcsdun, 
Berlin stb. felé továbbra b fentmaradnnk, dacára an
nak, hogy a korai napnyugta a menetidők szűkítését 
teszi szükségessé. A társaság gondoskodott arról, hogy 
n budapesti utasoknak nocsak a kora rcgB'*l! órákban, 
liánom délután 2 órakor is repülőjárat álljon rendel
kezésűkre Wien irányába, mely egyben lehetővé teszi 
a bécsi utasoknak is. hogy félnap alatt intézzék el 
Budapesten üzleti ügyeiket. Ezentúl tehát úgy a buda
pestiek, mint a bécsiek reggel repülhetnek át a másik 
városba és délután térhetnek vissza lakóhelyükre. Ax 
őszi menetrend október 13-ig marad érvényben és az 
összes napilapokban megtalálhatók.

AlapfltafoN fSBá
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— Felavatták a Szent Domonkos rend 
székhóxé.L Vasárnap délelőtt 1! órakor ünnepé
lyes külsőségek között avatták fel a Szent Do- 
monkos rendi egyházközség székházál, amely 
tudvalévőén azelőtt a szocialista vasmunkások 
otthona volt. Az ünnepély előtt délelőtt 10 óra
kor nagy mise volt a Domonkos rendi temp
lomban, amelyet dr. Mészáros János érseki 
helynök celebrált fényes papi segédlettel. Az 
avató ünnepséget a székház hatalmas udvarán 
tartották meg 300 főnyi közönség elölt. A köz
életi előkelőségek nagy számban jelentek meg 
az ünnepségen. Ott voltak dr. Sipőcz Jenő. 
Haller István, Zsembery István, az Országos 
Kalholikus Szövetség elnöke, Körösg Henrik 
miniszteri tanácsos, Blasner Hugó tüzoliófÖpa- 
rancsnok-helyettes és mások. A díszközgyűlést 
Perneczky Jenő nyugalmazott altábornagy nyi
totta meg, utána Mészáros János érseki hely
nök és Galovich Jenő számoltak be az egyház
község kulturális céljairól. Mujd Haller István 
mondott beszédet. Az ünnepélyt lakoma kö
vette a Kulturház dísztermében, amelyen a fő
város képviselői és az egyházközség elöljáróság 
tagjai vettek részt

— Ha s Palace kávéháziba jár, kényelme leg
nagyobb, költsége legkisebb.

«— A Bethlen Gábor Kör Leányinternátusa, 
A magyar protestáns egyetemi és főiskolai hall
gatók Bethlen Gábor Köre folyó évi szeptember 
hó 15-é(ől kezdődően a Muzeum-köruton (min
den egyetemhez kézéi) leányinternátust állít 
fel. Jelentkezni és érdeklődni a kör irodájában 
IV., Királyi Pal-ulca 0. lehet

— Zoli jutalomjátéka. A főváros kedvenc 
mókacsinálójának, a Bckelov-clrkusz kister
metű Zoli bohócának jutalomjáléka csütörtö
kön, szeptember 6-án lesz a Bekelov-cirkusz- 
bán. Az ünnepi műsorban a legkiválóbb artis
tát nevelt láthatjuk, akik legjava képességűk
kel fogják népszerű kollégájuk estéjének sike
rét elősegíteni. Azonkívül a gyermekek még 
külön meglepetésben is részesülnek.

— Tomboló sikert arat minden este a Papa
gáj megnyitó műsora.

—* A Magyar Műszaki Szövetség megalaku
lása. A műszaki munkaadók és alkalmazottak' 
elhatározták a Magyar Műszaki Szövetség 
megalakítását. Száztagú szervezőbizoltsóg végzi 
a munkát, amely vasárnap gyűlést tartott és el
határozta, hogy megalapítja a Magyar Műszaki 
Szövetséget, mint a felső ipariskolát végzettek 
érdekképviseletét. A szervezőblzoilsóg élén Sze- 
behely Győző, Spalt Ottó, Kemény Lajos és Bar- 
tos Aladár állanak. A? alakuló közgyűlést szep
tember 15-én tartják a régi képviselőházban és 
a szövetség elnöki tisztségét Faller Mihály. 
Beszkúrt-föfelügyelőnck ajánlják fel.

— Tekintse meg a Kézműipari Tárlatot.
— A Röser nyilvános négyévfolyamu fia 

felső kereskedelmi iskolában és internátusbán 
(VI. kér., Aradi-utca 10.) a beiratások folynak. 
Az előadások szeptember 4-én megkezdődnek.

—- Megalakult az Országos Magyar Ipar! Jd- 
záloglnlézct. A gyáripar hitelügyének megoldá
séra hivatott Országos Magyar Ipari Jelzálog- 
Intézet szerdán délben tartotta alakuló köz
gyűlését a Pénzintézeti Központ helyiségében. 
Az intézetnek 10 millió pengő alaptőkéje van. 
amely 10.000 részvényre oszlik fel. Ebből 
8000-et a kincstár, 2000-et pedig a GyOSz jegy
zett. A közgyűlésen megválasztottók az igazgató
ságot és a felügyelőbizottságot, Friedmann Ernő 
dr.-t pedig adminisztrateur deleguévé nevezték 
ki. Elnökké Zichy János gróf és vezérigazga
tóvá Hámos Róbert választatott meg. Az uj in
tézet a GyOSz székházában, Béla-ulca 2. szám 
alatt kezdto meg működését. Az ügyvezetöséget 
az igazgatóság legközelebbi ülésén nevezik ki.

—- A „Szikra*4 Magyar Gyujtógyárak Rész- 
vénytársasúg Fleisslg Sándor alelnök elnöklete 
alatt alaptökeemelö rendkívüli közgyűlést tar
tott. A Svenska Tandsticks Aktiebolagct (STÁB) 
ugyanis a magyar kormánnyal kötött ismeretes 
szerződése értelmében kötelezettséget vállalt, 
hogy az egész magyar gyufaipart egy társa
ságba egyesíti. Ennélfogva a STÁB apportként 
bevitte a „Szikrádba az albertfalvi, kecske
méti, tokaji, kiskunfélegyházi, szombathelyi és 
kecskeméti gyufagyárakat, továbbá ezek 
nyersanyag-, kész- és félgyárlmánykészletét; a 
rendkívüli közgyűlés pedig kibocsátott 168.000 
darab, egyenként 6.— pengő, összesen 
10,008.000.— pengő névértékű „B“ sorozatú qj 
részvényt, melyek a STAB-nak e gyárak éa 
egyéb értékek ellenében kiadatnak. A „Szikra** 
alaptőkéje ezáltal 12 millió pengőre emelke
dett. A mindenkori évi nyereségből elsősorban 
az „A“ sorozatú részvényeket illeti meg a név
érték 20% -ónak megfelelő 12.— pengő oszta
lék és a „B" sorozatú részvények csak akkot 
kapnak osztalékot, ha az „A" sorozatú részvé
nyek osztalékigénye, sőt az előző évekről eset
leg elmaradt osztalékhótralékigénye is, már ki
elégítést nyert. Ha pedig a „B“ sorozatú rész
vények 20%-kos osztalékának levonása után is 
marad nyereség, úgy az esetleg még felosz
tandó nyereségmaradványban a két részvény
típus egyenlő arányban részesedik. A fent fel
sorolt gyárak megszerzése folytán az egész 
magyar gyufaipar a „Szikra"' Magyar Gyűjtő
gyárak R. T. keretében egyesittetett, mely hi
vatva lesz az ország egész gyufaszükséglctét ki
elégíteni.

— A Moktár-r&zvény bevezetése a genfi 
tőzsdép. Genfből arról értesítenek, hogy a 
Comptoir d’Escompte de Génévé a Magyar Or
szágos Központi Takarékpénztár (MOKTAR) 
részvényeit folyó hő 27-én az ottani tőzsdén 
bevezette.
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Vass József népjóléti miniszter 

vasárnap felavatta a Társadalom 
egészségügyi Múzeumot

Ma délelőtt kezdődik az iparí balesetügyi kongresszus
Ma délelőtt ünnepélyes keretek között avatta 

fel Vass József népjóléti miniszter a Társada
lomegészségügyi Intézetet és Múzeumot és 
egyben megnyitotta a Munkásvédelmi Baleset
ügyi kiállítást, melyet az intézet az ipart balese
tek és betegségekkel is foglalkozó orvosok ötö
dik nemzetközi kongresszusa alkalmából ren
dezett.

A megnyitó ünnepségen, amelyen díszes és 
nagyszámú előkelő, közönség vett részt Guőry 
Tibor dr. helyettes államtitkár mondott üd
vözlő beszédet Utána dr. Barla Szabó József 
a Munkásbiztositó Intézet, Némethy Béla ta
nácsnok pedig a főváros nevében üdvözölték 
az uj intézetet Ezután

Vass József népjóléti miniszter 
beszélt. Hangsúlyozta, hogy ma, amikor min
denki szociális problémákról beszél, a szociális 
bvgiéna kérdéséi egészen elhanyagolják, pe
dig ez

a legalapvetőbb tényezők közé tartozik.
Az államnak és a társadalomnak kötelessége 
ezt a nagy munkát alátámasztani és a legve-

szélyeztetebb nóprétegek javára felvirágoztatni. 
A nagy tetszéssel fogadott beszéd után Gortvay 
György dr. nz intézel igazgatója végig kalau
zolta a minisztert és a vendégeket a kiállításon

Vasárnap folyamán úgyszólván minden kül
földről érkező vonat a kongresszusra érkező 
orvosok és szakemberek

egy-rgy csoportját hozta a világ legtöbb 
államából.

A kongresszusra érkezeit külföldi és magyar 
orvosok vasárnap este a Gcllért-szállóban is
merkedő estre jöttek össze, amelyen a magyar 
tudományos és közélet számos kitűnőségei is 
megjelent.

Hétfőn délelőtt nyílik meg űnnepies keretek 
között az Akadémiai nagytermében

nz ötödik nemzetközi balesetvédelmi kon
gresszus.

A megnyitó beszédet Verebéig Tibor doktor a 
végrehajtó bizottság elnöke mondja, utána Vass 
József népjóléti miniszter, a kormány nevében 
üdvözli a megjelenteket, majd a külföldi álla
mok képviselői szólalnak fel.

GRILL
PÁRISI IÍAI.HK1

Paulny Ede-utca 35. Telefon: 988—09.

MEGNYÍLT!
Uj vezetési U| irány! Párisi reuül Külföldi attrahelóh!

Magyarország* uj bukaresti 
követe: Algya-Pap Sándor

letartóztatták Merza Mihályt, 
a gyulai ékredö-wiért

Báró Korányi Frigyes párizsi követünk, 
mint ismeretes, távozik állásából és a /’énz- 
intézeti Központ elnöke lesz. Ez már befe
jezett tény és ezzel egy időben gondoskodni 
kellett utódról is. A párizsi magyar követi 
tisztség betöltésére vonatkozólag mór meg 
is történt a véglegesnek látszó döntés.

Korányi báró helyére Villan! Frigyes 
kerül,

a kitűnő, képzett diplomata, Magyarország 
jelenlegi bukaresti követe. Villani pótlására 
a követi székben szintén lépések történtek 
már. Az első tervek szerint

Moldován Sándor, a jelenlegi athéni 
ügyvivő került szóba

a bukaresti követi állás betöltésénél. Ké-

miniszteriális szolgálatot teljesítő magas-* 
ranc‘1 katonára. A legújabb hirek szerint 

a kormány Álgya-Pup Sándor tábor
nok, honvédelmi államtitkárral tölti 

be a bukaresti követi állást,
mig a honvédelmi államtitkár — mint mát 
ismeretes — Gömbös Gyula lesz. Álgy a-Papp, 
Sándor

mint kinevezett rendkívüli követ és 
meghatalmazott miniszter 

el uj beosztását. Kinevezéséről mégfoglalja
nem történt intézkedés, azonban teljesen jót 
informált és beavatott helyről szerzett ér
tesülésünk szerint pillanatnyilag az a hely
zet, hogy Álgya-Pap Sándor követsége be
fejezettnek tekinthető, ha csak valami ujab-

söbb azonban ez a terv módosult és nem'bán felmerülő terv nem hiúsítja meg a mag 
aktív diplomatára esett a választás, hanem véglegesnek látszó kinevezést.

Gyula, szeptember 2.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon je

lentése.) Nagyarányú bűnügy felderítésén 
dolgozik napok óta dr. vitéz Világhi László 
rendőrtanácsos vezetésével a gyulai rendőr
ség. Több mint százezer pengőre rugó ősz-1 
szeget csalt ki különböző emberektől az éb
redő politikának gyulai vezéralakja, Merza 
Mihály, aki a forradalom utáni ébredő moz
galmaknak egyik leghangosabb irányítója 
polt.

