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HÉTFŐI NAPLÓ
MEGJELENIK MINDEN HÉTFŐN REGGEL 

AZ ELŐFIZETÉS ÁRA:
Egy évre 5 pengő * Félévre 2'50 pengő 
Magyarországon 10 fillér, Ausztriában 25 
Groschen, Franciaországban 1 frank, Jugo
szláviában 2'50 dinár, Németországban 15 
Pf, Olaszországban 1 Ura, Romániában 5 lel, 

Csehszlovákiában 1*20  ck

POLITIKAI HETILAP
SZERKESZTIK!

□ *-  ELEK HUGÓ c. MANN HUGÓ

MEGJELENIK MINDEN HÉTFŐN REGGEL 
Szerkesztőség és kiadóhivatal:

Budapest, VII. kerM Erzsébet-kőrut 4. szám 
Vasárnap d. u. 4-től kezdve:

VL kér. Aradi-utca 8, sz. (Glóbus nyomda) 
Telefon: József 308—96.

Vasárnap (d. u. 4-től): Aut 245-81. 100-43*

Megöltek két pesti nőt az angyaicsinálók
Budapesti pilótanövendék halálos drámája

Bűnvádi feljelentés 
a Trettina-lbusz ügyben

Az IBUSZ—Trettina Jenődbe megveszte
getési ügy minden részlete ma, vasárnapra, 
tisztázódott annak a vizsgálatnak a folya
mán, amelyet a kormány megbízásából Ja- 
kabbfy Károly miniszteri tanácsos lefolyta
tott 3 amelynek során kihallgatta Tasnády- 
Szüts Andrást, az IBUSZ alelnökét és Gutt- 
hardt Tódort, az IBUSZ igazgatóját, mint 
akiknek szerepük volt a Trettina Jenőnek 
juttatott húszezer pengő körül.

A tényállás, a lefolytatott vizsgálat adatai 
Szerint, minden különösebb komplikációk 
nélkül tisztázódott. Tasnády-Szüts András 
alelnök és Gutthardt Tódor igazgató vallo
másai szerint a szóbanforgó összeget Tret- 
iina Jenő a kisgazdapárt IBUSZ elleni tá
madásainak leszerelésére kapta. Igaz, hogy 
Trettina Jenő ezzel szemben vasárnapi nyi
latkozatában is

azt állítja, hogy ő ezt mint magánköl- 
csönt kapta Tasnády-Szüts Andrástól 

és sző sem volt arról, mintha ezért neki 
politikai szolgálatokat kellett volna teljesí
tenie.

A két ellentétes állításra vonatkozólag a 
Hétfői Napló munkatársának sikerült meg
állapítania, hogy

tulajdonképpen mind a két ellentétes 
vallomás megfelel a valóságnak, 

azonban úgy a juttatás cime, mint a köl
csön címe bizonyos feltételekhez volt kötve.

Az IBUSZ és a Trettina Jenő közölt le
folyt tárgyalások alapja — mint teljesen 
pozitív forrásból értesülünk — valóban az 
volt, hogy Trettina Jenő ezt az összeget 

azért kapja, hogy az IBUSZ elleni 
vizsgálat befejeztéig a kisgazdapárt 
szüntesse be támadásait, azonban ha 
ezt a feltételt Trettina Jenő nem telje
sítené, abban az esetben a kiutalt ösz- 

szeg kölcsönképpcn szerepel 
és azt köteles visszafizetni az IBUSZ-nak.

Természetes, hogy az IBUSZ az első pil
lanattól kezdve — mert hiszen kölcsön- 
üzletekkel nem foglalkozhat — akként te
kintette a Trettina Jenőnek kiutalt össze
gei, hogy azt nem fogja visszakapni, mert 

Trettina olyan látszólagos bizonyítéko
kat produkált előttük, amelyek ala
possá tették azt a feltevést, hogy sike
rülni fog neki a vállalt kötelezettséget 
— az IBUSZ elleni támadások meg

szüntetését — teljesíteni.
Azonban az IBUSZ mégsem akarta eset

leg hiába kidobni a pénzét és ezért kötött 
olyan megállapodási, hogy amennyiben 
Trettina a vállalt feladatot nem teljesítené, 
köteles a felvett összeget visszafizeni.

A vizsgálat folyamán szó esett a vizsgá
lati iratok között lévő bizonyos Ribáry-féle 
levélről is.

Ez a levél, — amint értesülünk — dr. 
Rlbáry Gézától, az IBUSZ jogtanácso

sától ered és az IBUSZ Igazgatójához 
van címezve.

A Trettina Jenővel folytatott tárgyalások 
alatt ugyanis az IBUSZ megkereste jog
tanácsosát aziránt, hogy

mondjon Jogi véleményt
arról, milyen jogi biztosítékokat lehet kon
struálni arra vonatkozólag, hogy Trettina 
Jenő valóban teljesítse a vállalt kötelezett
ségeket és ha nem teljesítené, milyen garan
ciákat lehet szerezni arra, hogy a politikai 
szolgálatokért kiadott összeg visszatérüljön 
az IBUSZ-nak.

Ribáry Géza dr. — értesülésünk szerint 
— kötelességszerüleg

ügyfelének, az IBUSZ-nak meg is adta 
a Jogi információkat a biztosítékok 

kérdésében

és ez a levél volt egyik bizonyítéka annak, 
hogy itt valóban és elsősorban politikai 
szolgálatokért való juttatásról volt szó és 
kölcsönről csak abban az esetben, ha Tret
tina nem tudná leszerelni a kisgazdapárt 
akcióját.

A vizsgálatról szóló jelentést különben

Dollfuss vasárnap feltárta 
Mussolini előtt a német-osztrák 

helyzetet
Ausztria gazdasági megsegitéséröl is tárgyaltak — Újabb demars 

megy Berlinbe?
Róma, augusztus 20.

(A Hétfői Napló tudósítójának tele főm 
jelentése.) Mussolini és Dollfuss vasárnap 
délelőtt újból találkoztak és folytatták 
megbeszélésüket. Dollfuss kancellár közvet
lenül Rimlnibe történi megérkezése után 
llornbostel követség! tanácsos kíséretében 
Ricclonehe ment és ott a Grand Hotelben 
várta már őt az olasz miniszterelnök. A 
vasárnap délelőtti tanácskozáson a két kor
mányfőn kívül újból résztvett Suvich kül
ügyi államtitkár is és llornbostel követség! 
tanácsos.

Dollfuss kancellár részletesen Ismer
tette Mussolini előtt Ausztria jelenlegi 
gazdasági és pénzügyi helyzetét, to
vábbá Németországhoz való viszonyát.

A vasárnapi tanácskozáson, mint hírlik, 
elsősorban azokat a tervezett Intézkedése
ké! beszélték meg. amelyekkel Ausztria 
gazdasági helyzetén hathatósan akarnak 
segíteni. A megbeszélésről közelebbi részle- 
leket eildeig még nem sikerült megtudni.

I
lmrédy Béla pénzügyminisztertől, aki a ke
reskedelmi minisztert helyettesitette, már 

a vasárnap folyamán megkapta Fabinyi 
Tihamér kereskedelmi miniszter, aki
nek hatáskörébe az ügy és az iigybeu 

való további intézkedés tartozik.
A jelentést, valamint a kereskedelmi mi

niszter határozatát, hétfőn délben közük a 
nyilvánossággal, miután előbb a kereske
delmi miniszter még letárgyalja az ügyet 
Gömbös Gyula miniszterelnökkel is.

Mint jólértesült forrásból jelenthetjük, a 
vizsgálati megállapításokkal

az ügy nem fejeződik be, hanem a ke
reskedelmi miniszter a vizsgálat egész 
anyagát át fogja lenni a királyi ügyész
séghez és az ügyészség megállapítására 
bízza, vájjon bűnvádi eljárás indittas- 
»ék-e az ügyben akár az egyik oldalon, 
akár a másik oldalon szereplő szemé

lyek ellen.
A kormány ugyanis, eddig hirdetett és 

gyakorolt felfogásához képest, kérlelhetet
lenül akar eljárni azokkal szemben, akik 
bármilyen vonatkozásban közpénzekkel 
visszaélést követnek el és amennyiben eb-

Róma, augusztus 20.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Vasárnap délután Mussolini és 
Dollfuss tanácskozása befejeződött és az 
olasz miniszterelnök már el is utazott Ric- 
cioneből, hogy a holnapi hadgyakorlaton 
résztvegyen, mig az osztrák kancellár ma, 
hétfőn hagyja el Olaszországot.

A délutáni tanácskozásokon
Mussolini részletesen kifejtette Ausztria 
jövőjére és az ezzel kapcsolatos kérdé

sekre vonatkozó véleményét, 
amelyeket a négyhatalmi egyezmény funk
ciójával lehet megoldani.

Dollfuss kancellár a tanácskozás során 
Ausztria függetlenségének alaptételéből in
dult ki és kijelentette, hogy ennek figyelem
bevételével a béko politikáját kívánja foly
tatni.

Együttműködést kcr«s a szomszédálla
mokkal, elsősorban Olaszországgal és 
Magyarországgal, de N'én Moriuággal is, 

ben az ügyben volnának olyan jelenségek, 
hogy akár az egyik, akár a másik részről 

a büntetőtörvénykönyvbe ütköző cse
lekmény

történt, szabad folyást enged az illetékes 
büntető-hatóságoknak.

De egyébként is
Trettina Jenőre vonatkozólag minden
képpen az ügyészséghez kerül az ügy 
kivizsgálása, mert a független kisgazda
pár! is megteszi e feljelentés! Trettina 

Jenő ellen,
mint aki a párt nevében és annak leszere
lésére kért és kapott pénzt az IBUSZ-161. 

Ez a mostani eset különben meggyorsítja 
azt a vizsgálatot, amelyet az IBUSZ ellen 
Turchányi Egon parlamenti felszólalásai 
nyomán elrendeltek. De ettől függetlenül a 
legutóbbi időben törvényesen kreált 

állami felügyeleti hatóság is soronkivül 
meg fogja vizsgálni az IBUSZ egész 

ügykezelését,
úgyhogy most a Trettina Jenő-iígy kipatta
nása nyomán ezek szerint az IBUSZ ellen 
háromféle hivatalos vizsgálat fog lefolyni.

mihelyt ez lehetővé válik.
A két állnmférfíu tanácskozásaik végén 

megállapították, hogy nézeteik tökéletesen 
egyeznek.

A francia sajtó szen
zációs értesülései 

Mussolini terveiről
Párls, augusztus 20.

(A Hétfői Napló tudósitójának tele Ion
jelentése.) Mussolini és Dollfuss tanácsko
zását hosszasan kommentálja a francia 
sajtó. Csaknem valamennyi lap foglalkozik 
vasárnapi számában a két államférfi meg*  
beszélésével. A legszenzációsabb értesülése
ket az Intransigeant közli. A lap szerint 
Mussolini nemcsak Ausztria pillanatnyi 
megsegítését tervezi s nem csupán az a 
célja, hogy Németországot rávegye arra, 
hogy Ausztriát hagyja békén, hanem terv® 
ennél sokkal messzebbmenő.

Mussolini végleges megoldásra gondol 
s az a terve, hogy az ugesz középeurópai 
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helyzetet véglegesíti. A lap szerint Mutso- 
lirti erről már MacDonulddal is tárgyúit.

A Miunollnl-tervben első helyen a béke
szerződések kérdése áll.

A finnéin lapok cgvrésze újabb demars 
lehelöiégével is foglalkozik s azt Írja, hogy 
ismét felmerült uz a terv, hogy

Róma, London és l’árls közös diplo
máciai lépést tesznek Berlinben 

n német-osztrák lesziillség ügyében. Egyet 
lapok értesülése szerint Mussolini pénz
ügyi és gazdasági támogatást kíván biztosi 
inni Ausztriának.

Pazar disssn®l, pompával 
ünnepelte az
Szent István nn/sját

A Sátánt Jobb disxes körmenete - Ünnepi mise a Várban - Fényes 
tüxitáték a Gellérthegyen - Hadnagy avatás a Ludovikán

Szent litván napján borús volt a hajnali 
égbolt, mégis már kom reggel megindult a 
zarándokló*  a főváros egész terük léről fel 
a Várba. Már hét órakor reggel elözönlőt- 
ték a hidakat és a Vár felé vezető utakat 
az emberek. Főként a vidékiek indultak el 
korán a Várba, hogy jó helyről nézhessék 
a körmenctcl, hiszen ezért rándullak fel 
Szent Istvánra Pestre, hogy végignézhessék 
az Ünnepélyt.

Rég nem látott tarka képet nyújtott vasár 
iinp reggel a fővárosi utca. Az emberáradnlban 
szrlfmélszehb magyar népviseletek tündököl 
nek és a jó vidékiek csodálkozva nézik

■ Jamborccról Kimaradt erotikus nemzeti
ségi! cserkésrílukal,

akik zászlók alatt vonulnak n Vár felé. Barna- 
bőrii hindu és revloui cserkészek, egyiptomiak, 
lengyelek, törökök, angolok és csillagos zászló 
alatt amerikaink igyekeznek a koronázó temp
lomhoz, hogy onnan nézhessék ii precessziót.

Hajnidban hűvösebbnek mutatkozott az idő 
és

útnak Indultak a Várba a kánikulától ret
tenő pestiek ir.

Nemes ptlfipllk szentmisét celebrál u Szent 
István-szobor előtt

Az Erzscbel-hldon és Lánchídon sűrű kettős 
sorokban viszik a zsúfolt autóbuszuk, villamo
sok, magánautók és aulólaxik a Vár felé za
rándokló népet.

A Clark Adátn-léren. n Hunyadi János-ut tor
kolatánál és a sikló fcljáriilánál, ii Várba ve
zető főutnknál tarkáink a legnagyobb tömeg. 
A Hunyadi Jmos utón már nyolc óra előtt 
hosszú sorokban vonulnak fel a notabilltások- 
nak és a diplomáciai kar tagjainak autói a 
Várba.

A .sikló előtt sorban állnak nz emberek, 
hogy feljuthassanak a Szent György-térrc. Pesti 
polgárok, vidéki gazdák és szinesböríl cscrké

HÉmOlUttlBVi-Ut í
és martonftsgyl-ut sarkán

elterülő teleklömbön ópülő

családi 
ulOák
három szoba haltat 
minden mellékholylséggel. sa’At 
külön kerttel, elegáns kivi
telben. kulcs Átadásit'

P 22.000.- 
Nogvobbak
megái la podás szerint.

Még ez évben 31) évi adómonteanég. Lefog- 
falható: Katona, Székely óa Molnár építész
mérnökök Irodájában, V.. WzomAly- 
nök-uten 0 11. Tel. : Aul 29-8-29, 22-5-59

Mussolini Boris 
bolgár királynál

Róma, augusztus 20.
A lapok jelentése szerint Boris bolgár ki

rály, aki jelenleg Olaszországban tartózko
dik s akinek felesége, mint ismeretes, olasz 
királylány,

Mussolini miniszterelnökkel Is találko
zott.

A bolgár uralkodó és az olasz kormányfő 
között beható tanácskozás folyt le.

szék vegyesen.
Fent a Várban sok tízezer főnyi tömeg hul

lámzik. A Várkápolnából, ahol a Sient Jobbot 
őrzik, a koronázó templomig

a sűrít rendőrkordon mögött sorfalt áll a 
tömeg.

A házak fellobogózva, n felvlrágozott ablakok 
mind zsúfolva vannak nézőkkel. A Tárnok-ut- 

. ...v fcll’in'r.t kelt egv sor vlgyózz-állás- 

A hercegpriiuúa a körménél ben

FI a

bon várakozó egyenruhás fiatalember. Barna 
inget és nadrágot, fekete csizmát, barna sap
kát viselnek

Mellükön kis. nllg észrevehető hopogke- 
reszté*  jelvény.

Csnk vezetőjük karszalagján látszik már mesz-

A£abíít''tías között
a Sz®nt J&bö

Mialatl az embcrlömeg várja a körmene- 
Ict, reggel negyedkilenc órakor a Várkápol
nában már csaknem teljes számban együtt 
vannak a nolabililások. Itt van Horthy 
Miklós kormányzó és teljes bibornoki dísz
ben Strédi Juiztinián hercegprímás. Ne- 
gycdkilenc után néhány perccel elkezdődik 
a szertartás. Mészáros János érseki helv 
nők fényes asszisztenciával

kiemeli a gótikus stílusban készült, 
gazdagon aranyozott ereklyetártól, 

amelyben a Szent Jobb-Ot őrzik.
Mialatt a kápolnában megkezdődik 

szertartás, kint már megindul a körmén 
I első része. Ebben a pillanatban lassan sz< 

•teregni kezd az eső. A tömeg azonbni 
cm mozdul s csak ilt-ott nyílik ki egv-cfv 
»ernvő.
Elsőnek egy szakasz dkzruhás lovas

rendőr indul el

a Várkápolnától a Koronázó Teplom felé. 
Élükön fehér lovon Krausz Gyula, a lovas
osztály parancsnoka. Amire, a lovasrend
őrök a Szentháromság-térre érnek, már cl ; 
is áll az eső és néhány perc múlva eloszla- ! 
nak a felhők, a körmenet ragyogó napfény- < 
ben vonul végig a Tárnokutcán. A lovas- 
rendörsznkasz után színpompás, tarka cso
port következik: Paulini Béla vezetése alatt

eljöttek a azcntislvánnapl körnicnctre 
a Gyöngjöshokrétn népviseletekbe öl

tözött szereplői.

Csak dicsérhetjük r főváros áldozatkészsé
géi, hogy a Gyöngyősbokréta Budapestre 
hozatalával emelte a Szent István nap ün
nepének fényét. Ezután vidéki küldöttsé
gek következnek, majd néhány perc szü-

Vígon, vágtatva ropO'nok a s'kof síérnyaln a

FEHÉRVÁRI HUSZÁROK
Minden este 3’4 — marnnp délután 4 ómkor.

BUDAI SZÍNKÖR

Szerelem-som verem

hétfőintnt 
keresztrejtvény ver

senyének

1. se. szelvénye.

1988. augusztus 21.

sziről a horogke reszt.
A német Hitlcrfluk ezek,

uklk a TESz meghívására jöttek Budapestre. 
Mind a nyolcvanén eljöttek vasárnap reggel a 
Várba, hogy végignézzék a Szent Istvún-napl 
körmenelet.

A Szentháromság-téren
a Koronázó Templom előtt helyezkedik el

legnngyobb tömeg.
A tér egyik részén csaknem kizárólag külföl
diek állnak, a rendezöbizollsóg ugy intézte, 
hegy ezek exponált helyről’nézhessék végig 
díszes professziót. A Szentháromság-szobor 
talapzatán hemzsegnek a fotóriporterek.

net után cserkészek masíroznak a Szenthá
romság-térre.

Valamennyien elhelyezkednek nz előre 
kijelölt helyeiken. Egymásután érkeznek a 
térre a leventék, nz iskolák, a frontharco
sok, majd a katonai diszszázad és zenekar. 
Ezután a szerzetesrendek és világi papok

Jekclfolussy Pillér György teslőrszázadoa kard
világbajnok első nyilvános szereplése

jönnek, utánuk n királyi várplébánia zász
lóit hozzák, majd r Szent Jobb papi asz-
szisztenciá.ia vonul. 

Ezután hozzák

» ■ Uralni, ne tévémének ■W <K S*  n össze, mert W
modeljelmet utánozzák! ■

Bognár cinén több van, de n tisenkót B 
éve tennAlló, aranyéremmel kitüntetett ■

BOGNAK JÓZSEF olpésx kértltménvel caak ■ Aggtrlekf.utca 4 éa Rákóosl.at 84 •*.  ■ Rósuasal nemben.

alabárdos testőrök és koronaőrök kö
zött az ereklyetartóban Szent István 

jobbkezét.
Mészáros János érreki helynök, Huszár 
Aladár főpolgármester és az egyetemek 
rektorai haladnak a Szent Jobb mellett.

Ezután vonul teljes bibornoki dis'zben 
a hercegprímás, az érseki és püspöki kar 
kíséretében. Mögötte jön

a kormányzó, akit néhány lépésnyi tá
volságban követ Gömbös Gyula mi

niszterelnök.
Almáig László, a képviselőhöz, gróf Szé
chenyi Bertalan, a felsöház képviseletében, 
Hóman Bálint kultuszminiszter és magyar 
közélet többi vezéralakjai. A tábornoki kar, 
a törzstisztek és tisztek küldöttsége követ
kezik ezután, majd a Vitézi Szék tagjai, a 
katonai uioZszúzad második része, végűt 
pedig újabb diszruhás lovasrendörszakasz.

4 horcegprlmüs szent
misét celebrál

Reggel kilenc órakor harangzúgás köze
pette vonul be a menet a koronázó temp
lomba. Sugár Viktor karnagy vezetése alatt 
zene- és énekkar fogadja a menetet. A bi- 
boros-hvruegprimás a főoltárhoz vonul és

elhelyezik a templomban a Szent 
Jobb-ot tartalmazó ereklyetártól.

A diplomáciai kar tagjai már helyükön ül
nek, amikor a menet megérkezik. Elfoglal
ják helyüket a többi notabilitások is és 
Serédi hercegprímás fényes papi segédlet
tel szentmisét celebrál. Ezután dr. Breier 
István esztergomi segédpüspök magas szár- 
nyalásu szentbeszédet mond, amelyben azt 
hangsúlyozza, hogy a nemzetnek minden 
tekintetben vissza kell térnie a kereszthez 
és a szentistváni hagyományokhoz.

Mialatt a koronázó templomban a meg
hívott előkelőségek hallgatják a misét, 
Szent István szobránál dr. Nemes Antal 
püspök mond szentbeszédet, a Nádor-téri 
helyőrségi templomban pedig dr. Szabó 
Piusz tábori főesperes celebrál misei.

