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orzalmas autőkatasziróf aD
19 halottal és 26 súlyos sebesülttel 
vasárnap példátlanul borzalmas szerencsétlenség történt a 
monzai autóversenyen - Materassi. olasz mestervezetö gépével 
a pályáról a Közönség közé zuhant és maga is szörnyethalt

Az automobilizmus történetében példát
lanul álló szerencsétlenség történt vasárnap.

Vasárnap délelőtt tartották meg az Olasz
országban minden évben hagyományosan 
megrendezett versenyt a monzai autódroin
ban. A verseny elé az egész nemzetközi 
sporlvilág nagy érdeklődéssel tekintett. Mi
után a verseny az európai automobil Grand 
Prix egyik fordulója volt, annak startjánál 
számos európaihirü kiváló mestervezetö je
lent meg. így a népes mezőnyben különösen 
számos, Arrvdló francia és olasz versenyző 
vett részt. A verseny jelentőségéhez mérten

a közel százezer főnyi befogadóképes
ségű tribünök Is zsúfolásig megteltek.

A világ minden tájáról automobilok ezrei 
Szállították napok óta a Monza környékén 
lévő üdülőhelyekre a világ sportközönségé
nek előkelőségeit Ez a nagyarányú érdek
lődés minden évben megismétlődik, annál 
inkább, mert nemcsak az olasz sportkörök, 
de a királyi család, a diplomácia és az olasz 
arisztokrácia is minden évben testületileg 
jelen van a monzai nagy erőpróbán, amely
nek mezőnyén többnyire az olasz trónörökös 
vagy Mussolini miniszterelnök indítja el a 
startot.
x Azt. hogy a monzai autóverseny alatt mi
lyen feszült izgalomban figyeli a tömeg az 
egyes versenyzők bravúros és már-már em
berfeletti küzdelmét, szóval ki sem lehet 
fejezni. Ahhoz, hogy ezt érzékelni tudja az 
ember, ott kellett egyszer lenni az autó- 
dromban és személyesen kellett végigszem
lélni a szószoros értelmében gyilkos tempó 
bán lezajló meetinget

Ilyen izgalmas versenynek Ígérkezett az 
idén is a monzai autóverseny. Már a start 
előtt extázisbán figyelte a közönség a ké
szülő eseményeket. Különösen a beavatotta
kat ragadta magával a modern aréna izzó 
hangulata, amelyhez a kétszáz lóerős motor
kolosszusok ofkánszerü dübörgése szolgál
tatta a kisérő zenét.

Sajnos, a kisérő zene ez alkalommal egy 
vérbefulladó tömeg borzalmas halálorditá- 
sának és érzéket dermesztő sikolyának tra- 
gius akkordjaival fejeződött be.

A legférfiasabb energiát és acélos idege
ket követelő küzdelem már-már a tetőfo
kára hágott, amidőn a küzdelem egyik fa
vorit ja, x-

Materassi, a hírneves florenzi konstruk
tőr és világhírű mestervezető egy végze
tes szerencsétlenség okozójává és áldo

zatává lelt.
Materassi körülbelül 200 kilométeres se

bességgel száguldott hatalmas Talbot-kocsiJ 
ján. Legerősebb ellenfelét akarta megelőzni. 
Kissé balrq fordította a kormánykereket, 
azonban közben egyszerre súrolta az előtte 
■futó két kocsi oldalát.

Materassi kocsija egy másodperc legki
sebb töredéke alatt felvágódott a leve

gőbe, majd a publikum közé zuhant.

A következő pillanatban már
velőtrázó sikolyok és borzalmas balál- 
orditások töltötték be a monzai autó- 

drommot.
Példátlanul álló tömeges katasztrófa történt. 
Egyszerre

kiürültek a tribünök, közel százezernyi 
tömeg mind egy pont felé rohant, hogy 
bizonyosságot szerezzen a történtekről.

Leírhatatlan volt a kétségbeesés .amidőn 
megállapították, ogy

a nézők se an tizenkilenc ember 
szörnyethalt és mintegy harmincon sú

lyosan megsebesültek.
.4 legsúlyosabb sebesültek között volt maga 
Materassi is, ki röviddel a szerencsétlenség 
után szintén meghalt.

A példátlanul borzalmas autószerencsét
lenségről a következő táviratot kaptuk a

késő éjszakai órákban Rómából:
Ma délelőtt folyt le Monzában az Európa 

Nagydijért rendezett autóverseny, amelyen 
elsőizben szerepeltek az 1700 köbcentiméte
res Materassi-gépek. A küzdelem hevében 

több kocsi egymásba futott. Az irtóza
tos karambolban tizenkilencen életü
ket vesztették, köztük Materassi, a hír
neves florenzi konstruktőr. A súlyosan 

sebesültek száma 26.

A monzai katasztrófa igy történt: Mate
rassi Talbot-kocsit vezetett. Az élre akart 
jutni és ezért fokozta a tempót, amikor már 
200 kilométeres sebességgel száguldott, be
fogta legerősebb ellenfelét, közben azonban 
súrolta az előtte futó két kocsi oldalát. Ma
terassi autója egy szaltóval a levegőbe vágó
dott, majd a publikum közé zuhant. Mate
rassi azonnal meghalt. Rajta kivül még 18-an 
lelték halálukat.

Búd és wukurlu. az ul miniszterek 
letették az esküt a kerménpzűnak 

és nvilatkoztaK a Héttől Napiénak
nz ul nénzuavmlnlszter az adózási sérelmek orvoslását tekinti legfObk 

feladatának, de a pénzügyi politikában nem hoz változást
A hivatalos lap szombati száma közölte az 

uj miniszterek kinevezéséről szóló kormány
zói kéziratokat. Horthy Miklós kormányzó 
a miniszterelnököl helyettesítő Vess József 
dr. népjóléti miniszter előterjesztésére 
Búd Jánost, akit a pénzügyminiszteri teen
dők ellátása alól legteljesebb elismerése mel
lett felmentett, közgazdasági miniszterré, 
Wekerle Sándor dr. egyetemi tanárt pedig 
pénzügyminiszterré nevezte ki.

Búd János és Wekerle Sándor, a két ul 
miniszter vasárnap délben telte le az es
küt a királyi Várban Horthy Miklós 

kormányzó kezébe.
.4 miniszteri eskütétel a szokásos szertartá
sok között zajlott le. A kormányzóság épüle
tébe elsőnek féltizenegy óra után bárczíMzl 
Bárczy István miniszterelnökségi államtitkár 
érkezik meg, aki az eskümintát szokta ol
vasni. Pár perccel később érkezik fekete 
diszmagyarban báró Peréhyi Zsigmond, volt 
belügyminiszter, aki az eskütételnél mint 
zászlósur szerepel. Háromnegyed 11 órakor 
Búd János volt pénzügyminiszter, az uj 
közgazdasági miniszter kocsija fut be a 
kormányzósági palota udvarába. Búd Jáno
son buzakék atillán diszmagyar feszül. Kísé
retében van Dorner Aurél, volt titkárja, akit 
a kormányzó, az uj miniszteri kinevezések
kel egyidejűén, miniszteri tanácsossá lépte
tett elő. Nemsokára megérkezik Wekerle 
Sándor dr. is. Tizenegy óra elöli pár perc
cel, utolsónak érkezik meg a miniszterelnö
köt helyettesítő Vass József dr. népjóléti 
miniszter. Az érkezőket Hariji kapitány, a 
kormányzó szárnysegédje fogadja és jelenti 
be az államfőnek.

Pontban tizenegy órakor kerül sor az 
uj miniszterek eskütételére. Az eskü 
letétele után Horthy Miklós kormányzó 
Búd János kOzgazdaságl minisztert, 
majd Wekerle Sándor pénzügyminisz

tert külbnklhallgatáson fogadta.

Búd uj programja
Az eskütételről fordított sorrendben távoznak 

a megjelentek. Elsőnek Vass József népjóléti 
miniszter jön Ic a kormányzó fogadószobájá
ból és Vértessy Sodorhoz, a kormányzói kabi

netiroda főnökéhez megy át a kormányzósági 
épület másik oldalára. Alighogy a miniszterel
nököt helyettesítő népjóléti miniszter eltávo
zott, Perényi Zsigmond báró fekete diszina- 
gyaros alakja siet le a lépcsőkön.

Az uj miniszterek közül elsőnek Búd János 
pénzügyminiszter távozik a kormányzóságról. 
Audenciája mindössze negyedóráig tartott.

BÚD JÁNOS, ktfzgazdasúgilgyl miniszter 
a Hétfői Napló munkatársának érdeklődésére 
uj hivatásáról és kitűzött programjáról a kö
vetkezőket mondotta:

— Feladatom a gazdaságpolitikának a 
gyakorlati éleihez való közelebbhozása. Min
den törekvésem odairápyul, hogy minél ala
posabb és minél gyorsabban oldjam meg 
azokat a gazdasági problémákat, amelyeknek

Wekerle Sándor, az 
nyilatkozata a

Wekerle Sándor, az uj 'énzügyminiszter 
audienciája feltűnően hosszú ideig tartott. 
Tizenkét óra is elmúlt már, amikor Wekerle 
Sándor, az uj pénzügyminiszter kijött az 
államfő fogadószobájából. A Hétfői Napló 
munkatársa a kormányzói épületből történt 
távozásakor megkérte az uj pénzügyminisz
tert, nyilatkozzék legközelebbi terveiről és 
általánosságban ismertesse programmját.

WEKERLE SÁNDOR dr. PÉNZÜGY- 
MINISZTER

a következőket mondotta a Hétfői Napló 
munkatársának:

— Ebben a pillanatban, amikor az eskü
tételről távozom, még nem vagyok abban a 
helyzetben, hogy a nyilvánosság számára 
részletes pénzügyi programmot adhassak. 
Most még nem lehet az a feladatom, hogy 
megvalósítandó ideákat vessek fel. Előbb 
beszélnem kell minisztertársaimmal az 
egyes reszort kérdésekről, meg kell ismer
kednem legközelebbi munkatársaimmal, a 
minisztertanácsban kell ismertetnem tervei
met és csak ezek után kerülhet a sor arra, 
hogy a sajtó utján a közvéleményt pénz
ügyi programmomról tájékoztathassam.

A jövő hét folyamán már megkezdem • 
legintenzívebb munkát

elintézés a közgazdasági élet konszolidálá
sára és az ország közgazdasági vérkeringésé
nek felfrissítésére alkalmas.

A miniszterelnök ur felszólítására ebből 
a célból programot dolgoztam ki, amely 
program világosan jelöli meg azokat a 
kérdéseket, amelyekkel a közgazdasági 

miniszternek foglalkoznia kell.
A gazdasági kérdések megoldásának sokszor 
a bürokratizmus voltak a nehézségei. Uj ml*  
ködésemben a legnagyobbfoku közvetlensé
get óhajtom megvalósítani. Állandó érintke
zésben akarok lenni a gazdasági élettel, ki 
akarom egyenlíteni az érdekellentéteket, 
hogy azok az egyetemes cél szolgálatába le
gyenek állít hatók,

uj pénzügyminiszter 
Hétfői Naplónak
Hétfőn átveszem hivatalom vezetését, egyen-*  
ként fogadom a pénzügyminisztérium egyes 
ügyosztályainak vezetőit, majd megkezdem 
a tárgyalásokat a rcszortügyckről.

A Hétfői Napló munkatársának az uj 
pénzügyminiszte eskütételével kapcsolato
san alkalma volt

a kormányhoz közelálló helyen, 
ahol Wekerle pénzügyminiszter legközelebbi 
terveit és programmját közelről ismerik, in
formációkat kapni a pénzügyi politika \eg- 
közelcbbi alakulásáról.

A legilletékescbb helyen
közölték a Hétfői Napló munkatársával*  
hogy

a pénzügyi politikában belátható Időn 
belül számottevő változás nem várható.
Wekerle Sándor, az uj pénzügyminiszter a 

kormányzat pénzügyi politikájában az ál
talános elveket illetően változásokat hozni 
nem fog, annál kevésbé, mert hiszen a kor
mány közgazdasági politikájának irányítása 
továbbra is Rúd János kezében marad. 
Wekerle Sándor, az uj pénzügyminiszteri 
közvetlen környezetének azt a kijelentés^ 
lette, hogy

az adózási sérelmek orvoslását tekinti 
legfőbb feladatinak.
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Meghalt Gordon Róbert
szombaton reggel 

miniszteri Inná-
Kisasszony napján, 

meghalt Gordon Róbert -----
esős, nz Első JJunagőzhajózási Társaság 
magyarországi képviselője, budapesti for
galmi igazgatója, akinek nevét a nagyközön
ség, mint a Déli Vasút vezérigazgatójának 
nevét ismerte meg. Gordon Róbert ez év ja
nuárja óta betegeskedett. Agyvérzést, majd 
trombózist kapott, úgyhogy családja a 
Svábhegyi szanatóriumba szállította; itt érte 
őt utol a halál.

Gordon Róbert 1877 bon született. Mint 
gépészmérnök n Máv-nál kezdte működé
sét. ahol kiváló képességei vei csakhamar 
feltűnt. 1008-ban a Vasúti és Hajózási l'o- 
felügyelőséghez rendelték be szolgálatié- 
télre; a világháború kitörésekor pedig, 
mint a kereskedelemügyi minisztérium kép
viselőjét. a hadügyminisztériumban működő 
Központi Szállitásoczclőscghcz küldték ki. 
1017-ben, amikor a Déli Vasul budapesti 
igazgatói széke megörült, erre Gordont ne
vezték ki. Gordon erős kézzel, nagy tudás
kai és lankadatlan szorgalommal hozzáfogott 
nz összeomlás utón, a Déli Vasút talpruál- 
lilósához és minden vasutvállalntot meg
előzve. elsőnek állította be újra a Déli 
Vasutat a közlekedés szolgálatába. 1919-ben 
megteremtette a híres Balaton-cxpressznek 
nevezőit Gordon-vonatokkal az összekötte
tést Bécsbc, 1921-ben pedig megszervezte a 
forgalmat Olaszország felé. Ö keltette életre 
a sinautóbusz közlekedést a Balaton mellett

Mikor a Duna—Száva—Adria Vasútnál al
kotó tevékenységét befejezve látta, uj teret 
keresett és a múlt év őszén az Első Duna- 
gőz hajózási Társaság magyarországi képvi
selői és forgalmi igazgatói, valamint a Mo
hács—Pécsi Vasút üzletigazgatói állását fog
lalta el. de megmaradt egyelőre a Duna—- 
Száva-Adria Vasút vezérigazgatójának is. 
Uj működését betegsége miatt, csak néhány 
hónapig folytathatta. Hosszas belcgcsgcdés 
után most szombaton hunyt cl.

Gordonban a magyar közlekedésügy nagy 
halottját vesztette el. Halála széles társasági 
körökben mély részvétet keltett, ahol min
denüt szerelték a rokonszenves férfiút, aki 
a Balatoni Hajózási Társaság alelnökc, a 
Beszkárt, Ibusz, Barcs—Pakráci Vasút igaz
gatósági tagja, a Magyar Yacht Club vice- 
commodoreja, a Vasúti és Hajózási Club 
alelnökc volt és résztvett úgyszólván minden 
társadalmi mozgalomban. Felesége cs három 
leánya gyászolják.

Gordon Róbert elhalálozásáról a Duna— 
a következőSzava—Adria Vasúttársaság 

gyászjelentést adta ki:
.4 Duna—Száva—Adria 

súg mély részvéttel közli, 
igazgatója, Gordon Róbert 
niszteri tanácsos, f. hó 8-án elhunyt.

Elhalálozása súlyos veszteség a vasút
társaságra, melynek tiz jvon keresztül 
kiváló érdemeket szerzett vezérigazga
tója volt.

Temetése f. hó 10-én délután felöt 
órakor lesz a Kcrcpesi-uti temető ha
lottasházából.
Az Első Dunngőzhajőzási Társaság szintén 

külön gyászjelentést adott ki nagy halott-

Vasuttársa- 
hogft vezér
mérnök, ml-

Románia delegátusa Géniben 
beielentette. hogv hajlandók 
folytatni a közvetlen tárgyasa-

sokat az optansDömen
apponyi Albert grss ma Briand francia 

ltomgyminiszterrel tárgyalt
Gcnf, szeptember 8.

Hétfői Napló tudósítójának táu/rofn.) | niudc, román delegátus a Népszövetség fő- 
A magyar—román opianspomen a mai na-1 titkárához levelet intézett, amelyben beje- 
pon jelentős fordulat következeit be. Autó-1 lcntctle, hogy
a román kormány hajlandó folytatni a Magyarországgal megkezdett és időközben 

félbeszakított közvetlen tárgyalásokat.
nem jelent különösebb nóvumot az agrár
pór elintézése tekintetében. Annyit minden
esetre meg lehet állapítani, hogy Romániá
nak az a taktikája, amellyel folytonosan 
megismétlődő, de semmi újat nem tartal
mazó jegyzékeivel állandóan halogatta 
pór érdemi eldöntését

Géniben, a különböző államok delegá
tusaira, a románokra nézve erősen ked

vezőtlen benyomást tett.
Innen magyarázható tehát, hogy a román 
kormány váratlanul megváltoztatta taktiká
ját és most hajlandóságát jelenti be a köz
vetlen tárgyalás folytatására.

Genf, szeptember 0.
A Hétfői Napló tudósítójának távirala.) 

Magyar részről hivatalosan még nem foglal
tak állást a román delegátus bejelentésével 
szemben.

A román bejelentés czidöszerint még a Nép
szövetségi tanács előtt fekszik. A magyar kor
mány válasza hétfőre várható. Mértékadó nép
szövetségi körökben úgy Ítélik meg a helyzetet, 
hogy a magyar kormány előreláthatóan elfo
gadja a románok legújabb javaslatát és még 
egyszer felveszi a közvetlen tárgyalások fonalát, 
bár kétségtelennek látszik, hogy a román kor
mánynak ez a legújabb lépése is csak az érdem
leges elintézés késleltetését célozza.

Egyébként ma Genfben
Apponyi Albert gróf hosszasan tárgyalt 

Briand francia külügyminiszterrel.
A kiszivárgott hírek szerint mind a két állam
férfi teljesen meg volt elégedve a beszélgetés 
eredményével. Ugyancsak tárgyalásokat folyta
tott Walko Lajos külügyminiszter is, aki Unden 
svéd delegátussal és báró Rheinbaben német 
delegátussal találkozott.

A népszövetségi tanács a szombat délután 
ülésen letárgyalta a napirendjén szerepelt ösz- 
szes ügyéket. A tanácsülés késő estig tartó 
tanácskozásai során elfogadta a lengyel-litván 
ügyben előterjesztett jelentést és ezzel a tanács 
ülésszaka lezárult.

A népszövetségi tanács 
szombat délutáni ülésében magyar vonat

kozású ügyet Is tárgyalt.
Az ülésen szerepelt ugyanis a sopron—kőszegi 
vasúttársaság kérelme. A tanács elhatározta, 
hogy döntőbíróságot jelöl ki a vasúttársaság és 
az osztrák kormány között felmerült viszály el
intézésére. .4 döntőbíróság kiküldését minden 
fél tudomásul vette.

A magyar—román optánspörben a mai na-

Ezeknek a tárgyalásoknak a folytatására a 
következőket jelöli l;i: Comnene népszövet
ségi delegátust, Románia berlini követéi, 
Djuvara népszövetségi delegátust, a buka
resti egyetem jogi tanárát és Nasta-t, a Nép
szövetség tanácsadó gazdasági bizottságának 
tagját. A bejelentés értelmében a román 
kormány l’árist ajánlja a tanácskozások 
helyéül.

Antóniádé bejelentése még szombaton 
a Népszövetség tanácsa elé került.

A Népszövetség főtitkára ugyanis Antóniádé 
román delegátus kérelmére a bejelentést tar
talmazó levelet a tanács tudomására hozta. 
Ez a levél igy szól:

A román kormány 1928 
jegyzékében — fenlartva ..... ,
elvek, mint a jogi helyzet tekintetében — fel
ajánlotta a magyar kormánynak, hogy bocsát
kozzanak közvetlen tárgyalásokba az ugyneve- 
zet optánsper szabályozása céljából.

Noha a mngyar ' ' "
következtében úgy

ez az ajánlat a

augusztus 9-én kell 
álláspontját úgy nz

kormány téves értelmezés 
találta, hogy
tárgyalás visszautasítását 
jelenti,
fentartotta ajánlatát 1928a román kormány ,....... ........

augusztus 29-én kelt jegyzékében. Abból a cél
ból, hogy ujahb tanujelét adja jóakaratának és 
hogy végre befejezéshez juttassa ezt az ügyet, 
amely már túlságosan sokáig tartott,

a román kormány Comnene berlini követet, 
népszövetségi delegátust, Djuvara képvise
lőt, n bukaresti egyetem jogi tanárát, nép
szövetségi delegátust és Nasta-t, a Nép
szövetség tanácsadó gazdasági bizottságá
nak tagját, a földniivelésligyl minisztérium 
főigazgatóját, teljhatalmú megbízottaknak 
jelölte ki, azzal a megbízással, hogy tárgyal
janak a magyar kormány által kijelölendő 

teljhatalmú megbízottakkal.
Kinovczófiük megfelelő formában nyomban meg 
fog történni, mihelyt a magyar kormány közli 
a román kormánnyal azt az elhatározását, hogy 
a maga részéröl is kinevezi a teljhatalmú meg
bízottakat.

A román kormány Párisi ajánlja az össze
jövetel helyéül

Nagyon lekötelezne Főtitkár Ur, ha szívesked
nék a fentebbieket közölni a tanács tagjaival, 
valamint a magyar kormány képviselőjével.