Merza Mihály neve akkor vált közismertté 
'Gyulán, amikor a szélső jobboldali áramla
tok felekezeti ellentéteket szítottak a vidéki 
városokban. Merza közéleti szereplését arra 
használta fel, bogy vagyonát megsokszo
rozza. Sikerült különböző társaságokba be
férkőznie, sőt igazgatósági taggá is válasz
tották néhány vállalatnál, ötszáz hold föl
det vásárolt össze Gyula környékén. Később 
mikor ezek a szélsőséges mozgalmak el e
tek, elvesztette befolyását a vállalatoknál is. 
Földjének nagy része szintén elúszott és a 
tőzsdén nagy veszteségek érték. Kereskedni 
kezdett nagyban, de egyik vállalkozása sem 
sikerült. Az adósságok hullámai átcsaptak a 
feje felett és egyre-másra érték a végrehaj
tások. Ekkor egy merész fordulattal ingat
lanát, vagyonának megmaradt romjait kis
korú gyermekei nevére íratta. Majd feluta
zott Budapestre s a nála levő telekkönyvi 
irattal, amelyen még az átírás nem volt fel
tüntetve,

budapesti bankoktól nagyobb kölcsönö
ket vett fel.

Legutóbb 150 hold földet vásárolt Kakas
féken. A vételkor kikötötte, hogy csak ak-

Az 
át-

kor fizet, amikor az átírás megtörtént 
eladók jóhiszeműen belementek ebbe és 
íratták a földet Merza nevére. Az átírás után 
jelentkeztek a pénzért, Merza azonban ki
jelentette, bogy az ingatlanokat már kifi
zette és merészségében annyira ment, hogy 

ő jelentette fel az eladót — zsarolásért.
A rendőrségi kihallgatások során ezután ki
derült, hogy Merza milyen ravasz fondor
lattal akart a föld birtokába jutni. Az eset
nek hire terjedt és másnapra már

közel harminc feljelentés érkezett 
a rendőrségre Merza Mihály ellen. És ek
kor kitűnt, hogy Merza a gyermekei nevén 
álló birtok termését állva, levágva és kicsé
pelve

több helyen is egy Időben eladta, 

de egyiküknek sem szállította le, hanem 
végül egy pesti cégnek adta el.

A feljelentések beérkezése után dr. vitéz 
Világ hy László rendőrtanácsos intézkedett, 
hogy Merza Mihályt a rendőrségre előállít
sák. A detektívek azonban nem találták a 
lakásán. Megtudták, hogy a lóvásárra ment. 
Motorkerékpáron kihajtattak a vásárra, ahol 
épp abban a pillanatban fogták el, amikor

száz lovat akart hitelbe megvásárolni.

Bevitték a rendőrségre, ahol 
a rendőrtanácsos kihirdette előtte az 
előzetes letartóztatásról szóló végzést

A rendőrség nagy eréllyel folytatja a nyo
mozást és igyekszik összeállítani Merza Mi
hály bünlajstromát, mert ugy vélik, hogy 
nagyon sokan még nem tették meg a felje
lentést ellene.

Kid Nomo néger boxboj- 
nok vasárnap mérkőzés 

közben lábát törte
Vasárnap délután súlyos szerencsétlenség 

történt a Millenáris pályán rendezett box- 
mérkőzésen. A vasárnapi verseny legkiemel
kedőbb eseménye a magyar Hudra és a né
ger Kid Nomo küzdelme volt. A verseny sza
bályos keretek között folyt. Az ötödik menet
ben egy összeütközésnél Kid Nomo szaltó- 
ugrással akart kitérni Hudra ütése elől. Az 
ugrás azonban nem sikerült,

a néger boxoló megcsúszott, keresztül- 
esett Hudra csípőjén és olyan szerencsét

lenül zuhant, hogy lábát törte.

A baleset óriási izgalmat kellett a közönség 
soraiban. Az állóhelyek közönsége áttörte a 
kordont és ellepte az elzárt helyeket. A rend 
teljesen felbomlott és a rendőrök alig tud
ták visszaszorítani a ring körül tolongó kö
zönséget. Csakhamar megérkeztek a mentők* 
akik a néger borolót a zsidókórházba vit
ték. Elszállítása után lovasrendörök oszlat
ták szét az izgatott tömeget.

A cseléd kikölcsönözte a nagy
sága ékszereit - a cselédtől 

ellopta az elegáns udvarló
főkapitányság lopási csoportja tragikomi- 
lopás ügyében folytat vizsgálatot, amit 
az tesz sajnálatossá, hogy egy fővárosi 

' ' “ ...................... B.
ideig Péter

Lelőtte a vőlegényét 
Pilisen egy fiatal leány

Vasárnap este Pilis-Kőszegből, mellén sú
lyos lőtt sebekkel a Szent /staán-kórházba 
szállították Balogh Gyula 24 éves hentes
mestert. Mikor magához tért, rendőri bi
zottság ment a kórházba és kihallgatta. Ba
logh elmondotta, hogy pilisi lakásán ma dél
után felkereste a menyaszonya, akivel szó
váltásba keveredett. A veszekedés hevében 
» leány kézitáskájából

revolvert rántott elő és töblwzör rálőlL 
Három golyó a mellébe fúródott és véresen 
összeesett. Látta még, hogy menyasszonya 

a merénylet után kifutott a házból.
A főkapitányság az éjszakai órákban érint
kezésbe lépett a pilisi csendőrséggel és meg- 
inditották a vizsgálatot a revolverei 
rénylet hátterének tisztázására.

A 
kus 
csak 
uriasszonyl érzékenyen megkárosítottak. 
J. dr. ügyvédnél szolgált hosszú ‘ ’
Gizella 24 éves szobalány A bubifrizurás szo
balány, aki különben elegánsan is öltözködött, 
egyik vasárnapi kimenője alatt megismerkedett 
egy jól öltözött fiatalemberrel, akiről azonban 
csak annyit tudott, hogy Pista a keresztneve. 
A fiatalember hevesen udvarolt a lánynak, aki 
nem akarta elárulni udvarlója előtt, hogy 
szobalány, hanem azt mondotta, hogy hivalal- 
noknő. Megismerkedésük után megbeszélték, 
hogy a következő vasárnap ujra találkoznak. 
Péter Gizella napokon "át készült a találkozóra 
és hogy méltó legyen az elegáns udvarlóhoz, 
ékszereket akart szerezni. Szombaton észrevét
lenül ellopta a nyltvahagyott szekrényből 
gazdasszonyának ékszerkazettáját és ma dél
ben ezekkel az ékszerekkel felékesitve jeleni 
meg a randevún. Egy körúti kóvéházba men
tek. ahol meguzsonnáztak. Beszélgetés közben 
a fiatalember érdeklődve nézegette az elegáns 
ékszereket, a leány pedig dicsekedve adta ke-

zébe egymásután a gyűrűket, nyakláncot, végül 
pedig a brillians fülbevalót Is odaadta. Pisla 
egy darabig nézegette, azután hirtelen zsebre* 
tette és tréfásan mondotta:

— No, most ellopom as ékszereit?
Péter Gizella nevetett a tréfán és tovább be
szélgetlek. Egyszerre csak felállt a fiatalember 
azzal, hogy a telefonhoz megy és rögtön visz- 
szajön. A szobalány várt, az udvarló azonban 
nem jelentkezett. Végül is rosszat sejtve, ér
deklődni kezdett és ekkor kiderült, bogy

a tréfás udvarié észrevétlenül megszökött 
az ékszerekkel

és csak kalapját és botját hagyta emlékül aZ 
asztalnál. Péter Gizella sírva ment vissza szol
gálati helyére, ahol időközben már észrevették! 
az ékszerek eltűnését. Rögtön a lányra terelő
dött a gyanú és rendőrt hívtak, aki a főkapi
tányságra kisérte Itt sírva tett vallomást:

— Imponálni akartam a Pistának és ezért 
kikölcsönöztem a nagysága ékszereit, de ké
sőbb vissza akartam tenni a szekrénybe —< 
mondotta.

Két nrilány Különös Kalandja a román határon
Sarkad, szept 2.

Kellemetlen kalandban volt részük vasár
nap délelőtt Schwarc Olga és Margit urileá- 
nyoknak, akik a Fekete Körösön csónakáz
tak. A folyó másik partján húzódik tudva
levőm a trianoni határ. Az egyik oldalon 
komorarcu román örök állnak, a másikon 
P®dig a magyar határrendörség teljesít szol
gálatot

A két leány kedélyesen szórakozott a 
*en és észre sem vették, hogy csónakjukkal 

átmentek a trianoni határon.
A románok azonban már régóta figyelték a 
csónakot és mikor az román területre ért, 
felszólították őket, hogy kössenek ki a par
ton.

I Szenzációs a

megnyitó műsora!

A leányokat azután elfogták.
A magyar parton cirkáló határrendőrök 
észrevették, amikor a két leány a románok 
kezeibe került, azonnal akcióba léptek ki
szabadításukra. Először a parton át kiabál
tak egymásnak a román és a magyar határ
rendőrök, majd később egy-egy megbízottat 
küldtek a határra. A megbízottak formális 

egyezségi tárgyalásokba bocsátkoztak 

a lányok sorsa felől. A magyar határrendőr- 
ség ugyanis ugyanekkor szintén elfogott né
hány magyar területre tévedt románt. A tár
gyalások eredménnyel is jártak és a két 
leányt a románok kicserélték a magyarok 
részéről foglyul ejtett románokkal.

PAPAGÁJ
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S Z I MI Á Z % I
KISROTT ÉS PETI

Erről o kél fialni színészről Imi kell. A Kií
ródról és a Feliről, ök ugyanis 
szezon reménységei.

a színházi

II.
Egy kis drámát játszanak az Andrássy-uti 

Színházban. Zilahy Lajos irta, a címe: Peti- 
' ' ?y egy bizonyos kültelki 

játszik — ugy táplálja

kednl kezdtünk ■ színészi bravúrokban, amit 
nehezen lehet elfelejteni.

Kisrotlból egyszerűen Rótt Sándor lett, egy 
ambiciózus fiatal kezdő, aki azonban menten: 
lehet minden színpadi mesterséget gyakorló 
urnák és Hölgynek.

gyár fiukból álló artista-csoport, amely 
filmszerűen érdekes pantomimet produkál, 
a pesti közönség tapsainak ajánlásával 
kezdi meg jól induló pályáját. Bellák Mik
lós szerencsésen pótolta Béres Oszkárt. Biz
tos, hogy a pesti közönség hamar megsze
reti. Békeffy Lászlót kissé fáradtnak láttuk 
a Royal Orfeum premierjén.

A Fővárosi Operettszinház mai Zenebona elő
adásának

kán. Ajtó] vnn szó, hogy — ---- 1 . ........
szabó — akit Kisrott _o-,
rujól vérével bankhivutalnokká leli fiát, mi
ként ezt a pelikán madarak teszik csemetéik
kel. Állal! hősiességgel. Ex a Sinka bácsi a 
szabó; mikor tékozló fia újból és újból pénzl 
kér, cslknr és présel, azt mondja, hadd tom
bolja ki magát a Lacii Mikor meg Laci slk- 
ka-AZt a bankból, Jehorgnsztja fejét, de azután 
jó reménység csillan szemében és azt mor
mogja: a Laci becsületes fiú. Ez a pelikán
szeretet, amely oll lebeg, ott fénylik, ott ma- 
gnsztossd a kis józsefvárosi sznbómühelybcn, 
nem tragikus hőst, hnnem embert csinál a 
színészből. Ez az ember volt a Kisrott.

III.
Nem tudom sznbad-e megírnom, hogy azzal 

ültem be az Andrássy-uti Színház premierjére, 
hogy ott a Pelikán cimü drámában alaposan 
kimulatom magam a Kisrotton. Azon a Kis- 
rolton, akin negyven éve nevelnek a pestiek 
és magam is Jó egynéhány éve könyvelem el 
zsargon-komikusnak. Nem tudok csak Őszin
tén írni és ékért mondom őt zsargon-komikus
nak, akire ráragadt a Kisrott név és aki olyan 
speciálilása volt Budapestnek, mlnt Mover 
Bécsnck. As első jelenetekben még mosolyra 
torzult nz arcom, de azután rémült idegesség
gel vettem észre, hogy nem rekeszizmaim 
nyugtalankodnak, hanem valami egészen más 
bizsereg a szív táján, ha meglátom ezt a kicsi 
rokkant, szelidarcu, őzszcmü, torzonbors ba- 
juszu emberkét, amint majomszeretettel simo
gatja és csókolgatja rossz fia kalapját. Zilahy 
se haragudjon, de mellékes most ebben a pil
lanatban darab, a keret, nz embert érzi min
denki a szivében és egy fiatal uf színészt lát a 
színpadon, akit még sohasem látott. Ex as uj 
színész, ez a kezdő

negyvenévi komikust múlt alán olyan 
leckét adott

nekem és a többieknek, akik már kissé kétel-

IV.
Pell?l Van ott a szabómühely emeletes sar

kában egy varrógép. Mellette tört lábát ki
nyújtva mercszgcti egy szegény szabósegéd. 
Egyik kezével cérnát csomóz, szemével kissé 
kíváncsian, de inkább fásultan nézi a szabó
műhelyben lefolyó drámát Teherbe esik egy 
fiatal leány, főbelövi magát a sikkasztó bank
hivatalnok, pereg, kavarog az élet, <5 lassan 
lebotorkál a lépcsőkön, odamegy az eltaposott 
fiatal leányhoz és beszélni kezd. Elmondja, hogy 
ő is elesett. A kis szabóinast elütötte a villa
nyos. Mivel lelencházból kerüli ki, akkor sem, 
most sem törődik vele senki. Olyan mindegy 
az egész ...