A Koronázó Templomból féltizenegy 
órakor,

a szentmise végeztével lassan megindul 
kifelé a menet,

ugyanabban a sorrendben, ahogy a Vár
kápolnától jött. A Himnusz hangjai mellett 
indulnak el a Szentháromság-térről a Páz- 
m dny-utcán, a Ver5őczj/-utcán, a Bécti- 
kapu-téren, éri-utcán, Dísz-téren, Szent 
Gj/örpy-téren és a palotasoron keresztül 
vissza a Várkápolnába.

Itt Mészáros érseki helvnök ismét elhe
lyezi az ereklyetarlót, amelyet

egy hétre közszemlére teltek, 
úgyhogy mindenki megtekintheti. A Vár
kápolnában ezután a bíboros-hercegprímás 
megáldja a tömeget és ezzel végetér a pom
pás ünnepség.

Tizenegy órakor már lassú áradatban 
hömpölyög a tömeg a Várból lefelé...

Szent István ünnep
ségek

Seznt István napján délelőtt a hagyományos 
ünnepi külsőségek mellett avatta hadna
gyokká Kárpáthy Kamltló, a honvédség fő

parancsnoka
a Ludovika Akadémia negyedik évfolyamát 
végzett növendékeket. A nagy ünnepség az 
alma mater parkjában folyt le.

A Budapesten tartózkodó 80 Hitler-Uju dél
előtt ,n körménél után megkoszorúzta a Hősök 
Emlékművét.

A Gyöngyös Bokréta vasárnap délutáni elő
adásán megjelent Hómon Bálint kultlszminisz- 
ler és Huszár Aladár főpolgármester Is. Az elő- 
ulás megkezdése előtt a főpolgármester üdvö
zölte h színházban megjelent külföldi vendége- 
kel.

A Dunnp.irt már este fél 7 órakor zsúfolva 
olt emberekkel,

a tűzijátékot több tízezer főnyi tömeg 
nézte végig.

Brüsszeli jelentés szerint a Belgiumban élő 
• ni.yarsAg is megünnepelte Szent István nap
iál. A Central Chrétion templomban Istentisz
telet volt. Ezután ünnepséget rendeztek, ame
lyen dr. Szántó Antal mondott beszédet.

A mentők és a rendőr
ség munkája

A mentők óriási munkát végezlek Szent lit
ván napján Budapesten.

A körmenet alatt összesen
108 embert részesítettek első segélyben.

Ezek valamennyien ii meleg következtében let
tek rosszul. Ezek közül kórházba szállították 
a kővetkezőket; Tőinek Gyula 31 éves Boldog 
községi molnárt, Katona Katica 27 éves ház
tartásbeli lányt, aki a Wcssrlépyi-utcn 20. sz. 
házban lakik és Tűsek Albcrtné 20 éves nőt. 
Mindhármukat az Uj Szent Jánns-kórházba 
vitték.

Rosszul lett Keiifcrn Fmllné 47 éves berni 
magánzónő,

aki két leánvávnl együtt nézte n körmenelet. A 
HadiA-penzióbnn lévő lakására aznlli tót Iák.

A körmenetben résztvevők közül senki sem 
lelt rosszul, >i nézők közül főleg a Vdr, Bécsi- 
kaputér és a levéltár közti részen estek sokan 
össze n melegtől.

Délelőtt n körmenet alatt
2500 rendőr tartotta fenn a rendet, 

délután a Dunapartra a tűzijátékhoz 800 rtn*  
dórt vezényeltek ki.
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A kitett gyerek... (Forral rajra.)

GÖMBÖS FŐORVOS: No és mit csináljunk ezzel a torzszölöttcl? 
IMREDI FÖÁPOLÖNÖ: Beadjuk a lelencbe.
GÖMBÖS: Miért a lelencbe?

IMRÉDY: Mert senkise akarja vállalni.

Szörnyű gyilkosságot leplezett 
le a kiskunhalasi csendörség 
II fiatal asszony megunta Öregedd tériét: kocsisa és 
az anyja segitsegduei eltette láh alól - Bestiális kegyet

lenséggel uégezfék ki áldozatukat a húhérok

bathelyi rcpülőgépvezelő iskolába. A két jó
barát állandóan együtt volt és kollégáik sze
rint,

az elképzelhető legjobb barátok voltak.
Vasárnap délután 3 óra előtt is együtt 

ment be Oszfalk Rudolf és Fehér Béla a re- 
pülőgépvezetö iskola egyik irodahelyiségébe.

Oszfalk leült az Íróasztalhoz, ■ hogy le
velet írjon,

barátja pedig mögötte foglalt helyet és vár
ta, hogy Oszfalk befejezze a levelet.

Az íróasztalon bőrtáskában feküdt egy 
Frommer-pisztoly.

Mialatt Oszfalk levelet irt, Fehér kezébe 
vette a táskát, elővette a pisztolyt és játsza
dozni kezdett velr^ A pisztoly melleit nem 
volt töltény táska és igy a fiatalember meg 
volt győződve arról, hogy a fegyver nincs 
megtöltve. Fehér, aki saját vallomása sze
rint, ne mjól érti a pisztoly kezelését,

a pisztolynak, amelyről azt hitte, hogy 
töltetlen, meghúzta a ravaszát

A revolver elsült és a golyó a Fehér előtt 
ülő Oszfalk Rudolf fejébe fúródott. Oszfalk 
anélkül, hogy egv jajkiállás elhangzott 
volna, szótlanul lefordult a székről és esz
méletlenül összeesett.

A revolver golyója agyvelejébe fúródott 
és rettenetes roncsolásokat végzett.

Fehér Béla, amikor látta tettének szörnyű 
következményeit, felsikoltott és segítségért 
kezdett ^kiabálni. A szomszéd szobákban 
azonban

már hallották a revolverdörrenést
és hanyatt homlok rohanlak be abba az iro
dahelyiségbe, ahol a két fiatalember tartóz
kodott, a repülőgépvezető iskola többi nö 
vendékei és néhány tanár.

Borzalmas látvány fogadta őket, az iró 
asztal előtt

hatalmas vértócsában, eszméletlenül 
feküdt Oszfalk Rudolf.

Azonnal a szombathelyi helyőrségi kórházba 
szállították, ahol néhány óra múlva sikerült 
egy percre eszméletre téríteni. Oszfalk ek
kor felemelte fejét és elhaló hangol mondta:

— Fehér, mit tettél velem ...
Ez volt az utolsó szava, hátrahanyatlott 

és meghalt.
A borzalmas szerencsétlenségről a repülő-

FELHÍVÁS a SZÜLŐKHÖZ!
A SZABADALMAZOTT

Ráülő tt
»»

gyártmányú lúdtalpbetétet 

GVÓGYCIPÖT 
ne tévest-ze össze semt- 
lyen más gyártmányokkal, 
mert csak ez az

EREDETI
ORVOSOK ÁLTALEL1SMERVEI

RADIÖ CIFÖGVAd

Kapható 
mindenjobb 
cipő- 
üz eiben.

gépvezető iskolából azonnal táviratoztak 
Oszfalk Rudolf Budapesten lakó szüleinek*  
A szerencsétlenség áldozatának édesapja egy 
nagy budapesti bérpalota gondnoka és a 
tragikusan elhunyt fiatalember

egyetlen gyermeke volt.

Oszfalk Rudolf édesapja, amikor értesült ■ 
borzalmas katasztrófáról, azonnal autóba 
ült és leulazott Szombathelyre, azonban

fiát már holtan találta.

Fehér Bélát részletesen kihallgatták, a fia
talember kétségbeesetten telte meg vallomá*  
sát, amely szerint sejtelme sem volt arról, 
hogy a pisztoly meg volt tlltve. Azt mondja, 
hogy

a tragédiát a véletlenség és némileg az 
ő vigyázatlansága idézte elő.

Fehér Bélát kihallgatása után gondatlan- 
ságból okozott emberölés címén letartóztat
ták.

A vizsgálat természetesen a legnagyobb 
eréllyel folyik.

Kalocsa, augusztus 20.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonje- 

leütése.) Borzalmas, két évvel ezelőtt történt 
gyilkosság tetteseit tartóztatták le vasárnap 
délelőtt a kalocsai ügyészségen.

1931 október 9-én borospincéjében holtan 
találták Juhász fíida István 56 éves jómódú 
kiskunhalasi gazdálkodót. A nyomozás ak
kor azt állapította meg, hogy az italtól elál- 
mosodott gazda elaludt a pincében és

ax erjedésben levő must gáza ölte meg.
A nyomozást ezzel be is fejezték és a ka

locsai ügyészség engedélyt adott a holttest 
eltemetésére.

A haláleset azóta már feledésbe is ment 
Volna, ha egy pár nappal ezelőtt érkezett

névtelen feljelentőlevél
nem tereli az ügyre a figyelmet.

A névtelen levél írója, akinek kilétét még 
eddig nem sikerült kinyomozni, megdob 
bentő részleteket mondott el Juhász 
István haláláról. Leírta, hogy

Juhász gyilkosság áldozata
Felesége, aki húsz évvel fiatalabb 
kocsisa, Varga István és a kocsis 
tették el láb alól.

Juhászáé, aki öregedő férjét unni kezdte- 
sokszor panaszkodott kocsisa édesanyjának, 
hogy szeretne férjétől megszabadulni. A go 
nősz öregasszony erre azt a tanácsot adta.

fíida

lett.
volt 
édesanyja

nála.

hogy
főzzön férjének italába beléndcket és 

1K.V *egye  el láb alól.
Az asszony megfogadta a tanácsol és egyik 
este beléndekkel megmérgezett pálinkái 
adott urának, aki csakhamar eszméletét 
vesztette, Erre kocsisa s annak édesanyja 
segítségével a közeli borospincébe cipelték 
az eszméletlen férfit és

az ajtóból legurltották a mélységbe.
Később megint visszatérlek, hogy meggyő
ződjenek tervük sikeréről s megdöbbenve 
vették észre, hogy Juhász magához tért cs 
támolyogva mászik a lépcsőn fölfelé.

Erre mindhárman nekiestek és addig 
ütlegelték, míg újra eszméletét vesztette 

és a mustoshordók közé zuhant. Rázárlák 
az ajtót és magárahagyták Juhász fíida Ist
vánt, akit aztán megölt az erjedő must gáza

A kiskunhalasi csendőrőrsön nyomozni 
kezdtek az ügyben és ma délelőtt előállítót 
Iák a három vádlottat a kalocsai ügyészsé 
gén. Először mindhárman tagadták bűnös 
ségiiket, de a terhelő bizonyítékok hatása 
alatt

megtörtek és mindent beismertek.
Kiderült, hogy a bűntény értelmi szerzője 
tényleg Vargha István kocsis édesanyja volt 
és a gyilkosság lefolyása minden tekintetben 
úgy történt, ahogy a névtelen följelentő le
velében megírta.

annak

Megszökött három fegyenc 
az áilami rabgazdaságböl

Budapesten keresik a szökevényeket
Az állampuszta! országos büntelőintézet igaz

gatósága jelentést küldött Budapestre három 
jegye ne megszökéséről. Az állampusztai bünte
tőintézet miklapuszlai gazdaságában, az úgy
nevezett „rabgazdaságbarí*  jó maga viseletű fe- 
gvencek dolgozlak, akik itt töltik ki büntetésük 
egy részét.

A jelentés szerint a birtokról egyszerre 
megszökött három rab: Hegedűs Mihály 
huszonnyolcéves napszámos. Kovács Sán
dor huszonhétéves munkás és Sípos Imre 

huszonhétévcs földműves.
Hegedűs Mihályt betörésért két és félévi fegy- 
házra Ítélték. Kovács Sándor ugyancsak be

lörcscs lopás miatt töltötte két és féléves fegy
házbüntetését, Sípos Imrét pedig rablás miatt 
Ítélték négyévi fegyházra.

Mind a három fogoly rabruhát, kincstári ba
kancsot viselt szökésekor. Kovács Sándor fele
sége és egész családja

Budapesten lakik, ezért arra gondolnak, 
hogy a három szökevény Budapest felé 

vette útját
és ilt keresnek menedéket

A büntetőint őzet igazgatóságinak jelentés*  
alapján a rendőrség széleskörű nyomozást in
dított a szökött fegyencek fölkutatására.

Súlyos uzsoráért följelentettek egy 
dúsgazdag budapesti háztulajdonost

Budapesti pilóíanövendék halálos 
revolver-tragédiája 

a szombathelyi pllótalsholában 
Oszfalk Rudolfot véietliínüt agyonlőtte legjobb barátja 

Letartóztatták a revolveres barátot

Megdöbbentő uzsoravádak a gazdag háziúr ellen — 
Heti két százalékra adott kölcsönt íöpincéreknek

főkapitányság intellektuális osztályán i tette följelentését.
Jenő főpincér följelentése alapján meg-1 Megindult a vizsgálat és a rendőrség meg

döbbentő uzsoravádak ügyében indult eljárás, 
hogy tisztázzák egy dúsgazdag budapesti ház- 
'tulajdonos szerepét.

Fisch Jenő feljelentésében előadta, hogy 
még 1926-ban állási változtatott Óvadékra volt 
szüksége. Ismerősei utján összeköttetésbe ke
rült egy gazdag terézvárosi háztulajdonossal, 
aki adott is neki kölcsönt: letelte helyette az 
óvadékot és az összeg utón

heti kétszázalékos kamatot szedett.
Később többször kerüli sor állásváltozta

tásra, mindig szükség volt óvadékra és Fisch 
Jenő

A
Fisch Megindult n v

állapította, hogy
ugyanezt a háztulajdonost hasonló uzsora
ügylet ............................ “mialt följelentette Breyer Sándor 

főpincér Is,

Szombathely, augusztus 20.
é.4 Hétfői Napló tudósítójának telefonje

lentése.) Megdöbbentő és részleteiben még 
tisztázatlan halálosvégü szerencsétlenség tör
tént vasárnap délután

■ szombathelyi repülőtér repülőgépvc-

11 nan Abbáziában
Lauranaban

81 e p t e m b c r 2 -1 61 12-ia
Utasát luiut-aufokáron oda éa viasza, teljes tartózkodásra!, minden kőltaégge) esytitt 

190.-P-WI
Frtv||á|o«Uá«t nyújt, jrlenlkctéarkct elfogad a Táláét, 
Brllavue-udllók é« dr. l.akntna aianatórlum Irodája! 
, Carlton-aiátló Telefon: öva-70A Quliliana- éa f.denntállodák irodája : VI., Teréz 
Wrtt 16., II. s. Telefon: 1H-4-0H. At Imprrlal- éa a laaranal Escebior-itállók képviselete: Rudolf Mo»»e- 
Ma, ÍV., Váci-utca iá. Tel.: S3-5-88 éa 86 éa ar. IBLS« 

vigadóiért menetjegylrodája. Tel.: 81-8-10.

öt esztendőn át állt összeköttetésben a 
háztula jdonnssal.

Ezerkétszázló] háromezer pengőig terjedő 
összegeket tett le helyette óvadékul és a köl
csön után hol heti két százalékot, hol heti 
másfél százalékot követelt.

A főpinrér feljelentésében előadja, hogy 
kiszámította.

■ törvényes kamaton felül 6100 pengővel 
fizetett többet a háztulajdonosnak, 

mint amennyit a törvény megenged. Néhány 
hónappal ezelőtt visszakövetelte tőle a pénzí. 
a háztulajdonos visszaadott 2500 pengőt,

de aláíratott vele eg.v nyilatkozatot, hogy 
nem tereli az ügyet bűnvádi útra 

és akkor a többi pénzt is visszakapja. Fisch 
Jenő azonban tisztázni akarja az ügyet és meg-

jniiiiniiniiititiiniiiifflnuiiiitiiiiiiiiiiiitmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiimiiiiiinuiiiiiiiiiiin
Xdtoyua**  mag •*  «•*/

xető iskolájának egyik irodahelyiségé
ben.

Néhány héttel ezelőtt került Szombat
helyre, mint a repülögépvezető iskola nö- 
vendékei, két huszonhároméves budapesti 
fiatalember: Oszfalk Rudolf és Fehér Béla. 
A két fiatalembert gyermekkoruk óta meleg 
barátság fűzi egymáshoz., együtt végezték el 
Budapesten a középiskola nyolc osztályát és 

együtt Is érettségiztek.
Még jobban elmélyült ez a barátság az 
utóbbi hetekben, miután Oszfald és Fehér 
együtt, egyforma beosztással kerüli a szóm-
í

M m imr ü ■■■ * ér 5o% CRehazlová'! vart! lakóPRÁGÁI NEMZETKÖZI 
I 1933 ARUMINTAVASART
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de ezzel később kiegyezett és a főpincér visz- 
szavonta i '"'J ' •• • * *-
hivatalból üldözendő ét 
följelentésről szóló 
ügyészségre a további állásfoglalás céljából.

Á rendőrség különben olyan értesüléseket 
szerzett, hogy a háztulajdonos nemcsak Fisch 
Jenővel és Breyer Sándorral állt összekötte
tésben, hanem

egész sereg főpincérrel kötött hasonló 
uzsoraüzletet,

de ezek a főpincérek, ugylátszik, szorult hely- 
zetben vannak, szükségük van az óvadékra, 
nem mernek lármát csapni és ezé.rt nem lesz
nek följelentést.

Meskó Arisztid dr. rendőrkapitány, sz ügy 
referense, vasárnap megkezdte ebben az ügy
ben a kihallgatásokat.

a följelentést. Az uzsora azonban 
üldözendő és ezért a Breyer-félt 

iratok átkerüllek az

Ingyen vtaum, SS - kedvezmény a magyar 
x- ..uw ------ •-‘-on. Igazol vá-

íyar-<?seh-
KamarA. 

nál, Hudapeat, VI., A ndrássy-nt 
IX. (Telefoni SSi-71) aa az óraira 
budapesti éa vidéki MÁV tneneljegylro-

'muífá
MERT HÁLÓZATI RÁDIÓT 
HELYHEZKÖTÖTTSÉG NÉLKÜL 
KÉNYELMESEN MAUGATMAT 
AZ EGÉSZ CSALÁU 86PEWG5 
ÉRT VÁSÁROLHAT
VAL EGYBEÉPÍTETT 2+1
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Borzalmas gyermeKtragödia
Színné igene a villanyáram a ulliany- 
oszlopra kapaszkodó Kisfiút

Nagykanizsa, aug. 20.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Vámot 

községben szörnyű gvermckszcrencséllenscg 
történt, amelynek halálos áldozata Szeke
ret József tízéves eleniista fin.

Szekerén Józsi barátaival a villamosvrzc- 
ték egyik oszlopa körül játszadozott. Játék 
közben a gyermekek

arra fogadtak, hogy ki tud Icggvoraab- 
ban felmászni a villamos oszlop tetejére.

Először Szekeres József vállalkozott erre a 
feladatra. Gyorsan felkapaszkodott az osz
lopon és onnan lefelé integetett társainak. 
Integetés közben kezével megérintette a 
magasfeszíiltséyü áram drótvezetékéi.

Az áram beleszaladt Szekeres József 

testébe és pillanat alatt megölte a sze
rencsétlen gyermeket.

A halott gyermek ottmaradt függve az 
oszlopon. Társai rémülten szétszaladtak, 
hogy segítséget hívjanak. Ezulalt Szekeret 
József ruhája a rettenetes erejű áramtól 
tüzel fogott. Mire a falul>eliek a szerencsét
lenség helyére érkeztek.

a szegény fiúcska hoUteste a felismer- 
lietetlenségig szénnéégett.

A csendörség vizsgalatot indított a ször
nyű szerencsétlenség ügyében és megállapí
totta, hogy a kisfiú háláidért felelősségre 
vonni senkit sem lehet, mert a tragédiát 
magának a szegény kis áldozatnak elővi
gyázatlansága okozta.

esetleg kieshetett a vasúit kocsiból.
Vasárnap délelőtt megjelent a rendőrségen 
Székely Ernöné magánzónő, Thurzó Nagy 
Gábor anyósa. Felesége jelenleg vidéken 
tartózkodik és ezért Székelyné járt el a fő
kapitányságon, hogy a család részéről a 
szükséges intézkedéseket megtegye.

Az uriasszony előadta, hogy Thurzó Nagy 
Gábor Budapesten nála járt utóljára, Iler- 
telendy-utca 4. alatti lakásán kereste fel, 
aszpirint, vagy egyéb gyógyszert kért, 
amellyel fejfájását akarta csillapítani. Szé
kelyné adott is aszpirint vejének, aki távo
zásakor közölte vele, hogy szombaton reg
gel Miskolcra utazik.

Hozzátartozói előtt nem emlegetett ön
gyilkossági terveket, sőt kiilíöldi uta

zásra készült.
Amióta az Operától elkerült, zeneórákat 
adott és abból tartotta fenn magát. A hozzá
tartozóknak az a feltevése, hogy Thurzó 
Nagy Gábor véletlen baleset áldoznia lett. 
Rákoscsaba határában kieshetett a vonat-

Az_____
gyógyvíz,.

L egob'b magyar márka, 

Ki egyszer használta, 
Másnak is ajánlja.

ból és így került közvetlenül a vasúti töl
tés mellé.

A rendőrség ebben az irányban hétfőn 
délelőtt több kihallgatást*  végzett. Minde
nekelőtt azt igyekeznek ntegállapitani, Hogy

Thurzó Nagy tényleg félszállt-e a Mis
kolc felé • menő vonalra 

és hogy az utasok közül látta-e valaki?

Alfandri Rezső magyar nácivezér 
hazajött Berlinből Szabad-e szegényjogon 

pereskedni Alfandri Rezsőnek — ezt 
deríti el egy sajtóperben a Schadl-tanács

A sokféle magyar horogkercszles szervezet 
uj taggal szaporodott.

visszatért Magyarországra Alfandri Rezső, 
akinek nevét nemesük a magyar horogkercsz- 
tes mozgalmakkal kapcsolatban emlegették, 
hanem Berlinben is Ismerték.