Fogadja Főtitkár Ur nagyrabecsülésem nyil
vánítását

Antoniadc.
A román kormány ajánlata lényegileg

Biróí zár alá helyezték a Lukácsfürdő 
vendéglőjét és kávéházát

A Lukács-fürdő vendéglője és kávéháza 
bejáratán szombaton „Zárna" feliratú pla
kátot helyeztek el. A két régi, népszerű he
lyiség bezárását a biróság rendelte cl,

a helyiségeket ugyanis l»irói zár alá he
lyezték.

Az étterem és kávéház bérlőjének nyolcvan
kétezer pengő tartozása fejében a hitelezők, 
elsősorban is a Drehcr-sörfőzde kérte a biz-

A kuruzslás és az alkoholizmus 
elleni küzdelem az Orvosszövetség 

budapesti kongresszusán
Nagy érdeklődés mellett tartotta meg a Gel

lért Szálló Dunn-tcrmében harmincadik kon
gresszusát az Országos Orvos Szövetség. A kon
gresszuson a népjóléti miniszter képviseletében 
megjelent Scholtz Kornél dr. államtitkár, a fő
várost Sipőcz Jenő, a kereskedelmi miniszté
riumot Szegedy Maszák Elemér, az igazságügy
minisztériumot Izsák Elek föiigyi’szhclyeltcs 
képviselték. 

rPRA«AI lÁSÁll
szeptember 25-tűi október 2-ig. 

Állandó vásárpalota megnyitása. 
Vízummentes utazás gyorsvonaton 16 pengő. 
Igazolványok: Tanzer Miksa, AkAcla-utca 50.

Telefon: 406—31.
L. • m'i1" i i'„,j ,i

a

tositási végrehajtást, amit a biróság el is 
rendelt és szombaton délelőtt

a kiküldött végrehajtók zár alá vették 
a Lukácsfürdő kávéházát és éttermét.

A Lukácsfürdő igazgatósága, mint értesü
lünk, igénykeresettel lép fel a zálogolás el
len, mert a végrehajtás során bírói zár alá 
helyeztek olyan tárgyakat is, amelyek nem 
a bérlő, hanem a fürdő tulajdonát képezik.

Csilléry András elnöki megnyitójában az 
orvostársadalom feladatait ecsetelte. Hangoz
tatta, hogy állásnyilvántartó irodái kell fel- 
állítani és védekezni kell a gombamódra clsza
porodott betegsegélyző egyletek ellen. Ezután 
Scholtz Kornél dr. államtitkár a népjóléti mi
niszter nevében üdvözölte a kongresszust, majd 
Sipőcz Jenő tolmácsolta a főváros közönségé
nek üdvözletét

Ezután Tanárka Árpád dr. főtitkár terjeszt 
tette elő évi jelentését.

— Az elmúlt esztendő — mondotta ■— as 
orvosokra nézve nem volt kedvező, aminek 
elsősorban az a magyarázata, bogy

Magyarországon nagy az orvosok száma. 
Minden ezerkétszázötven lakosra jut egy orvos. 
Ez a szám Anglia és Svájc kivételével az egész 
világon égycdiilállQ. , J ... . ,,

Utána Körmöczy Zoltán dr. főorvos tetto 
meg pénztárosi jelentését, majd Minich Károly 
dr. tartott előadást.

A kongresszus azután
a kuruzslás kérdésének 

tárgyalására tért át, amelyről Gortvay György 
dr. miniszteri osztálytanácsos tartott előadást 
A kérdéshez többen szólaltak fel. akik hangoz
tatták, hogy a kuruzslás letörésére uj tör
vényre van szükség.

Szabó Géza indítványára kimondták, hogy 
minden tagra kötelező a nyugdíjbiztosítás.

Ezután aztj 
alkoholizmus elleni küzdelem 

kérdése került sorra. Tanárky Árpád előadása 
után elhatározták, hogv ebben az ügyben a 
kormányhoz fordulnak támbgatásért. Több más 
kérdés lelárgyalása után Vas.s József népjóléti 
minisztert táviratilag üdvözölték és kimondot
ták, hogy a legközelebbi kongresszust a jövő 
évben Pécsett tartják.

Este kilenc órakor a főváros a Gellért szálló
ban bankettet adott a 
tiszteletére, amelyen 
bor államtitkár és 
szöntőt.

kongresszus tagjainak 
Némethy Béla, Győri Ti
ntások mondottak fclkö-

Pofa Negri sulyos bal
esete Párisban

Páris, szeptember 9. 1
Pola Negri a Bois de Boulogneban séta

lovaglás közben lováról, mely egy automo
biltól megbokrosodott, leesett. A ló meg
szökött, a művésznő hét órán át eszméletlen 
állapotban volt. Belső sérüléseket szenvedett, 
de az eddigi megállapítások szerint neme
sebb szervek nem sérültek meg.

A szabóiparosok a rosszul
fizető adósok ellen

Vasárnapi kongresszusokon ezek nyilván
tartását határozták el

A régi képviselőházban vasárnap tartotta 
meg a Szabómesterek Országos Szövetsége 
országos kongresszusát, amelyen nyolcvan 
vidéki város, valamint a főváros szabómes
terei nagyszámban vettek részt s amelyen a 
kereskedelmi miniszter képviseletében Ke
rékgyártó György miniszteri biztos, a Buda
pesti Iparkamara képviseletében Bittner Já
nos kamarai alelnök, az löksz nevében pe- 
dig Csepreghy-Horváth János jelentek meg.

Horváth György elnöki megnyitó beszéde 
után a kongresszus elhatározta, hogy üd
vözlő táviratot küld Rothermere lordhoz.

Az első felszólaló Krausz József alelnök á 
szakmában dúló kontárkodás megszünteté
sére tett javaslatot, Bikich Lóránd dr., az! 
löksz igazgatója a kisipari hitelkérdést tette 
szóvá, rámutatva arra, hogy a kisiparosság 
a legmegbízhatóbb réteg

hitelhez alig jut, 
mert a mai hitelkeret a szükségleteknek alig 
1—2 százalékát fedezi. Tibor Samu igazgató 
hangsúlyozta, hogy a ruházati közszállitá- 
sokban elsősorban a szabóiparosokat kell 
részesíteni. Vitéz Aladár

a különböző közüzemek haladéktalan 
megszüntetését követelte, 

majd Vágó Jenő a belföldi posztóipar ét 
kereskedelem támogatásáról tartott előadása 
után Moór Jenő a rosszulflzető rendelők 
országos nyilvántartása mellett foglalt állást. 
Végül dr. Dóczi Sámuel az iparosság adó
panaszait tette szóvá, amely után a kongresz- 
szus véget ért.

PíitKfiny.egerirtö
„RATINOL*. Biztos liatAsu 
Irtószer gyökeresen irt. Más Állat
ra, emberre ártalmatlan. — Napt

árban utánvéttel szállítja • 
RATlNOL LABORATÓRIUM 

Budapest,VII., Murányi-utca 36/b

zongorát, rianlnm
IX'ö’mn Reményi
a Zeneművészeti Főiskola házi hang- 
szorészénél, Budapest, Király-utca 57.

Legkedvezőbb fizetési feltételek.

nieniHmstiiMMoiiiia
Olt nzt tapasztaljuk. hogy inár senki sem takaródzilc 
dunyhával ís dunyhájából mindenki pehelypaplant 
csináltatott; dunyha n Kzótárbói is kimaradt, mert 
minden modem ház ma a dunyhájából egy Itfeal pehely
paplant készíttet. Utánozzuk Londont, Párizst és min
denki küldje be dunyháját hozzánk, melyből egy Ideát ?Tr tóffí

ZáWiilákal, «»•
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Súlyos szerencsétlenség 
történt az izgalmas vár
megyei tüzoltóversenyen

A Vármegyei Tűzoltó Testületek szombaton 
Országos tüzoltóversenyt rendeztek Kispes 
len. A versenyre hivatalos volt a gödöllői 
tűzoltóság is. Javában folyt már a verseny, 
mikor váratlan esemény történt. A kispesti 
tűzoltók székhazában megszólalt a telefon 
és vitéz Endre László gödöllői főszolgabíró 
közölte, hogy

Gödöllő halárában kigyulladt a Ka
maraerdő és kérte, hegy a gödöllői 

tűzoltók azonnal siessenek vissza.
'A tűzoltók abbahagyták a versenyt, felsze
reltek és az autójuk robogya elindult Gö
döllő felé. A Kamaraerdőhöz érkezve, hoz
záfogtak az oltáshoz.

Időközben a budapesti tűzoltóság is két 
őrséget küldött segítségül és igy

másfél órai munkával sikerűit eloltani 
a tűzet.

A kormos, fáradt tüzollólegények újra az 
autókra szálltak cs vissza felé indultak Kis

Az egész magyar ügyvédség egyhangúlag 
állást foglalta dijszabástervezet, a telekkönyvi 
magániroda,ajövedéki és naptárrendelet ellen

Papp József dr. elnök, Bródy Ernő dr., Fábián Béla 
és Lengyel Zoltán dr. beszédei

Kisasszony napján, szombaton délelőtt zsú
folásig meglelt a Budapesti Ügyvédi Kamara 
díszterme, ahol a kamara tagjai rendkívüli 
közgyűlésre gyűltek egybe, hogy

tiltakozzanak az újonnan szervezett ügy
védi díjszabástervezet, a telekkönyvi ma
gánírója létesítése, valamint a jövedéki és 

naptár rendelet ellen.
Ezen a közgyűlésen vonult fel elsöizben a nem 
régen alakult Ügyvédek Létfentartási Pártjá
nak számor kékszalag jelvényes tagja is.

A rendkívüli közgyűlést
PAPP JÓZSEF DR.

elnök nyitotta meg. Beszédében rámutatott 
arra, hogy az igazságügy  miniszter a katasztró- 
fális helyzetben levő ügyvédi karon akart segí
teni s végül is a közismert díjszabási tervezet 
született meg.

— A tervezet — úgymond — sokkal rosz- 
szabb, mint a ma érvényben lévő díjszabás s 
ha életben maradna,

a Budapesti Ügyvédi Kamara tagjainak 
háromnegyed része elveszthetné kenyerét.

Közöltem az igazságügyi államtitkár úrral is, 
hogy amennyiben ez a díjszabás életbe lépne, 
én a felelősséget tovább nem vállalnám s levo
nom a konzekvenciákat. Kijelentem most is a 
rendkívüli közgyűlés színe előtt:

ha ez a díjszabás, vagy ehhez hasonló 
életbelépne, én az ügyvédi Kamara elnöki 

székében nem maradnék meg.
Papp József dr, elnök nagy tapssal fogadott 

beszéde után dr. Petrik Aladár ismerteti az 
ügyvédségre sértő s a kar anyagi tönkretételére 
vezető dijszabástervezet ügyében hozandó ha
tározati javaslatot, melyhez

LENGYEL ZOLTÁN DR.
szólt hozzá elsőnek.

— A mi állásfoglalásunk — mondotta — 
nem lehet egyéb, mint

az ellenünk Irányuló merényletnek egy
hangú Ünnepélyes visszautasítása.

Mi a vidéki kamarák érdekében semmiféle en
gedményt nem tehetünk. Eri a dijszabásterve- 
zetet a hozzá nem értés és a rosszindulat 
szülte. Ha életbelépne ez a rendelet, a törvé
nyileg szabályozott megállapodásnál magasabb 
dijskála nem is volna alkalmazható. Nem al- 
jasodhatunk le odáig, hogy ilyen napszám
munkát vállalhassunk. Ha Papp József elnök 
lemond, azt teszi a kamara választmánya is s 
kiváncsi vagyok, ki az, aki akkor ide mer ülni 
az elnöki székbe,

A

a
A

A 
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Sok gondot levesz a szülők lei 
kérő) a ✓■larv . ez a kitűnő 
háziszer, amelyhek rendszeres 
használata erős és hatásos vé- 
Ideiem a fertőzés veszélye ellen 
és így megóvja a gyermekek 
egészségét. Fertőtlenítő ereje ég 
nagyszerű hatása sok betegség 
megelőzésében indekalja ezt a 

pestre, hogy tovább folytassák a versenyt. 
N Fiumei-utón járt a gödöllői tűzoltók 
autója, mikor súlyos szerencsétlenség tör
tént. A Fiumei-ut és Juranics utca sarkán 
állt áruval megrakott lófogatu teherkocsi, 
Friedrich Gyula, a tűzoltóautó sofförje 
olyan közel hajtott el a teherkocsi mellett, 
hogy

az autó lépcsőjén álló Machmer Ferenc 
tüzoltómcstert a kocsira felhalmozott 

árut lesodorta.

A szerencsétlen ember a fuvaroskocsi és nz 
autó közé, szorult és súlyos sérüléseket szen
vedett. A soffőr nyomban fékezett, a tűz
oltók leugrottak és kiszabadították szeren
csétlenül járt társukat. Azonnal hívták a 
mentőket is. akik bekötözték sebeit és kór
házba szállították.

A rendőrség vizsgálatot indított annak 
megállapítására, hogy a balesetért kit terhel 
a felelőség.

mert ha akadna olyan áruló, oki ezt a sze
repet vállalná, azt kisöpörnők innen.

(Nagy taps.)
— Itt arról van szó, hogy le akarják nyak

tilózni az ügyvédséget, azt akarják, hogy
ne legyen kaszt, mely az emberi jogoknak 
s az emberi szabadságnak a szószólója. 
Mi azonban nem engedjük, hogy a szabad 

szónak utolsó hordozóit kiirtsák, 
hiszen mi mindnyájan a helyes és igazságos 
magyar politikáért, a magyar szabadságért küz
dünk Kossuth Lajos szellemében s végered
ményben a legszebb magyar cél: Magyarország 
érdekében.

A nagy tapssal fogadott beszéd után Vészi 
Mátyás dr., Elek Mór dr., Biró László dr., 
Vass Lajos dr., majd Székely Zsigmond dr. 
szólaltak fel. A hozzászólások után a közgyű
lés egyhangúlag elfogadta a választmány hatá
rozati javaslatát, Lengyel Zoltán kiegészítő in
dítványával együtt.

Ács Jenő dr. kamarai titkár a telekkönyvi 
magániroda ügyében ismertette a kamara vá
lasztmányának határozati javaslatát, amelyhez 
Bródy Ernő dr. országgyűlési képviselő szólt 
hozzá elsőnek és tiltakozott az ellen, hogy 
elsőrendű., életbevágó kérdésekben, mint ami
lyen a telekkönyvi magániroda ügye is, az 
Ügyvédi Kamarát meg sem hallgatják. A telek
könyvi magániroda a közérdek kárára, az ügy
védi kar sérelmére, magánemberek előnyére lé
tesülne, amelyet az ügyvédi kar felháborodás
sal utasít vissza.

Mádai Béla dr. ,az Ügyvédek Létfentartási 
Pártja nevében Ítélte el a telekkönyvi magán
iroda létesítését, majd a közgyűlés egyhangúlag 
elfogadta a kamarai választmány határozati ja
vaslatát, mely szerint

az ügyvédek a magántelekkönyvi irodával 
érintkezésbe, nem lépnek, határozatukat a 

kari becsület oltalma alá helyezik.
Vjlaky József dr. ezután a jövedéki rendelet 

ügyében hazondó határozati javaslatot ismer
tette,

FÁBIÁN BÉLA dr.
országgyűlési képviselő szólt ehhez általános 
érdeklődés közepette hozzá és erősen ostorozta 
a rendelet drákói intézkedéseit, amely a pol
gárság vagyonvédelmére vonatkozó minden más 
törvényes rendelkezést hatályon kivül helyez.

—Ha mi tiltakozunk az ellen, hogy a szóban- 
forgó rendelet tisztviselőknek, feljelentőknek, 
spicliknek jutalmat ód, akkor mi nemcsak a 
rendelet ellen,hanem a rendeletben megnyilvá-

Iskolaév kezdetével
__ if ' ... ' .. .

Csupa gond ilyenkor.'f'mlnden szülő. 
El kell küldeni a gyerekeket — falán 
idegen városba. Intézetbe ~ nem 
•őrködhetik már állandóan fölöttük 

' az édesanya szeme. Ki tudja milyen 
betegséget szed J^ssze az. isMá*  
*ban a gyetek?? **híM* t

unió szellem ellen is tiltakozunk. Meggyőződé
sünk és bitünk, hogy

tiltakozásunk Magyarország erkölcsi Integri
tásának nevében történik,

annak az integritásnak nevében, amely egyben 
jelenti Magyarország területi integritását is.

Fábián nagy tetszéssel fogadott beszéde vé
gén kiegészítő határozati javaslatot terjesztett 
elő, amelyet a közgyűlés az előadói javaslattal 
együtt egyhangúlag elfogadott.

Koócs István dr. felszólalása után Grünhut 
Annin dr. a naptárrendelet ügyében ismertette 
az előadói javaslatot, amelyhez Bálint Arthur 
dr. szólott hozzá. Az ügyvédi kamara egyhangú
lag elfogadta az előterjesztett határozati javas
latot, mely szerint

tiltakozik a naptárak utcai terjesztésére vo
natkozó rendelet ellen ,miütán uz nem más, 
mlnt valóban az előzetes cenzúra bevezetése, 
tehát a sajtószabadság lényegének eltörlése. 
A közgyűlés végül elhatározta, hogy

A röjtöki kastélyban meghalt 
Nagy Ferenc dr. felsőházi tag, 
aki pár nappal ezelőtt eltörte a lábát, később 
pedig súlyos betegsége miatt megoperálták

Szombaton, Kisasszony napján, meghalt 
a magyar politikai világ és tudós társada
lom egyik kiváló tagja, Nagy Ferenc dr. 
felsőházi tag, valóságos belső titkos taná
csos, egyetemi tanár, volt kereskedelmi mi- 
nisbteriumi államtitkár. Nagy Ferenc dr. 
aki most 76 esztendős volt, a Pázmány Pé
ter tudományegyetemen a kereskedelmi és 
váltójog nyilvános rendes tanára volt. Junius 
végén, az egyetemi év befejezése után Sop- 
ronmegyébe, Röjtökre utazott, ahol n család
nak, illetve fiának, Nagy Elek dr., Magyar
ország volt vatikáni követének kastélya van. 
Az agg tudós itt töltötte a nyarat, azonban 
pihenés alatt is tudományos munkával fog
lalkozott.

Néhány nappal ezelőtt súlyos baleset 
érte. A kastély egyik emeleti terméből 
Igyekezett a földszintre, mikor elcsúszott 
és olyan szerencsétlenül esett, hogy lábát 

törte.
A soproni kórház főorvosa érkezeit Röjtökre 
és ápolás alá vette. A szerencsétlenség na
gyon megviselte Nagy Ferenc dr. állapotát. 
Tört lábbal betegen feküdt, mikor a napok
ban kiújult régi szervi bélbctegsége.

amely miatt sürgősen meg kellelt ope
rálni.

A baleset következményeitől legyöngült agg 
tudós fizikuma nem tudott megbirkózni a 
betegséggel és az operációt követő gyenge
séggel és napokon át tarló szenvedés után 

szombaton délben meghalt.
Nagy Fcrencben igen értékes tagját veszí

Tovább fart a főzelék és
gyümölcsdrágaság

Pénteken hajnalban rengeteg áru érkezett a 
a dunaparti piacra. A vonatok, a hajók, a kör
nyékijeli gazdák kocsijai ontották a sok főze
lékfélét, gyümölcsöt, de az árak nem csökken
tek. Ugyanaz a helyzet ismétlődőit, mint ar 
előző napokon; a közvetítők, a nagykereskedők 
megijedlek a nagy felhozataltól n a vásárlásnál 
lenyomták ar árakat, de mire az áru r csar
nokba és a kisebb dunaparti kofákhoz jutott

Ismét a régi magas árak kerüllek a kis fe
kete táblákra.

Oly sok burgonya érkezett, hogy a gyöngébb 
minőségű vevőre sem talált, mégis 16—20 fillér 
volt a szebb rózsuburgonya ára a csarnokban. 
Tovább tartott a paraditom-hoss: és 2Ő fillé
ren alól ma is nehezen lehetett kapni szép árut. 
Változatlanul tart a hossz az uborkában ős az 
ccelbo való nagyobb fajta ára egy pengő körül, 
a kisebb fajtáé 60—80 fillér körül variált. A 
bab ára is rendki'ül szilárd, J pengő, 120 nen-

gől>e került kilója. Rengeteg áru érkezett fejei 
káposztából, de ennek sem ment lejjeb az ára 
s a kofák 40 fillérért árusították.

A gyümölcspiac kellemetlen meglepetése
a péntek óta tarló dinnyehossz. “T

A múlt hét elején a hűvösebb időjárás hatása 
alatt a dinnye ára leesett, péntek óta azonban 
ismét egyre emelkedik az ára. Szombaton és 
vasárnap 20—24 fillért kértek kilójáért, holott 
néhány nappal ezelőtt még 12—16 fillér volt az 
ára. szőlő még mindig elérhetetlen marad a 
szegényebb emberek számára, mert a leggyön
gébb minőségű is 60—80 fillérbe kerül, a fino
mabb pedig 1.20—1.40 pengőn alul nem kap
ható. .1 legolcsóbb gyümölcs meg most is a 
körte, az alma és a vörösszilva, de u magvaviló 
szilváért már 80—00 fillért kémek.

A húspiacon a drágasági folyamat egyelőre 
szünetel, épp igy a zsírnál is, csak néhány fltlé- 
res kikerestétek voltak.

száztagú küldöttséget
meneszt az igazságügyminiszterhez.