Ez a Peti a szív hangján beszél. Érzem mö
götte a vonagló szabóinast a 23-as kocsi alatt, 
érzem a robogó körút életét, az elesettek fój- 
drtlmút, szomorúságát és tisztult életfilozófiá
ját. De mást is érzek mögötte: a művészt.

V.
Nagy, súlyos és jelentőségteljes a szó, de 

nyugodtan és bátran névjegyére nyomhatja 
ezt a kis Peti. Beszéltem vele és megkérdez
tem, hogy jutott ehhez a hanghoz?

— Kilenc éve vagyok színész — mondja, 
— folyton apró szerepeket játszottam. Tavaly 
már felfedeztek egyszer a Trojkában, amikor 
egy hülye orosz parasztot játszottam. Folyton 
nézem az életet és talán kicsit látom is. Kilenc 
évi szinészségem alatt

bét évig egy olajos bakancsban Jártam — 
harisnya nélktlL Szegény voltam mindig, 
most Is szegény vagyok, özvegy anyámat 
tartom el éa rágondolok mindig, mikor ■ 

színpadra lépek.
Azt hiszem, hogy az ő hangján beszélek.

VI.
Rótt Sándor és Peti Sándor kijárták az élet 

fognak61' M°St m4f Tanítani Is

Stob Zoltán.

érdekes vendége
volt. Az egyik páholyban ült Julius Hlrschfcld 
a Presse európai hírű színikritikusa. Julius 
Ilirschfeld Bécsien állandóan magyarok társa
ságában van, jó barátja Molnár Ferencnek és 
Heltal Jenőnek is. A magyarok iránt rendkí
vül érdeklődik. Ezt bizonyítja Budapestről szóló 
könyve is, amelyet Herczeg Géza társaságában 
irt meg.

NAGY ENOKE 
szenzációs konforansza az Olimpiászról a 

Terézköruti színpadon 
Kezdetei Tel.: 265-84

Szenes Béla föltámadt
A Palace filmszínház csütörtöktől kezdve 

olyan filmet tűz műsorára, amelynek színpadi 
formája nagyon kedves volt a pestieknek. Sze
nes Béla, a tragikusan elhunyt Írónak „Nem 
nősülök" cimü viyjátékáról van szó, amelyről 
Amerikában készítettek pompás filmet. Az 
amerikaiak vigyáztak arra, hogy Szenes Rélá- 
nak szelleme ne sikkadjon el filmfelvételek 
során, a film pesti átültétől pedig ezt tartva 
szem előtt Nóli Károllyal, a poszthumusz Sze
nes-darab befejezőjével és Kálmán Jenővel az 
ismert és kitűnő humoristával íratták a film 
kisérőszöoegét. Nem lehet túlzás, ha azt állít'* 
fűk, hogy a „Nem nősülök'* című filmben Sze
nes Béia újra feltámadt, az a Szenes, aki min
dig kacagtatta, szórakoztatta a közönséget A 
film főszerepét Luise Mórán, a fiatal holly
woodi fllmszinészgárda egyik sztárja játssza. 
4 Palace kísérő műsorául egy Lla Mara filmet 
ad, amely „Marietta királysága" címen fog 
peregni csütörtöktől kezdve.

fiat 
tárja

Pénteken premiert

„Ifiary Dugan bűnösre
Vígszínházban

Vasárnap is próbálták a Magyar Színház
ban Egyed Zoltán darabját, „Az égő szok- 
nyá”-t. A nagyvonalú, tartalmas színmű 
vasárnapra egy

ragyogó betétszámmal gazdagodott
Ezt a betétei a második felvonás bár-jelene
tébe illesztik. A híres párizsi Babette bárjá
ról van szó, amelynek tulajdonosa, Gaby 
Moineaux volt, aki jelenleg Dél-Amerika 
legragyogóbb revü-szlárja. Ez a Gaby 
Moineaux, vagy ahogy a párizsiak becéz
ték, a „Veréb Gaby“, két évvel ezelőtt még 
mezítláb árulta a virágot a Rue de la Paix-n, 
egy dallal csinálta meg karrierjét. Ennek a 
dalnak a gramofónlemezét szerezte be a 
Magyar Szinház és ezt a pompás, vérbeli 
párizsi zenét kottázta le Nádor Jenő, a szin
ház karmestere. Egyed Zoltán kérésére Har
matit Imre vállalta a világhírű dalnak ma
gyar szövegezését, amely vasárnapra elké
szült és amelyet már Tóth Böske boldogan 
próbált a Magyar Szinház színpadán.

SALAMON BÉLA 
két remek kablnetalakitása a 

TarázkOrutl Színpadon 
Keadete: MiP. Tel.: 205-51

V iszonválasz 
a Royal Apollo 
igazgatóságának

Elismerjük, hosy az ÍTftL A DNYESZTER a szezon 
egyik legsikerültebb filmalkotása, elismerjek, bogy a 
ROYAL APOLLÓNAK szinte kötelessége volt ezt a 
kiváló filmet műsorra tűzni, de ismerjék ej önök L\ 
bogy ml mégsem egyezhetünk bele, hogy a ZIGOTTO 
TŰZBEN cimü vicjátékattrakciónknak bemutatóját el
tolják. Ismételjük, mi a kismoziknái a filmet azzal a 
kikötéssel helyeztük el, hogy szeptember 6-án a ROYAL 
APOLLÓBAN Jelenik meg. Az eredeti megállapodáshos 
ragaszkodva, kénytelenek vagyunk az ügyet még a mai 
napon választott bíróság elé vinni.

Budapest, 1928 szeptember 3. ’

SZÍNHÁZI napló
A Király Színházi újdonságnak, a Puszi- 

pajlás-nnk próbái közben nagy bonyodal
mak támadlak, amelyek majdnem azt ered
ményezték, hogy a szinház egyik legkitű
nőbb tagjának, Bársony Rózsinak szerző
dését felbontják. A Király Szinház ugyanis 
Bársony Rózsira, Vaály Ilonára és Orosz 
Vilmára osztotta ki az operett női főszere
peit és csak később került a színházhoz 
Biller Irén, akinek kedvéért Bársony Rózsi
tól elvették a minden lében kanál, telefón- 
gírl szerepét. Bársony Rózsira ehelyett egy 
egész jelentéktelen szerepet akart bízni az 
igazgatóság. A fiatal szubrett, aki a „Szeret
lek” alknlmávnl is megmutatta, hogy a szín
ház egyik legfőbb erőssége és legreménytel- 
jesebb tagja, nicgnchcztell ezért és kijelen
tene, hogy

szerződését felbontja 
Nngynchczen lehetett csak megnyugtatni a 
kis Rózsii, akinek szerepét kibővítették és 
megfelelő módon aláhúzták.

Elek Ica é» Kegievleb Marietta 
két kis operettben a 

Terézköruti Színpadon 
Kezdete i Tel. i Z65-44

Herczeg JenO «■ Gárdonyi Lajos 
bohózatban, tréfákban, operettbon a 

TerűzMűrutt Színpadon 
Kérdett*: Tcl.i 263-84

Szombatról vasárnapra virradó éjjel Niz
zából Budapestre érkezett

Petrovich Szwetisláv
A kitűnő fllm-bonviván Belgrádba utazik és 
ulját csak egy napra szakította meg.

Két fiatal színésznő debütált szombat este. 
A Fővárosi Opercttszinházban a Zenebona 
primadonna-szerepét Szömörkényi Fran
ciska vette át, a Belvárosi Színházban a 
Nászé jszaká-ban Tímár lla igyekezett pó
tolni Honthy Hannát Mindkét fiatal szí
nésznő bemutatkozása csak

aktuálisabbá tette

a pesti színházak primadonna-kérdését.
A Royal Orfeum szeptemberi megnyitó 

műsorával olyan rekordot állított maga elé, 
amelyet nagyon nehéz lesz az Orfeumnak 
a jövőben felülmulni. Az Orfeum a legtel
jesebb készültséggel, a világ artista pro
dukcióinak krémjét hfftta most Pestre és 
így n tegnap esti bemutatót méltán nevez
hetjük

* lestkultasz, u erű, a KépséJ üsnepfael

A műsor kazánpontjában Andrea Rivel,- 
artista-csoport áll. Van ill egy Chnplin- 
szorü bohóc, aki játékosan és könnyedén, 
fintor és grimasz nélkül éppen akkor nevel
te! a legjobban, amikor a let/brimirotabb 
mutatudnualunl n: életit kor tártat fa. A mű
sor másik tengelye Ofpiy Roumn-Jf, egy 
érdekes amerikai szépség, aki valóban Jobb, 
mint Josephine Baker, akinek pedig egy
két mozdulatában érzik a fekete rncslernö.

A Fővárosi Operettszlnházban erősen folyik 
a próba a legközelebbi újdonságból a „Lulu"- 
ből. Ezt a francia operettet Harmath Imre tel
jesen kiforgatta eredeti mivoltából és olyan 
ragyogóan átalakította, hogy egész biztosan 
nem ismernek rá azok, akik a „Lulut“ Párizs
ban látták. Harmath a „Lulu“-hoz előjátékot 
irt A zenekart nyilán ulán nem megy szét ■ 
függöny, hanem ez előtt megjelenik Békeffy 
László és ijedten konferálni kezd:

— Bocsánat hölgyeim és uraim, az előadás 
nem kezdődhetik meg, mert a rendező, aki pe
dig mindenről gondoskodott, a legjobb szerep
lőket hozta ide, a legjobb operettet vásárolta 
meg, sőt még közönséget is hozott a színházba, 
de elfelejtett gondoskodni a legfontosabbról, 
ami egy operettbe kell: a gőrf-röl. Már pedig 
cnélkűl

nem kezdhetjük meg az előadást 
ha meg méltóztatik engedni, én 11 óráig kon
ferálni fogok ...

A közönség sorából ezután minden előadásra 
jelentkezni fog egy-egy masamódlány, gépíró- 
kisasszony, sőt talán gyakrabban egy „jól ne
velt uvlkisasszony'*, akik kimentik majd a za
varból a színházat és beállnak gőrlnek egy 
estére.

Kl.BA AIuiICR 
utolérhetetlen bumoru alakításai a

S2,nR?.?«H

'cl.: 263-84 A 4 Cl i más nevű artista-csoport a Roual
— ' I ——f) r f O >1 rtl J.Xf Insl.il ...lXrtl. rt —.*111 _ .Orfeumból indul viláRkörüli útjára. A ina-

DÖCSl szept. 6-lkl nagy Metro-Goldwyn attrakciói:
RAMON NOVARRO I
A zsarnok |

NORMA SHEARER
Retten a lejtőn

Szombatun, szeptember 8.£n e 1 0 s a U r

AZ í:t-Ó SZOKVVA
EGYED ZOLTÁN uj színmüve

__ J* ,£°-ed“er. ’MrdAn, c.üWrtókűn éa pénteken

HOTEL IMPERIAL
MagyarSzínházBÍRÓ LAJOS világhírű szirmüve

Szenes Béla legnagyobb sikerű vlgjátéka

NEM NŐSÜLÖK
Nóti Károly felirataival

csütörtöktől a Radiusban
Ma és minden este =—

WF J U J R A
ZENEBONA őrlmíszMinzdm

A RÉGI NYÁR- HONTHY HANNA VÁROSI SZÍNHÁZ 
Minden este Eéi 8-kor. Szeptember in-én 100-adszor.

AMIKÉI lUVIIS
Girsi RitoniA-jÉ

sikeréről beszél égési Budapest
Minden este a

ROYAL ORFiUMBM
Kezdete: 8 órakor Telefon s J. 411-88Telefon t J. 411-68

Insl.il


Dudapest, 1028 szeptember 3. HÉTFŐI NAPLÓ 7
A nemzetközi gyors
író kongresszus tagjai 

Szegeden
Szeged, szeptember 3.

A nemzetközi gyorsíró kongresszus, amelyet 
szombaton nyitottak meg Budapesten, vasár
nap Szegedre helyezte át tanácskozásainak 
székhelyét Délelőtt fél 11 órakor érkezett Sze
gedre tizenhét nemzet kiküldöttje, akiket a vá
ros hivatalosan, ünnepélyes keretek között fo
gadott.

A vendégek délelőtt megtekintették a városi 
múzeumot, ahol a szegedi gyorsírók egyesülete 
nemzetközi kiállítást rendezett, délben pedig a 
városházi közgyűlési termében folytatták ta
nácskozásaikat.

Puky Endro nyitotta meg a kongresszust, 
majd dr. Somogyi Szilveszter polgármester üd
vözölte az idegen kiküldötteket. A részletes 
tárgyalások során dr Schack Béla főigazgató 

nemzetközi gyorsíró világszövetség meg
alakítását Indítványozta.

Kisebb vihar keletkezeit, amikor a bécsi ki
küldött külön Gabelsberger rendszerű gyorsíró
szövetség megalakítására tett javaslatot. Végűi 
is sikerült az ellentéteket kiegyenlíteni és

a magyar Indítványt egyhangúan elfogad
ták.