Alfamlri annakidején együtt alapította meg 
Metkó Zoltánnal a Magyar Nemzeti Szocia
lista Munkás Pártol s egy ideig a magyar ná
cik lapját is nagy buzgalommal szerkesztette

Amikor Mesl.ó 'Zoltán Berlinbe utazott, hogy 
Hitler kancellárt fölkeresse, vele utazott Ab 
fandri Rezső is s együtt fogadta őket a biro
dalmi kancellár. Alfandri nem tért vissza Bu
dapestre Meskóval, liánéin

Berlinben maradt és Itt a magyar nem
zeti szocialisták berlini propaganda köz

pontját Rzcrvczgelle.
Alfandri Rezső imponáló buzgalommal sza

ladgált egész nap. érintkezést igyekezett fen- 
tartani a német hivatalos nemzeti szocialista 
körökkel is. Legutóbb már híre járt annak, 
hogy Alfandri berlini irodája a körülmények
hez képest eredménnyel dolgozott a Német
országban élő magyarok körében.

Érthető meglepetést kellett tehát azok köré

ben. akik a sokrétű magyar nemzeti szocialista 
mozgalmat figyelemmel kisérik, hogy

Alfandri Resső Budapestre érkezett a 
egyelőre nem Ls k,ván visszatérni Német

országba.
Alfandri egyébként rövidesen a budapesti 

törvényszék Schadl-lunúcsa elölt fog szere
pelni — mint fömagánvádló — egy érdekes 
sajtóperben, amelyet egy jobboldali déli lap 
ellen indított. A lap cikkírója

különböző R'ilyoa vádakkal Illette Alfandri 
Rezsőt, aki erre beperelte a cikkírót,

A sajtóper első tárgyalásán Alfandri Rezső 
nem jelent meg. mire a vádlott hirlapiró vé
dője azzal a meglepő indítvánnyal állott elő. 
hogy Alfandri, aki szegényjogon pereskedik, 
állandóan külföldön utazgat,

állapítsa meg tehát a bíróság, hogy való
ban jogosult é Alfandri Rezső a szegény

ségi bizonyítványra.
A Schadl-lnűhcs helyt is adott ennek az indít
ványnak, megkereste az okmányt kiállító elöl
járóságot és szeptember elején folytatja a tár
gyalást, amelyen tisztázódni fognak a szegény
ségi bizonyítvány kiállításának körülményei.

Katonai pompával, roftaasssakos 
diszmenettel temették el vasárnap 
Gutmann Dénesi, a Bercsényi
tüzérek kis önkéntesét

Felboncolják Thurzó Nagy Gábor
szétroncsolt holttestét

A boncolás oldja meg a karmester halálának titkát
Vasárnap délelőtt a főkapitányság a rá- 

koscsaluii csendőiséggcl karöltve tovább
folytatta a nyomozást Thurzó Nagy Gábor 
karmester, nz Operaház volt korrepetitorá
nak rejtélyes halála ügyében.

A művészvilágban közismert népszerű 
karmestert még szombaton reggel találták 
holtan Rákoscsaba határában, de a mai na
pig sem tudták pontosan tisztázni a halál

okát a hatóságok. Thurzó Nagy Gábor holt
testét a községi halottasházba szállították, 
ahol

hétfőn délelőtt fogják fclboncolnl.
A boncolás eredményétől várják a rejtély 
megoldását. Először öngyilkosságra gon
doltak, most azonban felmerült az. a fölte
vés is, hogv a fiatal karmester, aki napok 
óta szédülésről panaszkodott

Vasárnap délelőtt temették cl Guttmann 
Gyula bankigazgató tüzérönkéntes fiát, 
Gutmann Dénesi, akit a rákosi gyakorló
lőrén halálos szerencsétlenség ért: leesett

génye leveleit a sírba dobja

az dgyulalpról és az ágya kei ekei halálra 
gázolták,

A szerencsétlenül járt fiatal önkéntes te
metésére többszázfönyi gyászoló közönség

A család számúra fenntartott emelvényen 
a gyászoló szülők mellett ott állt a Bér- 
csényt-iüzéroszlály aranysujtásos, barna 
atillás tisztiküldöttsége is egy őrnagy veze
tésével.

A búcsúztató után felcsendült Abraham- 
son fökántoK panaszos temetési éneke. Á 
hat tüzér felemelte a koporsót és megindult 
a sir felé. Éhben a pillanatban 

fölsirt a tüzérek trombitája, 
letompitott hangon, halkan, lassan fújta a 
trombitás a kakmalemetés gyászindulóját.

Vezényszavak pattantak s a Ifercsériyl- 
tüzérek önkénteseinek diszosjrtaga a ko
porsó előtt merev diszlépésben vezette a 
gyászmenetet. Ütemes lépteik komoran 
dobbantak az aszfaltos utón.

A koporsó mellett egy fiatal szőke 
leányt támogattak,

Gerő Jucit, akit Gútmann Dénes titokban 
eljegyzett és önkénlesévének letelte- után 
feleségül akart venni. Azután a’ gyászoló 
csalód jött és*  sokszázan ismerősök és ro 
konok, mindnyájan szemüket föriilgrtve.

Kint a sírnál a Ferencvárosi Torna Clhti 
evezőseinek nevében fleller Morcéi rnoná 
<lott búcsúztatót, azután a koporsót a sírrá - 
tették. Felcsendül a vezényszó:

Jobbra nézik
A diszosztag és a tisztiküldöttség tagjai 

most megadták •
az iitol.sé tiszteletet a halott hajtáranak*
Felbugott ismét a kürt és a koporsót lf*  

eresztették a sírba. Mielölt még az első gö
röngy a koporsóra eshetett yoluaj ,

Gerö Juci a sírhoz tánjolygolt és egy

Minden eddigi szenzációt 
felülmúl az ESTI KURÍR 
augusztus 21-én, hétfőn 
meginduló páratla
nul izgalmas uj, nagy 
riport-regénye:

Hajsza húrom világrészen keresztül
A „fehér rabszolgakeres
kedés" titokzatos útjait, 
a lélekkufárok borzalmas 
üzelmeit leplezi le egy 
elszánt és szerelmes fiatal 
újságíró, egy prédául ej
tett előkelő leány meg
szabadítása keretében.

gyűlt össze. A rákoskeresztúri izraelita te
mető szertartásterme elölt

hatvan rohamslsakofi BeresényMovas- 
tilzérllnkéntes állt feszes vlgyázzban.

Bent, a zsúfolásig telt teremben, volt fel
ravatalozva a fekete posztóval borított ko
porsó, amely mellett

hat rohnmsisakos tüzér állt dtszőrséget.

Minden gazda olcsó

Kazár mag o.
ssgyen. K‘pee 4rö

Kazár mag a&Wh 84.

k*s  csomagot dobott be a slrüregbet 
Gutmann Dénes leveleit, 

utána dobta még rózsaosokrát is, azután 
hangtalanul hátmtánlorodott. Orvosnnhall*  
gató bátyja fogta fel.

Azután megindullak a hantok s rövidesen 
uj sir domborult a rákosi temetőben.

Elvonultak a Bercsényi-!üzérek, elmen
tek a zokogó szülők, Gerti Juci még egy 
kicsit maradt, mikor elvezették, félsóhaj
tott:

— Szegény, szegény Dini ..■

Cyánnal Irt 
Matteine
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Megöltek köt budapesti asszonyt 
a titkos angyaicsinálök

Két halon, egy letartóztatás 
Szigorú nyomozás a rendőrségen

Vasárnap reggel a Szent István kórház érle
lhette a főkapitányságot, hogy Roller Jánosné 
született Kardos Mária 35 esztendős varrónő, 
akit pár nappal előbb a Ceglédi-ut 5. sz. alól 
átállították súlyos állapotban a kórházba, 

az éjszaka folyamán meghall.
Közölte a kórház igazgatósága azt is a rendőr- 
léggel, hogy a szerencsétlen asszony tiltott mű
tét következtében vérmérgezést kapott, ez 
okozta halálát.

A főkapitányság sérülési osztálya nyomban 
megindította a nyomozást a haláleset ügyében 
és sürgősen beidézték az elhunyt asszony fér
jét. Rotter János 30 esztendős villanyszerelő a 
rendőrség előtt részletesen ismertette felesége 
betegségének és halálának előzményeit. Rőt 
térné szomszédasszonyának, Sallay Istvánné- 
nak tanácsára felkereste Wahlrab Józsefné 56 
esztendős szülésznőt Ain/uszta-telep 89. ajtó 
alatti lakásán.

A szülésznő Hz pengő és két kiló méz el
lenében vállalkozott

arra .hogy műtétet hajt végre Rotternén. Az 
asszony vállalkozott a dologra, de arra kérte 
a szülésznőt, hogy a tiz pengőt es a termé
szetbeni jutalmat később adhassa meg.

Ebbe is belement .mire pár nappal ezelőtt 
az Auguszta-lelepi lakáson megtörtént a műtét. 
Rptterné állapota ettől kezdve rosszabbodott,

vérmérgezés lépett fel
a ennek következtében halt meg a kórházban

A megdöbbentő vallomás nagy feltűnést kel
tett a rendőrség sérülési osztályán, azonnal de
tektívet küldtek ki Wahlrabnéhoz és előállítót- 
ták a főkapitányságra.

Házkutatást, is tartottak lakásában, le akar
ták ugyanis foglalni a szerszámokat, amelyek
kel a szülésznő az operációt végrehajtotta 
Hiába keresték azonban a műszereket, kiderült, 
hogy Wahlrabné fia. amikor tudomást szerzett 
•nvja tizeiméről, annyira felháborodott, hogy 
erélyes hangon vonla felelősségre anyját és

Felakasztotta magát egy öreg 
hegedűművész

Halálba ment Mískolczy K. Sándor, mert 
nyomora miatt el kellett adni a hegedűjét

Sárvár, augusztus 20
(A Hétfői Napló tudósítójától.) A háború 

előtt ismert hegedűművész volt a' sárvári 
Mármazásu Miskolczy K. Sándor, aki saját 
szimfonikus zenekarával az egész földke
rekségét bejárta. Nemcsak az európai feje
delmi udvaroknál produkálta magát, ha
nem messze Ázsiában, sőt

Afrika exotikus országaiba is eljutott.
A háborúban évekig harcolt a fronton és 

Végűi
megrokkanva, félig nyomorék állapot

ban került haza Sárvárra.
Szülővárosában zeneleckékből igyekezett 

fenntartani magát és feleségét, de nz utóbbi 
időben havonta alig keresett többet tizenöt 
pengőnél.

A 61 éves Mískolczy néhány héttel ez
előtt egyedül hagyva feleségét.

Vasárnap a belügyminisztériumban 
tiltakozott a szállóportások elnöke 

az álidegenvezetők ellen 
Feljelentés a főkapitányságon — Jelvényt kapnak az 
Idegenvezetők, akiket a lövőben vizsgáztatni fognak

Soha olyan idegenforgalom nem volt Buda
pesten, mint ezekben a napokban. Az idegen
forgalmi propaganda olyan méreteket ölt, hogy 
soha gondolni sem lehetett hasonló mérvű ide- 
genözönlésrc.

Természetes, hogy gondosan őrködnünk kell 
azon, hogy a Budapestet meglátogató külföl
diek jól érezzék magukat nálunk, semmi irány
ban hiányt ne érezzenek és visszavágyódjanak 
hozzánk.

Sajnos, az utóbbi időkben, éppen a magyar
országi idegenforgalom nagymérvű fellendü
lése óta .olyan jelenségek észlelhetők nálunk, 
amely jelenségek alkalmasak arra, hogy káro
san befolyásolják az idegenjárási, amely pe
dig igazán áldásos és hasznos.

Budapesten
ujabbHn rengeteg álldegenvezetfi van, akik 
valósággal vadásznak a nálunk és hazai 

viszonyainkban tájékozatlan külföldiekre.
Ravaszul, fondorlatosán megközelítik őket, az
után következik a becsapás, szédilés és „le 
vágás". Rengeteg panaszt tellek az. utóbbi na
pokban a Budapesten járt idegenek nz álide- 
ge.nvoz.etőkrc. Értesülésünk szerint Molnár

KÖZGAZDASÁGI 
EGYETEMRE 

felvétel éa minden ea< éb tanulmányi llgyben díjmentes, 
kimerítő prospektust küld és elvllágORltást nő 

tanácsadó iroda ra-sa-z-áss

az összes műszereit megsemmisítette.
Wahlrabné töredelmes vallomást lett. Vallo
mása ulán előzetes letartóztatásba helyezték és 
a délutáni órákban átkisérték az ügyészség 
fogházába. Megállapította a rendőrség, hogy a 
szülésznő 1929-ben tiltott műtét miatt nyolc hó
napot ült.

Vasárnap egyébként a rendőrség egy másik 
különös haláleset ügyében Is vizsgálatot indí
tott .Ennél az esetnél nem hajtottak ugyan 
végre tiltott műtétet az elhunyton, de mégis 
egy

javasasszony áldozata lett.
Jeney Lajosné 30 esztendős gyári munkás neje 
szombaton este 21 órai haláltusa után meghall 
Rákoskeresztúr. Tabán-utca 15. alatti lakásán 
A rendőri bizottság először öngyilkosságot gya
nított a haláleset mögött, mert az éjjeliszek
rény fiókjában kinin maradványait találták, va
sárnapra azután kiderült, hogy

halálának különös előzménye van-
Jeneyné szintén anyai örömük előtt állott és 
elhatározta, hogy fölkeres egy javasasszonyt és 
attól kér tanácsot, hogyan lehelne elkerülni a 
gyermekáldást. A javasasszony egy számolócé
dulára irta fel ..receptjét". Egy félliter folya
dékot kellett Jeneynének főznie.

Forró vízből, rumból és kininből állott az 
Ital és ebbe leánderleveleket, valamint 

olajbogyót kellett tennie.
A hiszékeny asszony elkészítette a bűvös ilall 
s azt megitta. Elfogyasztása ulán heves gör
csök léptek fel nála, egyre rosszabbul lett, s a 
mentők hiába alkalmaztak gyomormosást, már 
nem tudták megmenteni az életnek,

a méreg fölszivódott szervezetébe és meg
ölte.

\ rendőrség szigorú nyomozást indított an
nak megállapítására, ki volt az a javasasszony, 
aki Jeiteynél a halálba tanácsolta.

eltűnt Sárvárról.
Bebarangolta a dunántúli városokat, hogy 
uj egzisztenciát teremtsen magának, de útja 
sikertelen volt. Eljutott végül Budapestre 
is, ahol

néhány pengőért kénytelen volt eladni 
régi hegedűjét.

A hegedűért kapott pénzen utazott aztán 
Szegedre, abban reménykedve, hogy ott el 
tud helyezkedni. Mikor azonban Szegeden 
is csalódás érte, órákon át kóborolt a vá
rosban, majd az esti félhomályban

a tiszaparti Stefánia-sctány egyik fájára 
felakasztotta magát és meghall.

A szegedi rendőrség táviratilag értesítette 
a tragikus esetről Miskolczy szerencsétlen 
feleségét, az idős asszony azonban aligha 
tud elutazni férjének temetésére, mert 
egyetlen fillér nélkül maradt.

Gyula, a szállóporlások elnöke vasárnap be
adványt intézett a belügyminisztériumba és be
adványában az ólidegenvezetők kártevéseire 
hívja fel n hatóság figyelmét.

A Hétfői Napló munkatársa beszélt Molnár 
Gyulával, a Szállóporlások elnökével, aki min
denben megerősítette információnkat.

— Valóban így van, — mondotta Molnár 
Gyula — az álidegcnyezetők ügyében

ma, vasárnap beadványban fordultam a 
belügyminisztériumhoz.

Tűrhetetlen a helyzet. A Budapesten megfor-

... 2000 Benső-
vásárolhat magának Kőbánya leg

jobb helyén

Közműves lelkei
3 évi részletre!

Peslltornyéki Takarúk
VII., Erzsébet kMrut 27.
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dúló külföldieket vegzálják az álidegenveze 
tők. Molesztálják őket és naponta tömegesen 
panaszkodnak idegen vendégeink rájuk. Ven
dégeink elragadtatott hangon beszélnek Buda
pestről, kérdés nélkül is dicsérik fővárosunk 
szépségeit, lehetetlen állapot, hogy az oly fon
tos idegeneket néhány lelkiismeretlen ember 
elriassza tőlünk A minap egy előkelő angol 
társaságot a Mátyás templomnál molesztált 
egy álidegenvezelö, aki csak sofőrünk erélyes 
fellépésére kotródott el.

—- Azt kértem a belügyminisztériumtól, hogy 
az Idegenvezetőket vizsgáztassák

és jelvénnyel lássák el őket. Az álidegenveze- 
lökre, akik kifosztják a külföldieket, akik le- 
bujokba „steppelik'' az. idegeneket, kíméletle
nül le kell csapni. Egyidejűleg a belügyminisz
tériumba beadott kérvénnyel

feljelentést Is teszek még ma a főkapi
tányságon

az idegenekre leselkedő utcai hiénák ellen. Ak
kor, amikor az idegenforgalmat az illetékesek 
a legnagyobb körültekintéssel virágoztatják fel, 
lehetetlenség, hogy néhány lelkiismeretlen ka
landor miatt Budapestet elkerüljék.

Szent István-díj: 1933
Han 
divatbemutató

A Szent István-áij minden évben nagy ese
ménye a budapesti turfnak és a társadalmi 
éleinek. Az idén még a szokottnál is nagyobb 
érdeklődés kisérte a budapesti lóversenypálya 
e nemes klasszisu dijáért futott küzdelmet, 
mert a verseny keretében

Horthy Miklósné kormányzóné ínség- 
akciója javára

magasnivóju hangversenyt rendeztek.

Az ősziesre hajló, borús időben Budapest 
társadalmának színe-java jelent meg a lóver- 
fnytéren olyan nagy tömegben, amilyenre 
már régen nem volt példa. A verseny megkez
dése ulán csakhamar megérkezett Horthy 
Miklós kormányzó feleségével és egyik fiával.

A magyar főváros születési, szellemi és 
pénzügyi arisztokráciája adott díszes keretet a 
vasárnapi futtatásnak és az azzal kapcsolatos 
jólékonycélu hangversenynek. Szcbbncl-szebb 
toalettekben jelentek meg a hölgyek.

*íy*egy  gyönyörű előhírnöke az fisz! 
divatnak.

Mintha nem is lett volna nyár, mintha a leg
főbb szezon idejét élnénk, olyan színes és 
élénk képet mutatott a nagylribün. Huszár Alá 
dár főpolgármester képviselte a főváros veze-

JÍ Hazajöttünk 
és várjuk Önöket a
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„ lói,őzsffny,téfrsn ——
— tílőkelő közönség, telt ház

tőségét, a lovaregylcll páholyok is zsúfolva 
voltak. Ott volt gróf Sigray Antal, gtóf Teleki 
Tibor. Lutzcnbacher Miklós, őrgróf Pallavicini 
György és meg sokan mások a turf ismert 
törzsvendégei közül.

Az első verseny után megkezdődött a hang
verseny.

Fricsay Richárd, Szegheő Sándor és F/er 
scher Aulai vezényelték, Hnszka Rózsi Palló

Iinre és Basilides Mária interpretálták magyar 
és külföldi szerzők müveit.

A gyönyörű hangversenyt megafónokon köz
vetítették. úgy. hogy a hatalmas térség legtá
volabbi pontján is élvezhették a jelenvoltak.

A nap krónikájához tartozik, hogv minden 
program szerint bonyolódott le, csak Palló 
Imre énekszáma előtt

kezdett csepegni az eső, de ez csak 
néhány percig tartott,

úgy, hogy a nagyobb veszedelem elmúlt
A nap krónikájához tartozik még az is, 

hogy a lóversenytéren jelen volt Harmath 
Imre is és dacára annak, hogy három karmes
ter is szerepelt a versenyen: — meg sem tör
tént semmi baj.
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Emberhúst evett és vért ivott 
egv elökeiö angol fiatalember

Rémdráma Délafrika dxsungeliében — Irtózatos emberáldozatok és szörnyű 
szertartások az őserdő mélyén — Két angol leány halála — Eltűnt a rejtélyes 
benszillött törzs — Az emberevő fehér törzsfőnök a tébolydába került

London, 1933 augusztus.

Az utóbbi évek legtitokzatosabb és legbor- 
tnlmasabb drámája fejeződött be a napok
ban, sniikor egy sárgafalu ház küszöbét 
égöszemíi, csapzott haja fiatalember lépte ál. 
Az. clmegyógipntézet kapuja döugve csapó 
dőlt be mögötte és ezzel a grand guignoi 
utolsó felvonása után legördült n függöny.

Charles William Rom húszéves, előkelő 
angol fiatalemberről a bíróság állapította 
meg, hogy elmebajos és hogy bűne miatt itt 
a főidőn nem büntethető.

A húszéves ílu vad szörnyeteg, emberbőrbe 
bujt bestia, aki pokoli bűnöket követelt el 
Dél-Afrika dzsungcljében. Azon a tárgyalá
son, amit a nairóbi bíróság tartott, csak két 
tő*  gyilkossággal vádolták a fiút, de a tár
gyalás folyamán olyan

vérfagyasztó szörnyűségek 
kerültek nnpvilágra, hogy a bíróság tagjai és 
•z esküdtek nőm akarlak hinni a fülüknek.

A nők kedvence
K délafrikai gyarmati tisztviselők és csa

ládtagjaik körében nagyon népszerű volt 
Charles William Köss.

Apja, a gyarmati hadsereg őrnagya, 
nagy szerepet játszott és ezért a fiút is szí
vesen fogadták a társaságban.

A nők kedvence volt és ezért senki sem 
csodálkozott azon, amikor az. alig húszéves fiú 
eljegyezte az egyik legelőkelőbb gyarmati 
tisztviselő tizenkilcncéves leányát, a gyönyörű 
Winifred Stevenst.