A dijszabásháztervezeltel kapcsolatában a ma
gyar ügyvédi kamarák elnökei vasárnap tartot
ták meg értekezletüket a Budapesti Ügyvédi Ka
mara tanácskozó termében Papp József dr. el
nöklésével. A Budapesti ügyvédi Kamara köz
gyűlése állal elfogadót (határozati javaslatot, 
mely szerint a kamara a kötelező díjszabást 
feleslegesnek tartja, a: értcJcczlct egy kamara 
kivételével

elfogadta.
Egyben elhatározta, hogy az igazságiígyminisz- 
terhez ebben az ügyben rövid időn belül sürgős 
felterjesztést intéz s a felterjesztést az összes 
kamarák elnökei aláírják.

A kamarai elnökök értekezlete egyben egyhan
gúlag magáévá tette a Budapesti ügyvédi Kamara 
rendkívüli közgyűlése által a telekkönyvi ma
gániroda, valamint a jövedék- és naptárrcndelet 
ügyében hozott határozati javaslatot is.

tette el a magyar társadalom. 1852-ben szü
letett az elszakított Szlavóniában fekvő Ve
rőcén. Budapesten és Bécsben végezte jogi 
tanulmányait. 1876-ban állami ösztöndijjaí 
külföldre utazott. Három esztendő múlva 
tért vissza és ekkor a nagyváradi jogaka
démia tanára lett. 1881-ben a kolozsvári 
egyetemre került, majd tiz év múlva a buda
pesti egyetem kereskedelmi és váltójogi ka
tedráját kapta. 1893 óta tagja a Magyar 
Tudományos Akadémiának. Hegedűs Sándor 
minisztersége alatt. 1902-ben a kereskedelmi 
minisztérium politikai államtitkárává nevez
ték ki. Ugyanekkor országgyűlési kép- 
vislővé választották. Hegedűs Sándor táuo*  
zásakor ő is lemondott állásáról és vissza 
tért az egyetemre, ahol egészen ez év jú
niusáig aktív tanár volt. Közben a kétkama
rás parlament megalakításánál a jogikar kép
viselőjeként bekerült a felső házba.

öt gyermeke van: Nagy Elek, volt rend
kívüli követ és meghatalmazott miniszter, 
Edit, aki Walla Béla dr. budapesti főorvos 
felesége, Erzsi, Teri és Ilona ,aki a soproni 
karmelita nővérek apácanövendéke. Gyer
mekei közül Walla Bélánét Svájcba érte a 
halálhír, mire nyomban hazatért. Ilona pe
dig a karmeliták kolostorából tért haza a 
röjtöki kastélyba. Nagy Ferenc dr. halála 
széles körben kellett mély részvétet.

Kedden temetik a röjtöki családi sir- 
holtban.

Temetésén képviselteti magát az egyetem, 
a Tudományos Akadémia és számos más 
előkelő testületek és intézmény.**
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megmérgezte magát egy 
borkereskedő felesége

Vasárnap délelőtt értesítették a mentőket, 
hogy a Károly-körut fl. számú házban lakó 
Szabertky Ernő bőrkercskedő felesége világitó’ 
gá zzal megmérgezte magát.

Szabersky Kinőné az utóbbi időben rend
kívül súlyos idegbajban szenvedett és hozzá- 
tartozói előtt már több Ízben életuntságrőt pa
naszkodva. azt a kijelentést tette, hogy

egy alkalmas plllantüban végezni fog ma
gúval.

'A hozzátartozói ezért állandó gondos felügye 
Jel alatt tartották, de mindéin elővigyázat ke
vésnek bizonyult, mert Szabersky Ernőné va
sárnap reggel mégis megkísérelte nz öngyikov 
Ságot.

Az uriasszony a kora reggeli órákban a cse
lédjét magú mellé véve, elindult a vásárcsar
nokba, de alig tettek néhány lépést, Szaberskyné 
előre küldötte a leányt azzal, hogy ö a pénz
tárcáját otthon felejtette, majd utasította a le
ányt, hogy várja meg őt a vásárcsarnok főbejá
ratánál. Szabersky Ernőné, amikor így a lakás
ban teljesen egyedül maradt, magára zárta az 
ajtókat és a konyha falára jelszereit

gáckályba gumicsövét a szájúba véve*  a 
gázcsapot kinyitotta

a néhány pillanat múlva már eszméletlenül te
rült el a földön. Az uriasszony öngyilkossági 
kísérletére a szomszédok lettek figyelmesek, 
amikor észrevették a lakásból kitóduló gázt. 
Amikor a mentők a helyszínre értek, a bőr 
kereskedő feleségét eszméletlen állapotban ta
lálták a konyhában. Rövid ideig tarló mcsler- 
séges légzés alkalmazása után azonban Sza- 
bersky Ernőné magához tért és ezután a Rókus 
kórházbn szállították.

A szcronn’étlen uriasszony figyébon a rend
őrség megindította a nyomozást.

— Tovább tart a nicleg Idő. A Meteoroló
giai Intézet vasárnapi prognózisa szerint, nz 
időjárásban lényeges változás nem várható.

— Bíró Pál beszámolója Ózdon. Szom
baton, Kisasszony napján, tartotta meg be
számolóját Bíró Púi, az ózdi kerület kép
viselője. Beszámolóján résztvett Vöm József 
helyettes miniszterelnök, népjóléti miniszter, 
Búd János gazdasági miniszter, Szabóky 
Alajos és Dréhr Imre államtitkár, Ripka 
Ferenc Budapest főpolgármestere és Besse
nyei Zenó országgyűlési képviselő. Bíró Pál 
beszámolóbeszédében hangoztatta, hogy Óz
don a tisztviselő, munkás és gazdaközöffség 
teljes egyetértésben él egymással. Visszauta
sította azokat a vádakat, amelyeket ellenfe
lei hozlak fel munkabérpolitikája miatt s 
megállapította, hogy Ózdon ma is jóval ma
gasabb a munkabér, mint másutt. Búd János 
gazdasági miniszter visszapillantást vetett 
pénzügyminiszteri működésére. Vass József 
népjóléti miniszter utalt arra a hasonlatra, 
amely a gyárüzem komplikált szerkezete és 
az ország élete közölt fennáll. Rendszeres
ségnek kell mindakettőben megnyilvánulnia, 
hogy a munka eredményes legyen.

— Baranya vármegye leventeversenye. Va
sárnap zajlott le Pécsett Baranyavármgeye 
leventeversenye, amelyen Albrecht királyi 
herceg, Izabella hercegasszony és Frigyes 
főherceg is megjelentek. Izabella herceg
asszony meleg szavakkal üdvözölte a ver
senyző leventéket, majd Fischcr Béla alispán 
mondott beszédet. Ezután megkezdődött a 
versenv, melynek győztese a siklósi csapat 
lett.

— Vasárnap Iktatta be Ravasz László dr. re
formátus püspök paroclilájáha Czeglédy Sán
dort. Ceglédről jelentik: Fényes ünnepségek 
között iktalln be vasárnap Ravasz László dr. 
református püspök a ceglédi református paro- 
rhia uj lelkipásztorát, Czeglédy Sándort hivata
liba. Az ünnepségen megjelent előkelőségek 
soraiban olt voltak Balogh Jenő volt igazság- 
ügyminiszter. valamint Erdélyi Aladár ország
gyűlési képviselő is. A templomi beiktatás után 
Czeglédy Sándor beszédet intéseit n hívőkhöz, 
amelyben vallásosságra buzdította őket, majd 
az összes felekezetekért imádkozott.

— Megalakították a Szlovák Menekültek 
Egyesületét. A felvidékről a csehek erőszakos
súgni elől Magyarországra menekült szlovákok 
vasárnap gypést tartottak. Rudnay Béla volt 
főkapitány megnyitó szavai után megalakítot
ták a Szlovák Menekültek Egyesületét. Ezután 
megválasztották a tisztikart, melynek elnöke 
Rudnay Béla, társelnökei Tobler János ország
gyűlési képviselő s Bielek Anlal lettek.

— Balesetek n futballpályán. Kispesten n
Tábor- és Várna-utca sarkán levő futball- 
pályán vasárnap délután Krlstofoll Károly 26 
éves gyárimunkús fulbnlozús közben elesett és 
ngyrázkódúst szenvedett. A kórházba szállítot
ták. — A Mcxikói-ut 14. szám alatti futball- 
pályán Rangos Vilmos 27 éves szállítómunkást 
futballozd*  közben hasbnrugták. Ugyanezen a 
pályán Mlkula Gyula szubómunkás futballozd*  
közben elesett és agyrázkódást szenvedett. 
Mindkettőjüket a 5zcnl István-kórházba szállí
tották. _________________

— Bélrenyheség, gyomor- és bélhurul, a 
vaslagbélfal kezdődő megbetegedése, vak- 
bélgyulladásra való hajlamosság cselén a 
természetes „Ferenc József keserüviz 
gyorsan és fájdalom nélkül megszünteti a 
haalazervek pangását. Sok évi kórházi fa- 
pa. Halat igazolja, hogy a Ferenc József-viz 
használata n bélmüködést kitünően szabá
lyozza. Kapható gyógyszertárakban, drogé
riákban éa íüszerkereskedésekben.

Gázol az autó, az autóbusz es 
a motorkerékpár

A Zsigmond-utca 19-es számú ház előtt 
Bond József soffőr a Bp. 10—035. jelzésű 
autójával

elütötte az úttesten áthaladó Domon
kos Géza dr. kórházi főorvost.

A mentők az Irgalmasok kórházába vitték, 
ahol első segélyben részesítették, majd kí
vánságára lakására szállították.

Az Üllői-ut 76 os számú ház előtt a Bp 
26—266. számú autó, amelynek volánjánál 
Daksányi György cipészmester ült, elütötte

Berkovlca Oszkár húszéves egyetemi 
hallgatót.

Berkovicsot a mentők, súlyos sérülésével, a 
Szent István-kórházba szállították.

Az Üllői-ut cs a Vass Gereben-utca sar
kán Nyári Jenő bankigazgató a Bp. 23—42/. 
rendszámú autójával elütötte

Ilctllngcr Sándor kilencéves tanulót, 
akin az autó első jobbkereke álment. A 
fiúcska jobbkezén, a fején és a nyakán 
szenvedett súlyos természetű sérüléseket. A 
mentők Hétiinger Sándort a Szent István- 
kórházba szállították.

Az Andrássy-ut és a Bajza-utca sarkán 
Szilágyi János gépkocsivezető a Bp. 17— 
705. rendszámú autójával elütötte Horovits 
Katalint. A mentők a Rókus-kófházba szál
lították.

Vasárnap hajnalban Soroksár felől, a fő
város felé haladt egyfogatu kocsiján Hoch- 
síéin Ferenc soroksári gazdálkodó és fele
sége. Alig hagyták el a községet,

hátulról a kocsiba rohant egy megra
kott hatalmas teherautomobll.

Az összeütközés olyan heves volt, hogy a 
lovaskocsi az árokba zuhant, Hochstein Fe

— Hegymegi Kiss Pál a kirakat kisgazdák 
ellen. Debrecenből jelentik: Hegymegi Kiss Pál 
országgyűlési képviselő vasárnap délután a 
deberceni tanyai cíviseknek tartott beszámolót, 
amelyen több mint ezen kisgazda jelent meg. 
Hegymegi beszédében élesen támadta a kira
kat-kisgazdákat, akik most az egységespárton 
képviselik a köznépet és akik elárulták Nagy
atádi Szabó István programját.

— Vcnizclosz állapota javult. Athénből 
jelentik: Venizclosz láza megszűnt. Azt hi
szik, hogy n kamara összeülését október 
elsejére halasztják, hogy Venizelosz is jelen 
lehessen.

— Nő! fodrászok gyűlése a kontárok ellen. 
A női föd rá siók ipnrtestülete és szövetsége va
sárnap délelőtt országos értekezletet lartotti 
amelynek két tárgya volt: a konlárkérdéa és a 
hatóságok részéről történő szakadások. Vágó 
Viktor elnöki megnyitója után Perlaky György 
orsraággyülési képviselő hangoztatta, hogy 
mindkét kérdés csak egységes ipari front meg
teremtésével oldható meg. Elhatározták, hogy 
memorandumot terjesztenek a kereskedelmi, 
valamint a munkaügyi és népjóléti miniszter
hez, amelyben a női fodrászipar rendezését 
kérik.

— Három kislány összeesett a templom
ban. Tegnap délután értesítették a mentő
ket, hogy a Villányi-Úti Ciszterciták tem
plomában, a nagy meleg következtében, 
rosszul lett és összeesett három kislány. A 
mentők nyomban a helyszínre siettek, ahol 
első segélyben részesítették Németh Tilda 12 
(iró Ilona’ 14 és Herr Ilona 12 éves tanuló
leányokat, akiket azután lakásukra szálli-

— Vasárnap hajnalban betörtek az Erzsébet
iért tcjlvóba és nyolcszáz pengőt loptak el. 
Szombatról vasárnapra virradó hajnalban isme
retlen tettesek behatollak az Erzsébet-téri tej- 
ivóba s onnan nyolcszáz pengő készpénzt vit
tek el.

— összeszurkálta a házmestert. Vasárnap Új
pesten a kora reggeli órákban véres perpatvar 
játszódott le. Az újpesti Andrássy-uti 4. szám 
alatti ház tulajdonosának fia, Fried József gyári 
munkás, aki régi haragosa a házfelügyelőnek, 
berontott a házmesteri lakásba. Hosszas szó
váltás, majd veszekedés után Fried rávette ma
gát Rlskó Adóm házfelügyelőre s az előkapott 
konyhakéssel összeszurkálta. Az összcszurl em
ber egitségére sietett a másik szobából Rlskó fe
lesége, de Fried József öt is összeszurkálta, úgy 
hogy a mentők mindkettőjüket súlyos állapot
ban szállították a gróf Károlyi-kórházba. Első 
segélyben részesítették Fried Józsefet is, aki 
a szurkúlás közben kezén több helyen megsérült. 
Az újpesti kapitányság megindította az eljárási.

— Háztetőről esett le egy . holdkóros 
leány. Rendkívül súlyos szerencsétlenség 
történt szombatról vasárnapra virradó haj
nalon a Práter-utca 39. számú házban, ahol 
a ház tetőzetéről az utca kövezetére esett 
Kelemen Vilma huszonöt éves háztartásbeli 
leány. A vérbeborult és eszméletlen állapot
ban levő leányt a járókelők találtak meg, 
majd a mentők az őrszemes rendőr intézke
désére a Rókus kórházba szállították. A
rendőrség megindította a nyomozást és
megállapították, hogy Kelemen Vilma rend
kívül súlyos idegbetegségben, úgynevezett 
holdkórban szenved és ez volt a tulajdon? 
képeni okozója a szerencsétlenségnek.

- lavinaszerűm n4 ■ tartalom László ár Fekete 
..Mpszerü osztályában a k-leineleleo". mert a hir
detés megjelentse előtt az élelmesebbek neszét vették 
annak, hogy ai okid érusltís e hó 10-én kezdődik Ér
dekes, hogy nénid sem távozik az üzletből csalódottan, 
mert csodálatos, hogy mily nagyszerű női. és férflruba. 
kabát, kosztüm, blúz és ponayolzkelniCt ad a cég po
tom áron. Aki lapunk más helyén elolvassa *z  erről Se- 
jsámoló hirdetést, m ezeken a tényeken nem csodálkoz
hat. A cég 1926 őszi és téli divatkülAnlegesaégel is be- 
frhr " M«k thdása kizárólag a Mldsziufi ősz-
Mdyokptn folyik. 

renc és felesége pedig eszméletlenül terültek 
el az árok szélén. A teherautó soffőrje 

megállás nélkül tovább robogott
Budapest felé. Reggel felé akadtak rá a já
rókelők Hochsteinre és feleségére. Azonnal 
a mentőket hívták, akik mindkettőjüket a 
Szent János-kórházba vitték. A lelkíismert- 
len gépkocsivezetőt keresi a rendőrség.

Hermáim János 58 éves boltiszolga a Rá- 
day-utca 45. számú ház előtt egy 15-ös relá
ciójú

autóbusz elé került,
amely elütötte. A segítségül hívott mentők 
súlyos állapotban szállították a Rókus-kór- 
házba. A gázolás ügyében a főkapitányságon 
megindult a nyomozás.

Kiss János 42 éves gyári munkást vasár
nap este a Soroksári-uton elgázolta egy mo
torkerékpár. A kerékpár vezetője, a gázo
lás pillanatában, a heves zökkenéstől ki
esett az ülésből és maga is megsebesült.

A gázoló kerékpárvezetőt és az elgá
zolt embert együtt szállították a Rókus- 

kórbázba.
Vasárnap délután Szekulesz Jenő keceli 

lakos autójával Szefárdra rándult és on
nan egy fiatalemberrel, Pius Istvánnal tért 
vissza. Kecel község közelében Szekulesz a 
fiatalembert ültette a volánhoz, hogy az be
gyakorolja magát az autóvezetésben. Egy- 
ideig zavartalanul haladtak, az egyik fordu
lónál azonban Pius

a száguldó kocsit nekfhajtotta egy akác
fának.

A kocsi felborult, maga alá temette utasait, 
akiket súlyos sérülésekkel a szekszárdi kór
házba szállítotok .

— Szurkálás a Glzella-utnn két sebesülttel. 
Munkácsi János huszonkét éves tüzér köz
legény vasárnap hajnalabn a Gizella-uton itta# 
állapotban összeveszett Nyegrói János posta
mesterrel. A veszekedésben hevében kihúzta 
oldalfegyverét és a postamesterre támadt, aki
nek sególykiálutására odaérkezett Kelemen Já
nos rendőrőrmester, valamint néhány járókelő. 
Az ittas katona kivont oldal fegyverrel támadt 
az érkezőkre és Nyegrói Jánost és Kelemen 
rendőrőrmestert megsebesitette. Hosszas dulako
dás után végre sikerült ártalmatlanná tenni a 
garázda tüzért, akit az időközben odaérkezett 
katonai őrjárat a honvédügyészség fogházába 
szállított.

— A fővárosban elfogtak két vidéki adó
sikkasztó köztisztviselőt. A budapesti főka
pitányság két egymáshoz hasonló nyomozást 
fejezett be eredményesen a vasárnapi napon. 
A főkapitányság detektivjei elfogták és a 
rendőrségen előállították Beöthy Ödön B- 
listás városi tisztiviselő volt színészt, aki 
Znlatárna községben mint községi alkalma
zott a községi pénztárból 500 pengőt elsik
kasztott és a sikkasztás után eltűnt. — 
Ugyancsak vasárnap fogták el a detektívek 
Sípos István makói B-listás tisztviselőt, aki 
a baranyamegyei Mánfa községben volt 
segédjegyző s akit egy kétmillíókétszázezer 
koronás csekk eltüntetésével vádolnak. 
Mindkettőjüket kihallgatás után letartóztat
ták és intézkedés történt, hogy a Markó-utcaj 
fogházba szállítsák át.

— Csepelen kifosztottak egy füizerkereske- 
désl. Puskás Mihály füszerkereskedő bejelen
tette a csepeli rendőrkapitányságnak, hogy 
Csepelen, a Zrínyi-utca 22. számú húsban lévő 
kereskedésébe ismeretlen tettesek péntekről 
szombatra virradó hajnalon behatollak s onnan 
több mir.t ötszáz pengő értékű élelmiszert lop
tak el. A rendőrség a nyomozást megin-ditoUa.

— Gázmérgezést kapott ■ Fővárosi Sörgyár 
kazánháziban egy munkás. Vasárnap reggel 
nyolc óra tájban a Ceglédi-ut 47. szám alatt 
lévő Fővárosi sörgyár kazánházában a kazán
ból kitóduló gáztól súlyos mérgezést kapott az 
ott foglalatoskodó Vrágel Mihály gyári mun
kás. Vrágelt a mantök a Rókus-kórházba seúl- 
litotlák.

— Halálos motorkerékpárszcreneaétlen- 
ség. Debrecenből jelentik: Tóth László má
tészalkai 26 éves műszerész, motorkerékpá
ron Debrecenbe igyekezett. Az országúton 
egv bárány került a gép elé. A kerékpár 
nekiment az állatnak, a gép felborult és 
Tóth László oly súlyos sérüléseket szenve
dett, hogy a klinikára szállítás közben meg
halt.

— Templomavatás Debrecenben. Nagy ün
nepsége volt vasárnap a debreceni református 
polgárságnak: Baltazár Dezső püspök ujjú
avatta a most restaurált református kistemp- 
lomot, amit még 1719-ben épitettek. Az ünnep
ség alkalmával leleplezték azt a falba elhelye
zett díszes emléktáblát, amely az 1860-i egye
temes roformútus zsinat azon határozatáról 
tanúskodik, amelyben tiltakozást jelentett be a 
protestánsok szabadságát eltörölni akaró oszt
rák császári pátens ellen.

— Letartóztattak egy tolvaj német nerelőnőL 
Sommerudrth Józsefné néhány nappal ezelőtt 
bejelentette a rendőrségen, hogy lakásából né
hány értékes ékszer és fehérnemű eltűnt. A 
rendőrség a feljelentés alapján megindította a 
nyomozást. Kihallgatták Schreiber Gizella né
met ncvelőnöt is, aki a panaszosnál van alkal
mazásban. A nevelőnő beismerte, hogy a fehér
neműket ő lopta el és azokat Wienerneustadt- 
ban lakó hozzátartozóihoz küldötte el. Az éksze
rekre vonatkozólag azonban megmaradt taga
dása mellett. A rendőrségen va-súrnap délelőtt 
Schreiber Gizellát lopás büntette címén előze
tes letartóztatásba helyezték.