Délben a kongresszus tagjainak tiszteletére 
a város 200 terítékes bankettet adott. A vendé
gek délután megtekintették a szegedi tanyákat, 
este pedig a város vendégei voltak. A küldöt
tek hétfőn utaznak vissza a fővárosba, megte
kintik a Balatont is és valószínűen pénteken 
utaznak haza. _______________________

Ujabb változások a 
rendőrségen

Néhány rendörfötisztviselö szolgálati be
osztásában történt változás tegnap került 
nyilvánosságra. Megbízható forrásból szár
mazó hirek további változásokról is szól
nak. A hirek szerint elsősorban a főkapi
tányság bűnügyi osztályának vezetésében 
következik be lényeges változás.

Katona Rezső dr., rendőrfőtanácsos, a 
bűnügyi osztály jelenlegi vezetője távo

lik állásából, 
helyébe Dorning Henrik dr. főkapitányhe
lyettes, a rendőrség országos szaktanul
mány! tanfolyamainak felügyelője kerül, 
akinek helyét viszont a tanfolyam eddigi ve
zetője, Vargha Lajos dr. kerületi főkapi
tány foglalja el. Ezzel egyidöben sor kerül 
a már régebben tervbeveti szervezeti válto
zásra is.

Vitéz Boronkay István ügyészségi alel
nök, négy melléje rendelt ügyésszel 

a főkapitányságon nyer beosztást és a jövő
ben a bűnügyi eljárások irányításában köz
vetlenül vesz részt az ügyészség.

Rövidesen nyugdíjazzák Székely Vladi
mír fökapitányhelyellest, a IV. kerületi ka
pitányság jelenlegi vezetőjét. Ennek az ál
lásnak a betöltésére vonatkozóan még nem 
történt döntés. Más beosztást kap Szalay 
Jenő dr. főtanácsos, a rendőrség sajtóügyi 
osztályának vezetője is, aki jelenleg a bűn
ügyi osztály helyettes főnöke.

Szalay főtanácsost, aki elismert kitűnő 
elméleti jogász, a belügyminisztériumba 

helyezik, 
ahol résztvesz az uj rendörtörvény előkészí
tésében. Változás lesz a deteklivfönöki ál
lásban is. Laky Lajos dr. főtanácsos detek- 
üv főnők távozik ebből a beosztásából és 
mini hírlik, az V. kerületi kapitányság 
vezetését veszi át, amelynek vezetője Do
monkos Gyula fökapilányhelyettes rövide
sen nyugdíjba vonul. Detektív/önöknek 
Rezsny Aurél és Kercsztessy Gyula főtaná
csosok kerültek kombinációba. Az ország 
egyik legnagyobb vidéki rendörkerűletében 
is változás all be. Szalay József szegedi ke
rületi főkapitány, aki csak nemrégiben ka
pott érdemei elismeréséül magas kitüntetést, 
nyugdíjba megy.

Helyébe Dóra István rendőrfőtanácsos 
kerül,

aki jelenleg a főkapitányság elnöki osztá
lyának vezetője, mig Dóra helyét az eddigi 
helyettes-vezető, Rajczy Géza tanácsos fog
lalja el. Bartha Endre főtanácsos, az újpesti 
kapitányság vezetője ügyészi megbízott lesz 
s helyébe Szilaveczky Lajos dr. főtanácsos, 
a lopási csoport vezetője jön.

va'a Int az összes h Dffizcrek IegoL.«‘.bban vTy

R 3-M E M V ! Mi H A L V M a senemü éüzell főiskola házi hangazerősze az 'Ilit.
■■napest. Mi/a Kiraiu-urca az. szám

Árjegyzék Uljajeülesca kUldeUk.

A főváros tisztviselői a 
városház udvarán nagy
gyűlésen tiltakoznak a 

drágaság ellen
Fizetésemelést követelnek

Az utóbbi hetekben nagy méreteket öltő 
élelmiszerdrágaság különösen érzékenyen 
érinti a tisztviselőtársadalmat. Egymásután 
mozdulnak meg a tisztviselői szervezetek s 
a munkás szakszervezetek mintájára gyűlé
seken adnak kifejezést a drágaság elleni til
takozásuknak.

A magántisztviselők testületéinek gyűlése 
ulán most, mint értesülünk,

Budapest székesfőváros tisztviselői ren
deznek nagygyűlést, amelyen a drágaság 
ellen kívánnak tüntetni és egyben a mai 
drágasággal egyáltalán arányban nem 
álló fizetéseik és illetményeik feleme

Őrizetbe vettek egy öttagú társa
ságot, mely állandóan fosztogatta 
a pestkörnyéki gazdák kocsijait
Az utóbbi időkben a pestkörnyéki községek 

gazdálkodói több Ízben panaszt tettek a rend
őrségen, hogy az esti Arákban, amikor termé
seikkel megrakott kocsijaikkal vagy hazafelé, 
vagy pedig a főváros irányában haladtak, is
meretlen tettesek

állandóan megdézsmálták a kocsik tartal
mát

A rendőrség ebben az ügyben meg Is indította 
a nyomozást, amely azonban hosszú ideig nem 
vezetett kellő eredményre.

Legutóbb a pestszentlőrinci gazdálkodók 
fordultak panasszal a rendőrséghez és elmon
dották, hogy ezek az esetek nap nap után 
megismétlődnek, ugy,hogy ma már csak a leg
szigorúbb felügyelet mellett tudják földjeik
ről a termésűket hazaszállítani, de így is sok

Halálos autógázolás 
a Ferenc József rakparton

A Ferenc József-rakpart 18. számú ház 
előtt vasárnap hajnalban egy arra robogó 
Bp. 18—031. rendszámú piros taxi, amely
nek volánjánál Szabó Mihály tulajdonos ült, 
elütötte Fabi András utcaseprőt. A szeren
csétlenség pillanatában Szabó Mihály teljes 
erejéből fékezett, de a kocsit inár nem sike
rült megállítania, úgyhogy az autó

elütötte éa több mint 30 méter távol
ságra vonszolta magával

a szerencsétlen embert, akit a mentők hal

Miskolc mellett tíz kilométer hosszúságú 
barlangra bukkantak vasárnap

A főgeológus megvizsgálja, nem tartalmaz-e melegvizíorrásokat
Miskolc, szeptember 2.

(A Hétfői Napló tudósítójától.) Vasárnap 
délelőtt a Miskolc melletti Görömbölytapolca 
közelében egy kirándulóhelyen érdekes fel
fedezést tett egy kirándulótársaság, amely a 
hegyi utakat eltévesztve, egy barlangba ke
rült. A barlangról eddigelé

senkinek sem volt tudomása

s a kirándulólársaság felfedezéséről nyom
ban értesítette Miskolc városát. Miskolcról 
bizottság szállt ki, amely megállapította, 
hogy

Miskolcié! Harsány községig tíz kilo

lését fogják kérelmezni.
A főváros tisztviselői, a Fővárosi Alkalma
zottak Nemzeti Szövetsége utján hívják 
egybe nagygyűlésüket, melyen a főváros és 
a fővárosi hivatalok valamennyi tisztviselője 
rér.zl fog venni. A gyűlést minden valószínű
ség szerint

szerdán délután a Központi Városháza 
udvarán

tartják meg.
A gyűlésre küldöttségileg hívják meg 

Rlpka Ferenc főpolgármestert, Sipöcz Jenő 
polgármestert és a belügyminisztérium vá
rosi ügyosztályának vezetőjét.

esetben alaposan megdézsmálják as ismeretlen 
utonállók a kocsijukat A rendőrség az ujabb 
bejelentés után fokozottabb mértékben vette 
megfigyelés alá Pestszentlőrinc országúját ék 
tegnap hajnalban a rákoskeresztúri temető 
mellett öttagú társaságot el is fogtak, akiket 
azután előállították a főkapitányságra. Igazol 
tatásuk során megállapították, bogy valameny- 
nylen már több Ízben szerepeltek a rendőrség 
előtt. Az előállítottak Rácz István köszörűs
segéd, Kasnyal István lakatossegéd, Lengyel 
Frigyes ssabósegéd és Kun László, valamint 
Kovács Sándor napszámosok, tagadták, hogy 
ők fosztogatták volna a pestszentlőrinci gaz
dák kocsijait. Szembesítésük alkalmával azon
ban a károsult gazdálkodók felismerték ben
nük a fosztogatókat, akiket ennek alapján a 
rendőrségen Őrizetbe is vettek.

dokolva szállították a Rókus-kórházba. Fabi 
Andrást nyomban megoperálták, de nem 
tudtak rajta segíteni és

néhány órai szenvedés után meghalt.
Az őrszemes rendőr Szabó Mihály gépkocsi
vezetőt előállította a főkapitányságra, ahol 
azzal védekezett, hogy a rossz világítás kö
vetkeztében gázolta el az utcaseprőt. Szabó 
Mihályt kihallgatása után őrizetbe helyezték, 
ahonnan a délutáni órákban azonban elbo
csátották. Az eljárást tovább folytatják

méter hosszúsága, eddigelé Ismeretlen 
barlang húzódik a föld alatt

Az érdekes felfedezésről nyomban jelentést 
tettek a földművelésügyi minisztériumnak, 
amely Pávay-Vajna Ferenc miniszteri ta
nácsos, főgeológust utasította a Görömbölg- 
tapolca mellelti barlang feltárására. A föld
művelésügyi minisztériumban azt remélik, 
hogy a görömbölytapolcai barlang tanulmá
nyozása után megtalálják azokat a meleg
víz forrásokat, amelyeket eddig sokmilliár
dos költségbefektetést igénylő furrások 
után sem sikerült a közelben lévő Lillafüre
den felfederni.

a hímet 
ltodoltm 
Törtíneíe

(Miniatűr kiadás 
finom regenjnjomó papíron)

3 kötetben
Irta:

KÁLLAY MIKLÓS
TARTALO.Mi

I. kötet
A legrégibb időktől
a nemzeti irodalom koráig

II. kötet
A népies nemzeti Irodalonfkara

III. kötet
A XX. század magyarfiro'dalmn 

Nemzetünk Irodalmát kivánjuksnU 
nél szélesebb körten megismertetni, 
ezért locsájijuk kézre ezt a gyö
nyörűen megírt, teljes áttekintést 
nyújtó magyar irocalcmtörténetet, 

melyet

teljesen

INGVEH 
perié i költség

mentesen
minden egyéb kötelezettség nélkül 
küldünk meg mindenkinek, aki 
pontos címét az alanti szelvényen, 
egy 4 filléres tél} éggel t érmen te
lített nyitott borítékban címünkre 

8 nap alatt beküldi.

NEMZETI MÚLT 
írcdaliul Bizottság 

■tegKlaáiMb Ali

FŐVÁROSI KÖNYVKIADÓ
BUDAPEST, VI., LOVAG UCCA 18.
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H ÉT Föl SPORTN APLÖ
nz 
és

Őröm- 
venni, 

értesd-

vltéx

Az olimpiász magyar hősei 
a kormányzó élőit 

Klebelsberg Kuno gróf kultuszminiszter t 
amszterdami olimpiászon világbajnokságot < 
második helyezést nyert magyar olimpikono
kat ma délelőtt 10 órakor vezeti a kormányzó 
elé, aki kihallgatáson fogja fogadni a legszebb 
és legkiválóbb ningynr cmberpéldányokat.

A kultuszminiszter ma este a margitszigeti 
Spolarich-vendéglőhen ünnepi vacsorát rendez 
olimpikonjaink tiszteletére és a vacsorára a 
mfnisztrr vendégül fogja látni a magynr sport
közélet vezetőit is.

A sporttársadnlom bizonyóra kitörő 
jncl és lelkesedéssel fogja tudomásul 
bogy a kormány félhivatalos lnpjáuak 
lése szerint

■ kormányaő világbajnokainkat! ____
Trrstyánszky Ödönt, Kermitre Lajost és 
Kocsis Antnll világraszóló tetjeidtményelk- 

ért kitüntetni szándékozik.
Ar .államfő nemes szándéka osztatlan örö

met fog kiváltani a sporttársadalom körében. 
A legfelsőbb kitüntetések valóban arra igazán 
érdemes sport férflnknl ér. Ugyanakkor azon
ban, amikor ezt megállapítjuk, le kell szögez
nünk. hogy

d kitüntetéseket javaslatba hozó Orszá
gos Testnevelési Tanács nem hagyhatja 
il számításából Petschauer Attilát és a 

kardesapatot sem, 
amely ar egész világ színe előtt hősiesen és he
vülettel harcolt a magyar színekért az olim
piászon és

•enkl sem vonja kétségbe azt, hogy egye
dül Petschauer Attilának köszönhető az, 
hogy ■ kardcsapat világbajnoksága Ma- 

! gyarországra kerüli.
Az OTT bizonyára méltányolni fogja e meg- 

'állapításunkat és a kitüntetettek névsorából 
Petschauer Attila sem fog hiányozni.