A leány nagyon boldog volt és barátnőinek 
mindig elmesélte, hogy

milyen kedves flu a vőlegénye,

csak azt nem érti, hogy néha miért tűnik el 
napokra az erdő mélyén.

— Egyszerre eltűnik — panaszolta a leány 
— és csak napok múlva kerül vissza össze
törtön, fáradtan ...

A leányt megvigasztalták, mert senki sem 
találta gyanúsnak az életvidám fiú kirándu
lásait.

Egy kis autózás ...
Egy gyönyörű, hold világos este Köss fel 

kereste a menyasszonyát. A kertben sétálgat 
tak és velük volt egy Margaret Keppie nevű 
31 éves leány is. a társaság előkelő tagja 
Beszélgetlek és a szőke menyasszony egy
szerre ezekkel a szavakkal fordult Rozshoz:

— Mondja, Charlie, nem árulná eJ nekünk 
hogy időnként

mit csinál maga az erdőben?
A fiú elpirult, izgatott lett, majd Így szólt
— Ez az én titkom, do most 

hajlandó vagyok elárulni!...
de várjanak! Kedvük van egy kis autózásra? 
Jöjjenek velem... félóra múlva hazajövünk.. 
Szép, holdfényes este van...

A leányok szívesen fogadták a meghívást 
és beültek Ross autójába. A fiatalember üli 
a kormánykerék mellé.

Kér rovolvorlövét 
— két halott

A leányuk elmentek és soha többé nem 
tértek vissza. Ross nz afrikai éjszakában arra 
vezette autóját, ahol az őserdő kezdődik év

ahová fehér ember alkonyat után nem 
szokott merészkedni.

Az erdő szélén megállította kocsiját, majd 
leszállt és igy szólt Margaret Keppiehez:

•— Szeretnék valamit mondani, kérem, jöj
jön velem az erdőbe!... W’ín, ne haragudj, 
de mindjárt visszajövünk.

Ross elindult a leánnyal. Amikor a fák 
sűrűjébe érlek, revolvert rántott és

agyonlőtte Margaret Kepplet.
Ezután gyorsan visszatért autójához, aho' 
menyasszonya csodálkozva kérdezte:

— Chartte, mi volt az?... Mintha re;>ol- 
verrlőrrcnést hallottam volna ...

Utazzon
3 motoros luxus 
repülőgéoelnktn 
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A fiú nem adott választ, ellenben
ujru előkapta revolverét 

és szó nélkül agyonlőtte ragyogó szépségű 
menyasszonyát is.

„Nem tudom, miért 
öltem meg öket!“

A holttesteket másnap délelőtt találták 
meg. A gyarmati rendőrség azonnal megindí
totta a nyomozást és miután a leányok 
hozzátartozói tudták, hogy a nők Koss-szal 
mentek el este, azonnal

elővették a flut.
— Mi történt tegnap este? — kérdezték a 

fiútól.

Charles Williain Ross, az em berevő és vérivé szörnyeteg

— Semmi — volt a nyugodt válasz. — 
lpf/on/ő/fem ökctl...

Később zavaros válaszokat adott, dadogott 
's csak ennyit lehetett kivenni szavaiból:

— Nem tudom, miért öltéin meg őket, 
idegen akarat uralkodott rajtam ... 

hipnotizáltak ...

A nakuru törzs 
meztelen tönökc

Rosst letartóztatták és a rejtélyes eset nein- 
•sak Dél-Afrikában, hanem Londonban is 
nagy szenzációt kellett, mert ugy nz áldoza
tok, mint a gyilkos családja közismert volt.

A nairóbi esküdtszék tárgyalta a titokzatos 
kellős gyilkosság ügyét és a tárgyaláson ki
térőit, hogy

a flu sokat volt bcnszillöttek közölt.
Az erdő mélyén tanyázott a nakuru-törzs, 
emlékszik, hogy különböző italokat ivott... 

t melyről senki sem tudott semmit. A törzs 
állandóan vándorol és mindig változtatja a 
helyét. Titokzatos sétáin ezt a törzset kereste 
fel Ross és részlvetl n benszülötlek titokza- 
os és borzalmas szertartásain.

— Még ma is tiszteletbeli főnöke vagyok 
i törzsnek! — mondta a tárgyaláson. — 
Jcl-Afrikáhan nevelkedtem, jól beszélőm a 
bensziilöllck nyelvét és egyszer elmentem a 
nakurukhoz. Főnökké választottak és ettől 
kezdve, valahányszor elmentem hozzájuk, 
mindig

meztelenül jártam, együtt táncoltam a 
varázslókkal, résztvellem titkos szertar

tásaikon,
le ritkán emlékeztem arra, hogy mi történt 
velem...

A fiú elmesélte, hogy olyan hatással voltak 
<á a nakuru-varázslók, hogy a szertartások 
alán mindig napokig kábul tan járt és állan
dóan hallotta a varázslók dobjainak pergésél.

Borzalmas szer
tartások

Több tanul hallgatlak ki, akik megerősi- 
lelték a gyilkos vallomását. Elmondták, hogy 
a gyarmati hatóságok állandóan figyeltetik a 
bensziilötlekel és a önkorukról már régen 
megállapították, hogy megbízhatatlan, ör-

Ml '•" us sortartásokat szoktak tar-
• . ( k.! még schasem látta fehér

ember, 

mert mindig másutt találkoztak és még a 
legügyesebb kém sem tudott a szertartás he
lyére bukkanni.

— Az a gyanúm — mondta az egyik tanú 
—. hogy ezeken a szertartásokon borzalmas 
dolgok történtek ...

Vérívás, husevés...
Ezután újra kihallgatták a vádlottal, aki 

szemrebbenés nélkül elmondta, most már jól
— Milyen italok voltak ezek? — kérdezte 

a bíróság vezetője. - -
— Hál vért Is Htunk! — volt a csen

des válasz. — Es emberhúst Is ettünk.
Erre a borzalmas vallomásra pillanatokig 

dermedt csend támadt a teremben és még a 

bíróság elnöke sem tudott szóhoz jutni az 
irlózalfól.

— És milyen emberek voltak ezek? — 
kérdezte később a biró. — Benszülötlek 
vagy fehérek?

— Nem tudom — válaszolta Ross. — Le
het, hogy fehérek voltak, én nem törődtem 
vele.,.

Az anya drámai 
vallomása

Rengeteg tanút hallgattak ki, közöttük 
Ross rokonait is. Ezek elmondották, hogy

a flu gyakran kereste fel a nakuru- 
törzset

és valahányszor hazajött, mindig olyan volt, 
mint egy alvajáró. Napokig nem tudott be
szélni. aztán minden átmenet nélkül irtóza
tos dührohamokban tört ki. Tört-zúzott és 
korbáccsal támadt környezetére. Ilyenkor 
olyan volt, mintha megőrült volna... Utána 
mindig összeesett, mély álomba merült és 
amikor felébredi, semmire sem emlékezett.

Vallomást telt Charles William Ross édes
anyja is. Az előkelő, idős hölgy sírva vála
szolt a kérdésekre.

— A fiú semmiről sem lehet — mondotta. 
— Apjától örökölte kegyel lenkedő természe
tét.

Az öreg Ross őrnagy, aki egész életét a 
gyarmatokon élte le, valóságos szadista volt. 
A négerekkel

gyakran kegyetlenkedett

és a legkisebb bűnért is korbácsolásra Ítélte 
őket. Több négert saját kezével korbácsolt 
halálra,

— Egyszer — mondta az öregasszony — 
ismét megharagudott a feketékre. Akkor töb
bel megölt és egv gyermeket elevenen a tüzbe 
dobott...

Minden feketéért 
egy fehér

A fiatal Ross nagyon
gyUlölte nz apját.

Már kisgyermekkorában is kegvetlenkedési 
hajlamai voltak és sokszor mondotta, hogy 
egyszer majd ő teszi jóvá apja bűneit. Az 
rnngy kegytlen volt a benszülöltekkel szem- 

’en. tehát neki kötelessége, hogy ezt vala
hogyan megtorolja ... Ezért is kereste fel a

nakuru-törzset és lassan a törzs véneinek és 
varázslóinak hatalmába került.

A fiú egyszer súlyos, lázas beteg leit. Na
pokig élet és halál közölt lebegett és akkor 
sokat beszélt lázas önkívületben.

— Megteszem — ordította —, minden fe
ketéért egy fehéret fogok megölni... Ahány 
feketét az apám megölt, annyi fehéret fogok 
én megölnil...

Eltűnt a törzs
A hatáságoknak annakidején az volt a gya

nújuk, hogy
a nakuru-törzs varázsló! magukhos 
csalták a gyengejelleiuü, idegbeteg flut 

és hipnotizálták.

ök bujtották fel a gyilkosságra és az ő be
folyásuk alatt kegyetlenkedett. A bűnügyi 
hatóságok ebben az irányban is megindítot
ták a nyomozást és

expedíciót indítottak a nakurukhoz, de 
elkéstek.

Az egész törzs elhagyta lakhelyét és a 
dzsungel belsejébe vándorolt, ahová feher 
ember nem követheti őket.

Nem is tudtak többet megállapítani és igy 
az őserdők rejtélyét senki sem fejti meg.

Charles William Ross, aki a tárgyaláson 
nagyon nyugodtan viselkedett és gyakran el 
is mosolyodon, tudna beszélni, de nem be
szél, vagy talán már

nem is emlékszik arra, hogy milyen 
szörnyűségekben vett részt.

Az az ember, aki nyugodtan beszél arról, 
hogy emberhúst evett és vért ivott, nem le
het beszámítható.

Elmeorvosok vizsgálták meg, akik ugyan
ezt állapították meg róla. A Ross-ügy, amely 
annyi izgalmat okozott, ezzel befejeződött. A 
gyilkos fiút

elmegyógyintézetbe vitték, > j

ahol gyakran kap dührohamokat...
A nakuru-törzs varázslói pedig a dzsungel 

mélyén tovább végzik titokzatos és szörnyű 
szertartásaikat...

Augusztus 21-től kezdve

hisszahasz
az összes villamosokon.

Előreváltott klsszakasszal 
olcsó az utazás.

Lássa el magái előreváltott 
6 filléres kisszakasz- 

jegyekkel.

A kalauzoknál a villamoson 
kaphatók.
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veres éjszakai rablótámadás
a ferencvárosi kiserdőben
A támadd vadászassa! leszúrt egy öregembert

Kiss József 56 esztendős földmives, aki 
a ferencvárosi kiserdőben egy fabódéban 
lakik, szombaton éjszaka gyanús 
lett figyelmes. Ugy hallotta, mintha 

valaki ajtaját feszegetné.
Felkelt és kiment, hogy megnézze, ki jár 
odakinn. A sötétben egy férfit látott 
lapulni a bódé mögött. Megkérdezte 
hogy mi járatban van. Az ismeretlen 
bér rátámadt és

vadászkésévcl kétszer hasba szúrta.
Kiss eszméletlenül terült el, támadója pe
dig futva menekült. A szomszédok, akik 
figyelmesek lettek a segélykiállásokra, fel
riadtak álmukból és a szurkáló után ve-

neszre

em-

tették magukat
Pár perces hajsza után

sikerűit elfogni,

rendőrt kerítettek elő, aki összekö- 
a főkapitányságra kísérte.
kiderült, hogy Barabás József 35 éves 

A napszámos be 
már többször ott

majd 
tözve

OH 
napszámossal azonos, 
akart törni Kieshez és 
ólálkodott a környéken, arra számítva, hogy 
alkalmas pillanatban kifossza a földmives 
lakását.

Kihallgatása után őrizetbe vették és hét
főn délelőtt döntenek további sorsa felett. 
Kiss József sulyos, életveszélyes állapotban 
fekszik a Rókus-kórházban.

A világtörténelem és világirodalom kimagasló alakjainak 
„szivhezszóló" jelmondata! a Hétfői Napló nyolchetes nagy
szabású keresztreltvény-versenyén.

r Zi királyi közjegyző jelenlétében történendő 
sorsolás győztesét

Rejtélyes módon eltűnt 
két kisdiák Egy titokzatos férfi 

elcsalta őket hazulról
í

tetötöl-telps^
felöltöztetjük

Hermann Mihály gyárimunkás, aki Pest- 
szentlőrincen a Zsold-u. 7. alatt lakik, be
jelentette a rendőrségen 9 éves Mihály 
nevű fia, valamint 11 esztendős mostoha
fia Hujber József tanulók eltűnését.

A szülök délután két órakor bementek a 
Rókus-kórházba egy betegen fekvő roko
nukat meglátogatni. Alig távoztak el hazul
ról, amint a szomszédok előadják,

megjelent a lakásban egy 35—40 éves
nek látszó, meglehetősen jól öltözött 

férfi
és rövid ottartózkodás után a kis Hermann 
Mihállyal ment el. Félórával később ismét 
visszatért a rejtélyes idegen, egyedül jött 
és Hujber József társaságában távozott.

A házbeliek akkor azt hitték, hogy va-

lami ismerősük vitte el a gyerekeket, de 
amikor a szülök hazaérkezésük után közöl
ték, hogy nekik

nincs olyan személyleirdsu ismerősük, 
mint amilyen megjelent a lakásban s éppen 
ezért egyre gyanusabbnak találták a dolgot. 
A kisfiúk vasárnap reggelig sem kerültek 
elő, mire Hermann a főkapitányságra sie
tett és annak a segítségét kérte a két 
fiúcska hollétének megállapítására. A fő
kapitányságon nagy érdeklődést keltett a 
különös bejelentés s a megadott személyle- 
irás alapján

igyekeznek megállapítani, hogy ki volt 
titokzatos látogató.
csalta el hazulról és hol rcj-milyen céllal 

tegcti jelenleg a gyermekeket.
!

Ezenkívül további több mint száz gyönyörű ajándék jutal
mazza a megfejtők fáradságát

Mit kell tudni a pályázóknak?

Angol ur kellemetlen kalandja
a budapesti mulatóban

Előállították a rendőrségre és hajnalban telefonon 
az angol követség titkárát, mert nem tudta kifizetni

felébresztették
a bár-számlát

Tegnapelőtt hajnalban furcsa ügy zajlott le1 
• főkapitányság központi ügyeletén. Furcsa 
ügy, amely egy budapesti mulatóban kezdődött 
és a budapesti angol követség beavatkozását isi 
magával vonta, hogy végül mindenki megelé
gedésére intéződjék el.

A Nagymező-utcai Arizona-mulatóba befért 
egy jól öltözött, angolul beszélő ur. Leült, ren
delt és vidáman szórakozott. Ugylátszik azon
ban elszámolta magát, mert amikor fizetésre 
került a sor és

prezentálták a 96 pengős számlát, kiderült, 
hogy nincs nála elég pénz, nem tud fizetni.

Kijelentette, hogy délelőtt majd elküldi a 
pénzt. A mulatóban azonbnn nem ismerték öt 
és Igy természetesen nem adhattak hitelt neki.

Szó szót követett és a vége az lett, hogy 
rendőrt hívlak, aki

az angol urat előállította a főkapitány
ságra.

Itt se tudott mást mondani, minthogy nem tud 
fizetni, nincs nála pénz. Megmondotta nevét: 
Reginaid Mutter hajózási tisztviselő volt, üz
leti ügyben jött Budapestre.

Kínos helyzetében végül arra kérte a kihall
gatást végző rendőrtisztet.

engedje meg, hogy telefonon érintkezésbe

lépjen az angol követséggel.
A rendőrség — mint minden külföldi vendég
gel — előzékeny volt Wutterrel szemben és 
megengedte, hogy telefonáljon a követségre.

Ekkor már hajnal volt. Az angol ur felhívta 
a követséget. A portás jelentkezett. A hajózási 
tisztviselő megmondotta a nevét, közölte, hogy 
ő angol állampolgár, kifizetetlen számla miatt 
kellemetlen helyzetbe került és

kérte, hogy a követség Intézkedjék.
És ekkor — óh szent Bürokrácia hívei! — 

a portás nem mondotta, hogy most hajnal van. 
tessék később jönni és kérvényt benyújtani, 
hanem csak ennyit válnszolt:

— Well, rögtön intézkedek. Félóra múlva 
autó állt meg a főkapitányság előtt:

a budapesti angol követség egyik titkára 
érkezett

A titkár meghallgatta, miről van szó és mivel 
látta, hogy honfitársa önhibáján kiviil jutott 
kínos helyzetbe, minden formaság nélkül át
nyújtotta a tíft pengőt.

Az urak ezután 
eltávoztak a főkapitányságról 

és az ügy befejeződött.
Nem nagy eset, de okulásra szolgálhat egyik

másik bürokratikus Intézménynek.

1. Nagyszabású keresztrejtvényversenyünk 
nyolc hétig tart.

2. Keresztrejtvényeink mindegyikének 
nyilas soraiban a világtörténelem vagy vi
lágirodalom egy-egy kimagasló alakjának 
„szivhezszóló" jelmondatát közöljük.

3. Ez a nyolc jelmondat külön iv papírra 
leírva, az utolsó rejtvény megjelenése után, 
tehát
1938 október 9 ás 14-fke között
„egyszerre" küldendő be. Egyenként és 
fenti időpont előtt hozzánk juttatott meg
fejtéseket nem veszünk figyelembe.

4. A pályázatokhoz okvetlenül mellékelni 
kell lapunk mindenkor 2. oldalán található 
szelvényeket, összesen 8 darabot, mert ezek 
nélkül a pályázat nem vesz részt a sorso
lásban.

5. Akik keresztrejtvényversenyünkön a 
fentebb közölt pontok betartásával vesznek 
részt, azok között a következő rendkívül ér
tékes jutalmakat sorsoljuk ki:

A győztest 
tetőtől-talpig 
felöltöztetjük.

ll. dll: 100 pengő MszpOnz.
III. és IV. dij: 1—1 táskagramofon.

V. dij: 50 pengő készpénz.

VI. dij: 1 ebédlőcsilldr.
VII—Vili, dij: 1—1 gumikerekű, modern 

tálalóasztal.
IX—X. dij: 1—1 modern asztali állólámpa.
XI—XIII. díj: 2—2 földszinti zsöllye az 

egyik fővárosi színházba.
XIV—XV. dij: 1—1 zsurterltő 6-6 szab 

nótával.
A további több mint száz értékes nyere

mény között modern lakberendezési tárgyak, 
finom tokaji borok, diszkötésii könyvek, 
mozijegyek stb., stb. szerepelnek.

6. Az összes jutalmak kisorsolása

dr. Horváth Kamllló királyi közjegyző 
személyes jelenlétében történik.

7. A keresztrejtvényversenyre az itt közölt 
pályázati feltételek mérvadók, azok ellen 
kifogással vagy fellebbezéssel élni nem lehet.

Kijelölték a solymári katasztrófa 
uj vizsgálóbíróját

Helyszíni szemlét fart és kihallgatja a vállalat igaz
gatóit a vizsgálóbíró — Uj lendületet vett a nyomozás

A solymári bányakatasztrófa ügyében he
tekkel ezelőtt megindult a vizsgálat, hogy 
megállapítsa, kit terhel a felelősség a két 
szerencsétlenül járt bányász haláláért és 
megmenekült társaik borzalmas viszontag
ságaiért.

A pestvidéki törvényszék elnöke dr. Reis- 
mann Rudolf vizsgálóbírót bizta meg a
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vizsgálat léfolytatásával. Rclsmann dr. azon
ban nem fejezhette be munkáját, mert né
hány nappal ezelőtt

agyszélhlldést kapott és meghalt.

Ilyen előzmények után uj vizsgálóbíró 
kezébe kerültek a bányakatasztrófa aktái:

dr. Köves Aurél lett az uj vizsgálóbíró, 
aki nagy lendülettel és energiával 
munkához. Az ügyészségről már 
kertek a vizsgálóbíróhoz az ügy 
ezeknek áttanulmányozása után

egész sereg újabb kihallgatást 
tosit.

Elsősorban magukul a megmenekült bányá
szokat fogja kihallgatni, akik eddig ellen
tétesen adták elő hogy az ő megítélésük 
szerint mi okozhatta a katasztrófái. Azután 
sor kerül a Budapeetuldéki Köszénbánya Rt. 
igazgatóinak és vezető mérnökeinek a ki
hallgatására is.

Az uj vizsgálóbíró s bánvakniaszfrófn 
I szakértőivel rövidesen
I helyszíni szemlét tnrt a halálbánvábnn 
| s itt a helyszínen is számos érdekes kihal' 
gatás lesz,

imigyen szó.'s

látóit 
visszaér- 
iratai s

foRana-

1. Napokon 
dása (folyt, ai 
függői, sorban)

12. Marhacsonton
vari

13. Hanns Helnz
Ewers regénye

14. A nem rotációi
1 nyomópapír

15. Török rang
16. Két római

950 él 550
17. Kiváló fllmujság- 

író (Andor)
, 18. A Llna ugy írva, 

mintha nemei 
lenne

I 19. Francia névmás 
fonellk»”en

1 20. Ver
21. Pasas
23. Azonos mással

hangzók
24. Kipiszkálja
26. Sok fodorból álló, 

vagyis több...
28. Gandhi csinálja, 

I mert az eszméért 
cselckszl

31. Ritka női név
32. Világhírű

mester
38. Személyes
34. Ejnye, de
35. Egy másik szemé

lyes névmás
36. Egri Golfozó Egye

sület
38. Tetőfedőanyag
39. Nemzet

■ 41. Magyar küllő 
világítóeszköz 

43. Fin ároal Vívó 
Klub

Fü j k V tSíiiy Copyright by Hétfői Napló

sakk-

névmás 
kitűnő!

47.

és

Nem baj, 
nincs pénzem, nem 
baj, hogy meleg 
van, csak egészség 
legyen!
Nyilván nagyon 
rohant

^iqqötegei.

2.