— Hajókatasztrófa a tengeren. (A Hétfői 
Napló tudósítójának telefonjelentése.) Kz 
Altona—Blancencse városrészének vasárnapi 
ünnepséget rendeztek, amelynek befejezé
séül tűzijátékokat tűztek műsorra. A tűzi
játék végén a tengeren hajókatasztrófa tör
tént. Elbán Blancenese előtt a keleti hajó-, 
vonal Kőnigin Louisc nevű gőzöse összeüt
között egy másik gőzössel, valószínűleg egy 
angol szénszállitó hajával. Az utasokkal túl
zsúfolt Königin Louisen óriás! pánik kelet
kezett, az utasok javarésze a tengerbe ug
rott, míg többen az összeütközés rázkődta- 
tása következtében szenvedtek sérüléseket. 
A tengerbeugrott utasokat szerencsére az ott 
cirkáló hajók legénységei mentőcsónakkal 
kimentették, úgyhogy a halottak száma két
vagy legfeljebb három főre tehető. Mintegy] 
harminc sebesültet a parton bekötöztek, 
néhány súlyos sebesültet pedig kórházba 
kellett szállítani. A hatóságok a katasztrófa 
okának kiderítésére megindították a vizsgá
latot

— Autókaramból két súlyos sérüléssel. 
Szombatról vasárnapra virradó hajnalon 
súlyos autómobil korámból történt a Döb- 
rentei-téren, ahol két személyautó egy
másba futott. A Döbrentei térről a Döbren- 
tei-utcába kanyarodott be a Bp. 36—001, 
rendszámú autó, amelynek volantjánál Ma- 
ricsek András gépkocsivezető ült. Maricsek' 
a Döbrentei-utcában meg akart fordulni s 
ezért hátrafelé kezdett tolatni, de ebben a 
pillanatban ugyancsak a Döbrentei-térről 
befordult a keskeny kis utcába dr. Szabó 
Zoltán Bp. 27—695. rendszámú autója. 
Szabó Zoltán hirtelen fékezett, de az ösz- 
szeütközést már nem sikerűit megakadá
lyoznia s a következő pillanatban a két ko
csi egy másba futott. Az összeütközés követ
keztében dr. Szabó Zoltán és a mellette ülő 
Balta István súlyos sérüléseket szenvedtek, 
A helyszínre kihívott mentők mindkét se
besültet a Rókus-kórházba szállították, a 
rendőrség pedig a szerencsétlenség ügyében 
megindította a nyomozót.

— Halálozási évforduló. A VII. kerületi Pol
gári Kaszinó tagjai vasárnap a kaszinó elhunyt 
elnöke, Kiss Ferenc volt elöljáró halála évfor
dulóján testületileg jelentek meg az elhunyt 
sírjánál, amelyet megkoszorúztak.

— A Hungárla-köruton elütött a villamos egy 
hatvanéves asszonyt. Tagnap délután a Hun- 
fiária-körut és a TomcsAnyi-utca sarkánál egy 
arra haladó 38-as jelzésű villanws elütötto 
Gubányi Jánosné hatvanéves háztartásbeli asz- 
szojiyt, aki fején, karján és lóján szenvedett 
súlyos sérüléseket. Gubányi Jánosáét a Szeqjt 
István-kórházban ápolják.

— üvegszilánkokat nyelt az őrizetes cel
lában. Különös módon követett el öngyil
kosságot a főkapitányság egyik- őrizetes 
cellájának lakója,- Berger Tivadar müsze*  
éész, okit kerékpárlopásért vettek őrizetbe 
szombaton délután. Berger Tivadar vasárnap 
reggel betörte második emeleten levő cellá
jának üvegablakát, azt szilánkokra mor
zsolta és lenyelte. A szerencsétlen fiatalem
ber keserves jajgatására figyelmes lett az őr, 
aki azonnal telefonált a mentőknek, akik 
Berger Tivaadrt súlyos állapotban a rabkór
házba szállították. A főkapitányságon meg
indult a vizsgálat, hogy az őrt nem terheli-e 
felelősség az öngyilkosságért.

IMI A FÉRFIAKAT 
EFG.JOBRA.V ÉRDEKLI

Ila kevés pénzért elegánsan akar ruház- 
kodni, keresse fel László Sándor férfiszabó 
mester kitűnő hírnevű férfiszabó üzletét 
(Rákóczi-ut 50), ahol saját műhelyében ren- 
delésszerüen, mérték után többszöri próbá
val legjobb kivitelben elegáns őszi férfiöltö
nyöket, felöltőket, vagy télikabátokat lég? 
divatosabb hazai és külföldi szövetekből 
70—100 pengőig készít. Minden darab a cég
főnök irányítása és ellenőrzése mellett a 
legtökéletesebb kiállításban és legdivato
sabb szabással készül. ,

A magyar szabóipar legszebb példája ez 1 
az olcsó és legjobb munka, ami a cég- ] 
főnök szakértelmét és hozzáértését blzo- ’ 
nyitja. Nem üres dicséret ez, mert e ’ 
megállapítást aláírja bárki, aki a fenti * 
cégnél rendelni fog, mert a cég nem a ’ 
haszon elérésére törekszik, hanem célja l 
a jó hírnév kiépítése s igy a rendelő jó- J 

val többet kap, mint umit remélt.
Szövetmintákat, divatlapot és mértékvétel

hez utasítást vidékre bérmentve küld. Fel
hívjuk t. olvasóink figyelmét ezen harminc 
év óta fennálló közismert és megbízható 
cégre, ahonnan a szabőnrüvészet remekei 
kerülnek ki.

— A negyedik emeletről leesett a hamm*  
dik emeletre egy hatvanéves asszony. Dénes 
Adolfné hatvanéves asszony a Teréz-körut 
34-es számú ház negyedik emeletén, a lép
csőházban megcsúszott és a harmadik eme*  
tétig zuhant 1c a lépcsőkön, ahol eszmélet
lenül terült cl. A mentők Dénes Adolfnét su*  
lyos állapotban a Rókus-kórházba szállí
tották.

—• Gázoló kétfogatu fuvaroskocsk A Szegény
ház-utca 18-as számú ház előtt Lack Antal ko
csis kétfogatu fuvaroskocsijával elülötto Máté 
Józsefnél, akit a mentők súlyos sérülésével az 
üj Szent Jánoi-kőrházba szállítottak.

Prágai VáBár szeptember 25—október 2, ar állandó 
vásárpalota megnyitása. Visummente» utazás gyors
vonattal p ie—. Igazolványok: Tanxcr Miksa. VII., 
Akácfa-utca 5. Telefon 406—31.

Dr.KAJDACSY.z.xorvo. 
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VUU iIÉMfil Mwt S. - . NrtMaaMtoMrt'4*



Bnilapegt, 1828 szeptember 10. HÉTFŐI NAPLÓ 5

Ezerötszáz kimaradt diák 
újabb akciót indított, hogy 

bejusson az egyetemre
Ellenzéki és kormánypárti képviselőket kérnek fel 

intervencióra a visszautasítottak érdekében
Az egyetemi felvételek körül egyre tor

nyosulnak a hullámok. A budapesti és vi
déki egyetemi fakultások nagyrésze márki
hirdette a felvételre vonatkozó döntését, 
amelynek alapján — a felemelt kontingens 
ellenére —

százával utasították vissza a jelentke
zőket.

.létfőn hirdetik ki a Műegyetem, a jogi és a 
közgazdasági kar határozatát és a jelentke
zők számából megállapítható, hogy itt ismét

négy-ötszázzal fog emelkedni a fel nem 
vettek száma.

A jelenlegi helyzet szerint tehát
közel másfélezer jelentkezőt utasítottak 

el
a budapesti és vidéki egyetemekről.

A me.llőzöttek érdekében ájult erővel in
dult meg az akció, amely egyre szélesebb 
mederben folyik. Az akció vezetői tárgya

lásokba bocsátkoztak Rassay. Pakots és 
Bródy képviselőkön kívül Szilágyi Lajossal, 
továbbá Kállay Tibor, Lukács György és 
Erődy-Harrach Tihamér egységespárti kép
viselőkkel is, akik

szintén csatlakoztuk a mozgalomhoz.

A helyzet jelenleg az, hogy 17-én meg
kezdődik a tanév, de rektori engedéllyel 
október 15-ig is be lehet iratkozni. A moz
galom vezetői úgy tervezik, hogy 16-án. 
vasárnap nagygyűlést tartanak, amelyre a 
képviselőket is meghívják. Másnap

deputációt menesztenek Klebelsberg 
Kuno gróf kultuszminiszterhez, Vass 
József helyettes miniszterelnökhöz és 

Serédi Jusztinián hercegprímáshoz,

akiket a visszautasítottak érdekében inter- 
ventióra kérnek fel. így aztán kedvező dön
tés esetén még mindig marad idő az uj 
hallgatók beiratkozására.

hogy az Ercsi községben partra sodort holt
test

Beck Aranka htiszonkéteves budapesti 
hivatulnokleánnyal azonos,

akinek eltűnését hozzátartozói a múlt hét 
elején jelentették be. Hozzátartozói akkor 
közölték a rendőrséggel, hogy Beck Aranka 
eltávozott hazulról, ncui mondotta meg, 
hova megy s többé nem tért vissza. A rend
őrség értesítette a leány hozzátartozóit, akik 
nyomban Ercsibe utaztak és agnoszkálták a 
holttestet. Az agnoszkálásnál azután Beck 
Arankán egy szürke, fehércsikos uszódresszt 
találtak, ugyanolvat, mint amilyent az új
pesti csónakház látogatóján láttak az eltű
nés napján. Most már kiderült, hogy

Beck Aranka volt az, aki a francia attasé 
társaságában távozott cl a csónakházból. 

Ezekből nyilvánvalónak látszik, hogy Beck 
Aranka, miután Henry Burdlille a szent
endrei szigeten partra tette,

fUrödni ment, valószínűleg görcsöt ka
pott és a vízbe fulladt.

A járási orvos megvizsgálta a holttestet és 
mivel külsérclmi nyomokat nem talált rajta, 
megadta az engedélyt a temetésre. Vasárnap 
délután Ercsiben el is temették a tragikus 
véget ért szép Beck Arankát.

Tragikus vadászszeren
csétlenség érte Najmányi 
Lászlót, a Nemzeti Hitelin
tézet miskolci fiókjának 

vezérigazgatóját

Uccaseprőautó és motor
kerékpár karambolja

Szombatról vasárnapra virradó éjféli egy 
órakor a Villányi-utón összeütközött a Bp. 
17—llő. számu utcascprögép a Bp. 4.9—191. 
rendszámú motorkerékpárral. A kerékpár 
volantjánál Molnár Béla magántisztviselő, a 
hátsó ülésen pedig Weber Hilda tizenöt éves 
tanulóleány ült. Az összeütközés olyan erő
vel történt, hogy

a motorkerékpár két utasa lezuhant cs 
súlyos sérüléseket szenvedett.

A mentők Molnár Bélát és Weber Hildát a 
Villányi-ut 101. számu lakásukra szállí

tották.
Az utcaseprő gép sofőrje, Bcrccz Gyula 

a rendőrségen elmondotta, hogy a motor
kerékpár a Horthy Miklós-ut felöl közele
dett feléje, de Molnár Béla

oly gyorsan száguldott.
hogy már nem bírta gépét lefékezni és igy 
történt meg a szerencsétlenség. A rendőrség 
megállapította, hogy a motorkerékpár az 
utcascprögép hátsó sárhányójának jutott 
neki. Az ügyben a főkapitányság tovább 
folytatja a nyomozást.

Vasárnap délelőtt tragikus szerencsétlen
ség érte Miskolc társadalmának egyik köz
kedvelt tagját, Najmányi Lászlót, a Nemzeti 
Hitelintézet miskolci fiókjának vezérigaz
gatóját

Vasárnap reggel Najmányi László nagyobb 
társasággal a Miskolc közelében felevő 
Szendrő községbe indult autón. A község
ből a társaság gyalog indult el vadászatra, 
amely közben súlyos szerencsétlenség tör
tént. Najmányi László, aki a társaság élén 
haladt, a kezében lövésre kész, fegyverrel, 
egy bokorban oly szerencsétlenül bukott el, 
hogy-az ütődéstől

a fegyver kétszer elsült s a sörétek a sze
rencsétlen vezérigazgató lágyékába fú

ródtak.
'A szerencsétlenül járt ember rettenetes jaj

Az ál~Nádasy gróf éjszakai vizitje 
egy rendőrfőtanácsos lakásán
Mikor Nádasy grófról kiderül, hogy Városi Károly a neve

Tegnap r.ste a Kálvin-téren taxiba ült egy jö- 
mcgjeleneé.sü. szakállas, magas ur és utasította 
• jsoffórt. hogy hajtson a Várba. A Várba érve, 
n királyi palota elé dirigálta a sodort, ott le
szállt és néhány szót váltott az őrség tagjai
val. A soffőr fülét megütötte néhány szó. amely 
azonban olyan zavaros volt, hogy gyanút ío- 
g nem akarta utasát tovább vinni / 

és kérte, hogy a viteldijat fizesse ki. Az utas 
nem volt hajlandó fizetni, hanem beült a ko
csiba és azt parancsolta, hogy menjenek újra a 
Kálvin-térre . A soffőr kénytelen volt elin
dulni. a Knlvin-tér helyett azonban

a főkapitányság elé vitte utasát 
és követelte, hogy menjenek be a központi 
ügyeletre. Az ügyeletén ezután méltatlankodva 
mondotta a tisztviselőnek:

’— Gróf Nádasy Ferenc vagyok! Ez a soffőr 
nem akar az autóján vinni és molesztál.

A soffőr megmagyarázta, hogy utasa zavaro
san viselkedett és ezért akarta rendeztetni a 
taxi diját, nehogy később kellemetlensége le
gyen. Az állítólagos Náday gróf, mikor felkér
ték, hogy igazolja magát, azt állította, hogy

gatására figyelmesek tettek a vadásztársaság 
tagjai, odarohanlak a vérében fetrengő ve
zérigazgatóhoz, akit karjaikban vittek 
Szendrő községig, ahol Najmányi Lászlót 
első segélyben részesítették. Ezután telefo
náltak a miskolci mentőkért, akik megjelen
tek a helyszínen és Najmányi Lászlót a mis
kolci Erzsébet-kórházba akarták szállítani. 
A szerencsétlen vezérigazgató több sebéből 
azonban olyan

elálllthatatianul patakzott állandóan a 
vér, hogy útközben a mentők autóján 

elvérzett

A Miskolcon osztatlan részvétet és mély 
megdöbbenést keltő tragikus szerencsétlen
ség ügyében a rendőrség megindította a nyo
mozást.

iratai nincsenek nála, azonban Rezsny Aurél 
rendőrfőtanácsos ismeri őt és igazolni fogja. 
Detektívet adtak melléje, aki késő éjszaka el
ment vele a főtanácsos lakására. A szakállas ur 
kitörő örömmel üdvözölte:

— Szervusz, kedves barátom. Légy szives, 
igazold, hogy én :Nádasy gróf vagyok!

Rezsny főtanácsos nmulva nézett az éjszakai 
látogatóra és a detektív legnagyobb meglepeté
sére igy válaszolt:

— Nádasy grófi Hiszen ön nem gróf, hanem 
Városi Károly a neve, a zombori közjegyző fia.

Kiderült, hogy az autótaxi erőszakos utasa 
arra számított, hogy Rezsny főtanácsost, — 
akinek a neve éppen eszébe jutott — sikerül 
megtéveszteni jó fellépésével és igazolni fogja.

Arra azonban nem számított, hogy a fő- . 
tanácsos véletlenül Ismeri

és leleplezi. Most már visszakisérték a főkapi
tányságra és mivel feltűnő zavarosan viselke
dett a rendörorvos megvizsgálta. A vizsgálat 
során megállapították, hogy idegbetegségben 
szenved és ezért megfigyelés céljából ideggyógy
intézetbe szállították.

Felmászott a ház falán az első emeletre 
és nőismerősének ablaka alól az uccára 

zuhant a vakmerő lovag
Ej fél után egy nagyobb, fiatalemberekből 

álló társaság vonult végig hangos énekszó
val a Hegedűs Sándor-utcában. Mikor az 1. 
számu ház elé érlek, a társaságból kivált 
Vass Árpád magántisztviselő és kijelentette, 
barátainak, hogy

felmászik a ház falán az első emeletre, 

ahol egy kedves nőismerőse lakik.
A fiatalember, a társaság nagy csodálko

zására nyomban hozzá is fogott a felmá
száshoz. Először a vízlevezető csatornán kez
dett felfelé kúszni, majd artistát megszégye
nítő ügyességgel a ház kiálló kőkockáin 
folytatta tovább veszélyes útját. Föl is ju

Népszerű osztályunkban a félemeleten"W’
idényeukiní, az előző idényről visszamaradt SOK ezer nifiier legfinomabb 1101- és íftrll- 
kabdt. kosztüm- és ruhakelmdkboi, valamint sportruha, pongyola- és Dluzsznvc'eköoi 

rendniuui magas árengedménnyel 4 csoportos olcsó árusítási 
rendezünk. Ezen négycsoportbólszolgáljanak bizonyítékul az alábbfelsorolttájékoztatóáraink:

Hői Hennáit:
Ezeiotf 23-tói 40 pengőig árusított, legfinomabb őszi es tetmabat- es kosituntkeimeit

most 8, io, 12 és is pengőm
Ezelőtt io-töi is pengős tiszta gyepiuruha- es pongyolakeimek

most 3.50, 4.80 és e.50 pengőért
Nóhány száz mater gyémánt-fekete lágyesésü cseppmentes, 140 cm széles fény

posztó (ritka alkalmi vétel)

volt éra 22.00, most 10.80 pengő
reif iszawaf »:

tiszta ggapiu, altot minise gon- es sportszovetek foiüimuihatatianui olcsón

uolt ara 24.60, most 12.20 P m-hént

tott szerencsésen az első emeletre, ahol azon-*  
bán észrevette, hogy eltévesztette ismerősé
nek ablakát. Erre a ház falát övező keskeny 
párkányon igyekezett tovább haladni a má
sik ablak felé. Alig lett azonban néhány, 
lépést,

a párkány hirtelen meglazult és a sze
rencsétlen fiatalember lent várakozó 
társai közé, az utca kövezetére esett, 
ahol eszméletlenül terült el a földön.
Kihívták a mentőket, akik Vass Árpádot 

súlyos zuzódásokkal a Rókus-kórházba szál- 
lifották.

A szép Beck Aranka tragédiája
Ercsi határában kifogták a Dunából a francia attasé 

titokzatos utitársnőjének holttestét
A múlt hét vasárnapján Újpesten, a Wei- 

íer-féle csónakházban megjelent egy elegán
san öltözött, feltűnően szép fiatal leány, ka
bint bérelt: átöltözött uszódresszbe és az
iránt érdeklődött, hogyan juthatna át csóna
kon a szentendrei szigetre, ahol egy társaság 
ván rá . A csónakházból éppen akkor készült 
ptra motorcsónakján Henry Burdlille, a bu
dapesti francia követség kereskedelmi atta
séja. A fiafal Irány nz attaséhoz fordult és 
megkérte, vigye ót a szentendrei szigetre. 
Henry Burdlille rendelkezésére is állt és át
vitte a szigetre. Az . állásé azután tovább 
Srytatfa útját. Késő este \olt mór, a fiatal

leány azonban nem tért vissza a csónak- 
házba, hogy elvigye a kabinban hagyott 
holmiját, mire a csónakház tulajdonosa a 
leány eltűnését bejelentette a rendőrségen.

A főkapitányságon nagy apparátussal 
folytatták a vizsgálatot és tegnap sikerült 
tisztázni a dolgot.

Szombaton telefonjelentés érkezett Ercsi 
községből a főkapitányságra. Az ottani csen
dőrőrs jelentette, hogy

a község határában egy úszód re aszva 
fiatal leány holttestét sodorta partra

• víz.
A személyleirás alapján megállapították,

Alkalom folytán gyári raktárból nagy tömegekben átvett, Úszta gyapjú, Ramgarn 
es chewiot oitOnykeime-maradeKoK szenzációsán Dicsőn

10-tűl 17 pengőig méterenként
nz olcsó árusítás kezdete e hű 10-lke

Az előrelátható nagy forgalom lebonyolításának egyszerűsítése céljából 8 h8PU8l8tt 
Dalárat halyett a t. vásárlóközönségnek az uziBt! fűDejfirat áll rendelkezésére. 

LÁSZLÓ É. FEKETE 
katoniegas nőt M lArimiualkeimek áruházi tu, patán Sándor-utca 14-16
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már mérget vehet rá!*lR|
Szeptember 13-án lesz 

UFA, URÁNIA és ORION-ban 

a SPION PREMIERJE 
Jegyek most elővételi dij nélkül vélt hatók.

SZÍNHÁZ MOZI színházi napló
r *

Eldőlt az Uj Szinház sorsa\
Bródy Pál, a Vígszínház fiatal rendezőjo bérelte ki az Uj Szin- 

' ' ' ' ‘ i — Keddenházat, hogy a Vígszínháznak Kamara-színháza tegyen 
reggel írják alá a végleges szerződést

Budapest legfiatalabb, de már hányatott 
előéletű színháza ugylátszik nem marad árva 
az uj szezonban. Hosszas tárgyalások után 
líráiig I’ál, a Vígszínház fiatal rendezője, 
megkötötte előzetes szerződését az Uj Szin
ház eddigi tulajdonosaival. A szerződés ér
telmében az Uj Szinház most már az am
biciózus fiatal rendező művészi vezetésével 
fogja szezónját megkezdeni.