A budapesti kerület 15 
km-es sikfutó bajnoka 

Majoros (ESC)
A Fóti vándordijat Darányi 

nyerte
A BTC országos atlétikai viadalának második 

napja gyét nézőközönség előtt, csaknem kivétel 
nélkül egészen mérsékelt eredményeket hozott. 
Igaz viszont, hogy a nagy nevek közíil csak 
eSy-kettő indult — mutatóba. Ax ixgalommen- 
trs. kfizdelrmnélkiili számok közül Marimlits 
44.71 és Hahn 43.85 cm.-es diszk osrvclését, 
Bácsalmási 13.71 m.-es aulydobását, Gyarló 
58.69 m-es gerelyvciését letet kiemelni. Rajtuk 
kívül elég szép eredménnyel. & p. 47.2 mp.-es 
idővel győzőit Gyükig 2000-en. Feltűnt Kés
márki teljes lestrapáltságs éa Magdics veresége 
400-on. A FÓÜ-vándordijat nagy fölénnyel Da
rányi nyerte el. Budapest kerület 15 km.-es 
Cikfutó bajnoka Majoros lett Lovass előtt

Részletre eredmények!
200 nt janlor síkfutás: 1. Cséfsy (MTE) 23.5 

mp. 2. Márton (MTK) 24 mp. 3. Dénes (MAFC) 
24 mp.

Rúdugrás junior: 1. Friedrich (MAFC) 3 m. 
2. Göndör (OTE) 3.80 m. 3. Bariesz (MAFC) 
3.80 m.

Helyből távol handleapt 1. Somfay István 
(MAFC) 329 cm. (36 cm. e.). 1 Késmárki
(BBTE) 322 cm. (28 cm. e.) 3. Darányi (MAC) 
310 cm. (22 cm. e.)

Hármasugrás II. oszt.: 1. dr. Zádon (BEAC) 
13.28 m. 3. Bottlik (BEAC) 13.20 m. 3. Göndör 
(OTE) 134)5 m.

Diszkoszoetés II. aszta t. Kiss (OTE) 39.20 
|n 2. Késmárki (BBTE) 37.88 n. 3. Cserenyei 
(BBTE) 37.47 m.)

Fótl-vándordijas trlatlon: 1. Darányi (MAC) 
" _ ka* __ « helyből távol 2.97 m.

Késmárki (BBTE) op. 3.

1. Bácsalmási (BEAC) 
(BBTE) 13.92 m. 3. Tóth

8 p. 200 ra.. 24.1 mp; 
diszkosz: 39.65 m. 2. 
Parcen (MAFC).

Sulydobás I. oszt.: 
33.71 m. 2. Cserenyei 
(MAFC) 12.41 m.

800 m. síkfutás I. oaat.: 1. Rózsa (MTE) 2 p. 
01.4 mp. 2 Pakuráit (MTE) 2 p 06 mp. 3. FÜI- 
ler 2 p. 09 4 mp.

200 nt. síkfutás l. oszt.: 1. Kuruney (Törek
vés) 23.2 mp. 2. Szabók; (MTK) 23.4 mp. 3. 
Magdics (MAFC) 24.1 mp.

Diszkoszvetés: 1. Marvalits (BTC) 44.71 m. 
3. Hahn (MTK) 42.85 m 3. Tóth (MAFC) 39.32 
méter.

Magasugrás 1. oszt.: ♦ . Késmárki (BBTE) 174 
em. 2. Tóth (LASE) 174 cm. 3. Magyar (MTK) 
Ifiö cm.

400 nt. síkfutás I. oszt.: I. Kárpáti (BTC) 52.3 
mp. 2. Magdics 52.3 mp. 3. RemetZ (BEAC) 53.3 
inp. Fél méterrel nyerve.

200 m. síkfutás I. oszt.: |. Gyula; (MAC) fi p. 
47.2 mp. 2. Ferihegyi (MTK) 6 p. 59.2 mp. 3. 
Csekey (BBTE) 6 p.

Gerely vetés 1. oszt.: t. Gyurkó (FTC) 56.69 
m. 3. Budavári (BBTE) 55.35 m. 3. Marvalits 
(BTC) 53.61 m.

Olimpiai 'staféta II oszt.: A) ....___
MTK (Búnóczy. Magyar. Márton, Halász) 3 p. 
54 mp 3. BBTE 3 p. 56.8 mp. C) csoport: I. 
MOTE (Oláh. Fnincr, Göndör. Bártfalvi) 3 p. 
49.4 mp. 2. MÁV 3 p. 51 mp 3. MTE 3 p 51.8 
mp.

15 km. síkfutás Budapest kerület bajnoksá
gáért: Bajnok Majoros (ESC) 52 p. 41.4 mp. 
2. Lovass (MAC) 54 p.7 .6 mp. 3. Osuszth (MTE) 
M p. 9.6 mp. 600 méterrel nyerve.

STELLA autósBpazt. RottenWIIer u. 4fll

t.csoport:

A Ferencváros pontveszteséggel 
indult a harmadik bajnoki esztendőbe
Betört a Somogy és a Vasas — Szeged és Szombathely fekete 

vasárnapja — Dönietleni hozott a Ferencváros - Újpest,
Bocskay - III. kerület és a Kispest—Nemzeti első bajnoki találkozója

Mintha az égiek is tekintettel lettek volna a 
bajnokság nyitányára olyan verőfényes, kelle
mes őszeleji nap köszöntötte a sportemberek 
ezreit, akik tömött sorokban vonultak fel a 
sporttelepekre, hogy jelen lehessenek kedvenc 
csapataik mérkőzésein.

Harmadik évébe lépett profeszionista fut- 
bnllsportunk. A két lefolyt nehéz esztendő min
den keservét feledtette vassírnap az uj szezon 
kezdete. Megkezdődtek tehát ismét a pontokért 
való küzdelmek, e pillanatban még senki sem 
tudja, milyen értékes pontot nyert vagy vesz
tett, de jellemző a megindult versengésre, hogy

tíz küzdő csapatunk között csak kettő ma
radt, amelyiknek nem sikerült pontot szc* 

reznle.
Ritkán adódik alkalom, hogy egy 6zezon 

olyan küzdelemmel induljon, mint amilyen va
sárnap Ferencváros—Újpest mérkőzése volt. 
A volt bajnok csak elkeseredett küzdelem után 
tudott egy pontot megmenteni az újpesti orosz
lán barlangjából. Elejétől végig izgalmas, ha
talmas iramú mérkőzés volt, amelynek ered
ménye. nem tudta tisztázni az erőviszonyokat 
és talán n leghívebben adta vissza. Nincs te
hát legyőzött és elkövetkező versengésük egy 
elkövetkező nagyszerű küzdelem kontúrjait sej
teti: a bajnokságért!

Annál nagyobb meglepetést szereztek híveik
nek a Sabaria és a Bástya. Otthonukban szen
vedtek vereséget olyan ellenfelektől mint a 
meggyengült Vasas és az újonc Somogy. A nap
nál világosabb példák, hogy a futballban nincs 
papírforma. Nem lehet előre elkönyvelni győ
zelmeket, de előre kiszámítani a vereségeket 
sem. A Vasas minden dicséretet megérdemel 
nagyon értékes győzelméért, a Sabariának pe
dig intő példa a vereség a jövőre. A Somogy 
is megmutatta, hogy tudásával teljesen felfej
lődött és megérett az első osztályra. Egyik 
legnehezebb ellenfelétől csikart ki két pontot, 
minden reménye megvan tehát arra, hogy meg 
fogja állani helyét uj beosztásában.

Két döntetlen mérkőzés szerepelt még a nap 
programján. A Bocskay—III. ker. FC és a
Kispest—Nemzeti osztoztak a pontokon. Az el
sőnél a Bocskay mutatott jobb játékot, utób
binál Kispest, hisz már 2:0-ra vezetett, de a 
Nemzetiek kvalitásai lassan kibontakoztak 
megérdemelten vitték haza a pontot.

és

Újpest—Ferencváros
2 :2 (2:1)

bajnok Ferencvárosnak és az újpesti lilák- 
az összecsapása, a szezonkezdetet megha-

A 
nak _______ ,___ __  ______________  __ u__

> :udtoló magasnivóju. végig izgalmas és valto- 
( zatos küzdelmet eredményezett. Az eredményi 

illetően mind a két fél meg lehet elégedve 
adott körülmények közölt a döntetlennel, bár 
a játék folyamán egy gondolattal mindig in
kább Újpest felé hajlott a győzelem pálmája.

Újpest 
minden várakozást felülmúlt kitűnő játékával. 
A csapat legjobb rcsze az Acht—Fogl II.—Fogl 
III. közvetlen védelem volt, amely szinte végig 
válogatott formát játszott ki. Különösen Acht- 
nak volt néhány tüneményesen szép védése s

Fogl Karcsi Is helyenként legjobb napja
ira emlékeztetett.

A fedezetsor nem végzett egyenletes munkáL 
Egyedül Borsányt játéka volt elejétől végig ki
fogástalan. Lutz II. időnként csak erős betc- 
mcnéscirel vonla magára a figyelmet, mig 
Eichbaum csak a második félidő busz percé
ben tudott teljes mértékben kielégíteni. A csa
társorban Jakube néhány helyzetben nagyvo
nalú dirigensnek mutatkozott, összekötői azon
ban nem mindig értették meg. De mig Auer- 
nek mentségére szolgál az első félidőben tör
tént sérülése, addig Szcntmiklóssy szürke já
tékára nem találunk semmiféle indokolást. A 
két szélső közül Ströck volt n veszélyes és a 
jobbik, kar, hogy szeleburdi módon és önzőén 
elhamarkodott néhány kitűnő helyidet. P. Sza
bónak az első félidőben több sikerült momen
tuma volt, a másodikban már kevésbé.

A Ferencváros 
együttesében Is több sebezhető pontot talá
lunk. így elsősorban Amsei játéka ellen merül 
fel kifogás, aki az első gólt eléggé ügyefogyoll 
stílusban engedte a kapuba. Ezt a t>ulyos hi
báját alig tudta jóvátenni néhány parádés vé
désével A hátvédek közül Takács nem tudott 
lépést tartani a gyors P. Szabóval, rugótechni
kája azonban szinte kifogástalan. Hungler 
sokszor volt kénytelen Takács hibáját helyre
hozni. ami viszont annyira elővette, hogy he
lyenként iulcrősiakosnak bizonyult. A fedezet
sor, amely Fuhrmann—Bukóul—Berkesig ösz- 
bzeállllásban szerepelt, nem volt az a nagyvo
nalú trió, amilyennek már megszoktuk Bukovi 
játékán erősen érezhető volt a pihenő és Fuhr
mann csak a támadásban volt kitűnő Berkes! 
végig megfelelt A csatársorban a kél szélsőtől 
láttunk a játék elején néhány nagyszerű lefu- 
• óit, <* t-ifg Kosrtát sérülése vetette később 
vissza addig Kohutot sikertelen bombái ked- 
v tlemictték el. ötletes volt 'égig n gólképcs 
Takács, míg Szedlacsek a tőle megszokott kö
rültekintő játékot nyújtotta. Turul alulmaradt__
Jakabéval, szemben. 1 a Sabaria Mészárost a jobbösszekötő, Stoflánl

A ttécMHa buusw néaö előtt Indal ne<. I pedig a center poMlJAa szerepellek^. ▲ Urta

Ferencváros játszik a nappal szemben és az 
első percben Ströck hatalmas bombáját Amsei 
csak szerencsével tudja kiöklözni. A Ferenc
város ellentámadásánál a 3. percben Takács II. 
offszájd gólt rúg a kifutó Acht mellett. Ezután 
ismét újpesti támadások következnek és a 6. 
percben a súlyosan hibázó Amsei elöl Takács' 
kornerre hárítja a lila-fehérek támadását. P. 
Szabó iveit labdájából Borsányi lapos lövése 
a védőjátékosok tömege között utat találva, 
Amsei kezéből a goiba perdül (1:0). Egy perc 
múlva nagyszerű alkalma nyílig a Ferencvá
rosnak az egyenlítésre, ám Kohut bombáját 
Acht remek robinzonáddal kornerre tolja. A 
10. perc kritikus helyzetet teremt a zöld-fehé
rek kapujánál, a hibázó Takács mellett P 
Szabó megugrik, Amsei kifut, de a biztos gól
helyzetben a balszélső elhirtelenkedve az üres 
kapu mellé vágja a labdát. Most rövid egy
másutánban Koszla és Auer megsérül, annyira, 
hogy mind a kettő a játék további részében 
statiszlaszerepef kénytelen vállalni. Az Újpest 
fölénye állandósul, de a 17. percben Kohut vá
ratlan lefutását lapos beadással fejezi be s a 
befutó Takács közelről védhetetlenül kiegyen
lít. A 19. percben az újpesti belső trió szem
kápráztató összjátékból Auer jut kitűnő hely
zetbe, de nyolc méterről pontosan Amsei ke
zébe rúgja n labdát. A Ferencváros ellentáma
dásánál előbb Takács, majd Kohut lövését 
kénytelen Acht hárítani. A 38. percben Fogl II. 
szabadrúgásból Auert Hungler kornerre szereli 
és Ströck pontos korneréből Auer Ideális gólt 
fejel (2:1). A 41. percben P. Szabó gólnak lát
szó lövése emberről pattan vissza.

A második félidő Ferencváros nyitánnyal 
indul s bár a 4 percben Szedlacsek kitűnő 
helyzetben a kapu mellé lő, ar 5. perc mégis 
meghozza a Ferencváros részére a kiegyenlí
tést, amidőn Koszta pontos kornerét Takács 
ügyesen a hálóba fejeli (2:2). A 6. percben Ber- 
kessit faultolják, de Kohut szabadrúgása em
berről pattan vissza.