8

7. Divatos női alak
8. A zár szélei
9. Angolna — Idegen 

nyelven
10. Az ágyú hangja
11. Törpe köztársaság 

a Pireneusokban
15. Skócia tengerpart- ‘ 

ján elterülő kis 
falucska. Gyen
gébbek kedvéért ki 39. 
Is írjuk (Allue)

21. Szülő
22. Angol költő (1688 

—1744)
24. Igv mondják ki s 

németek a térd-et
25. Indián
26. Ilyen cikk az elő

hívó Is

Albórák Ernőd, a 
Kakas Márton egy- 
kor népszerű figu
rája nevezte Igy a 
tudós fejet
Indián csónak
Olasz név
Nyáron elégben 
vun részünk
Háztartási cikk Is
Hómal szám: 154
Egy olyan taga
dás, melynek nz 
utolsó betűjére 
szíveskedjék egy 
ékezetet tenni

42. Cigarettázik
40. Fűtőanyag — a 

fordítottja
47. Háziállat.

30.

87.

40.Az 1. vízszintes
folytatása
A Nyugat egykori 
szerkesztője
Magyarul — Itt

4. Kártynflgurs
5. Hltlcr-fluk neve
R. Szarvas Gábor ál

tal alapítóit nyel- 27. Da'os mássalbang-
vészeti folyóirat zól Gál György
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IIIRHK
Az olasz iéihivalalos 

az olasz-magyar szerződésről
MIMnó, augusztus 20.

A félhivnlalos- Popolo d'Itália rendkívül me- 
leghángu cikkben inéllnljii azt uz olasz-magyar 
gazdasági megállapodást, mely Fabinyi magyar 
kereskedelmi miniszter római tárgyalásai so
rán a kél ország közölt létrejött.

— Ez n megegyezés -- írja nz olasz félhiva
talos — újabb bizonyítéka annak, hogy

Mngynrorsziíg és Olaszország baráti vi
szonya mindjobban megszilárdul.

A fasiszta Olaszország a bnrólságos államok 
kormányai irányában azzal nyilvánítja lojális 
érzületéi, hogy gyakorlati inególapodásokat lé
tesít.

A római tárgyalások a fennálló kereskedelmi 
Szerződés tökéletesítését célozták s

az uj megállapodás most még jobban meg
felel majd nz olasz és a mugyur gazdaság 

Igényelnek.
A megállapodás meg fogja könnyíteni a baráti 
magyar nemzet kereskedelmének kiépítését és 
a gazdasági kereteket kibővíti.

Nyaralfisből hazajöttem 
Első dolgom DITRICHSTEIN
T. 416-55, -54 és -53. Kertész ucca 27.

— Ma még meleg lesz, de jön n hőaUllye- 
dés. Vasárnap felhős, párás meleg idő volt. 
A Meteorológiai Intézet prognózisa szerint 
meleg idő. nyugati légáramlás, változó fel
hőzet. Egyes helyeken (főleg nyugaton és 
északon) kisebb zivataros esők Távolabbi 
kilátások: Egy-két nap múlna hősüllyedés.

Gömbös — Versé*  díszpolgára. Vecsés 
Község képviselőtestülete Szent István nap
ján rendkívüli közgyűlést tartott, amelyen 
vitéz jákfai Gömbös Gyula miniszterelnö
köt egyhangú lelkesedéssel díszpolgárrá 
választották.

Eclbonrolják a rendőr által agyonlőtt ke
reskedő holttestét. Debrecenből jelentik: Mint 
emlékezetes, Griínbaum Jenő mezőkövesdi ke
reskedő és Katona Imre rcndőrőrmesler között 
néhány nappal ezelőtt vita támadt, amely telt- 
legességgé fajult. A verekedés hevében a rendőr
őrmester szolgálati fegyverével kétszer rálőlt n 
kereskedőre, akinek az egyik golyó tüdejét 
zzétroncsolta. Grünbaum Jenő rövid idő múlva 
meghall. A kórházban halála elölt, amikor esz
méletre térilelték, súlyosan terhelő vallomást 
tett a rcndőrőrmesler ellen. Az ügyben erélyes 
vizsgálat folyik, A vizsgálóbíró most elrendelte 
n kereskedő holttestének felboncolúsát, hogv 
tisztázzák, hogy mi volt Grünbaum Jenő halá
lának közvetlen oka.

— Óccúnrepülésrc Indul egy cseh pilóta. 
Prágából jelentik: Csehszlovák repiilökörök 
most készítik elő 1‘lisek Bratislav repülő
hadnagy óceánrepülését. A repülőtiszt Ame
rikából szerelne Prágáig repülni. Egy 300 
lóreős egyfedelű gépet csináltatnak nz 
óceán repülésre. Plisek a régi osztrák-ma 
gyár hadseregben szolgált és a világháború 
alatt mint hadirepülő nagyon szépen sze
repelt.

— A Balatonba ölte magát egy fiatal 
leány. Tapolcáról jelentik: Kovács Margit, 
n révfülöpi cukrászda tizcnkilencévcs alkal 
mazotlja vasárnap csónakon mélyen te
rvezett n Balatonba és öngyilkossági szán
dékkal a vízbe vetette magát. Mire a segít
ségére siető motorcsónakok odaértek, a 
leány már a vízbe fulladt. Tettét valószínű 
leg szerelmi bánatában követte el.

— Szerencsétlenség a csopaki szőlőhe
gyen. Balatonfürcdröl jelentik: Bíró Pál 
nyugalmazott csendörörmester szombaton 
este hazafelé tartott kétlovas kocsiján cso
paki szőlőjéből. A sötétben valahogy elté
vesztene az utal és kocsistól-lovastól negv- 
venmélcrcs szakadékba zuhant. Hajnalban 
találtak rá az utón járókelők. Vérbefngyvn. 
eszméletlenül feküdt a szakadék mélyén. 
Életveszély*  s .sérülésekkel kórházba vitték. 
A kocsi pozdorjává tört, a két ló pedig ki 
mull a szakadékban.
•— Eredeti angol beszélőgép 3 pengős részletre 
Is kapható. Megint hihetetlen kedvezménnyel 
örvendezteti meg a zenekedvelő közönséget a 
Sternberg-léle királyi udvari hangszergyár. Uj. 
hordozható angol beszélőgépeket 80 pengőért 
hozlak forgalomba készpénzfizetés mellett. 90 
pengőért pedig heti 3 pengős részletre A Rá
kóczi ut 80. sz. alatti Siernberg zenepalota uj 
rádió-grnmofonlcrmei Európa látványossága 
ezen a téren. Tíz drb. nagy 25 cm.-es, dupla
oldalas lánclemez vásárlásánál egy drb. 68 
fillér.

Wcsillár 
nflk.éiletét beszerzi. tokiamé mec nz ELEKTRA esti- 
ArgvAr All., I»oh-u 42. kIA11i 1AsAI. ( Imre tennék 
gsTim' hérjen képes Árjegyzéket! telefon; 42—6-

— Gyomorégést leggyorsabban olt: Diadal
mas uj szí r- i . Siv-ilf ' Egv eredeti csomag 
8 szélit, ára 48 fillér Mindenütt kapható! Ma
gyarországi központ Mihály Olló gyógyáru- 
nagykor, ssedés iMiophaima , Budapest, VI. 
Podmaniczky u. 43 ,

— A fénylő orr. A I _• zehh női arcot Is el- 
etufitjn ha az oir fénylik Kitűnő szolgálatot 
HM ily ’ M tln n az art r< szil grs zsirlalanilásó
nál éjjeli baszn.il.itt i. vagy nappal púder alá 
alkalmazva a Sulfamyl Léues-krAtu.

Ma ül össze a nemzetközi 
buzakonferencia, amelyen 
Magyarország is részt vesz

31 Állam fontos tanácskozása Londonban
London, augusztus 20.

é.t Hétfői Napló tudósítójának tclefon- 
jclentcsc.) A londoni Canadian-House-ban 
ma, hétfőn nagyjelentőségű nemzetközi 
konferencia kezdődik. Harmincegy állam 
megbízottai ülnek össze

a nemzetközi buzakonferenclára.
A konferenciát a négy tengerentúli búza
termelő állam: az Egyesült Államok. Ka
nada, Argentína és Ausztrália kezdemé
nyezték és a tanácskozásoknak az a célja, 
hogy a búzaválságot elháritrák azáltal, 
hogy a világpiacon jelentkező nagy árukí
nálatot csökkentsék, másrészről a nagy 
Inizafeleslegeket valamiképpen elhelyezzek. 
A tengerentúli államok egyezményterveze
tet terjesztenek a konferencia elé, amely
ben kötelezik magukat arra, hogy

Elsikkasztotta az adópénzt 
és táncosnőkkel elpezsgőzte

Letartóztatással végződött az adóügyi 
tisztviselő budapesti kalandja

Szállási Miklós 26 éves magánhivalaliiok 
éveken keresztül Mcnde községben mini adó
ügyi tisztviselő volt alkalmazva a községházán. 
Szállási szedte be az adókat a gazdáktól és 
éhből kifolyóing később kellemetlensége szár
mazott.

A fiatalember, aki szeret mulatni, hét-nyolc, 
cselben 1400 pengő körüli összeget nem fize
ted be a pénztárba, hanem a befolyt összege
ket saját céljaira fordította. Ilyenkor

uutóba vágta magút, feljött Pestre és Itt 
különböző mulatóhelyeken táncosnők tár

saságában dőzsölte cl a pénzt.
Egyideig nem jöttek rá visszaéléseire, de ké
sőbb. amikor fizetési meghagyásokat küldtek 
a gazdáknak és azok beigazolták, hogy sza
bályszerűen, pontosan lefizették az adót, derül*

— Egy dühöngő cipcszsegéd összeszurkált 
egy heniesiegényt és egv asszonyt. Győrből je
lentik: Hadnagy István huszonnyolceves
veszprémi cipészsegéd ma délután összevereke
dett (Uricsn János hentelcgéuuyel. A verekedés 
hevében a cipészsegéd dühöngeni kezdett, elő
kapta kését és mélyen beleszarta a licnteslegény 
gyomrába. G’ricsa segély kiállásaira elősietclt 
édesanyja. Hadnagy István ekkor dühöngve 
nekiugrott az öregasszonynak és késével kar
ján é sfején megsebesítette. A heniesiegényt és 
édesanyját kórházba vitték, a szurkáló cipész
segédet őrizetbe vették.

— Kiszakította lábát a cséplőgép. Győrből 
jelentik: SzénIgái község közelében Dornokli 
Sándor huszonhatéves legény cséplés közben 
beleesett a cséplőgépbe .amely jobbkarját ki
szakította. A szerencsétlen emberi haldokolva 
szállították kórházba.

— Fürdés közben a Dunába fulladt egy 
gyerek. Győrből jelentik: Barta Lajos tizenegy 
eves koppánynionostori kisfiú ma délután meg
fürdeti! a Dunában. A gyermek örvénybe ke
rült és tekintve, hogv nem tudott úszni, bele
fulladt a vízbe. Holtteste még nem került elő.

— Nagy deficitcsökkenés a MÁV-nál. 
A MÁV személy- és tchcráruforgnlma az 
elmúlt hónapokban nagymértékben emel
kedett, úgyhogy most már jelentékeny de- 
llcitcsökkenéssel lehet számolni. A MÁV 
mérlegében a tarifális mérsékléseket a kor 
mónv minden vonatkozásban még fokozni 
kis ónja a lehetőséghez képest és ezzel egy
idejűleg a forgalom fejlesztésének orga
nikus kiépítését is napirenden tartja. Fon
tos útvonalak szépítése, pályaudvarok át 
építése és minden tekintetben a külső csi
nosság és a forgalom javítása a főcél a 
MÁV’ fejlesztési programjában. Ezzel egy
idejűleg egységesítik az autóforgalmat, 
rendbehozzák a közbeeső utakat is az át
futó forgalomra. Mindezek az intézkedések 
alkalmasak arra, hogy nemcsak a belső, de 
az idegenforgalmat is növeljék, ami egyet 
jelent a MÁV haszonhajtóválélelével.

— t'jra megalakul a szerb radikális párt. 
Relgrádból jelentik: A jugoszláv belpolitiká
ban nagy horderejű esemény történt. A szerb 
radikális párt az uj pnrltörvény alapján beje
lentette újjáalakulását. 1929 január 6-án n 
szerb radikális pártot épugv, mint a többi 
parlamenti pártol betiltották. Az uj párt
programban a rndiknlisok hitet tesznek a nin- 
narchista államforma, a Karagyorgycvics-di- 
naszlia, valamint Jugoszlávia népi és állami 
egysége mellett,

— A Phöbua villany világítással látja el, — 
mint értesülünk — az alsógödi állomással szem
ben létesült villalclepet, melyet a Pcstkörnvéki 
Takarék parcelláz. Ennek ellenére a Pest
környéki Takarék a régi olcsó árakon, továbbra 
is részletfizetésre árusítja a még meglevő lel
keket.

Póthr Iratkor ások a m. kir. Áll. Nőipnrls- 
ko|n szakosztályain Budapest. Vili., Rákóczi- 
tér 4, szeptember hó 1-én. 2-án és 4-én tartat
nak, a három hónapos délutáni tanfolyamok 
beiratkozásai ugyancsak a jelzett Időben kez
dődnek Bővebb felvilágosítást ad az igazgató
ság

— Csak ai as ember mosolyoghat bátran, 
akinek tiszta a foga. Egv tubus Diana fogkrém 
48 fiilés.

kéf éven keresztül 15 százalékkal csök
kentik a búzával bevetett területeiket 

abban az esetben, ha a buzabehozatali álla 
mok a maguk részéről kötelezettséget vál
lalnak, hogy a búzával bevetett területei 
országaikban nem gyarapítják és a búzake
reskedelmet nem terhelik szállítási díjeme
lésekkel.

Vasárnap estére már csaknem valameny- 
nvi delegátus megérkezett az angol fővá
rosba.

Magyarországot a nemzetközi buzakon- 
fercncián Wlnchkler István dr. min. 
tanácsos, a Külkereskedelmi Hivatal 

vezetője képviseli.
A nemzetközi buzakonferencia elnöke elő
reláthatólag Bennelt kanadai miniszterelnök 
lesz.

ki a sikkasztás
Szállási időközben megvált állásától, Buda

pestre jött és itt a .Vof/yor-utca 27. alatt la
kott. Volt feljebbvalói, amikor fölfedezték a 
sorozatos sikkasztásokat, lehivatlák Mcndérc 
cs felelősségre vonták.

Szállási könyörgésre fogta ■ dolgot, 
orra kérte s-olt főnökét, hogy ne tegyen ellene 
följelentést, mert meg fogja térileni az adó
hivatal kárát.

Hónapok teltek cl azonban a fiatalember 
ígérete óta, de egy fillért sem fizetett he a 
pénztárhoz Most mór nem vártak tovább, ha 
nem a rendőrséghez fordultak s vasárnap dél
előtt följelentés alapján a megtévedt embert 
sikkasztás címén letartóztatták.

— Halálos turlstaszcrencsétlenség. Zermatt- 
hói jelentik: Súlyos turislaszerencsétlenség tör
tént a Maltcrhornon. Kröner müncheni turista, 
aki Stösscr nevű barátja társaságában . a Mai- 
lerhorn északi falát akarta megmászni, köla- 
vina kapta el. amely a turista fején oly sűlvo*  
sérüléseket okozott, hogy Kröner nyomban 
meghalt. Stössernek sikerült lerögzítenie a kö
telet, amelyen barátja holtteste függött. Ez
után visszament a Be/uecfere-menedék házba 
ahonnan expedíció indult a szerencsétlenül 
járt Kröner holttestének lehozatala céljából.

— Felemelik a községi pótadót Pápán. Pápa 
város polgármestere, Ha miit h János vasárnap 
terjesztette be az 1934. évre szóló költségve
tést, amelyben 127.000 pengő fedezetlen tétel 
szerepel. A polgármester a községi pótadónak 
■iO százalékról 62.5 százalékra való emelésével 
szeretne fedezni a fedezetlen tételeket.

— Megtámadta és összemarta a görény. 
Biró Ferenc csepeli lakos tyúkjait napok óta 
pusztította a görény. Biró vasárnap reggel 
Icsbeállt, a görény nekiugrott és arcán, nyakón 
úgy összemarta, hogy a mentőknek kellett kór
házba szállítani .

— 15 éves flu holtteste a Drávában. Dom
bóvárról jelentik: Drávatamási határában egy 
lő év körüli oszlásnak indult fhiholtlestet fog
lak ki a halászok a Drávából. Valószínű, hogy 
a fiú még szerb területen, fürdés közben ful
ladt a vízbe és onnan sodorta le a sebes folyó.

— Megtalálták Zrínyi Miklós sírját. Ka
posvárról jelentik: Pálffy Gyula szigetvári 
közjegyző, a Zrínyi Miklós Muzeumegyesü- 
let elnöke, hosszabb időn ót folytatott ku
tatása alapján megállapította a szigetvári 
belső várban azt a helyet, ahová Zrínyi 
Miklóst eltemették. Fái ff y mozgalmat indí
tott Zrínyi Miklós maradványainak felszín
re hozására.

bt, ratYEs
Rakoczi-ui 32. I. cm.

SZAKORVOS 
vér-, bőr- és neinlbetesel' 

nek rendel egész nap 
I. HókiiRMl szemben.

— Eg.v Ismert jugoszláviai magyar iró 
halála. Szabadkáról jelentik: Szentteleky 
Kornél a jugoszláviai magyar kisebbség 
irodalmi éleiének egyik vezető alakja vasár
nap reggel Oszivácon 40 éves korában 
meghall. Szentteleky Kornál szerkesztője 
volt a „Kalangya**  című irodalmi folyóirat
nak és több könyve jelent meg.

— Gazdák nagygyűlése. Az Országos Gazda
kör a vidéki gazdakörök bevonásával nagygyű
lést tartott tegnap. Czeglédy Endre volt nem
zetgyűlési képvisel elnök ismertette az általános 
gazdasági helyzetet, majd különböző határozati 
javaslatokat fogadlak el, melyekét Gömbös 
Gyula miniszterelnök elé terjesztenek.

— Szent István ünnepéről ha hazautazik, vi
gyen magúval egy üveg Diana sósbor.szoszt.

— A túlsók evésnél, vagy túlzott Írásnál, 
„Igmándi" gyógyvízből már fél pohár használ!
— Utazási kedvezmény a lakberendezési vá

sár látogatóinak. A kereskedelmi minisztérium 
50% os vasuli kedv.’/.ményl nyújt a szeptem
ber 2-án megnyíló lakberendezési vásár külföldi 
hítcgnlóimik. A vásár vidéki látogatóinak uta
zási kedvezménye augusztus 31-töl szeptember 
20-ig terjed.

A magyar bankok a fél
évi mérlegek tükrében
A magyar pénzintézetek szilárd
ságát tanúsítják a számadások

A hivatalos lap vasárnapi száma közli a 
TÉBE kötelékébe tartozó huszonkét fővárosi 
pénzintézet egyesített félévi mérlegel. A mér
legekben felsorakozó számoszlopok meggyőző 
erővel bizonyítják a vezető magyar bankok és 
takarékpénztárak szikla szilárdságát és bizo
nyítják azt is, hogy pénzintézeteink a mai sú
lyos viszonyok között is megfelelő ellenállást 
mutatnak. Ennek a legbeszédesebb, legmeg
győzőbb dokumentuma, hogy a takarékköny
vekre és folyószámlákra elhelyezett betéti ősz- 
szegek inkább emelkedtek, semmint csökken
lek az előző évi adatokhoz képest.

A Pénzintézeti Központ első kúriájába tar
tozó vezető intézetek aktíváit 2.022,250.000 
pengőben tünteti fel a kimutatás, amely el
mondja azt is, hogy a Pesti Hazai Első Ta- 
rékpénztár 8 millióval, a Kereskedelmi Bank 
7 millióval, a Hitelbank 10 millióval, a Leszá
mítoló Bank 4 millióval a Magyar Olasz Bank 
5 millióval, az Angol-Magyar Bank 2 millió
val. a Belvárosi Takarék 3 millióval, a 
MOKTAR 3 millióval alacsonyabb értéket mu
tat ki a vagvonoldalon. ám ezeknek a tételek
nek ellenértékeit úgyszólván az utolsó pen
gőig megtaláljuk a teheroidal átmeneti tételei 
között

A nagybankok váltótárca állománya 
515,752000 pengő, amiből egyedül a Kereske
delmi Bank 141 milliót folyósított, vagyis a 
váltókibelyezései alig maradnak alatta az év
záró állománynak. A Hitelbank és Leszámítoló 
Bank pedig növelték is az állományukat.

A közönségnek a magyar pénzintézetek 
iránti bizalmát tanúsítja a betétállomány ala
kulása. A takarékbetétkönyvekre elhelyezett 
betétek összege a fővárosban alig tér el az 
előző kimutatásban közölt tételektől, sőt pél
dáid a Kereskedelmi Banknál a takarékbeté
tek I. 5millió pengővel emelkedtek.

FOuárosl tanár
feletóíRéRffel leRoiceóbbnn előkészít decemberi 
ma-'ánvlzsgákra. érettségire, polvárí, ke
reskedelmi, Itóz.éplnkolai maeéntenulókst. Vidékiek
nek, hölgyeknek speciális módszer. József-u. 26.1.2.

— Halálos baleset körteszedés közben. Pá
páról jelentik: Tóth Sándor magyargencsi ko
csislegény körteszedés közben lezuhant a fá
ról, oly szerencsétlenül esett le, hogv kopo
nyaalap! törést szenvedett. Beszállították a 
pápai irgalmasrcnd kórházába. Élclbenmara- 
dúsához nincsen remény.

— A pápai tűzoltók közgyűlése. A pápai 
önkéntes Tűzoltó Egyesület vasárnap tartotta 
59. évi közgyűlését. Ormusz Lajos parancs
nok bejelentette, hogy a 60. jubiláns közgyű
lést a veszprémi lüzoltószövctscg is meg fogja 
ünnepelni.