Tavaly októberben Uporék óriási befek
tetéssel színházat építettek a Révay-utcai 
mulató helyére. A színháznak először 
kabaré formája volt és miután ez nem vál
totta be a hozzá fűzött reményeket, a szín
ház művészeti vezetője, Ernőd Tamás rátért 
a háromfelvonásos darabok előadására. Már 
úgy látszott, hogy nz Uj Szinház az érvé
nyesülés és a siker útjára lépett, hiszen het
venötnél többször játszották cn-suitc Ansky 
híres legendáját, a Dybukot, de Urbancow: 
Marusjája is jelentős sikert aratott. A szin
ház azonban uj sikereivel nem tudta regresz- 
szálni az első hónapok sulyos anyagi deficit
jét, azért az év végén a szinház anyagilag 
megbukott. Tulajdonosai kényszeregyességi 
eljárást kértek maguk ellen, ami annak 
rendje és módja szerint még ma is folyamat
ban van.

A szezon indulásakor újra aktuálissá vált 
nz Uj Szinház megnyitásának kérdése. A 

• n legkülönbözőbb és legképtelencbb tervek 
merültek fel, erre vonatkozóan

Uporék több érdekcsoporttal tárgyaltak, 

azért, hogy n színházukat újból megnyissák 
és ne veszítsék el teljesen azt az óriási 
anyagi befektetést, amennyibe n színház 
megépítése és berendezése került. A tárgya
lások folyamán a lapokban gyakran fel
merült a Vigszinház neve is, de

a szilház igazgatósága mindannyiszor 
megcáfolta nz erről elterjedt híreket.

A Vigszinház többszöri nyilatkozata oda 
konkludált, hogy a Vigszinház nem haj-

landó az uj szezónban, még egy szinház ve
zetésének gondját magára vállalni.

Az ügyek ilyen stádiumában jelentkezett 
a Vigszinház igazgatóságánál Bródy Pál, a 
színház agilis fiatal rendezője. Előadta, 
hogy

rendelkezésére áll az az Összeg, amely
ből az Uj Színházat megnyithatja 

és talpra állíthatja. Ehhez azonban a Víg
színház támogatására is szüksége lenne.

Koboz Imre és Jób Dániel igazgatók, 
tárgyalni kezdtek Bródy Pállal, amelynek 
befejeztével hozzájárultak Bródy Pál szin- 
házvásárlásához. A

Vígszínház egyelőre anyagilag nem vál
lal érdekeltséget az Uj Szinház vállala

tában,
ellenben Bródy Pálnak kölcsön adja színé
szeit, akiket éppen nem foglalkoztat és át 
adja azokat a darabokat, amelyekre terminu- 
sos szerződései vannak, de azokat a Vígszín
házban nem tudja előadni. A Vigszinház 
ezenkívül Bródy Pál rendelkezésére bo
csátja az összes technikai felszereléseket, 
diszleteit, ruhatárát.

Bródy Pál ezután felkereste az Uj Szin
ház tulajdonosait és közölte velük, hogy 
hajlandó az Uj Szinház megvételéről tár
gyalni. Uporék természetesen örömmel fo
gadták a fiatal színházi ember ajánlatát és 

a mai napon a legnagyobb titokban egy 
szerződést kötöttek, 

amelyek ratifikálására kedd reggel kerül a 
sor. Mivel csak apró részletkérdésekben van 
a két szerződő fél között diflerencia, nagyon 
valószínű, hogy kedden reggel egy uj szín
igazgatóval lesz több Budapesten. Az uj szín
igazgató Bródy Pál, aki néhány vigszinházi 
rendezésével már tanúbizonyságot adott ta
lentumáról és rátermettségéről, már kedd 
délután megkezdi színháza programmjának 
összeállítását.

Stob Zoltán.

Hétfő, szerda, péntek, szombat, vasárnap

AZ ÉGŐ SZOKNYA
EGYED ZOLTÁN uj színmüve

Kedd, csütörtök

HOTEL 1MPERIAL
bíró lajos világhírű színmüve Magyar Szinház

ÍTÉLT a KÖZÖV SÉG:
A KOYAL APOLLÓBAN TÁBLÁS HÁZAK ELŐTT

ÍTÉL A DVVESZTEK 1 i

„Mary Dugan biinpöre
a Vígszínházban

T YTT Y T a Fővárosi Operettszinház uj vidám 
LaUJLiU operettje — Bemutató szeptember 15.

8 órakor mutalja LU LU 
LULU
Ai előadás:

Ma vasárnap este játszották 

századszor
a Fővárosi Operett Színházban a Zenebonát. A 
közönség, amely a kánikulai meleg ellenére is
zsúfolásig töltötte meg az Operettszinház néző
nézőteret, kitünően ünnepelte Bródy Istvánt, 
Lakatos Lászlót és Ábrahám Pált, az operett 
szerzőit, valamint főszereplőit, élükön Szo
kolay Olyval, Fejes Terivel, Sarkadi Aladárral 
és Kabos Gyulával. A ritka jubileumi előadás 
egyik páholyában ült Kiirthy Bella, a Zenebona 
bécsi főszereplőnője bécsi rendezőjével, akik 
erre az alkalomra utaztak Pestre. A IxScsiek is 
elragadtatással nyilatkoztak a kitűnő magyar 
jazz-operettről és ennek előadásáról.

A kánikulai hőség ellenére az Andrássy-uti 
Színházban naponta büszkén hirdeti a „min
den jegy elkelt" tábla a műsor elismert sike
rét Az Andrássy-uti Színház uj műsorával 
irányi mutatott, amelyen a modern kabarénak 
haladnia kell. A műsor egyik tengelyéről a 
Pelikán cimü kis drámáról már irtunk. Zilahy 
bajosnak e remekbe szabott kis darabján ki
vül a külföldről hazatért

Békefíy László

az Andrássy-uti Szinház másik nagy attrak
ciója, aki fregoliszerü átöltözésekkefl, de válto
zatlan szellemességgel és bö humorral, koníe- 
rauszokon, operetten és tréfán keresztül mu
lattatja a közönséget. A bőven és jól kiszolgált 
közönség sokat tapsol Vadnai László „Éljen 
Hacsek" cimü kis bohózatának és szünet utón 
már dúdolja Losonczy Dezső nagyszerű tangó
slágerét: „Maga az a lányi... A szinház egyik 
legfoglalkoztatottabb tagja a főrendező Faragó 
Ödön, aki pompás színészi talentummal lega
lább öt figurát produkál az estén. Nagyon jó 
akvizíciója a színháznak Eőry Erzsi, Krajnlk 
Mária, Gyarmathy '* ’ ” ” ’
Szász Lili. Viszont 
el Beké Alizról.

Radnay Miklós, 
tizcnnyolcadikán érkezik haza betegszabad
ságából, hogy az Operaház megnyitásánál 
jelen lehessen. Ezzel kapcsolatban azt az 
ellenőrizhetetlen hirt korpoltálták, hogy 
Radnay Miklós nem fogja ténylegesen ve
zetni az Operaház ügyeit, hanem helyette 
Márkus László látja ei az igazgatói teendőket 
Szó volt arról is, hogy Radnay egyévi beteg
szabadságra utazik el, amikor is a kultusz
minisztérium Dohnányit akarta kinevezni 
az Operaház fözeneigazgatójának, Dohnányi 
azonban külföldi turnékötelezettségeire való 
hivatkozással elhárította magától a megtisz
telő ajánlatot. Szeptember tizonnyolcadikán 
tehát megnyílik az Opera — egyelőre Rad- 
nayval.

A világ film lap jaj jelentették1, hogy a francia 
és német fllmkonrorcium Cserépy Arsén ren
dezésében filmet készít Attila életéből. A sorok 
Íróját felkereste Pintér László, Pintér Imrének, 
a Nemzeti Színház kiváló színművészének fia, 
aki kijelentette, hogy dr. Réthy Hugó tanárral, 
már két év óta folytat múzeumi kutatásokat az

„Isten ostora" cimü filmjéhez. Az ő Attila-film- 
jénck scenáriuma már cl is készült és annak 
vázlatát, egy német és egy amerikai gyárnak 
már felkínálták. Pintér László mem tartja ki- 
z árinak, hogy a francia-mémet film

az ő ötlete alapján készül
Mindenesetre kíváncsian várjuk’ a fejleménye
ket illetően az első nagy „Attila flllm" elkészül
tét, amikor majd dönteni lehet a szerzői ille
tékesség kérdésében.

c c. c.

Marian, Szőke Böskc és 
ugyanazt nem mondhatjuk

az Operaház igazgatója

A hideg főpróba után, annál zajosabban 
bontakozott ki a premiéren és a második 
előadáson „Mary Dugan bünperé"-nek si
kere. A Vigszinház újdonsága kiáltotta a; 
tüzpróbát és bebizonyitotta, hogy az akció- 
nélküli darab, ha annak témáját érdekesen 
dolgozták fel, a közönség tetszésével talál- 
kozhat. A Mary Dugan-ban valóben nem tör
ténik semmi. A cselekmény csak a színészek 
mondanivalójában pereg le és mégis hárotri 
felvonáson keresztül (a vég kifejlést sejtve 
is!) megfogja, lenyűgözi a közönséget. A ra
gyogó előadásnak azonban vannak hibái is. 
Így Varsányi Irén, ez az utolérhetetlen mű
vésznő, lényénél fogva sem tudta Mary Du
gan nak a testét oly gyakran áruba bocsátó 
kokottnak figuráját elhitetni a nézőkkel. Ez 
nem az ő, hanem

szereposztás hibája
Somlay Arthur is lehetett volna acélosabb 
és fiatalabb. Máig Gerő sem tudta, hogy figu
rájának milyen karaktert adjon, ingadozott 
a komoly és a komikus portré között. Vi
szont meglepetésként hatott Hajmássy Mik- 
ló*  pompás szereplése. Törzs Jenő, Mészáros 
Giza, Góthné, Sitkey Irén, Tassy Mária hi
bátlanok voltak. Hegedűs Tibor kitünően 
rendezte a darabot, amely karriérre számít
hat Pesten is.

Itt van újra a kánikula 
tehát Darőczy József, a Palace fllmszinhái 
igazgatója nagyszabású vígjáték műsort tű
zött filmszínháza csütörtöki bemutatójára. 
A nagy vigjátékmüsort „Őfelsége a hordár" 
cimü nyolcfelvonásos bohózat vezeti be. 
Ennek a rendkívül mulatságos, kedves bohó
zatnak főszerepét a német filmekből jól is
mert komikus és karakterszínész, Hanz 
Juckermann alakítja. A német filmvigjáték 
e ragyogó produkciója mellé egy hallatlanul 
mulatságos burleksz-szerü attrakció járul, 
amelynek „Állatkert a mellény zsebben" cí
met adták. Kacagás tehát bőven lesz a Palace, 
moziban, ahol azonban arról is gondoskodó 
tak, hogy a közönség hasznosan szórakoz
zon. Egy csodaszép expediciós film is kerül 
ugyanis itt bemutatóra, amely a brazíliai ős
erdők világát csodaszép képekben hozza a 
közönség elé.

Rótt—Béketfi „PELIKÁN"
Tomboló siker az Andrássy-uti Színházban

Miudenki nézze meg
Szenes Bélát NEM NOSOLO K!

BOLVÁRY GÉZA: A KÍSÉRTETEK VONATA 
ólma pompás filmjét s R Á D I l) NBA N

. MAÍ^>a*JaF Vl!."at Fele|LT?p|' Neméari Utl, Saoha- 
l’LP’k 5”" Aladár, Dénes GrSrSy,
Hadó Sándor a tőasereplők.

Szombaton, szeptember 15-én csto 
be a Fővárosi Operettel inkái a

LULU 
rttnü 3 felvonásoí francia operettet. 
I. U I. U es I'árln, ei tSí*. ei ■ mai tipp 
L V LU es a mái M

c. c. c.
c. c c.



Bnáapest, 1028 szeptember 10. HÉTFŐI NAPLÓ

Salaberték hozzájárultak 
a Lulu előadásához

A Lulut mégis magyar dalbetétekkel fogja élénkíteni 
a Fővárosi Operettszinház

Ismeretes az affér, ami Salabert párisi szín
házi ügynökség és a Fővárosi Operettszinház 
között támadt a Lulu előadása körül. Salaberték 
ugyanis pesti megbízottjuk utján értsültek 
arról, hogy a Fővárosi Ope,rettszinház az ő 
tulajdonukat képező „Lulu**  cimü operettbe egy 
ismeretlen magyar zeneszerző betéteit illesz
tette. Salaberték tiltakozásukat fejezték ki 
amiatt. Közölték Salaberték az Operettszinház- 
zal azt is, hogyha dalbetétre van szüksége, ak
kor válogathat a Salabert-cég világhírű kiad
ványai közül, de semmiesetre sem járulhatnak 
hozzá ahhoz, hogy a Lulu sikerét egy fiatal 
ismeretlen magyar zeneszerzővel való kísérlete
zéssel tegyék kétségessé.

Az Operettszinház azonban más állásponton 
Volt, Faludi Sándor kijelentette, hogy

inkább lemond a Lulu előadásairól, 
semhogy nélkülözze ezeket a dalbetéteket, ame
lyektől éppen a legnagyobb sikert várja. Kö
zölte a francia céggel, hogy a Lulu szövegét is 
pesti viszonyokra írták át, mert itt Pesten a pá
risi tónus sem librettóban, som zenében nem je
lent sikert. Faludi Sándor igazgató hivatkozott

Szombaton zajlott le a Magyar Színházban 
Az égő szoknya premierje.

’Á premier közönsége jóindulattal fogadta 
Egyed Zoltán első nagyobb lélekzetü szín
padi munkáját. A második, a vasárnapi elő
adás — bizonyára a hirtelen beköszöntött 
kánikula miatt — már jóval gyérebb néző
tér előtt folyt le. A közönség azonban igy is 
sokat tapsolt, különösen Hegedűs Gyula 
utolsó felvonásbeli utólérhetetlen alakításá
nál. Hegedűs Gyula valóban ebben az ala
kításában ráduplázott minden eddigi pro
dukciójára. Tőkés Anna, a Magyar Szinház 
uj hősnője a legjobb utón halad arrafelé, 
hogy az első drámai színésznők között fog
laljon helyet. Megdöbbentően eleven és élet
tel tele alakítást nyújtott aprócska szerepé
ben Z. Molnár László. Jávor Pál, a szinház 
uj szerelmes színésze ezúttal nem mutat
hatta meg mindazt, amit kétségtelenül ki fog 
majd termelni színészi kvalitása, ellenben 
Tóth Böske csak egy pillanatra villan fel a 
forgószinpad homályában, de ez a pillanat 
elég volt arra, hogy higyjünk benne. Kiss 
Ferenc nem mindig tudja, hogy mit kell ját
szania, de némely jelenetében megdöbbentő 
erővel áll az események élére.

Egész Budapest

flndreu-Ms
Glpsy Rhoma-Jé

ragyogó sikeréről beszél.
Minden este a

ROYAL 
ORFEUM 

nagy revüjóben.
VasArnap délutón a teljes esti csa
ládi műsor. Olcsó hely Arak!
Esti előadás kezdete: 8 órakor. 
Délutáni előadás kezdete: tói 4 órakor. 

Telefon t J. 421—68.

Minden este 

szenzációs új műsor 
iMúan 

Kezdete 

10 
órakor

Vili., RÉKŰCZI Űt 63
Telefon i J. 321—16

a Zenebonára, amelynek sikere egy szintén fia
tal és akkor még ismeretlen zeneszerzőnek, Ab
rahám Pálnak, köszönhető.

Salaberték többszöri táviratváltás után végre 
ma reggel telefonon hozzájárultak a Lulu 

megváltozott formájú előadásához 
és megengedték, hogy Tamássy Pál nevű fiatal 
zeneszerzőnek dalbetéteit az operett keretében 
előadják.

Erre vonatkozóan beszélgettünk Faludi Sán
dor igazgatóval, aki a következőket jelentette 
ki:

— Hogy a jövőben ilyen hercehurcának ne 
legyen kitéve a szinház, elhatároztam, uogy 
minden szerződésemet úgy kőtöm, hogy az ope
retteket a saját belátásom szerint dolgoztassam 
át. Célom az, hogy egy

uj zeneszerzőgenerációt neveljek.
és arra fogadalmat teszek, hogy kétéven belül 
— épugy, mint egykor Jakobi, Szirmai és Kál
mán — Ábrahám Pál, Tamássy Pál és a még 
bemutatandó Kemény Egon fogja képviselni az 
uj magyar muzsikus generációt.

Ultratej

A nyár elmúltával, úgy látszik, mégis csak 
megkezdődik a filmgyártási élet a magyar 
Stúdióban. A bécsi Fiat-film készítteti el 
Pesten Lázár Istvánnak

Márianővér

cimü filmjét. A Mária nővér cimü filmet ma
gyar ember rendezi, a kitűnő Forgács Antal, 
aki néhány magyar színésszel most foly
tatja a film főszerepének ellátására vonat
kozó szerződtetési tárgyalásokat. A Mária 
nővér címszerepét Iris Arlan, a Reinhardt- 
szinházak ismert, feltűnő szépségű fiatal 
starja fogja játszani, aki a napokban érke
zik Pestre. A film férfi főszereplői Werner 
Pittschauer és Zátony Kálmán lesznek.

A Magyar Szinház legközelebbi bemutatója 
Büchler Danton halála cimü színmüve 1 ess, 
amelynek próbáit már a közeli napokban meg
kezdik. A színház már jóelőre megtett minden 
előkészületet a nagy apparátust igénylő színmű 
előadására. Díszleteit Németországból hozatott 
tervező készítette cl, de

kedden már Pesten lesz
..Danton halálának” nagyhírű német rendezője, 
Karlheintz Martin is. Karlheíntz Martinnak ti
zedikén van a berlini Volksbühne-ben premi- 
érje, ahol Tolstoj: Élő holttest cimü müve ke
rül bemutatásra. Karlheintz Martin a berlini 
premerje után repülőgépbe ül, amellyel Bécsbe 
megy, innen pedig vonaton folytatja útját Bu
dapestre.

Ma tartja premierjét a Terézköruti Színpad. 
Az uj műsor érdekes eseménye lesz Salamon 
Béla és Radó Sándor a vicclapokban számta
lanszor szembeállított

két komikusnak találkozása
ezen trafóban. A bravúrosan, megirt Nóti-tréfa 
cime: Salamon és Radó a jég hátán. A fiatal és 
tehetséges Vadnag László a „Plpogya férj” 
cimü bohózatában Rajna Aliz mutat be pom
pás figurát.
I I ■■■" .........

A százéves Tolsztoj
Most száz éve, hogy a jasznajapoljanai ud

varház fölött kigyulladt az uj háromkirályok 
csillaga. Száz esztendő pergett le azóta az idő 
homokóráján. Világok roppantak össze és uj 
világok épültek. Uj világok — földekben és lel
kekben. Ezek az uj világok most mérlegre te
szik Leó Nikolajevics Tolsztoj gróf, az iró lel
két ég megmérik a hit, az érzés, a tudomány és 
számtalan más bölcsességek mérlegén, amely
nek serpenyői oly veszedelmesen billennek 
jobbra vagy balra a nehéz sulyokon túl a 
bombasztok, frázisok, álokoskodások, gyűlölet 
és tagadás fontjai alatt. Tolsztojt magáénak 
vallja s ugyanakkor saját képére formálja 
igazságait a szemforgató kegyesség éppen úgy, 
mint a lázadás, vagy a gerince rop pánt megalku
vás. Pedig Tolsztoj szellemének szivarványhidja 
egyformán íveli át a cári Oroszország háborí
totta steppéit, akár a doktrinizmus mai Mosz
kváját, a tudást skatulyázó teoretikus Berlint, 
a polgári gondolkozása lüktető éleid Netvyork- 
ját, a Spitzbergákat és Transvál gyémántmezőit. 
Minden főidet, ahol ember él, szenved, vivődik, 
gyötrődik, lelkibetegségtől, nyomortól, fájda
lomtól verve. Tolsztoj mindenkié volt és min
denkié most is. Senki soha úgy meg nem ismer
hette az életet s ezzel a szenvedést, mint 
Tolsztoj. A kazáni egyetem egykori vidám nö
vendéke, a karcsú tüzértiszt, aki Sebasztopol 
alatt négy nemzet hadseregének ágyudörgését 
hallotta, aki megírta az orosz udvarházak éle
tét, a hercegi palotákban tunya semmittevésbe 
bukva, vergődő lelkeket, muzsik-zubbonyba öl
tözött remetegróf, aki földet osztott a job
bágyaknak és aki hátizsákkal a vállán indult el 
az asszonya mellől, hogy az asztapovoi vasút
állomás bakterházdban hajtsa le örökre a fejét 
— ez a Tolsztoj az egész emberiség Írója volt, 
aki az evangéliumi szeretetet hirdette. A sző 
evangéliumi értelmében. A Gutenberg kőnyv- 
kladóvállalat Tolsztoj születésének századik 
évfordulója alkalmából a nagy orosz író szene
mében vél cselekedni, amikor müveit el akarja 
juttatni a legszerényebb asztalra is. Aki a Hétfői 
Napló mai számában megjelent hirdetési szel
vényt kivágja és Christensen és társa (Guten
berg könyvkiadóvállalat. Budapest. IV.. Váci
utca íé.) címre megküldi, annak a hirdetésben 
feltüntetett feltételek mellett ingyen küldi meg 
Tolsztoj munkált.

az anoolkór IratMis) 
megelőzése és gyónyllása 
ullravlolell simarakkal 

besugárzón leijei
A fejlődő gyermeki szervezet lagnagyobb ellen

ségeinek egyikét, az angolkór az orvosi tudomány 
legújabb kutatásai szerint ultraviolett sugarakkal 
telitett tejjel lehet megelőzni, illetve gyógyítani. Ilyen 
tejet a no küzepetoi kezdve

Ultratej
elnevezéssel fogunk forgalomba hozni.