Az Újpest most fölénybe jut 
ugyannyira, hogy a Ferencváros kénytelen Tú
ráit hátravonni. A lilák sorozatos támadásai 
azonban megtörnek a Ferencváros szilárd vé
delmén. A 31. percben mégis kitűnő gólhely
zetbe kerül Jakube, de messze kapu mellé 
vágja a labdái. Most rövid ferencvárosi táma
dások következnek. A 33. percben Koszta szép 
lövéséi Acht parádésan fogja. A 38. perc hozza 
a mérkőzés egyik legizgalmasabb jelenetét, 
amidőn Kohut centere Fogl II. karjában meg
akad. Klug biró 11-est ítél, bár az újpesti játé
kosok élénken protestálnak. A labdának Tarai 
áll neki és a balsarokba helyezett lapos lövé
sét Acht szép rávetessél oldalt kitolja. Túrái 
ismét rófut a labdára, vele együtt az újpesti 
védők Is és Tural labdája a kapu mellé kerül. 
Az utolsó öt percben hatalmas újpesti fölény 
alakul ki, minden pillanatban esedékes lenne 
a lilák njabb gólja, de a ferencvárosi védelem
nek sikerül az időt kihúzni.

Somogy—Bástya 
2:1 (1:0)

Szeged, sze-pt. 2.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefónjelen- 

tése.) Az első bajnoki vasárnap legna
gyobb meglepetése, hogy aa „újonc" Somogy 
lábában a hosszú utazás fáradalmaival, le
győzte a szegedi Bástyát, amely a profifutball 
startjától kezdve megbízható középegyesülete 
az első ligának. A kaposvári legénység a győ
zelmet kemény küzdelem után vívta ki. A győz
tes csapatban különösen a védelem végzett fel- 
becsülhclelian teljesítményt, mig a csatárlánc 
igen gyakran alulmaradt a küzdelemben a sze
gedi csapat nagyszerű védelmével szemben. A 
Bástya vereségét nagymértékben enyhíti nz a 
körülmény, hogy csatárait a Somogy kapuja 
előtt a balszerencse üldöete

A vezető gólt a Somogy érte d a 16. percben. 
Weisz pontos passzál Cstda a felső sarokba irá
nyított lövésével góllá értékesítette. A második 
félidő 17. percében szerezte meg a Somogy 
má.sodik gólját. Schmidt löuésél a kapufa visz- 
szaverte és a résen álló Weisz a labdái a hálóba 
küldte. A Bástya elkeseredett finist diktált, de 
hasztalan, mert Vargának a 39 percben elért 
gólja már csak szépíteni tudott az eredményen.

A mérkőzés kellemetlen incidenssel végző
dött. Befejezés előtt ugyanis Wahl arcon botolta 
Morváit, aki eszméletlenül összeesett.

Vasas—Sabaria 2’1 (1:1)
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon jelen

tése.) A Vasasok csapata szenzációs meglepe
téssel kedveskedett híveinek, amikor otthoná
ban megudásra kényszerít ette a Sabaria jeles 
együttesét

Ha a Kétségtelenül szenzációs eredmény kut- 
forrását keressük, meg kell állapítanunk, hogy 
ellenére annak, hogy a Sabaria Hajós helyén 
Vámosi volt kénytelen szerepeltetni, ellenére 
annak, hogy ■ kitűnően felkészült Sabariának 
egy lehetetlenül rossz napja futott ki, a foggal 
gyengének tartott Vasas megérdemelten futott 
az értékes győzelem birtokába, mert páratlan 
lelkesedéssel feküdt bele a mérkőzésbe. 

lék Vámos nemcsak hogy erősen éreztette Ha
jós hiányát, de kriminálisán rosszul is játszott,

A Sabaria támadásaival Indult mérkőzésen a 
Sabaria érte el as első gólt Powolng lövéséből, 
A szombathelyi csapat a gól után meglepetés
szerűen visszaesett. A 17 percben Jelűnek off- 
szájd-helyzelbcn kiugrott és a labda a védőjáté
kos lábáról került a hálóba. A győztes gól a 
második félidő percében esett Tóth lövésé
ből.

Nemzeti—Kispest 2:2(1:2)
A két csapat első bajnoki küzdelme néni 

volt sorozható az úgynevezett nagy meccsek 
közé. Ennek ellenére a játék bővelkedett izgab 
makban. Az eredmény teljesen fedi az erővi
szonyokat. A döntetlen eredmény igazságosnak 
tekinthető.

A két csapat közül a Nemzeti bizonyult egy
ségesebbnek. Mig azonban a fekete-fehérek* 
képtelenek voltak száz százalékig kiaknázni fö
lényüket, addig Kispest kevesebb támadásai jö« 
val veszélyesebbek voltak.

A két csapat játékán még erősen érezhető 
volt a kondicióhiány. A Nemzeti csapatában 
főként Kautzky és Rémay II. játéka emelkedett 
ki, gyönge volt ellenben a védelem, ezek közül 
is Gallina és Török bizonytalan játéka váltott 
ki kellemetlen benyomást.

Kispest már Paczolag és Dán góljával 
2:0-ra vezetett, amikor a Nemzeti rákapcsolt és 
az első félidő 34. percében Kautzky, majd a 
második félidő elején ugyancsak Kautzky góh 
jaival kiegyenlített. A mérkőzés finise egyene
sen élvezetes volt, ám a győzelmei egyik csa
patnak sem sikerült megszereznie.

Biró: Iváncsics Mihály.

Bocskay—III. ker. FC 
1:1 (1:0)

A mérkőzés egyenlő erejű ellenfelek' változa
tos játékát mutntta és a gólarány is hű tűkre 
a látottaknak. A III. ker FC volt az egységesebb 
csapat, mig a debreceniek játékán a kondíció 
hiánya volt érezhető.

A debreceni csapat erőteljes fölényének je
gyében indult mérkőzés 24 percében Markot 
kornere erős falssal iveit a kapu elé és a meg
lepett Neuhaus kezei között érintés nélkül ju
tott a hálóba. A kiegyenlítés csak a második’ 
félidőben sikerűit. A 10 percben Király gáncsa 
miatt megítélt szabadrúgást Lengyel a kapufá
nak rúgta. A rosszul vetődött Hübner már nem 
tudta védeni a befutó Drössiernek két lépésről 
indított lövését A 29 percben Markos a félpá
lyáról megszökött, Neuhaus elébe futott Mar
kosnak sikerül is őt kicseleznie és gólt rúgott* 
de a biró nem Ítélte meg, mert a debreceni já« 
lékos kézzel érintette a labdát

A Somogy és o Vasas vetet 
a bajnoki táblázaton

Az első liga bajnoki táblázatán a vasárnapi 
premier után

■ Vasas és ■ Somogy veretnek 2—2 ponttal.
Döntetlen eredmények folytán 3—8-ig a III- 

kerülct, Bocskay, Újpest, Ferencváros, Nemzeti 
és a Kispest következnek a sorban, végül a vere
séget szenvedett Sabaria és Bástya, továbbá a 
még mérkőzés nélkül álló Hungária és Budai 
33-asok zárja be a tabellát.

Miskolc és Pécs győzött, 
Kanizsa kikapott

Vasárnap volt a második profiliga bajnoki 
startja, amely csak részben hozott a vidékiekre 
sikert, amennyiben a Zala-Kanizsát legyőzte * 
Terézváros, mig a miskolci Attila a Turul fö
lött, Pécs-Baranya pedig Rákospalota fölött 
győzelmet aratott. A vasárnapi eredmények:

Attila—Turul 2.-0.
Pécs-Baranya—Rákospalota 2:1. 
Terézváros—Kanizsa 3:2.
Erzsébetváros—Soroksár 1:1.

A vidéki uszótársadalom talál
kozót adott az egri aszó verseny ea

Eger, szepL 3.
M Hétfőt Napló tudósítójának telefonjeten- 

tése.) A város és vármegye előkelőségeinek je
lenlétében zsúfolásig megtelt nézőtér előtt ren
dezte a MESE vasárnap délután országos uszó- 
versenyét, amelyen a vidék részéről Orosháza^ 
Gyöngyös, Jászapáti, a főváros részéről az 
MTK, a Ludovika és az FTC vizipólócsapata éa 
természetesen a helybeli ETE és a rendezd 
MESE úszói veitek részt.

Ax eredmények közű) kiemelkedik
Bárány Istvánnak 100 méteren swlnuno- 

werben elért 1 p. 02 mp.-ca Ideje, 
valamint Bitskey Aladárnak 1 p. 15.8 mp.-es 
100 m-es és 2 p. 38 mp-es 200 m-es hátuszása. 
A nap legszebb küzdelmét Tarródi és Fehér II. 
István vívták 400 méteren, amely Tarródi győ
zelmét hozta.

Eseményt jelentett as FTC vizipólócsapatá- 
nak vendégjátéka, amely csak

a mérkőzés végén tudta a sokat fejlődött 
MESE csapatával szemben a győzelmet 

megszcreznL
Részletes eredmények:
100 m. gyorsuszás. 1. Bárány István (MESE) 
p. 0.2 mp. S. o.
100 m. mellúszás. 1. Köved László (MTK)

1 p. 22J mp. 2. Haller (ETE) 1 p. 24 mp. 3. 
Farkas (Jőssze) I p. 27 mp.

100 m. hál úszás. 1. Bitskey Aladár (MESE) 
I p. 15.8 mp. 2. Bitskey II. 1 p. 198 mp 3 Már* 
tonfTy (MESE) I p. 20 mp.

400 m. gyorsuszás. t. Tarródi Géza (MESE) 
5 p. 24.2 mp. 3. Fehér II. István (Jönze) 5 p.28 mp

t
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A NAGY IRODALMI SZENZÁCIÓ!

egy teljes vászonkötésü, arany
nyomásos díszítésű, legfinomabb 
angol papiroson nyomott, csodálatos 
kiállítású, nagyszerű regénykötet!

Rendelje meg az alábbi megrendelő-lapon sürgősen

>A VILÁGIRODALOM 
UI ÉS RÉGI REMEKEL
cimü nagy regénytár első sorozatát, amely a közönségnek példátlanul olcsó áron 

teszi lehetővé egy pompás diszkönyvtár beszerzését.

A leghíresebb uj és régi elbeszélők legnagyszerűbb müvei jelennek meg a regény
tárban, a leggondosabb fordításban.

12 kötet. Havonként 1—1 kötet.
Az első kötet: 1928 október 1-én fog megjelenni.

< „ részére egyebek közt rendelkezésünkre állanak már a következő müvek
OSV »UIU£iíti (a szerzők neve abc rendben) :JeanAllary (Minden fény kihalt), Balsac 

(A 30 éves asszony), Max Brand (A makrancos kisasszony), Claude Farrére (Az ember, aki ölt), Gunter 
(A sehonnai kisasszony), Kemény Zsigmond (Zord idők), Jósika Miklós (Zrínyi, a költő), Marchard 
(Királyság a padlásszobában), Savage (Szenvedélyek szigete), Vas Gereben (A nemzet napszámosai), Walter 
Scott (A talizmán), Walsh (Az ezüst agár) stb. A már rendelkezésünkre álló müveket a magyar és kül
földi irodalom legérdekesebb és legértékesebb újabb termékeivel egészítjük ki.

10 nai
Itt levágandó és 3 filléres bélyeggel ellátott nyitott borítékban nyomtatvány jelzéssel a 
kővetkező olmre kil'dendö: Légrády Testvérek (Diszkönyvtár) Budapest 62, Poslatiök 231.

Különleges jótállás!
Ha a kezéhez látott kénye — min
im várakozásán*  síimére nézete 
szerint nem felelne mag annak, 
amit Ígértünk, vagy nem nyerné 
mag tetszését. úgy három napon 
bőiül vlMzaküldhetl • mi vissza- 
térit/ük az On áltat boMUSH tol
las vételárat partáktltségekkel 

együtt.

H. N.

Megrendelési lap.
Megrendelem a „A Világirodalom Uj és Régi Romokéi" c. 12 kétotes dlszmunkaaorozatot kötetenként: 
•) a) 2 P 10 fillérért + postai azállltlta 32 fillér, összesen: 2 P 42 tUlérérLIA pénz elére küldondőbe.) 
•) fc) utánvétellel, amely esotbon a postai szállítás 75 fillér, vagyis összoson 2 P 85 fillérért.
•) Az. önnek megfelelő módozatot szíveskedjék aláhúzni és ezt a megrendelő lapot sürgésen bekül

deni a fenti címre.

Név?_____ _______ __________________________ Utca--------------------------házszám

Foglalkozás: ---- ---------------------------------- Helység:
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200 m. mellúszás. I Köveoi László (MTK) 3 
p. II mp 2. Farkas -Feliéi*  (Jösszc) 3 p 20 inp.

200 ni. hátuszás. 1. Bitskcy Aladár (MESE) 
2 p. 38 inp. 2. Bihkcy II. 2 p. 50.2 mp.

100 m. II oszt, gyorsultál. I. Baranyai Ist
ván (MESE) 1 p. 00.6 mp. 2. Bárány 11. 1 p. 
07 0 mp.