— Házasság. Virágh Zsuzsanna. B. Virágh 
Gézának, a Független Budapest főszerkesztőjé
nek leánya és Schöchter Miklós házasságot kö
töttek. (Minden külön értesítés helyett.) —■ 
Fekete Katót, Fekete Emil (a László és Fekete 
cég beltagja) leányát eljegyezte Stark István 
gépliszlitóanyagnagvkereskedő, özvegy Stark 
Hugóné ny. MÁV főfelügyelő neje fia. (Minden 
külön értesítés helyett.)

— Harnklri Kispesten. Vasárnap hajnal
ban az üllői-uton egy felmetszelthasu férfit 
találtak. Az öngyilkost Szabadi Istvánnak 
hívják, aki tettét gyógyíthatatlan betegsége 
miatt követte el. Élevetszélyes állapotban a 
Rókus-kórházba szállították.

— Báró Vay László többnapos tntajutja 
a Tiszán. Debrecenből jelentik: Érdekes 
útra indult feleségével és gyermekével báró 
Vaj László, Debrecen város és Hajdu-Bihar 
vármegye főispánja. Báró Vay komfortosan 
berendezett tulajt készíttetett, arra kabint 
építtetett és családjával, sofőrje kíséretében, 
Záhony községben felszállt a Tiszára bocsá
tott tutajra és ezzel akar leutazni egészen 
Szegedig. A főispán uliprogrammja szerint 
a tulaj 25-én érkezik Szegedre. Báró Vay 
László azért szánta rá magát a különös uta
zásra, mert tanulmányozni akarja a Tiszát 
és annak vidékét. A főispán családjával 
együtt vonaton fog visszautazni Debrecenbe.

— Bányaszerencsétlenség Sopron mellett, 
Győrből jelentik: A Sopron melletti kuruc
dombi homokbányában eddig még tisztázatlan 
körülmények közölt összeomlott egy oldal
akna és maga alá temette Sei Mihály húszon- 
hétéves munkást. A bányászok másfél órai 
munka ufón tudták csak kiszabadítani ekkor 
már eszméletlen társukat a földtörmelékek kö
zül. Sei Mihályt életveszélyes állapotban szál
lították kórházba. A vizsgálat folyik.

4ro—mérték utón fetR7.é«-
ezerlntí ezflveteŰA1 
pengőéri kénzltUnk*

SCHNELLER, Dohány-utca 77. II. em. IS.

— Párisi tanulmányul. A MEFHOSz Utazási 
és idegen forgalmi irodá ja szeptember 1-én ren
dezi nyári rendkívül kedvezményes 15 napos ta- 
nulmányulját Párisba A tanulmányul részvé
teli dija 300 pengő, diákoknak 260 pengő. Je
lentkezési határidő augusztus 22.

— Felvétel a Márta Diákotthonba. A buda
pesti IX. kér.. Liliom-u. 13. sz. alatt levő 
Márta Máter Diákotthonban megüresedett he
lyekre az 1933—34. tanévre szóló felvételi kér
vények augusztus 25-ig beadhatók. Pályázhat
nak oly szegénysorai egyetemi és főiskolai 
hallgntók, kik tanulmányaikat Budapesten 
végzik.

— Ijtkbcrcndezésl vásár Szegeden. A sze
gedi ipnrtestiilet ez évben rendezi első lakbe
rendezési vásárát az iparlestülcl székházában. 
A vásár a Szegedi Hét keretében, augusztus 
26-tól szeptember 3-ig tart.
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I.
Az idegenforgalmas Budapest számára 

volna egy jó tanácsunk. Akikre az idegen
forgalom ügye tartozik, nézzenek el egy este 
a Dunakorzóra és a pu na parti szállók kör
nyékére. Meglátják, hogy esténkint a koldu
soknak milyen ijesztő hada lepi el ezt a kör- 
nyétket. Az igazi nyomorúság mellett köl- 
ctfingyerekek, műrongyok és hasonló rekvi- 
zitumok szörnyűségeivel rémitgetik a koldu
sok ezt a tájékot. Mintha egy balkáni ál- 
metropólis minden titkos, szennyes nyomo
rúsága öntené el a gyönyörű Dunapartot. .4 
békés járókelőknek, a szállodák publikumá
nak nincs egy percnyi nyugta a koldusoktól. 
Minden józan ember belátja, hogy itt nincs 
helye a jól vagy rosszul értelmezett szenti- 
mentalizmusnak, az igazi vagy hamis nyo
mornak ezzel a rémítő látványával nem sza
bad elriasztani az idegeneket. Nézzen körül 
egy kicsit a rendőrség ezen a vidéken. Sokan 
talán fölhördülnek és szociális problémák it 
emlegetnek majd. Ezzel azonban ne törőd
jék a rendőrség, a kolduskérdés, a nyomor 
probléma a szociális kérdések istápolóira 
tartozik, a város és a jótékonysági intézmé
nyek gondja. A rendőrségnek csak egy dolga 
lehet: kíméletlen szigorúsággal megtisztítani 
a Dunapartot és a szállodák környékét. Sen
ki tisztességes ember nem fog főiháborodni 
aki pedig rendőri brutalitást emleget, azt bt
keli csukatni, de végre rendnek kell lenni a 
Dunaparton. Nem engedhetjük meg a 
luxust, hogy Budapest külföldi vendégei egy 
Balkán-város hírét vigyék haza,

II.
És ha már itt tartunk, írjunk meg még 

valamit. Ugyancsak itt a Dunaparton és a 
belvárosi utcákban meglehetősen szembe 
szökő a külföldiek számára a budapest. 
rendőrlegénység fegyverzete. Olt áll a sar
kon, a paloták tövében a tükörfényes asz
falton, a fehérkesztyüs, elegáns, szép szálas 
rendőrlegény, oldalán kard, revolver és 
gummibunkó. Tudjuk, milyen veszélyes és 
nehéz posztokon állnak rendőreink például 
az Angyalföldön, vagy más kültelkeken. A 
város belső területén azonban aligha van 
szükség arra, hogy az elegáns, fehérkesztyüs 
rendőr valóságos arzenált cipeljen magával 
Elég volna egy fegyver, de Isten neki: ad
junk kettőt is. Háromra azonban igazán 
nincs szükség ...

III.
Talán ez is az idegenforgalomhoz tartozik. 

Sokat hallottunk mostanában szépségkirály
nők, Missek és más szép dámák karrierjéről, 
ragyogó házasságokról, hirtelen szerelmek
ről, mesebeli királyfiakról, akik eljöttek ér
tük. Most azután ideiktatunk egy igaz törté
netet. Paulini Béla csudálatosán szép Gyón- 
gyösbokrétájának egyik „primadonnájáról" 
szól a történet. .4 primadonna nem visel es
télyi ruhát, nem jár bárba, nem iszik cock- 
tailt, nem táncol tangói és mégis megtalálta 
Budapesten a szerencséjét. A szép primadon
nának, aki otthon talán marokszedő leány 
és a földeken dolgozik látástól vakulásig 
bámulója akadt. Ezekkel a primadonnákkal 
és Missckkel azonban nem lehet játszani, itt 
csak egy ut van: gyerünk az anyakőnyv 
vezetőhöz. Azt mondják, az illető ur vasár 
nap, István király napján, annak rendje és 
módja szerint megkérte a primadonna kezét 
Béla bácsitól, a Gyöngyösbokréta minden 
rendű és rangú tagjainak atyai barátjától 
Szóval házassággal végződik .

IV.
Házassággal végződik éppen ugy, mint a 

huszonnyolcéves szép pesti leány esete a 
hetvenegyéves nyugdíjas államtitkárral. ,4 
társaságokban napok óta beszélnek arról, 
hogy a szimpátlkus öregur a legnagyobb 
csöndben és diszkréció mellett házasságot 
kötött a fiatal hölggyel. .4 hetvenegyéves 
öregur családtagjai mind azt mondják: nem 
igaz a hír, a nagypapa nem nősült meg. A 
hölgy hozzátartozói szintén tagadnak. Min
denki beszél, csak az öregur hallgat és mo 
solyog diszkréten.

V.
Habos Endre, a nagyszerű vivőbajnok 

Olaszországban nyaral. Olasz vivóbarátai 
hívták meg oda. Habos Endre előbb Abbá
ziába ment és onnan repüiőkiránduldsra in
dult. Repülőgépen járja sorra az olasz váró 
sokat.

VI.
A borravaló-vitában végre egy okos dön

tés is történt. Gross Albert, a Lánchíd-kávé
ház tulajdonosa megoldotta a kérdést: beje
lentette az Idegenforgalmi Tanácsnak, hogy 
az ő kávéházában keddtől kezdve tilos a 
borravaló.

VII.
Visszavonhatatlanul, a legutolsó ariszto

krata vicc. A fiatal arisztokrata arról hires, 
ho/jy ha már véletlenül szóba kell állnia 
olyannal, akinek u neve nem szerepel n 
gőlhai almanachban, mindenesetre vigyáz u 
származásra. Vele történt, hogy bemutatko
zik neki en.y ur:

— Fekete.
— Ível, vagy Iptzilonnalf — kérdezi ki

tűnő arisztokratánk, — —

Engel József vitorlás raooio
halálos katasztrflMia

Salzburg moliett lezuhant es szörnyethalt
Salzburg, augusztus 20.

(A Hétfői Napló tudósítójától.) A szóin 
balról vasárnapra virradó éjszaka halálos 
repülőgépszcrencsétlenség történi Salzburg 
közelében.

Engel József huszonnégyévcs mérnök 
vitorlázó repülőgépével a Kaiserberg-

— Építész és lókereskedő véres verekedése. 
A pestszenterzsébeli Ferenc-ulca és Magyar
utca kereszteződésénél csalornuépilkezesi mun
kálatok folynak, amelyeket Torna -zky István 
40 éves építőmester vezet. Tornászig vasárnap 
összeszólalkozott Kozák József lókcreskedö- 
vei. A szóváltás verekedéssé fajult és Kozák 
kődarabot vágott az építőmester fejéhez. Az 
építőmestert első .segítségben részesítették 
Kozák ellen megindult az eljárás.

— Egy belgrádi gyáros autóbalesete n 
Mnrgltlildon. Vasárnap délben Robosánszky 
Szuhoján 38 éves belgrádi gyáros a Margit- 
hidon gépkocsijával elütötte Bognár Sándor 
30 éves lakatost, akit a mentők súlyos sé
rülésekkel szállítottak az Uj Szent János- 
kórházba. A gázolás ügyében megindult a 
rendőri vizsgálat.
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hotel közelében lezuhant.

Engel a motornélküli repülés időtartam
rekordját szerette volna megjavítani. Ez 
azonban nem sikerült neki, mert a második 
óra végén gépét egy heves szélroham fel
borította. Nem tudta már ismét egyensúlyba 
hozni a gépét, lezuhant és nyomban meg-

— Dolgoznak a betörők. Dr. Kubányt Kor
nél, külügyminiszteri .sajtóelőadó bejelentette 
a főkapitányságon, hogy Tétényi-ut 10. alatti 
lakására ismeretlen lettes behatolt és onnan 
egy öltözet ruhát, valamint 30 pengő készpénzt 
ellopott. — Molnár Jánosné magánzónö Rá
kospalota, Fazekas-utca 62. alatti lakásának 
udvari ablakát ismeretlen tettes betörte és 
azon keresztül behatolt a lakásba. 800 pengő 
értékű ruhaneműt vitt el. A rendőrség meg 
indította a nyomozást.

— Betörtek egy fii.szcrüzktbe. Vasárnap haj 
nalban Kosa Sándorné Simor-utca 23. szám 
alatt lévő füszerüzletében betörök járlak. Az 
őrszemes rendőrnek sikerüli elfogni az egyik 
betörőt, Gerhardt Lajos kávéfőzőt, míg társa. 
Halta Ferenc napszámos elmenekült. Baltól 
keresi a rendőrség.

— Menyasszonyi fénykép Rozgony.'tó) 3 drb. 8 P.

RÁDIÓ-készüIék
detektorral, fejhallgatóval, an
tennával ..............................

2. sz. Telefongyár! hangszóró
val egybeépített, 3 LÁMPÁS 
(24-1) külföldvevő . . .

3. sz. Orion 4 
külföldvevő, 
egybeépítve

4. sz. CSODA
4 lámpás (3+1). Európavevö

5. sz. Eredeti AMERIKAI R. C.
A. Viktor, külföldvevő kis 
típus, dinamikus hangszóró
val egybeépítve....................

Standard, Telefongyár, Orion, 
Telefunken, • — - •

P 280.-
........ ........................  Philips, 
amerikai R. C. A. VCTOR 

és az összes márkák hivatalos árusítása.

2. az. Cantophon Super . . .
3. sz. HUNGÁRIA, elegáns tok

ban, melybe 6 lemez helyez- 
lyezhetö ...................................

4. sz. Homocord hordozható ,
6. sz’. Eredeti angol gramofon,

hordozható, melyben 10 le
mez vihető.............................

7. sz. Columbia, hordozható, 
tömör, lágyhangu ....

8. sz. Hls Master's Voice, hor
dozható ..................................

9. sz. Val. „Ólomnál". PATHÉ. 
élőhang. 10 lem

10. sz.
His Mnstcrs Voice. 

ható.

vihető benne
Eredeti ,,(iramophon“. 

_ " ’ hordoz- 
6 lemez vihető benne P 250.—

II sz. Eredeti Pattié Ololnnal 
ELOHANG. a világ legjobb 
gramofonja dlsznóbőrtokban P 510—

ZONGORÁK
HEGEDŰ,
2. sz. Jóhangu ........................P 8.—
3. sz. Finomabb, választott já

vorfából ..................................P 12.—
4 sz. Még finomabb kidolgozású P 20.— 
HEGEDŰ TOKKAU VONÓVAL, teljes fel

szereléssel, I külön készlet hurrái, 
gyantával, hnngolóslppal, hangfogóval 
és 1 külön nyereggel.

— Eltűnt egy tanár felesége és egy flatil 
leány. Vasárnap délelőtt bejelentették a fő
kapitányságnak, hogv Lauter Ilona 18 éves 
háztartásbeli leány két nappal ezelőtt eltá
vozott szülei llunyady János-utca 11. alatti 
lakásáról és azóta nem tért vissza. —• 
A Csepreghy-ulca -1. alatt lévő Arpádrkol*  
légium igazgatósága bejelentette a rendőr
ségen, hogy e hó l l-én megszállt olt Schmid 
Nándorné 28 éves miskolci uriasszonv, egy 
ottani tanárnak a felesége. Schmidné 16-án 
reggel 9 órakor minden bejelentés nélkül 
eltávozott és azóta nem tért vissza. Bubái 
ottmaradtak a kollégiumban, Miskolcon 
sem jelentkezett, nem tudják, mi történhe
tett vele. A rendőrség mind a két eltűnés 
ügyében megindította a vizsgálatot.

— A turista hirtelen halála az utcán. Vasár
nap hajnali négy óra tájban a K’rályhegy- 
utca 8. számú ház elölt egv ölven év körüli 
férfi hirtelen rosszul lett s mire a mentőket 
értesítették, meghall. Halálát szivszélhüdés 
okozta. A halott férfi zsebében Mcidinger La
jos nevére szóló lurista’gazolványt találtak.

— Érzékeny bőrű férfiak borotválkozás után 
arctisztátalnnság és a pörsenések megszünteté
sére használják a Sulfamyl kénes arckrémet 
Szak üzletek ben kapható.

92. sz. Jó kidolgozású hegedd, 
választolt fából készült tető
vel és szép jávorfnháttal, jó 
vonóval, valódi bőrfogóval 
ellátott zsáktokkal és fent 
leírt teljes felszereléssel . .

93. sz. Finomabb kidolgozású, 
jobbhangu hegedű, formált 
fára épített erős tokkal és a 
fent leirt teljes felszereléssel

MAGYAR CTERA .....................
2. sz. Finomabb, jobbhangu .
3. sz. Ugyanaz, hosszabb, vá

lasztott diófából ...................
AMERIKAI J A Z Z H A N G S 7. E -

REK. SAXOFÓN B) szoprán, 
nikkelezve ........................

2. sz. Es Alto-Saxofon, meló- 
diajátsz.ásra használatos, nik
kelezve, komplett billentyű
zettel, automatikus oktáv- 
billenlyüvel ........................

JAZZ-DOB FELSZERELÉS.
Nagydob, kisdob, fadob, cin
tányér, lábgcp, verő és áll
ványzattal együtt ....

2. sz. Ugyanaz, 00 cm átmérőjű
nagydobbal, gazdagon nikke
le zett c. sav.................................

3. sz. KIS DOB........................
BANJÓ ..........................................
2. sz. Ugyanaz, jobbhangu .
3. sz. Zenekari........................
TROMBITA, LEVENTE-KÜRT .
3. sz. C—B zenekari trombita 

vagy szárnykürt ....

HARMONIKA
2. sz. Kélvállós (kélhangsoros)
3. sz. Húminváltós , . , ,
4. sz. Négvvállós....................
5. sz. BÉCSI ALAKÚ . . .
6. Ugyanaz, nagyobb, 4 bőgős
7. Kétsoros, remekhangu . ,

MANDOLIN.............
GITAR-nla kú pengetfihangater..
2. sz. GITÁR, jóhnngu, válasz

tott hunszerfából .... 
sz Még finomabb kidolgozás 
sz. Ilidszerüen épített mar
kolattal, ujezüsl beosztással, 
remekhangu ......

P 200.-t 
P 60— 
P 15— 
P 25— 
P 45— 
P 15—

P 
P 
P 
P
P 
P
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Lillán Harvey uj hollywoodi otthonában.

Pécs, augusztus 20.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Jánost Tcrku. 

a Király Színház és n pécsi színtársulat volt 
Ingja, akit sulyos luminálmérgezésscl szállítót 
lak a pécsi közkórhnzba,

vasárnap eszméletre tért, úgyhogy az orvo
sok most már bíznak a felgyógyulásában.
A Budapesten is ismert, feltűnően szép szí

nésznő, aki most 24 éves, három évvel ezelőtt 
került Pécsre.

öngyilkosságának háttere romantikus sze
relmi regény.

Pécsi szereplésének elején megismerkedett 
egv közismert gyáros fiával, akinek a neve fo-

SZÍNHÁZI napló
A Vígszínház nyugdíjintézete tcgnai 

ülést tartott és ezen elhatározta, hogy :i 
tavaly már huszonöt százalékkal leszállí
tott nyugdijakat újabb luisz százalékkal 
leszállítja. Ennek egy szomorú szemléltető 
példája Hegedűs Gyula özvegye, aki az 
eddigi kettőszáz pengő helyett csak száz
ötven pengő nyugdijat kap. Ok: több a 
nyugdíjas, mint az aktív befizető tag.

♦
A színigazgatók hétfőn délben keresik 

fel Hóman Bálint kultuszminisztert, hogy 
átadják tiltakozó memorandumukat a szí- 
nészszUvelségct védő, Ismeretes miniszteri 
rendelet ellen. A depulációt Koboz Imre 
vezeti.

♦
Néhány napja Budapesten tartózkodik 

Bányait Sándor, aki évek óla Párisban él 
Hhol ismert színházi ügynöksége van. Bá- 
nyalt hír szerint végleg visszavonul irodája 
vezetésétől és azt leányára. Bányay Daysi- 
re bízza. A Hatni hölgy eddig is tevékeny
kedett apja irodájában, ahol a lektori tiszt
séget töltötte be.

♦
Három uj tagja van nz Operaháznak: 

Tutsck Piroska, ltobuy Livin és Velscr Ti
bor. A Vígszínház Peéry Sárit és Eöry 
Erzsit szerződtette, a Kamaraszínház leg
újabb tagja a tehetséges Bodó Ica, aki ez
zel búcsút mond a kabarészlnpadnak.

♦
Bádog Imre az uj szezónban nem szerző 

dik vissza a Magyar Színházhoz, hanem < 
Pesti Színházzal folytat tárgyalásokat és 
valószínűleg a hét végén alá is írja ideszóló 
szerződését. Vele együtt szerződik felesége, 
Erdélyi Miéi, akinek legutóbb a „Teddy"- 
ben volt nagy és megérdemelt sikere.

♦
Pest népszerű „Zoll“-ja augusztus 24-én, csü

törtökön délután négy órakor ünnepli 25 éves 
jubileumát. Ebből az alkalomból a Beketow 
cirkuszban fényes díszelőadás lesz, szenzációs 
vendégfellépésckkel.

♦
Mart' » Ferenc és Szilágyi László uj darabot 

irtok, Hichtcr német szerző „Licbcstraum" cimü 
darabjából, amely Liszt Ferenc életének regé
nyéből készült. Zenéjét Komjáthy Károly sze
rezte.

♦
Az rlnuilf énben a Kamaraszínház elfogadta 

előadásra Villányi Andor „Gyöngyvirág'1 cimü 
darabját, közben azonban a Kamaraszínház 
bezárt és Villányi elvitte darabját a Nemzeti 
Színházhoz, ahol Márkus László előkészítette 
műsorra tűzését. Most, hogy Vojnovich lett az 
igazgató, a „Gyöngyinrág" sorsa uj kezekbe 
került. Döntés még nincsen.

Izguiutua erKolCbdráma.

LIÁNÉ HAID
Ossi Oswalda

URÁNIA
PREMIER KEDDEN!

szí iw hAz-mozi
fcfaosi ferfia, a síép színésznő szerelmi 
bánatában megmérgeite magát

Feleségül aüarta venni egy országszerte ismert gyáros 
fia, de a sziiliSü megakadályozták a káxasságo.

latom a borászati iparban. A fiatal párt azontúl 
nindig együtt látták a városban.

Jánosi Tcrka csakhamar felbontotta a szín
házzal a szerződését, de nem költözött 

vissza a fővárosba.
Halálosan beleszeretett a gyáros fiába és nem jték a szép színésznőt és

'JJra dolgoznak Budapesten
román filmszínészek

4 „Balaton" és „Tavaszi zápor" román verziói készülnek
Néhány hónap előtt a magyar-román film

béke első hírnökeként romániai filmszakembe- 
rck és filmszínészek jöttek Budapestre és itt a 
//unn/rz-fllmgyárban elkészült a „Kitértetek 
vonata'*  c.lmü film román verziója, amely Ro
mániában teljes sikert aratott.