UltratejUnKe! a világhirü

hanaul Kvarclámpagyár 
Kvarclámpáival,

szakértők által sokszorosan megvizsgált, bevált mód
szer szerint készítjük. Gyógyító hatását hírneves orvos
tanárok állapították meg.

Az Ultratel kitűnő minőségű, kíméletesen pasz
tőrözött, természetes vitamindus tej, amely különleges 
K6K palackokban, mindenkinek hozzáférhető olcsó ár
ban, valamennyi fióküzletünkben, ivócsarnokainkban 
és egyéb elárusítóhelyeinken lesz naponta kapható. 
Megrendeléseket ugyanott és központi telepünkön már 
most elfogadunk.

Budapesti Központi 
Általános Tejcsarnok 

Rt.
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HÉTFŐI SPÖRTNAPLÖ
A Ferencváros a bécsi győzelem 

előnyével áll ki a jövő héten 
Budapesten az Admira ellen

A Rapidot a német bíró súlyos tévedései elütötték a győzelemtől
A középeurópai kupa küzdelmeiben a Ferenc

várost vasárnap Bécsbe szólította a sorsolás az 
Admira ellen. Az osztrák és n magyar bajnok
csapat találkozása több, mint 20000 nézőt von
zott ki a Hőbe Wartc tribünjeire. A pompás 
időben lejátszóit mérkőzés izgalmas küzdelem 
után

a Ferencváros 2:1 arányn győzelmét hozta 
és Igy a bajnokcsapat c győzelem előnyé
vel Indul az Admira ellen vasárnap Buda

pesten lejátszandó második mérkőzésre .
Bajnokcsapatunk e nagyszerű győzelme je

lentős befolyással van a küszöbön álló döntő 
küzdelmeket illetően Reális körülmények kö
zött aligha képzelhető cl, hogy a bécsi bajnok 
csapat esetleges győzelmével behozza a tegnapi 
vereséget.

A Rapid szombaton játszotta le első mérkő
zését Prágában a Viktória Ziskov ellen. Senki 
sem számított arra, hogy a kitűnő kondícióban

A magyar bajnokcsapat kemény harc után 
legyűrte az osztrák sampiont

Ferencváros—Admira 2:1 (1:1) Bíró: Schirmer (Prága)
Bécs, snepternber 9.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 
lése.) A kánikulai hőségben mintegy húszezer 
néző jelent meg a Hőbe Wartc tribünjén, hogy 
tanúja legyen a magyar és az osztrák bajnok
csapat grandiózus futballcsatájának- A mérkő- 
rés elejétől végig rendkívül izgalmas volt és 
ar a körülmény, hogy az eredmény csaknem az 
utolsó percig kétes volt, még batványozottabh 
mértékben korbácsolta fel a szenvedélyeket. 
Csak ilyen körülmények között érthető meg, 
hogy

• mérkőzés fináléja parázs botrányba fűlt
A „kedélyes bécsiek" a magyar játékosok 

fnzultAlásar révén akarták magukat rekompen- 
zálni a vereség okozta fájdalmakért és csak

a rendőrök gyors közbelépése hárította el 
a veszélyt a magyar játékosok feje felől.

A mérkőzés százszázalékig igazolta a Ferenc
város csapat felől táplált jó híreket. A ferenc
városi tizenegy valóban jól verekedett és a jól 
megérdemelt, izép győzelem lelkes, odaadó és 
kitűnő játék gyümölcse volt. Az elismerésre 
éppen úgy rászolgált a védelem, mint a csatár
sor. Amsei nagyszerűen védett. A Takács II.— 
/funp/er-hátvédpár biztosan verte vissza az 
osztrákok támadásait. Kitűnő játékot produ
kált a fedezetsor és különösen Berkcssy volt 
elemében. A csntánorbah Takács II. vezérke- 
delt. de Turay lendületes játéka különösen kel
lemes meglepetése volt • mérkőzésnek.

A ferencvárosiak kezdés után azonnal óriási 
tempót diktállak és teljes tizenöt percen keresz
tül valósággal ostrom zár alá fogták a bécsiek 
kapuját. Turay már a 3. percben védhctctlen 
lövést küld n bécsiek kapujára,

Franzl remekül vetette magát a labda után, 
amelyet nzonbnn már nem tudott útjában 

feltartóztatni.
.4 Ferencváros vezet l.-0-ral Az irtózatos nyo

Hogyan lehet elveszíteni egy meccset, amelyen 
a vesztes csapat már 3:l-re vezet?

Viktória Ziskov—Rapid 4:3. (2:3) Biró: Zander (Berlin)
Prága, szept 8.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen
tése.) A címben foglalt kérdésre frappáns fele
letet adott n középourópni kupáért Prágában 
lejátszott mérkőzés, amelyen először állott 
snrmbcn egymással n bécsi Rapid és a prágai 
Viktória Ziskov. A mérkőzés vezetésére a ber
lini Zandcrt kérték fel. A biró képtelen volt el- 
lentállani a fanatikus közönség terrorjának és

Budapest atlétikai bajnokságai közül kilencet 
a MAC, ötöt a BBTE hódított el
Az MTK és BTC egy-

A Budapest kerületi atlétikai bajnokságok 
második napja bár nem hozott meglepetéseket, 
M elért eredményeket figyelembe véve meg
állapíthatjuk, hogy az egész vonalon lényeges 
javuláson mentek keresztül atlétáink.

A főiskolás atléták lAvolmarnddsa folytán 
mezőnyök tekintetében elmaradt n verseny’ az 
előző evekétől, de az elért eredmények mind
ennél ékesebben bizonyítják, hogy a helyezetlek 
viszonylag pótolni tudták a versenytől’ távol
maradiak eredményeit.

.4 nap legszebb versenye a: 1500 méteres sík
futás volt, amely csak az utolsó métereken dőlt 
cl Gyulai és Marton közölt, az idén nagyon fel
javult Marion javára. Marton eredménye orszá
gos rekord, de tekintve, hogy n bajnokságban 
elért 4 p 03.2 mp-cs eredménye hitelesítésre 
vár, vasárnapi t p. 03.5 mp-cs credménve nem 
lesz hitelesíthető.

Küzdelem tekintetében szép versenyt hozott 
• diszkoszoctés, ain-lybcn isméi Murvalits —

és nagy formában levő bécsi csapat részére 
prágai ellenfele kötesse teheti a győzelmet. 
Pedig igy történt.

A bécsi csapat már 3:l-re vezetett, amikor 
Zandcr- berlini bíró sorozatos tévedései a 
cseh csapat javára döntötték el a mérkő

zést.
A Rapid váratlan prágai balesete azonban 

nem olyan súlyos, hogy a bécsiekre nézve le
sújtó konzekvenciákat vonhatnak le. Több, 
mint bizonyos, hogy a jövő héten a Rapid be 
fogja hozni a 4:3 arányú vereséget, mint ahogy 
az. Admirától sem kell túlságosan félnie a Fe
rencvárosnak és igy máris bizonyosra vehető, 
hogy

■ Mltropacup döntőjében a Ferencváros 
fog szembe állni a Rapiddal.

A középeurópai kupa szombat-vasárnapi két 
mérkőzéséről az alábbiakban számolunk be:

más alól az Admira csak a 16. percben szaba
dul fel. Fedezetsora frontba dobja a támadást, 
amely nyomasztó offenzivát indít Amsei kapuja 
ellen. A 21. percben bekövetkezett a baj:

Siegl irtózatos bombáját Amsei képtelen 
feltartóztatni. (1:1).

A Ferencváros ellentámadásba megy át. de 
hasztalan: az osztrák hátvédek sziklaszilárdan 
állanak helyükön és a félidőben már nem is 
változik a helyzet.

Az öltözőben kapott masszázs jó hatással 
van a magyar fiukra és a második félidőben 
egy teljesen friss ferencvárosi csapat áll harc
készen a középre. Elkeseredett, heves tempó
ban indul újra és újra rohamra a magyar baj- 
nokegyűtles. mig az Admira csak egyéni kitö
résekkel próbálja ellensúlyozni a támadásokat. 

Gyilkos hajsza kezdődik.
A Ferencváros perceken át tartja tűz alatt 

ellenfele kapuját. Végre, elkeseredett küzdelem 
után, megszületett a döntő gól:

Kohut lefut, pontos beadását a szélsebesen 
berohanó Takács irtózatos erővel vágja a 

kapu balsarkába. (2:1).
Az Admira kétségbeesett erőfeszítéssel igyek

szik a kiegyenlítésre. Runge néhány perccel a 
befejezés előtt o ff szájáról indulva. Amsei ka
pujába juttatja a labdát. .4 bécsi közönség ka
laplengetve lelkesedik, ám a biró kapurugást 
Ítél.

Óriási botrány tör ki!
A közönség elkeseredetten tiltakozik és a tün
tetés még fokozódik, amikor Berkessy Sieglt 
kézzel akadályozza meg rohamában.

Egy néző berohant a pályára és Bcrkejwyt 
inzultálnl akarta, akit azonban a rendőrök 

vesznek védelmükbe.
Túlfűtött hangulatban, óriási irgalmak kö

zepette ért véget a mérkőzés.

miután az első félidő közepén kiállította a Ra
pid jobbhátvédjét, Schrammscist. majd ok nél
kül megítélt egy teljesen jogosulatlan 11-est a 
Rapid ellen és végül: megítélt a cseh csapat ja
vára egy olyan gólt, amely nem volt benn a 
kapuban, tehát nem lehetett gól.

Teljesen irreális volt tehát a mérkőzés, ame
lyet a rosszabb csapat így is csak 4:3-ra tudott 
a maga javára eldönteni.

egy bajnokságot nyert
Epri párharcban voll alkalma a közönségnek 
gyönyörködni, bár Egri meglehetős biztosan 
tartotta kezében a verseny sorsát.

Az eredmények közül messze kimagslik a 
két budai fulónak, Raggamblnak és Borsinak 
nagyszerű teljesítménye.

Raggambi 200 méteren beálllllotta az orszá
gos rekordot 

és igazán kár. hogy Gerő Ferenc nem állott ki 
ellene, inért küzdelmük tizedekkel javított volna 
viszonylag gyenge rekordunkon. Harst úgy lát
szik minden tekintetben rendbe jött, mert szom
bati pompás 800 ni c után 400 méteren futott 
országos rekordot, búr -18.8 mp-cs rekordja neki 
is hitelesítésre vár még.

Késmárki fájós lábbal nem tudott a 180 
eni-el megbirkózni, mig a knrját fájlaló Darány 
sem tudta teljes képességét kifejteni. Farkas 
pompás távolugró eredménye után a hármas
ugrásban túljutott a 14 méteren.

Végeredményben
a MAC domináló fölénye jegyében zajlot

tak le a bajnoki versenyek.
Kilenc bajnokság, 5 második és 3 harmadik he
lyezéssel szemben a BBTE öt bajnokságot, 2 
második és 8 harmadik helyet hódított el. A 
megmaradt kél bajnokságon az MTK és BTC 
osztozkodott.

Részletes eredmények:
Sulytjobás. Bajnok: Darányi József (MAC) 

14.42 m. 2. Iiahn Károly (MTK) 13.69 m. 3. 
Hunyadi István (BBTE) 13.16 m. Darányi meg
bízható 14 m-es formában biztosan nyerte ver
senyét. Bajnoki eredményét második dobásá
val érte el. Utolsó dobása 14.80 körül esett, de 
a nagy lemdüléslöl kiesett a körből. Hatan he
lyezése nem volt vitás, annál nagyobb megle
petést keltett Egri gyenge szereplése, aki a 13 
métert sem érte el.

110 ni. gátfutás. Bajnok: Püspöki Tibor 
(MAC) 16.4 mp. 2. Muskát László (MTK) 16.7 
mp. 3. Várkonyi Elek (BBTE) 17 mp. Muskát 
csak 40 m-ig tud lépést tartani, onnan Püspöki 
elhúz és 3 m-el győz. Várkonyi 2 m-rcl har
madik.

200 m. síkfutás. Bajnok: Raggambi István 
(BBTE) 22 mp. Országos rekord beállítva! 2. 
Odry Antal (BBTE) 22.5 mp. 3. Rózsahegyi 
Gusztáv (MAC) 22.7 mp. Raggambi a forduló
ban behozza a pályaelőnyöket és meglepetés
szerű könnyedséggel éri el pompás idejét. Odri 
150 ni-né! energikus finisbe fog és biztosan 
húzza le a kétségbeesetten futó Rózsahegyit, 
aki a cél előtt leáll és akit Moharos is csak
nem befog.

Magasugrás. Bajnok: Késmárki Kornél
(BBTE) 176 cm. 2- Udvardy Sándor (BBTE) 
170 cm. 3. Magyar József (MTK) 170 cm. Kés
márki elsőre viszi az összes magasságokat, de 
180-nal nem boldogul. A holtverseny eldöntésé
nél Udvardy előbb 173 cm t, majd 172 cm-t 
biztosan ugrotta.

1500 m. síkfutás. Bajnok: Marton József 
(MTK) 4 p. 0.3 mp. 2. Gyulai Gábor (MAC) 
4 p. 03.8 mp. 3. Ferihegyi Frigyes (MTK) 4 p 
082 mp. A nap legszebb versenye! Gyulai ve
zeti a mezőnyt és különösen a harmadik kör
ben diktál irgalmatlan tempót, amelyet csak 
Marton vesz át A két kitűnő futó a célegyene
sig együtt megy, itt Marton 2 ni-el megszökik, 
Gyulai Rajta van, de előnyét végig megtartja. 
Bel lőni és Ferihegyi között elkeseredett küzde
lem után fél m-el az MTK-futó kerül ki győz
tesen.

Diszkoszdobás. Bajnok: Egri Kálmán (MAC) 
44.82 m. 2. Marvalits Kálmán (BTC) 44.44 m. 
3. Bertalan György (BBTE) 40.02 in. Egri má
sodik dobásával — 44.49 m. — már bebiztosí
totta győzelmét. A döntőben Marvalitscsal min
den dobásuk 44 m-cn felül volt. Bertalannak 
csak két sikerült dobása volt, egyébként for
dulása és berántása teljesen rossz!

400 m. gátfutás. Bajnok: Kárpáti László 
(BTC) 58.8 mp. 2. Gőbcl János (KAOE) 62.6 
inp. 3. Várkonyi Elek (BBTE) 62.8 inp. Kárpáti 
elejétől végig vezetve biztosan győz. Várkonyi 
a 7. gátig jól tartotta magát, de a gátban fel
bukott, mire Göbel megszökött tőle és hiába 
igyekszik befogni, fél m-el verve marad.

Hármasugrás. Bajnok: Farkas Mátyás (MAC) 
14.01 ni. 2. Zúdor Béla dr. (BEAC) 13.53 in. 
3. Képessy .József (MAC) 13.52 m. Farkas 
messze kiemelkedett a mezőnyből. Győztes ug
rásánál teljesein han váltóséit cs igy is kitűnő 
eredményt ért el.

400 m-cs síkfutás. Bajnok: Bará László 
(BBTE) 49 mp. Országos rekordl 2. Gerő II. 
Mór (KAOE) 50.1 mp. 3. Szalay Jenő (BBTE) 
502 nnp. Barsi a beső pályán startolva, 200 
m-nfl az összes pályaelőnyök et behozza és 
erős tempófutással közel 10 m-el győz. Szalay 
ellaktikázla versenyét, Gerőf nagyon kiengedte 
és a finisben hiába erőlködött, fél m-el verve 
maradt.

♦
Szombati eredmények:
100 m. Bajnok: Raggambi István (BBTE) 

10.8. 2. Gerő Ferenc (KAOE) 10.8 mp. 3. Solt 
(BSE) 11.2 mp.

800 m. Bajnok: Borsi László (BBTE) 1 p. 55 
mp. 2. Belloni (MAC) 2 p. 00.4 mp. 3. Buday 
(MAC) 2 p. 02.8 mp. Szabó Miklós (KAOE) ver
senyen kiviil 1 p. 58.4 mp.-et futott.

500 m. Bajnoki: Szerb Elek (MAC) 15 p. 57.2 
mp. 2. Majorosi (ESC) 16 p. 06.8 mp. 3 Németh 
(MTE) 16 p. 26.8 mp.

200 mp. gát. Bajnok: Farkas Mátyás (MAC) 
26 mp. 2. Magyar (KAOE) 26.6 mp. 3. Várkonyi 
(BBTE) 27.5 mp.

Rúdugrás. Bajnok: Andor László (MAC) 340 
cm. 2. Karlovits (MAC) 340 cm. 3. Buzinkai 
(BBTE) 300 cm.

Távolugrás. Bajnok. Farkas Mátyás (MAC) 
705 cm. 2. Püspöki (MAC) 686 cm. 3. Cséfai 
(MTE) 671 cm.

Gerelyvetés. Bajnok. Szepes Béla (MAC) 61.53 
ni. 2. T. Szabó (MAC) 59.37 m. 3. Budaváro 
(BBTE) 54.86 m.

A fővárosi bajnoki eredményeket 
részben felülmúló teljesítményt 

végeztek vidéki atlétáink 
Debrecenben

Debrecen, szeptember 9.
(.4 Hétfői Napló tudósítójának telefonjelcn- 

tésc.) A vidéki atlétika nívójának fejlesztése 
érdekében a vidéki kerületek legkiválóbb atlé
táinak küzdelembe szólitásával évente megren
dezett propaganda-mérkőzést ez évben Debre
cenben bonyolította le a MASz.

A „legjobb magyar atléta**  kitüntető cím 
elnyerésére a vidék legkitűnőbb atlétái tö

megesen jöttek tan 
s a viadal úgy az eredmények, mint u propa
ganda szempontjából a legteljesebb sikerrel 
járt. A kerületek közötti pontversenyért mind
végig a legádázabb küzdelem folyt Dél, Észak

nyugat és Pestvidék között, melyet végül Dél 
nyert meg 67 ponttal Északnyugat 59 pontjával 
szemben. Pestvidék 51 pontjával a harmadik 
helyre szorult. Az eredmények közül kimagas
lik az ifjúsági Madarász 42.30 m. diszkosz-veté
se, Orbán 180 cm. magas és 6.60 m. távolugrása^ 
Stolp 12.87 m. dobása súllyal és Radd 356 cm. 
ugrása rúddal.

A legjobb vidéki atléta címet az egyes szá
mokban a következők nyerlek el:

Távolugrás: Orbán (Dél) 6.60 m
400 ni. síkfutás: Johanncs (Északnyugat)'

54 mp.
Diszkoszoctés: Madarász (Dél) 42.30 m.
1500 m. síkfutás: Pósai 4 p. 13 mp.
Olimpiai staféta: Északnyugat (Gergely, Fe

hér, Márton, Johanncs) 3 p. 48.8 mp.
110 m. gátfutás: Boross (Dél) 16.3 mp.
5000 ni. síkfutás: Hevele (Pestvidék) 16 p. 

06 mp.
800 m. síkfutás: Riegler (Pestvidék)' 2 p, 

038 mp.
Sulydobás; Stolp (Keleti 12.87 m. 
Magasugrás: Orbán (DéJ) 180 cm.
Rúdugrás: Radd (Dél) 356 an. 
Gerelyuetés: Fiilöp (Északnyugat) 49.98 m.

Pontversenyben:
1. Dél 67 p. 2. Északnyugat 59 p. 3. Pestvi- 

dék 51 p. 4. Kelet 33 p. 5. Délnyugat 17 p. 6. 
Észak 7 p.

Uj ifjúsági nyolcszázas rekordot 
állított fel az MTE

Az MTE vasárnap délelőtti ifjúsági versenye 
a tömegsport jegyében folyt te. A 100 méteres 
síkfutás mezőnyét nem kevesebb, mint 63 futó 
alkotta. A magasugrásban 20, a sulydobásban 
pedig 19 versenyző állott starthoz. A 4X800 
méteres stafétát az MTE csapata 8 p. 31.0 
mp-es rekordidővel nyerte A főbb eredmények, 
a következők:

4X500 méteres staféta. 1. Az MTE csapata. 
(Kiss, Cser, Pető. Almási) 8 p. 31.6 mp. Orszá
gos ifjúsági rekord! 2. Az MTK. 3. A MAC-

Sulydobás kezdők részére. 1. Zsebők (BBTE)' 
952 cm. 2. Tabéry (MTK) 951 cm. 3. Ujszászi 
(UTE) 810 cm.

Magasugrás. 1. Schopp (KISOK) 810 cm. 2. 
Kovács (BBTE) 175 cm. 3. Zsufka (MAC)] 
170 cm.

100 m. síkfutás. 1. Scbneller (MTK) 11.6 mp. 
2. Kárpáti (KAOE) 11.7 mp. 3. Kovács (BBTE)] 
11.8 mp.

200 mű síkfutás, előnyverseny. 1. Pállja 
(Vasas) (160 m. előny) 5 p. 51.2 mp.

Távolugrás. 1. Széli (FTC) 611 cm. 2. Torbá- 
gyi (MTK) 605 cm. 3. Régner (Törekvés)] 
601 cm.

Alkalmi vételekből eredő, perzsa és izmyrna 
szőnyegek, valamint antik bátorok 

olcsóbban mint bárból

MntikarK R.-T. 
(Sternberg Z. J.) 