3 ' 100 m ifi. vciycssta'éta. 1. Jászapáti 
KIS •:< 4 p. Ifi (,i? 2. MESE 4 p. 21 mp

Mú -r .s. 1 Szász Imre (ETE) 40.5 pont 2
Garami (EPE) 37 p. 3. Válv.'sci (MESE) 25 p 

FTC—MESE 5:3 (4:2)
Bíró: Keserű Ferenc. Az FTC támadásával 

indul a játék és másfél perc alatt Vértesi meg- 
szerzi a vezi ló gólt. Az FTC továbbra is fölé
nyesen játszik és Wcnk, majd Vértesi közeli 
lövéséből már 3:0 rn vezet, amikor Bárány 
pompás gólt dob A MESE-I felvillanyozza a gól 
és Bárány lévén uj.ibb gólt ér el, de Vérlesi 
négy méterből csakhamar javít. — Újrakezdés 
ul n Keserű II. révén isméi az FTC jut gólhoz, 
a MESE most már bclcfekszik. de az FTC vé
delme nem enged. A bíró Vértesit. Tnrródit, 
majd Bárányt kiállítja és mégis a MESE ér el 
gólt Baranyai révén, aki beállítja a végered
ményt

Az MTK fölényesen nyerte meg 
a Sziics-vándordíját

A S/Rcs-vándordijért a mull vasárnap meg
indult küzdelmeket tegnap délelőtt fejezték be 
a BBTE Széna-téri sporttelepén. Igazi, nagy 
töm*  geket mozgatott meg a vándordijas mi- 
ting, amelyen Budapest két ifjúsági bajnok
sága dőli el. A távoli’grás ötös csapatbajnok
ságát az FTC, a diszkoszvelés csapatbajnoksá
gát az MTK ifjai ragadták el. A verseny ered
ményei a kővetkezők:

Bajnoki számok.
Távoltigrús. ötös csapatverseny Budapest baj

nokságáért. Bajnok az FTC csapata (Brcver 
577, br. Gudenus 001, Széli 590. Kauscbky 595, 
Kiss 615) 595 cm.-es átlag. 2. a MAC csapata 
588 cm. átlag. 3. az MTK csapata 500.4 cm.-es 
átlag.

Diszkoszvelés, ötös csapatverseny Budapest 
bajnokságáért. Bajnok az MTK csapata (Kiss 
2837, Kőnig 3051, Szekrényessy 3384, Tömpe 
II 3160, Tabéry 2860 cm.) 3060 cm. átlag. 2. 
a MAC csapata 2910 cm. átlag. 3. az FTC csa
pata 2909.8 cm. átlag.

A SzUcs-vándordlJ számai.
/0X-i00 méteres staféta. 1. az MTK csapata 

(Kiss, Goldmann, Bcrnfcld, Biró, Heimann, Ka- 
locsay, Juhász, Sugár, Torbágyl, Hlatky) 9 p. 
13.2 mp. 2. a MAC csapata 9 p. 17.4 mp. 3. a 
KAOE csapata 9 p. 36 mp.

3000 méteres síkfutás, tizes csapatverseny. 1. 
az MTE csapata (Pető, Almási, Cser, Kiss, 
Csató, Bajhard, Fritz, Kapcsándy, Liska, Aus- 
landcr) 150 pont. 2. a Vasas csapata 151 pont. 
3. az MTK csapata 172 pont. Egyénileg 1. Al
mási (MTE) 9 p. 21 mp. 2. Linlner (Vasas) 9 
p. 21 inp. 3. Kiss (MTE) 9 p. 29 mp.

Végeredmény.
1. MTK 29 pont.
2. MAC 19 pont
3. FTC 9 pont.

Egyéb versenyek.
Rúdugrás II. osztályú 17 éven aluli verseny

zőknek. 1. Noszky (RAFC) 240 cm. 2. Csulik 
(BBTE) 240 cm.

Gerelyvetés 1. oszt. 1. Szekrényessy (MTK) 
5092 cm. 2. Makkay (BBTE) 4369 cm. 3. Kö
kény (MAC) 3802 cm.

\asárnapi sporthírek
X Kid Nomo lábát törte a TTC vasárnapi 

nemzetközi boxvcrscnyén. Zsúfolt nézőtér 
előtt folyt lo a TTC vasárnapi nemzetközi 
borversenye a Millenáris pályán. A verseny 
érdekességét és a magyar boxolók fényes sze
replése felett érzett örömöt nagyban csökken
tette a Kid Nomo—Hudra meccsen történt saj
nálatos baleset, amiről lapunk más helyen 
számolunk be részletesen. Az eredmények 
egyébként n következők: Kocsis l'TC győz 
Kuschncr Vienna ellen absolut fölénnyel. Teu- 
fcl Vienna az első menetben feladja a kilátás
talan küzdelmet. Balázs TTC feltartva veri 
Traberger Viennál. Bókody 1. B. Vasutas győz 
Gronisch Vienna felett, aki az első menet
ben feladajo a kilátástalan küzdelmet. 
Ezután következett a K'd Nomo—Hudra 
viadal, amely végig nélkülözte a boxsport 
szépségeit. A harmadik menetben Hudra sza
bálytalanul a néger alá feküdt, aki olyan sze
rencsétlenül esett keresztül ellenfelén, hogy 
bokában a lábát törte. Hudrát azonnal disz- 
kvalifikálták.

>< Vivő- boxoló- és blrkozónkndémla lesz a 
KAOE sport ünnepélyén. A KAOE pénteken 
délután 4 órai kezdettel nagyszabású sport
ünnepélyt rendez nz Angol-park egész terüle
tén, amelynek keretében több jeles sport
ember fog a közönség elé lépni. Így lesz a 
többi közöli vivő-, box-, és birkőzőakadémia 
is, amclven minden valószínűség szerint baj
nokaink közül is néhányan részt fognak venni.

X GaBowleh Tibor megsérült. A Budai „33‘- 
ások kitűnő kapusa, a tegnapi Budai „33"— 
Józsefváros tréningmérkőzésén a II. Ilgabell 
csapat kapuját védte, de oly szerencsétlenül, 
hogy egy kifutás alkalmával inszalagszakadást 
szenvedett.

X A Sportlövő Klub pályaavafása és elsrt 
közgyűlése. Vasárnap délelőtt avatta fel József 
királyi herceg a Sportlövő Klub fclsőmargil- 
szigeti tij céllövőpályáját. A felavatás után 
megtartották n klub első közgyűlését; amelyen 
a számos mcgielent előkelőség soraiban olt 
volt Betzegh-Hustágh főkapitány is. A tiszti
kar megválasztása során elnökké Schreiner 
János nyugalmazott tábornokot választották, 
védnökökké pedig a lársadnlom és politikai 
elök elösége k szlnc-javál.______ _____________

Dr.lC A1DACSY szakorvos
I rendel 10-4 éa 7-S-lg
Vlií*.  Jóvsr'-kHrut 2- ». lér.lésnöibetegekna

A Hungáriát legyőzték Pozsonyban
Bratislava - Hungária 2:0 (0:0)

Pozsony, szepl 2.
fA Hétfői Napló tudósítójának tclefonfelen- 

lése.) A Hungária a szombaton lejátszott bécsi 
mérkőzés után Pozsonyba utazott, ahol a Bra- 
lislava volt az. ellenfele A mérkőzés

meglrprtésszerUen a magyar c.snpuf 2:0 
(0:0) arányú vereségével végződött

A Hungária a csatársorban Orthot és Opatát

Pétery dr. - Schréderné pár szenzációs 
győzelme a némc.ek fölött

Magyarország Németország 1: 1
Szépszámú és előkelő közönség jelenlétében 

indult meg vasárnap délután Magyarország- 
Németország válogatott lenni*-zcsapalainuk  
mérkőzése. A megnyitó mérkőzéseken megje
lent Horthy Miklós kormányzó, a családjával, 
Izabella főhercegasszony, Bcztegh-Htiszágh 
Miklós főkapitány, Rakovszky Ivón ny. mi
niszter. a Tenniszszövetség elnöke, Múzsa 
Gvula és közéletünk sok kitűnősége.

Pompás, verőfényes idő kedvezett a mérkő
zéseknek. azonban a tervezett programot nem 
tudták lebonyolítani és igy csak két szóm ke
rült döntésre. Ez a két szám azonban kárpó
tolta a közönséget, de meg kell jegyeznünk, 
hogy a Klcinschrot—Takács mérkőzést is ele
gendő lett volna három szetben lejátszani. 
Nem azért, mert Takács akkor még 2:l-re ve
zetett. hanem a beálló sötétség és ennek követ
keztében a program megrövidítése miatt. Ta
kács nincs berendezve ilyen hosszulélegzclii 
mérkőzésekre. Klcinschrolh öreg rufinié mód
jára semmit sem reszkírozott és csak akkor 
lett bátrabb, amikor már vezetett, de akkor 
Igen szépen játszott.

A napnak az eseménye azonban, hogy az ere
detileg tervezett Kehrling-Váradi Ily pár he
lyett dr. Pétcry-Schréderné vették fel a küz
delmet a kitűnő Froitzheim-Rost pár ellen és 
fényes stílusban pompás győzelmet arattak fö
löttük

Schréderné önmagát múlta fölül és tüne
ményes játékával valósággal elragadta a 

közönséget.
Néha egymaga játszotta meg a legnehezebb

labdákat és kimondottan az ö pompás játéka 
hozta meg a magyar győzelmet. Froilzheim fá
radtan mozgott, mig Rost klsaszony csalódást 
keltett. Voltak ügyes akciói, de Schréderné 
nagyszerű játéka mellett teljesen eltörpül.

Részletes eredmény;
Klelnschroth—Takács 6:3, 5:7, 3:6. 6:4. 6:X
Közel három órán keresztül tartó idegekre 

menő küzdelem után tud csak győzni a német 
bajnok. Takács a második és harmadik szet
ben nagyszerű formában győz, de azután visz- 
szaesik és ál kell engedni a győzelmet a na
gyobb rulinnel rendelkező németeknek.

dr. Pétery—Schréderné—Froitzhein
Rost k. a. 6:1, 0:4.

A magyar pár vereségét mindenki előre el
könyveli, de ehelyett csak azt látja a közönség, 
hogy Schréderné átveszi a játék irányítását és 
szebbnél-szebb labdáival szóhoz sem engedi 
jutni a vendégeket. A közönség azt várja, hogy 
a németek majd a második szetben megmutat
ják tudományukat, de Péteryék önbizalma 
olyan erőt adott, hogy azzal szemben a néme
tek tehetetlennek voltak. 3:3 állásig még kétes 
volt a mérkőzés kimenetele, de aztán a magyar 
pár nagy fölénybe kerül és a közönség állandó 
tapsa között megszerzi a győzelmet.

Ma délután 3 órakor két páros mérkőzést 
játszanak le: G Váradi Ily—Schréderné— 
Slephanusné, Rost és Kehrling, Pétery dr.— 
Froilzheim ,Klelnschroth párok mérkőznek a 
margitszigeti centercourton.

Külföldi futballeredmények
Helsinki: Svédország—Finnország 3:2.
Prága: Viktória Ziskov—Gradjanski (Zágráb) 

6:1 (3:0). Középeurópai Kupa-mérkőzés. —
Sparta—Cechie Kariin 0:0. — Lieben—Bohc- 
milans 4:3. Slavia—Kladno 3:0. Bajnoki mérkő
zések.

Bécs: Slovan—Wacker 2:0. — Admira—WAC 
0:0. — Sportklub—Nicholson 3—1. — Vienna 
- Floridsdorf 2:0. — Austria—Brigittcnau 3:2. 
Bajnoki mérkőzések.

A vidéki evezősbajnokságok
Győr, szepL 2.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen
tése.) A Győri Csónakázó Egylet rendezésében 
vasárnap bonyolították le a vidék cvezösbaj- 
nokságát. Eredmények:

Négyes kormányossal Pestvármegye dijai: 
I. Győri Tornaegylet, 2. Váci Sportegyesület.— 
Skiff: 1. Back Ottó Szegedi Csónakázó-Egylct 
3 hosszal, 7:30.0 mp. 2. Philipp Esztergomi 
Move. — Négyes kormányossal. Bajnok Tisza 
Szegedi Evezős Egylet. Váci Sport Egylet cél 
előtt 50 méterrel feladta. — 11. oszt, négyes: 1. 
Budapesti Evezős Club 7:2,0 ellenfél nélkül. — 
Duhló kormányos nélkül. Bajnok: Győri Csó
nakázó Egylet 6:59.0 mp. 2. Szegedi Csónakázó 
Egylet 7:07.0 — Nyolcas kormányossal: Bajnok 
Tisza Evezős Szegedi Egylet 6:30.0 ellenfél nél
kül — Nyolcas evezős verseny kormányossal. 
1. Győri Torna Egylet 6:55.0 mp. egyedül in
dult.