Már akkor megindultak az üzleti tárgyalá
sok néhány mós film román verziójának for
gatására is és e tárgyalások eredményeképpen 
a héten megérkezett

Jean MlcbacI

Színdarab, amelynek egyik 
főszereplője egy fekete kutya

Már keresik a kutya-színészt a Pesti Színház számára
Természetesen francia szerzőé az a bi

zarr és eredeti ötlet, hogy darabjában, egyik 
gyakran a színen lévő szereplője: egy 
zimpla. élő fekete kutya. Szerzője, azaz 
zerzői ennek a vígjátéknak, amely Pá
sban közel egy évig volt műsoron Armont 

s Gerbidon, az ismert francia bohózatiró- 
pár. Magyar nyelvre Stella Adorján adap
tálta és valószínű, hogy

ez lesz a szezonnyitó ujdonsága a Pesti 
Színháznak.

Maga a darab végtelenül groteszk és mu
latságos, egy amolyan vidám, könnyüvérü 
dámáról szól, akinek legtöbb ismeretségét 
éppen fekete kutyája közvetíti.

Ebben a formában kapcsolódik bele a 
lány életébe a fekete öleb,

amely valóságos partner, mert a nő 
beszélget a kutyájával u szinen, taná
csot kér tőle és a felvonások egy a ku

A Fővárosi Operettszinház a Dubarry-ban 
tudvalevőén uj, énekes bonvivant akar 
avatni Alpár Gitta mellett. Az uj férflcsillag 
Bánát László nevű énekes, aki eddig Zág
rábban és Belgrddban szerepelt és máris ki
tört körülötte a háborúság. Az uj miniszteri 
rendelet ugyanis kimondja, hogy csak az 
léphet pesti színpadra, aki tagja a Színész*  
szövetségnek. Már pedig Bánát nem az, a 
Szinészszövelség egy része pedig, hir sze
rint, tiltakozni készül Bánát szerepeltetése, 
illetve fölvétele ellen. Ha ezt az ellenzéket 
nem tudják at igazgatók leszerelni, köny- 
nyen meglehet, hogy Alpárnak a budapesti 
színészek sorából kell partnert szerezni.

♦
„Osztriga" er a címe egy fiatal és tehetséges 

magyar szerző darabjának, amely könnyen 
meglehet, hogy előbb kerül színre Londonban, 
mint Budapesten, mert odakünn már készen, 
adaptálva várja premierjét. Az uj szerzőnek — 
Barabás Pálnak — egyébként budapesti szín
házaknál is van két elfogadott darabja.

♦
Szeptember 20-lka körül magyar színészekből 

álló csapat elázik Afrikába, ahol a Kongó-vidé
ken és Alexandriában lesznek majd. Mihály Ist
ván „Biorritzi oroszlánvadász" cimü filmjének 
külső felvételei. Ez lesz az első expedíciót ma
gyar film, amelynek céljaira egy ötezer tonnás 
hajót bérelnek, amely Sutákról szállítja majd 
a filmező társaságot. 

RETA GARB 
és CLARK OABLE 
hozzák a szezon e só Igazi 

sztArtümjét;

SM LENH

akart tőle elszakadni. Pécsett nyíltan beszélték 
hogy hamarosan házasságot fog kötni az ifjú 
pár.

A fiatalember szülei azonban a végletekig el 
lenézték n tervezett házasságot és emiatt az 
utóbbi időben

gyakori volt a nézeteltérés Jánosi Tcrka 
és vőlegénye között.

Szombaton délután is heves jelenet volt kö
zöttük a szinésznő Deák-utcai lakásán. A gyá
ros fia haraggal távozott. Mikor estefelé a házi
asszony uzsonnát vitt be a színésznőnek.

Jánosi Tcrkát hörögve, eszméletlen állapot
ban találta a díványon.

A háziasszony segítségért rohant, jöttek a 
mentők és néhány perc alatt a szinésznő mór a 
kórházi ágyon feküdt. Megállapították, hogy 
luminállal mérgezte meg magát.

Az öngyilkosság nagy feltűnést kellett Pé
csett, ahol hosszú ideje jegyespárnak tekintet- 

a gyáros Hál 

irmert román rendező egész csomó színésszel 
és színésznővel, köztük van R. Padescu, a bu
karesti román királyi Operaház kitűnő éne
kese, aki a darabok betéteit fogja énekelni.

A román színészek a „Balaton", „Tavaszi 
zápor" és „Csak egy kis lány" magyar film
darabok román verzióit készítik el és a felvé
telek Jean Michael és Somló Endre segédren
dező asszisztálásával már meg is kezdődtek. 
Miután a Hunniában nappal a műterem fog
lalt, a román felvételek éjjel zajlanak le.

tyához intézett tirádával végződnek.
Magának a darabnak kisérőzenéjét 

Krausz Mihály irta és az eddigiek szerint 
szeptember 20 és 30-ika között lesz a pre
mierje. Addig is lázasan keresnek egy a 
szerepre megfelelő kutyát. Nincsen azonban 
kizárva, hogy Armont és Gerbidon darab
ját megelőzi egy már tavaly elfogadott ze
nés, hangosfilm-szerű darab, amelyet Laka
tos László és Bródy István Írtak, zenéjét 
Fényes Szabolcs, verseit Harmath Imre 
szerezte. Címe: Az áprilist vőlegény. Ez a 
darab az elmúlt évben azért nem kerülhe
tett színre, mert harminckét képből áll és 

forgó színpadon 
játszható csak.

Most már félig készen áll a Pesti Szín
házban a forgó színpad és ugyancsak na
gyobb átalakításokon megy át a színház 
nézőtere és előcsarnoka.

A Vígszínházban, talán szezónnyitŐ új
donság lesz Winsloe Christa — Hatvány 
Lajos báró elvált feleségének — darabja, 
a „Lányok az intézetben", amelynek az a 
furcsa különlegessége, hogy egyetlenegy 
férfiszereplő sincsen benne, a színpadon 
csak nők szerepelnek. A darab próbáira 
Winsloe Christa is eljön — jelenleg Holly
woodban van — a főszerepeket az eddigiek 
szerint Tőkés Anna és Agai Irén játsszák.

♦
A Magyar Színház „Egy csők és más semmi'1- 

vel kezdi meg szezonját, • műsoron következő 
darab a „Raazkolnyikov" les*,  főszerepben 
Törzs Jenővel.

♦
A Kamaraszínházban még bizonytalan, milyen 

darabbal nyitnak. Szó van Orbók Attila, „Vál
junk el" cimü darabjáról, de lehet, hogy más 
darabbal nyitnak. Biztos csak a szilveszteri da
rab, elme: Hipp, hlpp hurrái Szerzője Görög 
László és Mocsányi.

♦
Londonban most fejezték be Vdrkonyi Mi

hály filmjének felvételeit, ez lesz a Korda pro
dukció egyik első tengereninneni filmje. Vár- 
konyl nőparlnernője ezúttal Bébe Dánielt, aki 
Hollywoodból jött cl és hir szerint végleg Euró
pában akar megtelepedni.

♦
A Bethlen-téri színház primadonnája az 

uj szezónban: Körössy Angéla.

Olaszországé az Óceán 
kék szalagja

„Ixe. , az t,j olasz oceánjuro a Genova is .,em- 
York közti utat, a „Bremen" eddigi rekordját 
túlszárnyalva, 4 nap 13 óra és 58 perc alatt 
tette meg és ezzel Olaszország részére szerezte 

meg az óceán kék szalagját

Tüzesö az égbolton
Szarv s fölött 

Felrobbant meteor káprázatos 
fénybe vonta a vidéket

(A Hétfői Napló tudósitójától.) Félelmetes, 
de egyszersmind szépséges látványban volt 
része az elmúlt éjszakán azoknak a szarvasiak
nak, akik a meleg elől az utcákon és a ligetben 
kerestek menedéket, vagy pedig a környékről 
voltak hazatérőben.

Éjféltájban egyszerre mintha meghasadt 
volna az ég.

Vakító ,a nappali fénynél erősebb világosság 
árasztotta el az égboltot és köröskörül az egész 
láthatárt.

Hatalmas meteor tüze lobbant föl az 
égen é.s a káprázatos fényesség csudálatos 
kékes világosságba vonta az összes szarvasi 

házakat.
Három másodpercig tartott csupán a fensé

ges természeti tünemény. A harmadik másod
percben

■ meteor millió és millió darabra szakadva 
robbant szét az égboltozaton.

A tündökletes látványt ijesztő, távoli, tompa 
zugás kisérte, amelynek hallatára a gyöngébb 
lelkületüek rémülten meneküllek be a há
zakba. Viszont mások

kirohantak, hogy a csodálatos látványnak 
tanúi lehessenek.

A ritka természeti tünemény Szarvason lát
szott a legtökéletesebben, de jutott a meteor 
fényéből Kondoros és Gyula lakosainak is.

— Halálos zuhanás a gimnázium tetejé
ről. Sümegről jelentik: Fekete Endre cse- 
rép fedő mester a gimnázium tetejét javí
totta, amikor hirtelen szélvész kerekedett, 
Az erős szélvihar Feketét lesodorta a tető
ről. Összetört tagokkal terült el az utca kö
vezetén és mire segítségére siettek, már ki
szenvedett.

— Három öngyilkossági kísérlet a Du
nán. Vasárnap hajnalban egymásután há« 
rom öngyilkossági kísérlet történt a Dunán. 
Hajnali öt óra tájban a Lánchidról a Du
nába ugrott Kiss Teréz 23 éves varrónő. 
Szerelmi bánata miatt akarta magát a Du
nába ölni. — Félórával később a Ferenc 
József-rakpart 2. számú ház irányában 
Weil Margit 19 éves volt tisztviselőnő ug
rott a Dunába. A fiatal leány már hosszabb 
ideje állás nélkül van és emiatt akart meg
válni az élettől. — A harmadik dunai ön« 
gyilkos Szabó Lajos 21 éves cipészsegéd, 
a Margithid közepéről ugrott a Dunába. 
Anyagi okok miatt követte el az öngyilkos
sági kísérletet. A mentöőrség mind a há« 
rom életuntat kimentette. A /?óA‘US-kórház- 
ban ápolják őket.

Zsoldos laiMlral legjobban készít elő ma
gén vizsgákra, érettaé- 
Ílre. Diákoknak eiia. 

ka. Huszonheteink tan
év. VII. kerület, DohAny-utca 84. Telefon <24-47-

* A legdivatosabb sláger: egy skót in
duló, melyet rövidesen a pesti zenekarok is 
játszani fognak, — s amely nálunk is olyan 
népszerű lesz, mint a nagy külföldi városok
ban. Ez a skót-mars egy nemzetközi pályázat 
első diját nyerte és ezt énekli Anny Ondra, a 
Szoknyát regiment cimü filmben. — pikán*  
skót uniformisában a — Kamara Moziban.

* A Pátria fllmvállalat bemutatója. Múlt 
héten tartotta meg a Pátria fllmvállalat idei 
első szakbemutatóját. Az egyik film Dolly 
Haas és Max Hantén A direktor ur barátnője 
c.imü zenés és énekes vigjátéka volt, a másik 
pedig Jan Kiepurának, a világhírű lenoristá- 
nak. Dalol a mámort cimü uj fllmszcnzációja. 
Mindkét film igen nagy sikert aratott.

* A „Komédia" szombaton nyit, ezidén „Ko
média Kabaré" néven, Salamon, Steinhardt, 
Solti, Dezsőfl és sok más közkedvelt szinész 
felléptével. Filléres helyárai még a kis mozik 
árainál is olcsóbbak._________________________

Szombaton (26-Am szenzációs megnyit ó-m ti aor ti

KOMÉDIÁBAN
SALAMON *.  STEINHARDT

felléptével:

KI átesik nyáron? ívű 12 részben. I
Solti H»rmtn ragyogó u] kuglikkal.

Vj helyArak 1 ŐO fillértől 9 pengő 80 fillérig. 
Telefon 18-0-20. Jegypénztár csütörtöktől
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‘HtIfOHPODTHiPLO
A BBTE atlétái 

távolmaradtak a 
bajnoki versenytől

A MAC nyerte a Szent István-dijat — A 
budai atléták közül csak Késmárky indult

Magyarország ezévi szenior egyéni baj
nokságait, valamint a budapesti kerület if
júsági bajnokságainak egyes számait vasár
nap nagy érdeklődés mellett bonyolították 
le a Beszkárt sporttelepén. Maga a verseny 
eredményeinek minőségben lényegesen el
maradt a szombati elsőnapi teljesítmények
től. Ennek a körülménynek a magyarázata 
abban rejlik, hogv

a BBTE. amely két éven keresztül nagy 
■ fölénnyel nyerte a Szent István-dljat, a 

vasárnapi startoktól elmaradt.
Szombaton ugyanis Kovácsot, a kiváló 
BBTE bajnokrekordert a 110 m-es gátfutás 
versenye után diszkvalifikálták, amit a bu
dai vezetőség sérelmesnek talált. A kelle
metlen esetet komplikálta, hogy a verseny
bírói tisztséget Moldoványi István dr., a sé
relmet vélt egyesület köztiszteletben álló ki
váló atlétikai szakosztályi elnöke töltötte be, 
akinek igazságérzetéhez és puritán felfogá
sához kétség sem férhet. Lehetséges, ha , 
nem Moldoványi a döntőbíró, ugy talán 
Kovácsot nem is zárták volna ki a verseny
ből s a büszke bajnoki érmet minden bi- 
z,,-,nyal az ő nyakába akasztották volna. 
Moldoványi dr. azonban kérlelhetetlenül 
igazságos ember, s az ő meggyőződését leg
kevésbé a saját atlétájával szemben nem 
hajlandó mérlegelni és befolyásottatni. Any- 
nyi tény, hogv

Moldoványi eljárásában a becsületesség 
( tragikuma húzódik meg, ami viszont 

Kovácsnál egy megnyert, de mégis el- 
; veszített bajnokságban jutott kifeje

zésre.
"A BBTE, mint egyesület, szombaton a ver
seny után azonnal foglalkozott a kinos inci
denssel, és óvást jelentett be a MASz-níA, 
amelyet azonban nem tárgyaltak, mivel a 
MASz szabályai szerint ilyen esetekben a 
döntőbíró véleményét nem lehet kontra- 
karirozni. Így szomorúan érdekes jelenség, 
hogy tulajdonképpen a BBTE-atlélák és 
elnökük közölt keletkezeit a nézeteltérés, 
aminek következtében a BBTE atlétái, Kés
márky kivételével, távoltartották magukat a 
vasárnapi versenytől.

így a bajnokság összezsugorodott és rész
ben érdektelenné vált.

A Szent Isíván-dijat nagy fölénnyel a 
MAC nyerte öl ponttal, az UTE előtt, 

amely 18 pontot gyűjtött össze.
A BBTE elsőnapi pontszámait Késmárky 
bajnoki pontjaival növelte és igy harmadik 
helyen kötött ki 15 pontiak

A részletes eredmények a következők-
A 200 m-es síkfutás bajnoka: Gerő Gábor 

MTK, 21.9 mp.
2. Nagy Géza (MAC) 22 mp. 3. Forgács László 
(UTE) 22.2 mp. A mezőny a második indításra 
vett startot. Gerő már 100 méternél egy teljes 
méterrel az élen voll, ■' ezt az előnyét a finis
ben másfélméterre növelte. Forgács rosszul kez
dett, de 150 méternél szépén feljött.

As 1500 m-es síkfutás bajnoka: Szabó 
Miklós (MAC) 4 p. 06.4 mp.

2. Albert László (Törekvés) 4 p. 06.8 mp. 3. 
Govrik Elemér (BEAC) 4 p. 07.4 mp. A me
zőny egy csomóban futott 1350 méterig, olt 
Szabó élre tört és mintegy három méterrel biz
tos győzelmet aratott. Govrik rossz taktikájá
nak köszönheti harmadik helyezését, mig Sár- 
váry Rezső (UTE) csak negyediknek futott be. 
kél tizedmásodperccel Govrik mögött.

A sulydobás bajnoka: Darányi József 
(MAC) 1449 cm.

2. Csánvi Zoltán (TFSC) 1426 cm. 3. 
László (TFSC) 1417 cm.

A 110 ni es gátfutás bajnoka: Arany 
hály (MAC) 16.1 mp.

2. Boross József (KEAC) 16 2 mp. 3. 
Endre (MOVE Nagyőrösi TVE) 16.4 mp. 
osztrák Langmaycr is futóit és 60 méterig Bo
rossal viaskodott. Az osztrák bajnok ekkor /el
bukott egy gátban, Borosa azt hitte, hogy most 
már biztosan nyeri a bajnokságot, ám Arany 
váratlanul elhúzott mellette és mellhedobássul 
Öltözött.

A magasugrás bajnoka: Késmárky Kornél 
BBTE, 188 cm..

2 Slumpf György KEAC, 188 cm., 3. Bódossy 
Mihály PEAC 185 cm., 4. Orbán Ferenc KEAC 
1"8 cm. A rekorder Bódossy feltűnő fáradtan 
ugrott s mór a 185 cm-l is alighogy bírta, mig 
188-nál kiesett. Annál örvendeteseiül volt 
Slumpf váratlan jó szereplése, aki a 188 cm t 
elsőre vitte, mig Kémárky csak harmadikra 
A 191-re föltett lécet azonban mindketten ver
ték. A pótugrásnál Késmárky kerüli ki győz
tesen a viaskodásból és igy megakadályozta 
Stunipf bajnokságát.

A 400 m-es síkfutás bajnoka: Duha Gábor 
MAC, 50.8 mp,

2. Kösfner Vilmos DEAC 51.3 mp., 3. Lázár 
László KEAC 51.4 mp., 4. Verböczy József 
PÁC 51.5 mp. Ennél a versenynél volt Jogin-

1350

dr

Solti

Mi-

Szabó 
Az

A MECCS REGGELEN ViDAMAxN .MOSAKODIK A FUTBALLCSAPAT

i kább érezhető Barsy és Szalay távollétc. Duha 
végig vezetett és húrom méterrel győzött.

A diszkoszvetéa bajnoka: Rcmetz József 
RÁC 47.54 m..

2. Donogán István MAC 46.50 in., 3. Búcs- 
alinásy Péter BEAC 42.20 ni. A 4. helyen Solti 
végzett. Osztrák részről Emil Janausch indult, 
azonban fiiig 40 m-es dobásával nem sikerült 
a döntőbe sem jutnia. Remetz ismét javuló 
tormában van s a győztes dobásán kívül volt 
egy 46.18 és így 46.93 m-cs dobása is.

A 403 m-es gátfutás bajnoka: Nagy Géza 
MAC, 55.9 mp.,

2. Kertész István FTC 57.8 mp., 3. Valentin 
József Soroksár, 59 mp.. 4. Obitz Gyula dr. 
BEAC 59 mp. Nagy Géza óriási fölénnyel, 
mintegy 10 in-rel nyerte a bajnokságot.

Nagy Géza Darányi dr.

A hármasugrás bajnoka: Fekete Imre 
(UTE) 1377 cm.

2. Dusnoki Géza (MAC) 1374 cm. 3. Bácsalmási 
Péter (BEAC) 1355 cm. 4. Somló Lajos (FTC) 
1319 cm. Bácsalmási, a többszörös bajnok és 
rekordéi csekély 120 cm rcl maradt cl országos 
rekordjától és kétséges, hogy ez a nagyteliet- 
ségü atléta vájjon valaha is visszanyeri e régi 
nagy formáját és képes lesz-e a benne rejlő 
képességeket napfényre hozni. Fekete mutatta 
a legállandóbb formát s igy megérdemelten 
szerezte meg a bajnoki címet és érmet.

A 10.600 m-es síkfutás bajnoka: Kelen Já
nos (Vasas) 33 p. 15 mp.

• 2. Sárosi József (UTE) 
34 p. 01.6 mp. 3. Kari 
Schindler (TSGR Bécs) 
34 p. 40.2 mp. Kelen 
azonnal a mezőny élére 
állt és végiig nagy fö
lénnyel vezetett. Hevele 
3200 m-nél még verseny
ben volt, de lábizom 
görcsöt kapott és meg
állt. Amikor a többiek 
mintegy 200 m-rel nieg-

vptpn futottak tőle, ismét pró
bálkozott, azonban ekkor 

nagyfokú szúrást érzett, úgyhogy 3600 m-nél 
feladta a versenyt. Kelen 5009 m-es ideje 16 p. 
24 mp. voll. Ekkor még csak 15 m-rel vezetett 
Sárosi előtt, akit viszont mintegy 50 m-rel kö
vetett az osztrák. Kelen folvlon növelte előnyét 

utolsó 400 nven sikerült az osztrákot le
körözni és Sárvári előtt 250 m rcl ért a célba. 
Schindler 400 m-rel harmadik.

Ifjúsági számok:
3000 m-es 5-ős csapatverseny a budapesti ke 

rülcti bajnokságért. Ifjúsági bajnokcsapat 
UTE 39 ponttal. 2. Vasas 47 ponttal. 3. MTE 
56 ponttal. Egyéni gvözles: Végh Vasas 9 p. 
40.4 mp. 2. Goricsán MÁV Előre SC 9 p. 44.4 
mp. 3. Bolecsko UTE 9 p 50.2 mp.

4X400 m-es staféta a budapesti kerületi baj
nokságért: Ifjúsági bajnokcsapat MAC. 3 p, 38 
mp. 2. Törekvés 3 p. 42.1 inp. 3. MOVE OTE 3 
p. 46.6 mp.

az

Gyülekezik az evezés európa
bajnoki mezőnye

A dán versenyzők táviratban értesítették a 
Magyar Evezős Szövetséget arról, hogy kedden, 
22l-én reggel 7 órakor Budapestre órkeznek. 
Hal dán versenyző jön, miután ugyanaz a 
csapat indul a kormányos és a kormányos*  
nélküli négyesben is. A dán versenyzők közölt 
h< Ivet foglal az Európn-vivóbajnoki versenyek
ről jólismcrt Kaié Olgersen is, aki n dán szö
vetséget képviseli majd a kongresszuson.