VII., Dob ucca 31. sz. 
(Kazlnczy-utcai sarokOzlet)

Régi keleti szőnyegekért és antik 
bútoroké-1 nngy árat tlzettlnk.

Cm I SÜTŐPOR

Magyar Légiforgalmi RT.
Igazgatóság és légiutazAsi Iroda: IV„ Vád-u. 1.

Liégiforgalom
BudapBfit-wien, Budapest-araz 

őszi menetrend:
16.8014.00 » md. BUDAPEST érk. A KU5 1740
J8.05 15.45 V érk. WIEN Ind. • 9.00 1545

—— Vasárnap is közlekedik
“7.35 *8.30  ■ Ind. BUDAPEST érk. 1 "18.10 1845
10.00 10.45 V érk. ÜRAZ tnd. f 15.45 16.30*

A *■?**.  <* áP°k hétfőn, szerdán, pénteken. •
-gal jelölt gépek kedden, csütörtökön, szombaton 

közlekednek.
As antobusz 50 perccel a repülőgép indulása előtt 
,, „ Indul a Vadőszkürt-szállótól.
Menetdil: Bpest-Wicn (vagy Wien-BpesO P

Bpest—Graz (vagy Graz—BpesO p 00.—
Közvetlen csatlakozások Európa minden lelentéke- 

njebb városa felé
Jegyváltás és cson-.agteiadáa a Légiotazási Irodában.
IV„ Váci-utca 1. (Tel.; Aut 808-88. 808-89 )

(Tel.: Aut 808-30.)
Képviselet Wicnben: österr Luflverkehrs A. G 
l„ Tcgetthoffstr. 7. — Jccwáltás: I„ Kaerntner- 

ring 1—7. (Hotel Bristol.)

Kárpitoséin, vas- 
és rézbatorgyára

Ssűnyeg, pokróc^ fii tf^iiny, ágy- és a« 
tál téri tők minden kivitelben kaphatók

ÖICHNER JA'NOA■oMtratt. Erzsera-Hru 10.
«w iBUWjwt *>.011.  .ik.'W. ratOMnutn
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Pontveszteség nélkül áll a 
Vasas a bajnokság élén

A többi csapatok pontveszteséggel indulnak a harmadik fordulóba 
— Újpest kikapott a Nemzetitől — A Bástya a Hungáriától el
ragadott bajnoki ponttal tért haza Szegedre — Somogy veretlenül 
úszta meg második mérkőzését is — Kispest győzött Debrecenben

A futballjáték hűséges velejárója, a meg
lepetés a második forduló alatt sem hagyta 
cserben híveit. Kialakulatlan formák, a 
múlt évi szomorú tapasztalatok részeseinek 
betörése teljesen felbontotta a papírformát 
és olyan meglepetésekkel szolgált szomba
ton és vasárnap, amely körülmény teljesen 
megváltoztatni látszik a bajnokság képét.

Hogy milyen értéke van a bajnoki pontok
nak kitűnt már a második fordulóban és 
ma az a helyzet az I. ligában, hogy

a Vasas kivételével összes csapataink 
pontot vesztettek.

Ez a körülmény olyan izgalmas szezonnak 
veti előre a képét, amilyenben aligha volt 
része közönségünknek.

A legfájóbb vereség Újpest csapatát 
érte,1

amelyet a Nemzeti teljesen reális körülmé
nyek között fosztott meg a két ponttól. Új
pestnek tehát már három pont vesztesége van 
és ez már elegendő lehet arra, hogy legalább 
is ősszel nem igen szólhat bele az első helye
zésekbe., mig

a Nemzeti újabb tanujelét adta, hogy 
egyik legjobb csapatunk lesz.

A Hungáriát vasárnap érte utol a neme
sis, saját otthonában csikart ki tőle a Bástya 
cgv pontot, mintegy kárpótlásul a Somogyiéi 
elszenvedett vereségért. A Bástya lelkese
dését és elszántságát \ ilte harcba a Hungária 
„stílusa" ellen, de míg a lelkesedés győzött, 
addig a stílus megbukott és a Hungáriának 
még lehet egy pár meglepetésben része a 
szezon folyamán.

A kitűnő startot vett
Vasas csapat folytatta győzelmi szériáját 

és a Sabaria után biztos fölénnyel győzte le 
a 33-asokat és ezzel pontvesztcség nélkül 
vezet a tabella élén. A 33-asok sérültjei még 
nem jöttek rendbe, de lelkes játékukkal ke
mény ellenfél lesznek a vezetőknek is.

Pontot szerzett még a Somogy is, ez 
alkalommal a III. kerületiektől és ez mu
latja, hogy az újonc vidéki csapat alaposan 
felkészült a felsőbb osztályba való fel
lépésre.

Kispest győzelmével ugyancsak felugrott a 
Vezetők közé, mig a Bocskayt nagyon kelle
metlenül érinti a két pont elvesztése. Kis
pest ügyesen kihasználta ellenfele védelmé
nek gyengeségét és biztosan vitte haza ottho
nába a két pontot.

A bajnokság állású
Itt vasárnapi forduló után a következő:

1. Vasas . . , « . , 4 pont (6—3)
2—<3. Somogy , ■ . 3 (2—1;
2—3. Kispest . e , .3 ,, (4-2)
4. Nemzeti . . , • .3 (4—3)
5. III. kér. FC . , , 2 (1-1)
6—8. Ferencváros • . 1 (2-2)
6—8. Hungária . . * 1 N (1-1)
6—8. Bástya , « , 1 (1—1)
9. Újpest . . n , • 1 (3—4)

10. Bocskay . . » . 1 (1-3)
11—12. Sabaria . * .. — (1—2)
11—12. Budai 33 . . — (2-4)

Nemzeti— Újpest 2:1 (1:0)
A Millenáris pálya újjáépített tribünjeit közel 

6000 ember szorongott és várta a mérkőzést, 
amely olyan meglepetéssel szolgált, amilyent 
a legvérmcsebb Nemzeti-drukkerek sem álmod
hattak. Újpest, a múlt vasárnapi Ferencváros 
elleni mérkőzés után, mint abszolút favorit in
dult a küzdelembe, de senki sxsin számított ama, 
hogy ennek a masszív csapatnak a fedezetsora 
felmondja a szolgálatöt. Csetlett-botlott az új
pesti fedezetsor, de ugyanakkor lábrakapott a 
Nemzetieké. Volcntik vezetésével olyan biztosan 
tartotta kezében a mérkőzés irányítását, hogy 
íninak sorsa nem Idhclett vitás.

A Nemzetiek csatársora nem mutatott valami 
nagyvonalú játékot, megvesztegető stílust — 
bár ez is határozottan felcsillant játékukban — 
de gyors és ötletes volt és ez is elegendőnek 
bizonyult, hogy Újpest védelmét kapkodővá, 
bizonytalanná tették. Egyénileg Rémay ’lll-at 
és Odrit lehet kiemelni, de Rémay II. is igen 
jól helyettesilctte a sérült Kaulzkyt. A közvet
len védelemben Szendrő és Gallina abszolút fix 
pontot jelentettek, Török megsérült, de igy is 
megfelelt.

Újpest csapatában csak a közvetlen védelmet 
jchcl megdicsérni, de viszont az az erély és ért
hetetlen durvaság, ahogy a kél Fogl a kis Rc- 
maynak rontott a mérkőzés végén, visszataszító 
volt. Acht bizonytalan volt, de voltak jó mo
mentumai is. Borsányi teljesen csődöt mon
dott, de szerencséjére Vanlcsek igy sem zavart 
sok vizet, mig Lulz néha eltűnt a mezőnyben. 
A csatársorban Strőck volt a legveszélyesebb, 
kívüle P. Szabó tűnt fel, die fölösleges durva
ságai folytán .a kiállítás sorsára jutott.

A Nemzeti veszélyes támadásai vezetik be a 
játékot, Újpest csak P. .Szabó támadásával ve
szélyeztet, de lövése kapufáról pattan vissza. 
A 21. percben Rémay III. beadását Volenlik 
kapura fejeli és a labda a vetődő Acht kezei 
közül a hálóba jut (1:1). Újpest hiába küzd • 

kiegyenlítésért a Nemzeti védelem biztosan 
veri vissza a támadásokat. Az utolsó negyed
órában a Nemzeti van frontban, de nem tud 
eredményt elérni.

Helycsere után Újpest nagy elánnal fekszik 
a küzdelembe és sorozatos támadásait a 14. 
percben siker koronázza, amennyiben Fogl III. 
szabadrúgását Török kifejeli, de P. Szabó ka
pásból kiegyenlít (1:1). Az Újpest folytatja tá
madásait, de nem sokáig örülhet, mert a 24. 
percben Rémay III. lefut, beadását Rémay II. 
felső kapufára fejeli, a visszapattanó labdát 
Odri hatalmas lövéssel gólba lövi (2:1). Újpest 
most durva játékba fog, n földön fekvő Galli
nába rugó P. Szabót — aki előzőleg Törököt 
is fellökte —- Iváncsics kiállítja. A Nemzeti so
rozatos támadásba fog, az utolsó percben Lulz 
a kitörő Odrit fautolja, de a megítélt lí-est 
Volenlik a kapufának rúgja, amelyből Borsányi 
taccsra ment. Ez jelzi egyszersmind a mérkőzés 
végét.

Hungária—Bástya 
1:1 (1:1)

Tanulságos mérkőzés, melynek mindvégig 
izgalmas kétszer 45 perce teljesen igazságos 
eldöntetlen eredményt hozott. Tanulságosnak és 
érdekfeszitőnek Ígérkezett a küzdelem, amelyet 
szépszámú közönség drukkolt végig.

A Hungária beigazolta azt. hogy a stílus egy
magában nem sokat ér, ha nem párosul kiizdő- 
képességgel, a Bástya játéka viszont azt, hogy 
a küzdőképcsség egymagában nem minden. Az 
összecsapásból azl az érdekes megfigyelést von
hatta le a néző ,hogy a Hungária játékosai az 
egyes akcióknál gondolkoztak, stílusosan dol
gozzanak-e vagy energikusan, a Bástya legény
sége viszont egyáltalában nem gondolkozott. A 
Hungária nem vált energikussá azzal, hogy a 
slthisról igyekszik leszokni, a Bástya nem lett 
eredményesebb puszta energiájával.

A Hungária játéka két periódusra osztható.

1&28—1928

Jubileumi kiadás

Tolsztoj művei 
összes regényei és elbeszélései.

Elhatároztuk, hogy ezeknek a szép és világhírű regényeknek nagy részét

INGYEN
adjuk, így tehát c lapnak azok az olvasói, akik az alant található szelvényt tíz napon belül a Jent feltün
tetett címre elküldik, ingyen kaphatják a kiadásunkban megjelenő TOLSZTOJ MÜVEIT 
teljes 32 kötetben, körülbelül 5— 6000 oldal terjedelemben. Könyvkiadóvállalatunk kiadványait teljes kiadásban Bállá Mihály, 
Karinthy Frigyes, Ldndor Tivadar, Schöpflin Aladár, Sebestyén Károly dr., Színi Gyula stb., stb. fordították.

Tolsztoj az emberi testvériség eszméjének nagy apostola. Nagy emberi közösségről álmodozott, amely az evangéliumi szelíd
ség és szeretet alapján ált Ezenfelül az írásnak is olyan nagy művésze, hogy az elsők közt is a legelső. Prófétai önzetlenségével és 
térítő erejével egész életén át arra törekedett, hogy eszméi mennél szélesebb néprétegekhez eljussanak. A Gutenberg-Vdllalat Tolsztoj 
szellemében vél cselekedni, amikor müveit el akarja juttatni a legszerényebb asztalra. — Tolsztoj Leó regényei cs elbeszélései szép 
nyomásban jelennek meg és csak a hirdetés és csomagolásért kérünk kötetenként 31 fíllémyi megtérítést A szétküldés 
négy kötetes sorozatonként, a tényleges portókőltség megtérítése ellenében történik, avagy portómentesen vehető át kiadóhivata
lunkban, abban a sorrendben, ahogy a megrendelések beérkeztek. Kiadásunk a következő érdckícszitö müveket foglalja magában:

Jeltámadás, Karenina Anna, Háború és béke, Kreutzer szonáta, 
Kozákok, Sevastopol, Hadzsi Murát, Iljitsch Iván halála, Gyermek
kor, Kamaszkor, Ifjúkor, Ur és szolga, Legendák, A két huszár, stb.

Mindennemű pinzkiildemény egyelőre mellőzendő. 
Jelen ajánlatunk csak azokra a szelvényekre vo
natkozik, amelyek 10 napon belül beküldetnek:

Christensen és Társa
GUTENBERG
könyvkiadóvállalr.t Budapest, IV., Váczl-nlca 17 

félemelet. Telefon: Teréz 291-65.

SZELVÉNY.

Az I. félidőben visszaszorult, mert kényelmesen 
fogta fel feladatát s nem forszírozta az ered
ményt. A II. félidőben vehemens támadásaival 
teljesen uralta a mezőnyt, de izgatott, kapasz
kodó akciói megtörtek a lelkesen védekező 
ellenfél ellenállásán. Mindvégig energikusan 
csak Kalmár, Haar és Hirzer dolgozlak, igy 
ők nyújtottak játékukkal legtöbb élvezetet. Első 
sorban Kalmár kitűnő játékát kel) kiemelnünk. 
Kiváló érzékkel helyezkedik, nagyszerűen sze 
rel és irányit. A II. félidő nagy Hungária fö 
lénye elsősorban az ő munkabírásának és okos 
passzainak eredménye. Nem rajta múlott a tel
jes siker. A csatársor lelke Hirzer volt, aki 
azonban lövéseivel fatálisán peches volt. Ener
giájának jórészét arra kellett elköltenie, hogy 
Molnárt, aki teljesen tehetetlen volt, támogassa 
Fritz túlságos sokat forgolódott, kényelmes is 
volt és érthetetlenül elhanyagolta Haart, aki pe 
dig — ha nagy ritkán labdához jutott — gyors 
lefutásaival és pontos centereivel legveszélyc 
sebb tagja volt a csatársornak. Nagynak a bal
szélen való bemutatkozása mérsékelt sikerrel 
járt. A halfsorhan Kiéber és Schncidcr sok ki
hagyással szürkén dolgoztak, akár Kocsis a 
közvetlen védelemben, mig Mandl luftjait az 
ollózás kélesérlékii produkciójával igyekezett 
feledtetni. Ujváry biztoskezü kapus. Nem volt 
elhalmozva munkával, a gólról nem tehet.

A Bástya csapata vehemens játékkal ve
zette be az I. félidőt s nívós támadásaival 
ebben a félidőben méltó ellenfél volt. A II. 
félidőben már csökkent támadó energiája és 
teljesen védekezésre szorult, de ebbe mindent 
beleadott — teljes sikerrel. Közvetlen védelme 
a legjobb része a csapatnak, különösen Baum- 
gártner kapus, aki pompás védésekkel bril- 
lirozott,, bár a kifutásoknál néha könnyel
műen jrál el. Több biztosnak látszó gólt hárí
tott cl, a kapott gólban sem volt hibás. A hát
védek egyformán nagy munkát végeztek, egy 
árnyalattal mégis Weigelhoffer tetszett jobban. 
A halfsor kitartóan dolgozott, fejjátékuk meg
lepetés. Erősségük a védekezés, a passzolásban 
gyengébbek. Legjobb munkát Horváth végezte. 
A csatársor csak az I. félidőben volt játékban, 
amikor szépen felépített akciókkal veszélyez
tették Ujváry kapuját. A Solty—ölvedy bal
szárny vezette a támadások zömét, amiket 
Fröhlich okosan irányított. Schwartz és 
Vargha lassúnk. A II. félidőben hasznosan vet
tek részt a védekezésben.

A Hungária kezd nappal szemben, ám az el
szedett labdával Solty indul rohamra. A Bás
tya gyors, lelkes mozgásával szemben, hamar 
feltűnik a Hungária álmos játéka, amelybe 
csak Hirzer rohamai visznek némi élénkséget. 
Változatos játék folyik némi Bástva fölénnyel, 
mig a 12. percben Kalmár szöktetéséből Haar

Alulírott Tolsztoj összes fent hirdetett művei*  ingyen kívánja. 
Átvételi elismerést és szélütést értesítést kérünk.

E.
Név:.........    _.............................................   f

Lakhely (utca)....................................................Posta.

centere kavarodást idéz elő Baamgirtner ka- 
púja előtt s Molnár lapos lövéssel a bal sa« 
rokba küldi a labdát (1:0). A Bástya nem csüg
ged s Solty sorozatos lefutása a 2t. percben 
szép centerrel végződik, amelyből ölvedy véd- 
hetetlenül lapos jobb sarkos góllal kiegyenlít 
(1:1). A Hungária erőtlen támadásokkal vála
szol a gólra s lassan fölénybe kerül a Bástya. 
Fröhlich lövése a kifutó Ujváryról lepattan s 
n szemfüles ölvedy gólba vágja, de a biró ál
lítólag hands miatt gól helyett szabadrúgást 
Ítél Hungária javára. A félidő további részért 
egyik fél sem tud kedvező helyzetet kidol
gozni.

A II. félidőben a Hungária komolyra veszi a 
dolgot s teljesen védekezésre kényszeríti a Bás
tyát, mely csak elvétve jut szóhoz. Annál biz
tosabban áll lábán a védelme, különösen Baum- 
gartner, aki imponáló stílusban védi ki Sorra 
Tritz, Hirzer és a többiek lövéseit, veti magát 
az utolsó pillanatban Hirzer lába elé. Molnár 
és Tritz rendre kihagyják a legjobb helyzete
ket s hiába tömi Kalmár labdával csatársorát, 
mindig akad egy láb, amely közbelépjen. Nem 
járnak sikerrel a kornerck sem, úgy, hogy a 
Hungária a végén feladja a reménytelen küz
delmet. Bástya támadás közben jelzi a biró a 
mérkőzés végét.

Kispest— Bocskay 
2:0 (0:0)

Debrecen, szeptember 9'.
(A Hétfői Napló debreceni tudósítójának fe- 

lefonjelentése.) Kispest közismert lelkes játéká
val teljesen megérdemelt győzelmet aratott a 
honi pálya nagy előnyével induló Bocskay el
len. A Bocskay ugyan tartalékos védelemmel 
állt ki, amely bizonytalan játékával nagy han- 
dicapet jelentett, mégis némi része van a vere
ségben a csapat I. félidőbeli könnyelmű játéká
nak is. A mérkőzés egyenlő erők küzdelmét 
mutatta, amit a nagyobb lövőképesség döntött 
el Kispest javára. Kispest csapatának a köz
vetlen védelem, elsősorban Kutrucz kapus volt 
a legjobb része, amely mindvégig biztosan látta 
el feladatát. A halfsor és a csatársor lelkes, 
egyenletes játékot produkált. Senkey gyors le
futásaival, Dán okos irányításával, Presovszky 
lövéseivel tűnt ki.

A Bocskay legjobb csapatrészc a halfsor volt, 
különösen Sághy végzett elsőrendű munkát. A 
csatársor szépen kombinált, de. valósággal iszo
nyodott a lövéstől, az egyetlen Telcky kivételé, 
vei. A tartalékos védelem sok hibát követett el.

Az I. félidő Bocskayé. Kispest csak szórvá
nyos lefutásokkal operál. A Sághy okos pasz- 
szóival útnak indított csatársor azonban min
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<icnt túl kombinál s ezzel alkalmat ad a jól 
funkcionáló Kispest-védelemnek a közbelé
pésre.

A II. félidőben.is inkább r Bocskav fölé
nye dominál, de inast már gyakoribbak Kispest 
támadásai, melyek közül az egyik u 16. p -ben 
Senkey II. irtvóséMI góllal végződik. Bocskay 
heves ellentámadásokkal válaszol, a 34. p.-ben 
azonban Presovszky hosszú lövéssel váratlan 
gö|t ér cl, amivel megpecsételi a mérkőzés 
sorsát.

Somogy —III. ker. TVE 
0:0 (0:0)

Kaposvár, szept. 9.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 

lése.) Rckordk özön ség előtt hazai pályán ját
szotta második bajnoki mérkőzését az elmúlt 
héten oly jól debütált Somogy csapata a III. 
kerületiekkel. A mérkőzés megérdemelte a 
nagy érdeklődést, mert mindvégig izgalmas, 
heves és kemény volt s a csapatok igazi liga- 
stilusban játszották azt végig.

Somogy csapata beigazolta múlt héten elért 
győzelmének realitását. Gyors, lelkes, techni
kailag meglepően iskolázott játékot mutatott a 
csapat minden tagja lelkes közönségének, 
amely azonban elfogulatlan volt és nemcsak 
saját csapatának, hanem a III. kerületieknek 
szép akcióit is sűrű tapssal jutalmazta.

Ha a csapatok egyes részeit vesszük bonckés 
alá, akkor meg kell állapítani, hogy mindkét 
csapatból elsősorban a védelmek játéka vált 
ki. Itt is ki kell emelnünk a Somogy kapusá
nak, Kabala, valamint a III. kerületből Senkey 
és Neuhaus játékát. A halfsorok közepes telje
sítményt nyújtottak, mig a csatársorok 
szint n kombinációt tulzásbavétele, részint 
ellenfél 
lak

Vasárnapi sporthírek
X Az országos teniszbajnokságok döntőjé

ben Kehrling 7:5, 6:4, 6:4 arányban legyőzte 
Takácsot és ezzel megvédte bajnokságát, mig a 
női egyes döntőjét a német reprezentánsok 
Rost kisasszony és Stephanusné egymás között 
intézték el, amennyiben Rost kisasszony 6:3, 
6:1 arányban legyőzte honfitársát. A férfi pá
ros döntőjébe került Kehrling, Pétery dr.— 
Takács, Kircihmayer párok küzdelméből a be
álló sötétség miatt csak egy szettet tudtak le
játszani, amely elkeseredett küzdelem után a 
rutinosabb bajnokpár 8:6 arányú győzelmét 
hozta.