X Németország—Franciaország 84:64. Ber
lin, szeptember 2. (A Hétfői Napló tudósítójá
nak telefonjelentése.) A vasárnap megtartott 
országok közötti válogatott atlétikai verseny 
Németország fölényes győzelmét hozta. Nagy
szerű eredmények és egy világrekord teszik 
emlékezetessé a német és francia válogatott at
léták második találkozását. Részletes eredmé
nyek: 100 méteres síkfutás: 1. Corts (N) 10.8 
mp.; 2. Jonath (N). 200 m.: 1. Kömig (N) 21.2 
inp.; 2. Cerbomey (Fr). 3. Houben (N). 400 m.t
l. Buchner (N) 47.8 mp. német rekordl 2 
Storz (N); S.Moulin (Fr). 800 in.: 1. Engelhardt 
(N) 1.56.2 mp.; 2. Böcher (N). 1500 m.: 1. La- 
doumegue (Fr) 3.50.2 mp.; 2. Böcher (N). 110
m. gátfutás: 1. Sempé (Fr). Távolugrás: 1 
Köchermann (N) 736 cm.; 2. Mcier (N) 7.35 
cin.; 3. Degland (Fr). Sulydobás: 1. Duhour 
(Fr) 15.09 m. francia rekordl 2. Kulzer (NI 
14.37 m.; 3. Schrőder (N) 13.59 m. Diszkosz 
vetés: 1. Hoffmeister (N) 46.62 m.; 2. Paulus 
(N) 43.34 m.; 3. Noel (Fr) 43.15 m. Magasug
rás: 1. Mcnard (Fr) 191 cm.; 2. Köppke (NI 
188 cm.; 3. Lad ctvig (N) 188 cm. Rúdugrás: 1. 
Ramadlo (Fr) 380 cm.; 2. Vintousky (Fr) 370 
cm.; 3. Wegener (N) .360 cin. 4X100 in. sla- 
féta: 1. Németország 40.8 mp. Világrekord be-

Mindenki legolcsóbban és legjobban vásárol az 

országos Kázmouesiparl Tárlaton 
a városligeti Iparcsarnokban. — Nyitva egész nap. 
Magyar árut vásárolni magyar érdek!

szerepeltette. Mind a két csatárnak rendkívül 
rossz napja volt A Hungária ennek ellenére 
föléin ben toll Hogy mégis kikapott, azt a 
fenti körülményen kívül Wébernek is köszön
hette.

Mind a két gól öngól volt, amely Wébcr- 
ről paflnnl a hálóba.

Kellemes benyomást keltett n Kolozsvárról 
szerzett Csomag jó játéka.

állításai 2. Franciaország 41.8 mp. 4X400 m. 
staféta: 1. Németország 3.18.4 mp.; 2. Francia
ország 3.21.1 mp.

LÓSPORT
Budapesti versenyek

Az osztrák Corvus nyerte 
a Hatvani dijat

A Hatvani-dijban a szinte törvényszerű meg
lepetés most sem maradt el. A reás favorit 
Rablót elnyomta a nagy súly. Flirthek hosz- 
szu volt a távolság s győzött a starttól kezdve 
fölényesen vezető Corvus könnyen három hosz- 
szal a szélső autszájder Levine előtt. Roth- 
scldld Alfonz báró ménjének imponáló stílus
ban aratott győzelme lehangoltságot keltett a 
pályán, annyival is inkább, mert Corvusnál 
nem egy jobb kétéves van az osztrák istállók
ban.

A nap kisebb eseményei közül említésre ér
demes a parira lefogadott Roham könnyű 
győzelme a kétévesek versenyében.

A népes tribünök előtt lefolyt versenynap 
részletes eredménye a következő:

I. futam: 1. Azra (’/io) S cli ej bal, 2. Kacagó 
(pari) Szűcs. Egy hosszal nyerve. 10:15. —
II. futam: 1. Fellegvár (2) Balog, 2. Tarantel 
(4) Gutái, 3. Névtelen (6) Esch. F. m. Back- 
fiscli (6) Szűcs, Kék ibolya (16) Dózsái, Futár 
(6) Kaszián, Eszme (6) Lynch, Öreg Toncsi (3) 
Csuta, Mentor (5) Tuss. Háromnegyed hosszal 
nyerve, három hosszal harmadik. 10:44, 10, 21, 
34. — 111. futam: 1. Corvus (3) Gulyás, 2. Le- 
vine (10) Tuss, 3. Rabló (®/to) Schejbal. F. m. 
Levine (10) Tuss. Három hosszal nyerve, fej
hosszal harmadik. 10:54. — IV. futam: 1. Ro
ham (pari) Gutái, 2. Funny (33) Szekeres, 3. 
Tambó (3) Esch. F. m. Gazduram (14) Szoko- 
lai, Duschenka (8) Tuss, Crisis (10) Csuta, 
Rapine (6) Balog, Dömsöd (16) Esch II, Ki
tartás (4) Gulyás, Bokros (14) Lynch, Kinizsi
(3) Schejbal. Másfél hosszal nyerve, ötnegyed 
hosszal harmadik. 10:22, 15, 131, 19. — V. fu
tam: 1. Mostoha (4) Tuss, 2. Krinolrn (4) Szó- 
kólái, 3. Ripilyóka (10) Martinék. F. m. Red 
Dragon (4) Gutái, Odahaza (12) Mihalovics. 
Pásztó (6) Esch, Campana (6) Esch II, De 
hogyisnem (4) Gulyás, Talrang (10) Szűcs. 
Turridu (8) Balog, Dacapo (6) Csuta, Dívó (6) 
Szenté, Salvia (14) Lynch, Bona Dea (14) Fo
dor. Két hosszal nyerve, háromnegyed hosszal 
harmadik. 10:61, 21, 28, 38. — VI. futam: 1 
Szorgalmas (3) Balog, 2. Saida (10) Gutái, 3 
Ne busulj (14) Gulyás. F. m. Pasita (4) Tuss. 
Belzebub (2) Schejbal, Varázsló (5) Dózsái. 
Apor (6) Bűzöd’, Markos (6) Csuta, Furulyái
(4) Lynch. Nyakhosszal nyerve, egy hosszal 
harmadik. 10:46, 24, 40, 166.

A Sport enciklopédiája
Csodálatos és egészen érthetetlen jelenség, 

hogy a külfölddel összehasonlítva, mily szegé
nyes, elmaradott hazai sporlirodálmunk. Auiig 
külföldön tömegével jelennek meg a szebbnél*  
szebb szakkönj vek, addig nálunk évente alig je
lenik meg léllucalnál több sporlkönyv. Sok sport
ágban nem is talál kalauzra az érdeklődő, aki 
igy a külíöldi termékek fogyasztójává kényte
len beállani. Szomorú valóság, hogy a könyv
kereskedelmi statisztika szerint, a külföldi 
szakkönyvek sokszorosan több példány szám*  
bán fogynak, mint a magyar nyelvűek. Pedig 
az érdeklődés cg)éhként nagy lenne, írói gar
dánk pedig kitűnő. A megfelelő szakkönyvek 
hiányát természetesen maga a sport sínyli meg.

Nagy örömmel üdvözöljük tehát a napok
ban megjelent Sport Enciklopédiája cunü két
kötetes szakmunkát, az első ludumányus fel
dolgozását a s|>orlulásra vonatkozó ismeretek
nek. Végre egy olyan munka, amelyben miu- 
den benne van. amely joggal viseli a Testneve
lés Kézikönyve sokat jelentő alcímet. A Pálfy 
György szakíró szerkesztésében a legkiválóbb 
sportirók és szaktekintélyek cikkeit mag..bán 
foglaló 48 Íves, Somfay István 500 plasztikus 
kivitelű rajzával és 52 inüláblával illusztrált, 
könnyed, népies stilusu Sport Enciklopédiája 
úgy formai, mint tartalmi kiállításával egy- 
uránl megérdemli azt a meleghangú ajánlást, 
mellyel dr. Drélír Imre államtitkár, az előszó
ban felhívja ró a sport társadalom ügyeimét. 
Hisszük, hogy nélkülözhetetlen buraija lesz 
úgy az aktiv sportolónak, mint a szemlélődő 
sporlbarálnak egyaránt. Megtalálja benne az 
olvasó kedvenc sportjának fejlődéstörténetéi. 
Megismerkedve a felszerelési eszközökkel, a 
legkiválóbb szakiró veezli be a sportolás tech
nikájának és taktikájának rejtelmeibe. A ki
váncsi megtudja belőle, hogy az egyes sport 
milyen nívón áll nálunk és külföldön. A vezető
ember kész tréningulasitást nyer, aminek alap
ján sikerrel instruálhatja csapatát. Felbecsülhe
tetlen szolgálatot tesz az Enciklopédia azzal, 
hogy minden esetben közli a versenyszabály
zatot.

A két kötet tartalma: A sport fogalma és je- 
lentsége; A primitív népek sportja; Népsport; 
Exotikus sportágak. A sport kialakulása és 
szerepe az egyes kultúrákban; Olimpiai verse
nyek; Sporttelep és építkezése; A sport egész
ségtana; A tréning; Könnyű atlétika; Nehéz 
atlétika; Vizisportok; Téli sportok; Vívás: 
Torna; Turistaság és alpinizmus; Lovassport; 
Lovas póló; Kerékpársport; Automobilizmus 
motorkerékpársport; Galamblövés; A sport 
nemzeti és nemzetközi szervezete; A sportban 
használatos szakkifejezések magyarázata; Ma
gyarországi szövetségek és egyesületek.

Pálfy György nagyszabású szerkesztési ter
vezete azonban csak azért valósulhatott meg 
két ilyen impozáns kötetben, mert a sportszak
irodalom olyan igazi, általánosan elismert 
valőrjei támogatták, rendelkezésre bocsátva a 
magyar szakirodalomban egyedül álló, hatal
mas vállalkozáshoz tudásuk szine-javát, mint: 
Benedek Aladár (a Sporthirlap szerkesztője), 
dr. Dienes Valéria (az Orchesztikai iskola igaz
gatónője), dr. Fodor Henrik (a PLSz főtitkára), 
dr. Gerentsér László (a Tudományegyetem 
vivómestere), Habért Aladár (sibajnok), Hajós 
Alfréd (olimpiai bajnokunk, műépítész, oz OTT 
műszaki szakértője, stb.), Halmay Zoltán 
(olimpiai bajnokunk, a MUSz szövetségi ka
pitánya), dr. Jacobi Roland -(pu.6-pong baj 
nők), Kelemen Aurél (a Tennisz Szövetség al- 
elnöke), Kenyeres Árpád (a MLSz főtitkára). 
Keresztes Henrik (a Nemzeti Sport munka
társa), Kiss Géza (a MUSz ü. v. aleinöke), 
Kmetyko János (a Testnevelési Főiskola tanára, 
OTT szakelőadó), dr. Kobulszky Károly (disz- 
koszvetö-bajnok és rekorder), dr. Koch Nándor 
(a Sporthirlap helyettes szerkesztője), dernői 
Kocsis László (az Est lapok munkatársa), Kom- 
jádi Béla (válogatott vizipóló csapatunk szöv. 
kapitánya), Kugler Sándor (a Testnevelési Fői 
iskola tanára), Kunszt Henrik (cserkésztiszt), 
Lipcsey Jenő (a Sporthirlap munkatársa), M. 
Jászt Alice (a „Női Testkultúra" cimü munka 
szerzője), dr. Mártonfíy Miklós (a MOB főtit
kára), dr. Mező Ferenc egyetemi m.-tanár (az 
OTT tanácstagja), Minder Frigyes, dr. Mező 
Ferenc (olimpiai bajnok), Misáltigyi Ottó (atlé
tikai szakfelügyelő), Neidenbach Emil (a 
KISOK főtitkára, OTT szakclöőndó), Nemes 
István (műkorcsolyázó bajnok), Neumann An
dor (a Sporthirlap segédszerkesztője), dr. Pó
zéi István (a Magyar Hokey Club elnöke), 
dr. Prokopp Sándor (olimpiai bajnok), dr. Ra- 
blnovszky Marius (eszthétikus), dr. Rakovszky 
Iván (nyug. m. kir. belügyminiszter). Rónai 
Viktor, R. Szentpál Olga (a Színművészeti Aka
démia tanára), dr. Szerelemhegyi Ervin és 
Jenő, Szerelemhegyinél Móczár Jolán, dr. 
Szlávy Béla (az „Autó “c. lap golf rovat veze
tője), dr. Tarján Gida (a Népszava munka
társa), dr. Tatich Péter (a Magyar Ökölvívó 
Szövetség társelnöke, OTT' tanácstag), T. Vin
cém (dzsiu-dzsiu mester). A labdarúgás cimü 
rész megírásában legkitűnőbb válogatott játé
kosaink, a közönség kedvencei Fehér, Fogl 11, 
Borsányi, Bukóul, Kohut, Hiner, Pataki, Tóth 
(Potya) István is részt veitek, hogy az olvasó
közönség a leghivatottabbak vezetése mellett 
ismerkedjék meg a labdarúgás művészetével.

. X Az amerikai Icnnhzhajnokságok. Brook- 
lynból jelentik: Az amerikai tenniszbajnoksá- 
gok során ma a párosversenyben a Loth-Hen- 
nesy kettős 6:2, 6:1, 6:2 arányban győzött az 
ausztráliai Palfcrson-Hankes pár ellen. A ve
gyespárosban Wills-Hanke pór megverte az E. 
Cross-Moon pórt. 

A szerkesztésért és kfndásért felel: 
Dr. ELEK HUGÓ.

Kiadja:
,A Héttől Lapok"’ U)s*gvín»lat.

brlilíánfl ékszereket 
bárkinél drágábban 
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