X Heten tizenegy ellen. A IV. osztályú baj
nokság küzdelmei során a Glóbus TC a rendel
kezésére álló hét igazolt játékosával 3:2 (1:0) 
arányban győzte le a MÖSzTK komplett, tehát 
tizenegy játékosából álló csapatát.

XVárosközi vizlpólómérkőzés. Pécsről je
lentik: Pécs és Kaposvár városok válogatott 
vizipólócsapalai szombaton bonyolították le 
mérkőzésüket, amelyet 5:2 (2:0) arányban
Pécs csapata nyert meg.

X A Világosság KK csapata győzött a Test
vériség vándordijas országúti kerékpárverse
nyén, amelyen 210 versenyző érkezeit standard
időn belül a célba. A főversenyzők közül egyé
nileg: 1. Wiltnier (Árpád KK), aki 2 ó. 19 p. 39 
irip. kitűnő idő alatt abszolválta a kb. 72 kilo
méteres távolságot. 2. Harlmann II. (Vil. KK) 
2:22.10 mp. 3. Cseöke Vasas rajta, 4. Szeke
res Postás, rajta.

X Jól sikerült a szabadevezősök versenye. 
A Magyar Stóabadevezösök Egyesülete az új
pesti vasúti híd közelében jól sikerült evezős
versenyt rendezett a Dunán. A verseny eredmé
nye a következő: I.Eguespáros kétpár evezővel 
és kormányossal: 1. Pintér Antal, Jeremiás 
Médi, KaufTmann Annus. Idő 5 perc, 46 mp. — 
ll.Kormánynélküli kétpár evezős: 1. Kerti 
László, Vargha László, idő: 5 p. 20 mp. — III 
Hölgyek versenye kétpár evezős kormányos
sal: 1. KormantingAr Irén, Jeremiás Médi, 

„..........___  ...........Kauffmann Annus, idő: 6 p. 33 mp. — IV. Két
mévcl végződött. A pécsiek csapatában a fede- pór evezős kormányossal: 1. Szikszay János, 
zetsor, Kanizsánál pedig a védelem vált ki. Ar Csendes István és Kemény Pál. A versenyzők 
egyetlen gólt Grünfeld lőtte. *1600  métert eveztek.

ré-
___ .......   az 

.... védelmének erőssége miatt nem tud- 
a kapu elölt érvényesülni.

Vasas - Budai 33-as 
4:2 (2:0)

Vasasok ismét hívek maradtak a tradíció- 
és a Budai 33-sok ezúttal sem kerülték el 

két csapat találkozójából ismét a

A 
hoz 
sorsukat: _ 
Vasas-csapat került ki győztesként. A kénysze
rűségből leépített csapatnak a lelkesedésében 
rejlik az ereje. Győzelme teljesen megérdemelt 
volt.

Az első félidőben a Vasas fölényesen ját
szott, de gólt csak a 35. percben ért cl Tomec 
révén. A 33-sok két eredménytelen konierrel 
felelnek. A 44. percben Himmer lefutása után 
Jelűnek Tomeczet juttatja jó helyzetbe, utóbbi 
megszerzi a második gólt.

A II. félidő 1. percében Sztancsik huszméte- 
rcs gólja már 2:l-re javítja az eredményt, ám 
hiába, mert az 5. percben a Löwy faultjáért 
mcgilélt tizenegyest Himmer góllá értékesíti. 
Bádcr szabadrúgásából Tóth fejel gólt, mig a 
33-sok a 36. percben Schmidt és a Kaltcncckcr 
Assz játék állói elért góllal tudják csak szépíteni 
az eredményű

A délnyugati riválisok harcából 
ismét Pécs került ki győztesként

Nagykanizsa, szeptember 9.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen

tése.) A Pécs Baranya és a Zala Kanizsa baj
noki összecsapásra nyílt és izgalmas küzdelem 
után Pécs Baranya 1:0. (0:0) arányú győzöl-!

L O S 1*  O K T
Ibikus nyerte az Erzsébet királyné díjat

Az Erzsébet királyné dij meglepően népes 
tribünök előtt folyt le. A nngy verseny startjá
hoz hat jóképességü hároméves sorakozott, 
amelyek közül a fogadók Wenckheim Dénes 
grófnak az első klasszisba feljavult lovát, 
ibikust tették meg reás favoritnak. A Balbinus- 
mén méltó volt a nagy bizalomra, mert abban 
n pillanatban, amikor a verseny sorsa komolyra 
fordult, már kétségtelen is volt az Ibikus 
könnyű győzelme. A második helyért folytatott 
küzdelemből Alag került ki győztesen Gyöngy
halász előtt. Az utóbbi napokban sokat emlege
tett Sita nem kifogástalan kondícióban állott a 
starthoz s istállója csak a fogadásokra való 
tekintettel indította. Wenckheim Dénes gróf szí
neinek szép sikerét meleg szimpótia fogadta s 
magyar lóversenyüzem áldozatkész mecénását 
minden oldalról clhalmozták a gratulációkkal.

A Kétévesek szeptemberi nagy hendikepje 
meglepetésszerűen Toto győzelmével végződött. 
Totot az egyre jobban szereplő lovászflu, Péler 
András lovagolta, aki a két versenynapon négy
szer szállott nyeregbe s mind a négyszer győ- 
zött.

Szombaton a Kísérleti verseny volt a nap fő
száma. de ez hivatását ig'.i gyengén töltötte be, 
mert csak ar egyetlen Margaréta indult a leg
fiatalabb évjárat képviselői közül, evvel pedig 
Cineomlnas és Miette könnyen elbántak.

A két versenynap részletes eredménye a kö
vetkező:

harmadik. 10:37, 19, 15. — V. futam. l.Báby
(3) Tuss, 2. Scagull (l’/4) Szenté, 3. Minto (3) 
Csuta. F, m. Hunnia (20) Stircula, Bambusz
(4) Gutái, Szamovár (20) Szües, Kallisto (5) 
Schejbál, Ejnye (12) Józsa, Amolda (33) 
Schissler, Heves (14) Balog, Trikoloré (10) 
Blaskovics, Alamuszi (20) Bözödi, Severina 
(20) Lynch. Három hosszal nyerve, egy hosz- 
szal harmadik. 10:47, 14, 14, 14. — VI. futam: 
1. Katinka (pari) Schejbál, 2. Varázsló (12) 
Dózsái, 3. Aeneas (6) Bözödi. F. m. Porlo (6) 
Esch II. Kohold (6) Gutái, Bona Dea (10) Fo
dor, Kirgiz (3) Hujber, Promise (3) Balog, öt
negyed hosszal nyerve, nyakhosszal harmadik. 
10:19, 14, 36, 23.

VASÁRNAP.
I. futam. 1. Benvenuto (’/io) Gutái, 2. Flash 

Hgiit (2‘Á) Szabó L. II. 3. Rózsika (1‘/,) Balog. 
F. m. Cila II. (50) Krenyócki, Viciné (10) Esch 
II., Őrei (10) Lynch. Két és félhossza] nyerve, 
két hosszal harmadik. 10:18, 12, 14. — II. fu
tam. 1. Ki tudja (3) Csuta, 2. Ripityóka (pari) 
Schejbál, 3. Rákos (6) Gutái. F. m. Brixia (6) 
Szabó L II., Mnvriki (10) Szokolai, Feneegye 
(6) Esch. Formás (12) Dózsái, Sauvignon (3) 
Tuss. Nynkhosszal nyerve, három hosszal har
madik. 10:52, 15, 14. 22. — III. futam. 1. 
Ibikus (Uh) Schejbál, 2. Alag (2%) Gulyás, 3. 
Gyöngyhalász (6) Szokolai. F. m. Gita (2) 
Lynch, Pajzán (12) Gutái, Stable pride (20) 
Tuss. Két és fél hosszal nyerve, ötnegyed hosz- 
szál harmadik. 10:22, 14, 16. — IV. ‘futam. 1. 
Toto (10) Péter, 2. Szegény legény (3) Balog. 
3. Tiunbo (2’A) Csuta. F. m. Buzogány (5) Gu
lyás. Sisakos (12) Esch, Solo (10) Hujbcr, Bar
bár (10) Szenté, Heraklcs (4) Tuss, Nuni (2%) 
Lynoh, öreg akác (16) Dózsui, Paprikás (6) 
Kaszián. Egy hosszal nyerve, nyakhosszal har
madik. 10:121, 30. 26, 20. — V. futam. 1. Cobra 
(*/i«)  Kaszián, 2. Anniiból (1>A) Balog, 3. Back- 
flseh (2«/») Szilágyi. F. m. Tini (5) Klimscha, 
Kincs (20) Csapjár. Egv hosszal nyerve, két 
hosszal harmadik. 10:22, 13, 12. — VI. futam. 
1. Varázsló (4) Péter, 2. Ovidius (3) Balog. 3. 
O. M. (1) Blaskovics. F. m. Patronn (6) Bő- 
zödi. Solferino (2i Szokolai, Bobby G. (8) 
Tuss, Peleas (4) Csuta, Koma (6) Dózsái, öt
negyed hosszal nyerve, ötnegyed hosszal har
madik. 10:89, 23, lő, 23.

SZOMBAT.
I. futam. 1. Medor (l’/<) Péter, 2. Kapatos 

’(•/«•) Schejbál, 3. Mostoha (4) Csuta. F. m. Mi- 
das (3) Tuss. Viglcgény (10) Esch II. Négy 
hosszal nyerve, három hosszal harmadik. 
10:36, 15, 12 II. futam. 1. Didó (2) Gutái, 
2. Petúnia (t’/i) Balog, 3. Boriska (3) Szües. 
F. m. Grandéza (6) Sdhejbál, Mimóza (6) Tuss, 
öreg Signora (10) Lynch. Háromnegyed hosz- 
atal nyerve, nynkhosszal harmadik. 10:32, 18, 
16. — III. futam. I. Cincominas (2) Gutái, ", 
Miette (1%) Schejbál, 3. Margaréta (3) Balog. 
F. m. Parádi (parii Szokolai Nynkhosszal 
nyerve, nynkhosszal harmadik. 10:34. — IV.
futam. 1. Rohanó (l’/i) Péter, 2. Mungó (l‘/4) 
Tuss, 3. Mohács (4) Schcjbál F. m. Kitartás 
(6) Lynch, Hopiti (6) Csuta, Lavaroncc (10) 
Szokolai. Másfélhosszal nyerve, nyakfiossznl
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Miskolc, szeptember 9.
Attila— Bak A:0 (3:0). Az Attila fölényes já

tékkal vivta ki a szép eredményt.

A I! -liga többi eredményei: 
Turul—Terézváros 2:1 (1:0) 
Húsos—Rákospalota 3 : 3 
Városi—Soroksár 2 : 1

AUTÓNAPLÓ
A lepsényi Steyr-csíllagtúraút

Spárta—Sabaria 6:3 (4:lj
Prága, szeptember 9.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen
tése.) A Prágába rándult szombathelyi legény
ség vendégszereplése a vendégcsapat megérde
melt súlyos vereségével végződött. Az 1. fél
időben a Sabaria meglepő gyenge játékot mu
tatott, különösen védelme bizonytalankodott, 
amit a Sparta csatársora kihasználva, gyors 
egymásutánban négy góllal terhelte meg Wein
hardt kapuját. Sabaria csak egy góllal tudott 
válaszolni. A II. félidőben már lábrakapnak a 
magyarok és egyenlő ellenfélnek mutatkoznak 
s Sparta' újabb két góljával szemben szintén 
két gólt lőnek, de ezzel csak szépíteni tudnak 
az eredményen.

Szombaton és vasárnap zajlott le a Steyr- 
c.sillagturaut. Százkét nevező közül hatvanhetén 
érkeztek be szombaton a célba, a lepsényi gróf 
Nádasdy-fé\e csárdához, ahol az érkezés sor
rendében löncshöz ültek. Délután három óra
kor vitéz Kaszala Károly, aki maga is Steyr- 
kocsi tulajdonos, kis sport repülőgépén érkezeti 
meg a lepsényi csárdához. Vitéz Kaszala Károly 
bzravuros produkciókkal gyönyörködtette a 
turaut közönjégét. Megérkezése után megkez
dődött

A mérkőzés előtti Slávia—Wienna-meccs
eredménye 2:1 Slavia javára.

• gimkhána verseny.
A verseny első része igen érdekes volt. Sik te

repen a céltól háromszáz méternyire kitűzlek 
egy célpontot s

a vezetőknek bekötött szemmel kellett meg
közelíteni a célpontot.

Ez a verseny igen érdekes volt. Nyolc-tizén 
meg is közelilelték a célt. Feltűnő volt azon
ban, hogy bekötött szemmel a legkitűnőbb ve
zetők is mennyire tévedhetnek.

A verseny második részében az utszélen póz
nákra vékony pamutfonálra erősített tojásokat 
akasztottak. A versenyzőknek 
méter sebességgel kellett haladni 
nek a robogó autóról

épségben kellett elkapni a 
függő tojást.

Hetven versenyző közül tíznek sikerült is.
Ezután Kaszala ujább bravúros attrakciókat 

mutatott be a levegőben. Az egész versenyről 
filmfelvételt készített a Pejcsik-cég. Hat órakor 
a túra résztvevői kocsikon felvonultak Balaton- 
földvárra, ahol kiosztották a dijakat. Negyven 
értékes dij került kiosztásra, közel tizennégy 
ezüstserleg, egy arany és nyolc ezüst cigaretta
tárca. A díjkiosztást hajnalig tartó tánccal ban
két követte. A Steyr első társas túrája, ami

negyven kiló
éi a mitfáhrer-

pamutszálon

Egy amerikai pénzcsoport 
mesterséges úszó szigetet 

akar építeni a Dunán
Strandfürdőt, mozit, mulatót

Az egyik dunaparti szállóban a múlt héten 
napokon keresztül tartózkodott egy elegáns 
amerikai ur, Gcorg Rolley vállalkozó, akit 
amerikai péncsoportja küldött el Buda
pestre, hogy itt talán kissé fantasztikusan 
hangzó tervüknek keresztülvitele céljából 
terepszemlét tartson. Arról van sző, bogy 
egy amerikai vállalkozás

mesterséges uszószigetet akar a jövő 
nyár elején a Danán létesíteni.

A Hétfői Napló munkatársának alkalma volt 
Georg Rolley-e\ beszélni, aki a következő
ket mondotta:

— Először is nagyon csodálkozom, hogy 
egy ilyen mesés fekvésű és pompás termé
szeti szépségekkel ékes város, mint Buda
pest, nincs kellően kihasználva. Ha nálunk, 
New Yorkban ilyen folyó szelné ketté a vá
rost, mint a Duna, akkor már régen a leg
vonzóbb és legszebb látványosságszámba 
menő szórakozóhelyeket létesítettünk volna 
hullámain. Itt is erről van szó. Úszó szigetet 
akarunk építeni a Dunában.

— Tervünk szerint

a szigeten strandfürdő, mozi, étterem és 
valamilyen luxuriozus mulatóhely lenne.
— A szigetet a Lánchíd és az Erzsébet-hid 1

A pénzügyi hatóságok szerint ez megdrágítani az adminisztrációt
Budapest adófizető polgárai részéről figye

lemre méltó akció indult meg. A mozgalom 
élén a kereskedelmi és ipari érdekeltségek 
állanak és azt kérik, hogy az adóügyi ható
ságok engedjék meg az adók havi részletek
ben való fizetését.

Az érdekeltségek hivatkoznak arra, hogy 
az amúgy is nyomasztó adóterheket még el
viselhetetlenebbé teszi a negyedévenkénti 
fizetés kötelezettsége. A legtöbb adófoglalás 
épp azért történik, mert az adófizetőnek csak

a legritkább esetben van egy összegben 
annyi pénze,

hogy egy negyedévi adót egyszerre kifizethes
sen. így azután összegyülemlik a sok adó
tartozás, amelynek letörlesztése még nehe
zebb. Most, amikor rendelet engedélyezi a 
ház- és üzletbérek havi részletekben való 
fizetését, jnindenképpen méltányos lenne, ha 
ugyanezt vonatkoztatnák az adókra is. Nem
csak az adófizetőknek jelentene ez könnyebb
séget, de jól járna a főváros és az állam 
is, mert u kivetett adó tizenkcttedrészél 
könnyebben tudnák kifizetni a polgárok, 
mint egy összegben a negyed részét.

Érdeklődtünk illetékes helyen, miként fo- 

sportszempontból is értékes volt és amit a jö
vőben több is fog követni, kitűnő hangulatban 
zajlott le. A nagyszerűen sikerült társadalmi és 
sportesemény elsősorban a Steyr magyarországi 
kiváló, lelkes gárdájáhzo, igy elsősorban Salacz 
Oszkár és Martens Caezár, továbbá Hajós Imre 
és Ottlik Lajosnak érdeme. Am nem hallgathat
juk el Rock István igazgató közreműködését 
sem. ö volt az, aki a nagyszerűen elgondolt 
csillagturához a méltó kereteket nagystílűén 
lehetővé tette.

)( Magyarok a Semmerlng-versenyen. Szep
tember 16-án tartják meg az osztrák automobil 
klub rendezésében a XVI. nemzetközi Semme- 
ring-versenyt automobilok és motorkerékpárok 
részére. Az eddig ismeretessé vált nevezések sze
rint az idei Semmering-verseny az összes eddigi 
osztrák hegyiderbiknél jelentősebb lesz., rész
ben a nevezések nagy száma, másrészt a ne
vezettek jelentősége miatt. Magyar részről is 
szokatlanul nagy gárda nevezett be a ver
senyre. Többek között Wolfner László (Steyr), 
Almássy L. Ede (Steyr), Lyka István (Bugatti), 
Heteés Sándor (Bugatti), Wolfner András báró 
(Steyr), Vay László gróf (Bugatti), Zichy Ti
vadar gróf (Bugatti) autókon. Motorkerék
páron indulnak: Feledy Pál dr. (Norton), Wolf
ner László (Sunbeam), Kellner Dezső (Brough), 
A külföldiek közül a legnevesebbek: a német 
Caracciok (Mercedes-Benz), v. Stűck (Astro- 
Daimler), Einsiedel grófnő (Bugatti), Mosau 
Wenzel báró (Mercedies-Benz).

)( Szeptember 30: Jánoshegyi verseny. A 
Magyar Athletikai Club motorsportosztályá- 
nak rendezésében a „Jánoshegyi versenyt" 30-án 
tartják meg. A verseny, mint az őszi szezon első 
„nagy erőpróbája", a legjobbjainkat vonzza 
majd starthoz.

terveznek az úszó szigeten
között képzeljük el, még pedig úgy, hogy a 
Lánchidtól az Erzsébet-hidig leúszna, onnan 
pedig hajókkal vontatnánk fel ismét a Lánc- 
hídhoz. Ennek a tündéri tervnek kiviteléré

ötmillió dollárt szánnánk
-------Remélem, — folytatta Rolley — hogy, 
az illetékesek részéről tervünk nem fog na
gyobb akadályokba ütközni. Hiszen

a sziget létesítésével Magyarország 
nyerne a legtöbbet.

Már maga az idegenforgalom is ugrássze
rűen növekedne, mert a létesítendő sziget 
biztosan

világnevezetességszámba menne.
— Hogy miért éppen Budapestet válasz

tottuk? Minden hizelgés nélkül mondhatom, 
már nagyon sok oldalról hallottunk e város 
szépségéről, hogy az önök fővárosa kínálko
zott tervünk kivitelére a legalkalmasabb
nak. És én éppen azért jöttem ide, hogy er
ről meggyőződést szerezzek. Részletes ter
vet fogunk kidolgozni és azt két-három hó
napon belül az illetékesek elé fogjuk terjesz
teni.

Georg Rolley egyébként már elutazott Bu
dapestről, hogy beszámoljon megbízóinak 
tapasztalatairól. » 

gadják ezt a mozgalmat és azt a felvilágo
sítást kaptuk, hogy az adóügyi hatóságoknak 
teljesen mindegy, milyen részletekben foly
nak be az adók s igy

nem emelnek kifogást
az ellen sem, ha a havi részletben való adó
fizetést rendeletileg szabályozzák. Kijelent
tették azonban, hogy ez a rendszer nagy ad
minisztrációs költségtöbbletet jelent, mi
után az adóbehajtás és kezelés munkája ez
által megsokszorodna, de szerintük ez a több
letkiadás is sokszorosan megtérülne a köny- 
nyebben befolyó adókból.

— A magyar légiforgalom fellendülése. A' 
Magyar Légiforgalmi rt. járatainak megbízható 
voltát s a légiforgalom fcllendélését mi sem jel- 
emzi jobban, minthogy Auguszta kir. hercegnő 
leányával, Luchich ny. ellentengernagy kísére
tében a tegnapi napon a Magyar Légiforgalmi 
rt. gépén Budapestről Münchenbe utaztak. As 
utat 4 óra alatt tették meg és amint München
ből jelentik, vidám hangulatban szállottak ki 
n gépből a fáradság legkisebb jele nélkül.

A szerkesztésért és kiadásért felel: 
Dr. ELEK HUGÓ.

Kisdia:
,.A Hétfői Lapok*'  UjsácváUalat.