A lengyel versenyzők — huszonhaton — va
sárnap éjfélkor érkeztek meg s azonnal szállá
sukra siettek. A lengyelek minden számban 
indulnak nz európubajnoki versenyen. Ugyan
csak vasárnap este érkeztek meg a jugoszláv 
evezősök is, akik szintén Valamennyi v< rseny- 
szúmban indulnak. A jugoszlávok vezetője dr. 
Stallo Iván, a jugoszláv szöselség elnöke és 
M. Stcphanovics, n jugoszláv szövetség főlil- 
kára.

Ugyancsak Szent István napján este érkeztek 
meg az olasz versenyzők gróf Sambuy admirá
lis. az. olasz ciezősszövelség elnöke és a FISA 
nlclnöke, valamint Filippi főtitkár vezetéséved.

Augusztus 21-én, hétfőn vízre szállnak a csa
pniuk. Hétfőn mór majdnem teljes létszámban 
együtt lesznek az evezős európabajnoki ver
seny indulói, csak a francia, belga és svájci 
versenyzők hiányoznak, kik augusztus 22-én 
érkeznek meg.

A FISA budapesti irodája hétfőtől kezdve 
már a Magyar Evezős Szövetség helyiségében 
működik.

KÜLFÖLDI SPORTHDPLŐ
■

Sprinter-sztrálk uereKedósset és rendtöri keaisaskozássai 
— Flanagan es medticia küzdnlíns az 5®ö yarfiss világ*  

bajnokságért — telelőim

B33

Furcsa botrány volt Barcelonában a 100 
méteres síkfutás bajnoki döntője alkalmá
val .A slarlol a rendezőség minden megin
dokolás nélkül egy órával elhalasztotta, 
amit a sprinlerek nagy zúgolódással veitek 
tudomásul, mikor aztán megtudták, hogy a 
halasztás a rendező-egyesületnek, a Sport
club Geron-nak versenyzője, Columne ked
véért történik, aki hivatalos elfoglaltsága 
mialt csak később érkezhetik, a hevesvérű 
konkurrensek megrohamozták a startert, va
lamint a rendezőség tagjait és csakhamar 
parázs verekedés kezdődött, aminek a rend
őrség csak nehezen vetett véget. A -sprinle- 
rek erre elhatározták, hogy sztrá jkba lépnek 
és nem vesznek részt a döntőben. A később 
megérkezett C'oluínne, a közönség gúnyos 
nevetése közben, egyedül futotta le a távot 
és igy most ő lett 11.6 mp. gyenge idővel 
Spanyolország idei 100 méteres futóbaj
noka.

♦
Mint ismeretes, a tizenhatéves 

c*odauszó.  Flanagan, .5 p. 20 mp. alatt 
tolta az 500 jard világrekordját,

amerikai 
meg jani- 

amit eddig

Méla vigasz a sajgó sebre,.

Arne Borg tarlóit. (5 p. 31.5 mp.) Arról azon
ban csak most értesülünk, hogy milyen érde
kes körülmények közölt jött létre ez a világ
rekord. Flanagan legveszedelmesebb velélylár- 
sál, Medicát, hívta ki egy 500 jardos kis mér
kőzésre, amit az el is fogadod, a helyszínben 
azonban sehogysein tudlak megegyezni, miután 
a két kitűnő úszó harmadfélnapi távolságra 
lakik egymástól, Flanagan l'.orall-Gablcsben, 
Floridában, Medica pedig az Unió legészakibb 
részen. ScoblcLan. A menedzserek végre abban 
állapodtak iliíg, hogv mindenki egyedül úszik 
sa ját városában, a síért egy előre megállapított 
időpontban egyszerre történik és az 50 jardon
ként! részidőkről telefonon értesítik egymást. 
Mint ahogy fent jeleztük, ez a különös verseny 
világrekordot eredményezett.

♦
Flanagan és Medica mellett Amerikának az 

r megvan a harmadik világrckordcr- 
Jiminy Gilboln személyében, aki a 360 
300 méteres gyorsuszás világrekordjait 
meg nemrég. (.3 p. 06.5 mp., illetőleg 

.3 p. 24.8 mp.) A 300 jardos gvorsiiszás rekord
ját Weissmiiller tartotta 1927 óta 3 p. 07.8 mp., 
a .300 méteresét pedig Taris 19.31 óla .3 p. 27.6 
időkkel, amik ma mar Gilbola jóvoltából a 
múltéi. A. L.

„A magyar vizipóló válogatott 
formája hanyatló"

mondja Parisban Cuvelier a fájó 9:2 után
I a magyar vizlpólózók formája Is hanyatlik 

es ha csak nüanszkülönbségekben i*-.  - - do
gyengébbek, mint 1, 2. 3 évvel ezelőtt voltak.

— De a világon azért még mindig ők a 
legjobbak . ..

- teszi hozzá mintegy vigasztalásul.
Es fejestugrik a lassan kiürülő uszoda tiszta

vizű medencéjébe.

Páris, augusztus 20.
(.4 Hétfői Napló párisi szerkesztőségétől.) A 

kánikula Párisban alábbhagyott s igy a .szokott
nál kevesebb játékos gyűlt a Tourcllcs-uszoda 
ma esti vizipólótréningjére.

Néhány szenzócióvadósz párisi kollégám 
mindjárt vendégeket is fedez fel a félig lubic
koló, néha tótágast álló és csak ritkán pólózó 
játékosok között. A két tourcoing-i „ó«zl“ — 
Cuízrr-rr-t és Lambcrt, akik, amint franciául 
mondják „kél vonat között" ruccanlak ide pá
risi csodnlevegőt szívni. Most érkeztek Burla- 

és néhány óra múlva már utaznak is 
- Tmiscoing fele,

A szokásos. Pestnek szánt hókok után („csak 
olyan cudar meleg ne lett volnál") az. Európa— 
Magyarország meccsről beszélnek. Féllucal 
francia újságíró állja őket körül és „fülel".

— Az Európa-kombinált — mondja Cuvelier 
— nem volt rossz, és mégis „véresen" kikapott, 
aminek, azt hiszem,

egyes-egycdii! a tréning — akarom mon
dani, az összlréiiiughlány az oka.

Nem ismertük egymást, szinte még beszélni se 
tudtunk egymással s ami korára már valameny- 
nyíre belejöttünk — késő nőit.

— No és a magyarok?
Erről homlokegyenest mást 

és mást Cuvelier. Lambcrt el 
•'Ry gyorsaságunktól, mint ős-..,... 
inig Cuvelier kevésbe kategorikus.

— Azl hiszem, lassan

mond Lambcrt 
van ragadtatva 
zjátékunktól. —

A balaioni Riviérán
rcoénycs, klimnlikus fekvésben 200, -Mm pHr- 
cellrik potoinolcsón, 1 pengőtől, részletre. Szén
savas (alknlikus, vasas) gyógyforrások, strand
fürdők. Legolcsóbb megélhetés. tied veznién vés 
épékezés testvérvállalalunk. a ..Centrum" utján. 
(Télen nyáron lakható, masszív ház. minden 
mellékhelyiséggel már 2500 pengéért.) Kívánatra 
Prospektus nőlek isazgató parcellázó-vállalnfa, 
Horthy Miklós-ul ló. (BH3-II1). Helyszíni fel
világosítás Csopaki vasútállomásnál.

velvfirt-KerfiKparok
A BUDAI 11 FÉLSIKERE MERNE*  BEN’
Heméből jelentik: A Budai 11 csapata 

szombaton a sveszfáliui Merne együttesével 
játszott é.s /. / aranya félidő után ,1:.3 arány
ban végzett. \ budaiakon a fáradság jelei 
mutatkoztak s ennek tulajdonítható, Imgv a 
gyenge harmadosztályú csapatot nem sike
rűit legyőznie.

A „BRÜSSZELEN KERESZTÜL"- 
ÜSZŐVERSENYT DEITERS NYERTE 

Brüsszelből jelentik: Vasárnap bonyolították 
le nagy érdeklődés melleit a „Brüsszelen ke
resztül" négykilométcres tiszóverscnvl. melvet 
harminc ellenfelével szemben Dctlers német 
bajnok nyert meg, 1 óra II perces idővel.

A SLAVIA KIESETI' A SZÖVETSÉGI SERLEG 
KÜZDELMEIRŐL

Prágából jelentik: Vasárnap jál szólták a sző- 
vetségi serleg elődöntőjét, ami ly iek Hírén az 
SK Kiadna 1:1 arányban végződön (él .lő ul.m 
5:2 arányban legyőzte a Slaviát, nmelv most 
elsőizben esett ki a szövclsógi serleg küzdel
meiből,

SUSANNE ÉS KARÉI, - EGV FILMPÁR
Prágából jelentik: Karéi Kozcluht 

európai filmtársnság szerződtette 
kporlfllm főszerepére. Kozeluh 
valószínűen Susaiuic Lcnglcn lesz.
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A Ferencváros nagy győzelemmel 
korrigálta nagyváradi balsikerét

Ferencváios—Kinizsi 8:1 (3:1)
Temesvár, augusztus 20.

(A Hétfői Napló tudósítójának tclefon- 
jclntésc.) Nyolcezer főnyi közönség volt 
kiváncsi u Ferencváros temesvári bemutat 
hozására, amely alkalommal a Kinizsi, Ró

ttmánia ezévi amatőr bajnokcsapata volt 
zöldfehérek ellenfele.

A Fradi a szombati nagyváradi vere
ségit remek, szép játékkal egy csapás

sal feledtette.
A 15. percben Sáros! szerezte meg a vezető 
gólt, majd a 25. percben Toldy fejesgólja 
következeit, A 32. percben Táncos beadását 
Sárosi lejjel továbbitolta a kapuba. Belejc- 
zé» elült 3 perccel Zenitemet sikerült az 
eredményen szépíteni. 3:1.

A második félidőben a Kinizsi teljesen 
háttérbe szorult, a Ferencváros erőteljes tá
madásai következtében. A további gólok so
rát Kemény nyitotta meg, a 4. percben 25 
méteres bombájával. A 21. percben Sárosi, 
n 25-ikben Toldi, a 34-ikben Kemény s a 
44. percben ismét Sárosi volt a gólszerző.

A mérkőzés végén a pompás játékot 
mutató Ferencvárost a közönség meleg 

ünneplésben részesítette.
'Külön külön vállra vették n nagyszerűen 
irányitó Sárosit, a pompás kitöréseivel be
mutatkozó Toldit, az ideális balfjátékot 
bemututó Lázárt és hosszas ünneplés járt 
ki Aáncosnak, részint mert kiválóan ját
szott. részint pedig mini régi jó ismerősi 
üdvözölte őt a közönség.

k BI OAl 11 VASÁRNAP SEM TUDOTT 
GYŐZNI

Dortmundból jelentik: A Budai 11 vasár
nap a VFH Allemania együttesének volt a 
vendége, amellyel nehéz küzdelmet vívott.

Afélidőben az Allemanie 3:1 arányban ve- 
teteit, úgyhogy a budaiaknak minden ere
jük latbavelésérc szükség volt, hogy a mér
kőzést döntetlenné tegyék. Ez. sikerült is. 
Végeredményben 4:i arányban egyezett ki 
a két csapat.

ELMARADT A HUNGÁRIA -BEUT1IENI 
MÉRKŐZÉSÉ

jelentik: A Hungáriának ereBcuthcnből

WEEKEND-NAPLO
Még egysser a Népsziget — Podoletz — Miért 
mellőzi az Evezős Szövetség a „vadakat"?

A népszigeti fronton tisztult valamennyire a 
helyzet. A kikötrtpurancsnokság a héten nyilat
kozatot adott ki. amelyben nz alsószigeti csó
nak- és weekend-húzuk tulajdonosait megnyug
tatja, hogy a liszlii'öorvos kijelentései csak a 
felsőszigetie vonatkoznak. Vájjon a felsöszigeti 
rsónnkházasokat ki nyugtatja meg, hogy nem 
leszik tönkre őket. .ízért, mert a csatornák 
miatt ihatatlan az újpesti viz.

♦
A vndevezösök táborában érthetetlennek és 

sérelmesnek találják, hogy az Evezős Szövet
ség az l.urópabiijnoksng megrendezésénél teljé
jén ügyeimen kívül luigyl u a harmincezer vad
evezőül. Nem vadevezösverseny*  kre gondolnak 
ők, amikor ezt mi ndjük, hanem arru, hogy 
valamiképpen talán ök is .segítségére lehelné
nek a nemzeti ügynek. Azt mondjuk vadevezüs- 
körökben, hogy versenyek alkalmával elkerge
tik őket a pesti DunaágbóJ és igy egy versenyt 
s<-n» nézhetnek végig. Itat itt bizony hiba tör
tént eddig. A vadcvtzősök hatalmas táborát 
nem elkergetni, hanem oda kellene édesgetni a 
versenyek idejére Az Eurónabujnokság végre 
meghozta azt is, hogy n pályát száz méteren
ként bójákkal fogják kitűzni. A bójákon kiviil 
a parihoz erősített kötelekbe fogódzva elhelyez- 
kedhetne a töhhezer vndevetös-csónnk, Impo 
zAni keretet adva a versenynek. Ez a tömeg a 
lelkesítésével és hangos buzdításával győze
lemre segítené a llaii.í.at és nagyobb propagan
dát fejtene ki az evetőssport érdekében, mint 
száz sajlókomniüniké.

★
Elment a Guszti bácsi, elvitte magával szerel

mese, <i Duna. Halálával kapcsolatban külön
féle verziók kerültek forgalomba és sokak elölt 
érthetetlen, hogy a kitűnő úszóval a válliyérő 
vízben, hogyan történhetett szerencsétlenség. 
Mindegy, akárhogyan is történt, segíteni úgy
sem lehtl már a jó Podoletz bácsin. Sokszáz 
csónak van a Dunán, amelyet Ö indított első 
útjára Ezeknek a gazdát mindig szeretettel gon
dolnak a jókedótyü Guszti bácsira, aki megtani- 
futta ókét szeretni a Dunát.

*

A kikötési tilalmak minit mái annyi sok pa
nasz hangzott cl a dunai evezősök körében, 
hogv azt hinné az ember, újabbakkal már nem 
is tetőzhetik a parltulajdonosok a dolgokat. 
Sajnos, tévedés. A legutóbbi viharos vasárna
pon a f» lsüszigeten egyenesen életveszélyessé 
vált a helyzet) A háborgó Dunán a legtöbb 
csónak megtelt vízzel és a szorongatott helyzet
ben I vó evezősök végső erőlesiitéssel igyekez
tek a part felé menekülni. .4 parti örök azon
ban ahelyett, hogy segítségére siettek volna a 
bajbajutott evezősöknek - - visszaparancsollák 
őket a viharos Dunára. Meg kellene valahogy 
értetni ezekkel a pnrtbizlosukknl, hogv vannak 
meg nem írott emberi lörvénvek és kötelessé
gek is, amely alól ók sem vonhatják ki mugu- 
Mt-

ilelilcg ifi kellett volna vasárnap mérkőznie 
az /■'<. lleuthcnnel, azonban a mérkőzés el
maradt, mivel a Hungária Spanyolországba 
folytatta aljái. A hlllheni vezetők készséggel 
hozzájárultuk a mérkőzés elmaradásához, 
amely*I  az ősz folyamán később megállapí
tandó terminuson fognak lejátszani.

\Z ÓBUDAI PROFIK GYŐZTEK GERÁBAN

Hérából jelentik: A III. kér. FC. kétezer 
főnyi közönség lőtt szép és nívós mérkőzést 
vívott a Sp. Wne kér csapatával, amelyet 
I.-2 (1:1) arányban fölényesen legyőzőit. Az 
óbudaiak minden részükben fölülmúlták az 
ellenfél hasonló csapatrészeit s megérde
melt győzelmet szereztek.

LAUBER DEZSŐ NYERTE MÜNCHEN 
GOLF-NAGYDUÁT

Münchenből jelentik: A nemzetközi golfver
seny, amely München város nagydijóért folyt, 
vasárnap befelycződÖU. Mint előrelátható volt. 
a nagyilijat a sokszoros magyar bajnok, Lan- 
ber Dezső nyerte, aki ezenkívül a páros ver 
senyben is győzőit. Lauber Dezsőt nagy ünnep
lésben részesítették s tiszteletére München vá
rosa bankettel rendezett.

UJ KEREKPÁROS VILÁGREKORDOK
Brüsszelből jelentik: Van Ilont belga kerék

páros versenyző vasárnap kísérletet tett az 
egyórás vezetőnélküli világrekord megjavítá
sára, nml azonban nem sikerült, ellenben az 
5 és a 10 kilométeres világrekordokat megjaví
totta. A/. 6 kilométeres távon 6 perc 25 mp.-es, 
a 10 kilométeres távon pedig 13 perc 03.6 
mp -es ideiével a svájci Egg világrekordjait a 
múltnak adta át.

A DEBRECENI KASÉ VERESÉGE 
NAGYVÁRADON

Nagyváradról jelentik: A D. KASÉ vasárnap 
Nagyváradon játszott az ottani. Törekvés csa
patával. amelytől 3:2 (2:0) arányban vereséget 
szenvedett.
BECSBEN MEGINDULT A FUTBALLSZEZON

Bécsből jelentik: A ligabajnokság küzdelmei 
vasárnap megindultak. Mindjárt az első alka
lommal két régi rivális, az Admlra és a Ra 
óid találkozott. Rendkvül nehéz harc után az 
{dmira győzött 4:8 arányban, noha félidőben 
még a Rapid vezetett 1:2-re.

Ha megnéztük nz érem egyik oldalát, ne 
menjünk el a másik mellett sem szótlanul. Ha 
igazuk van az evezősöknek Sok esetben a part
biztosokkal szemben, egy esetben feltétlenül a 
partblzhrtiokiiak vai. igazuk. Ez az eset az, 
hogy egy szép vasárnap után a sziget egyes ré
szel olyanok, mintha szemétrakodótelcpek vol
nának. Zsíró.*-  é*  csomagolópapirosok, üres 
konzervdobozok, törött üvegek csúfítják a bok
rok töveit és a szél szcrlcszéjjcl hordja nz illa
tos mezei virágok között Ha otthon tudunk 
vigyázni a rendre és van érzékünk a tisztaság 
Iránt, miért ne lelntne akkor h, ha vendég
ségbe megyünk?

♦
Pofon csattant a leyulóbi napokban az egyik 

legnagyobb meekend-tclepünkön. Egy jampcc 
külsejű fiatalember szive választottjával és egy 
kis japán pincsivel sétált, közben szemtelenül 
ránevetett mindet, nőre és megjegyzéseket lett. 
Az ottlévő fiatalemberek bosszankodva nézték 
egy ideig, de nem avatkozhattak a dologba, 
mert nem hallották a megjegyzéseket. Egyszer 
csak hátraszól a pincsinek a hősünk röhögve:

— Gyere Gandhi, zabáij. ne koplalj!...
Mintha csak err± vártak volna a fiatalembe

rek.
— Micsoda? Gandhi? Ssabadsághösröl elne

vezni egy kutyát? ízléstelen fajankót...
És hullottak a pofonok a Gandhi megsérté

séért, de az is lehet, és ez valószínűbb, a jam- 
pecos, arrogáns viselkedésért...

(F. J-)

Cegléd uszodát avatott
Cegléd, augusztus 20.

Í.4 Hétfői Napló tudósitójának telefonjelen- 
tésc) Vasárnap avulták löl Cegléden az uj 
uszodái, amely szervesen kapcsolódik a nagy 
uszudaépilési programba. Kádár főmérnök, ux 
uszoda tervezője tonnás beszéd keretében 
udtA út az úszódnál dr. Sárkány Gyula polgár- 
mesternek, majd ifjabb Horthy Miklós, n 
Ml Sz elnöke üdvözölte a hires uiföldi várost 
a sportkulturu uj lemploinúiiak felép'iéséérl. 
Az Uszodaavulást követően uzsó- és vizipóló- 
mérkőzési bonyolítottak le, amelynek részletes 
eredinénvci a kövekelzők: '20(J m. gyors: 1. 
Körösi SZl E, 2 p. 20 8 mp, 2 Gyóji UTE, 3. 
Szélt. 1(si m. mell: 1. Bischltz 1 p. 35.8 mp. 
2. Dobos. 3. Éber. 50 m. hölgy mell: 1. Schvvulb 

53.2 mp., 2. Mester, 3. Zsadony. 10 > ni 
orv 1. Csányi FTC, 1 p. 24 mp., 2. Bú- 
'C, 1 p. 24.2 mp. '200 m. mell: I. Gyulay 

N \C. 3 p. Olt.6 mp. 2. Bruckner. 100 m. hói:
1. Mészáros 1 p. 23 2 mp.. 2. Dobrina. 100 m 
liyors: I. Kánássy MAC, 1 p. 04 nip„ 2. Körösy 
SZl'E, 3. Széli. kOl) m. 'ifj. gyors: 1. Laczkó 
Kaposvár, 6 p. 39 mp. AW ni. gyors: 1. Gyóji. 
UTE, 19 8 p. 3X30 m. urg|jc« slufita; 1. MAC
2. SZL’E ’A, 3. Rp. kombinált.

MAC—Budapesti kombinált vlzlpólómérkő-

MARCE

ii francia boxolósampion mielőtt kemény tréningjéhez fogna, elbúcsúzik ifjú feleségé
től az ex-Taitard kisasszonytól, a volt futó bajnoknőtől és gyermekétől, a kicsiny 

Danié le-től

VASÁRNAPI
SPORTHÍREK

X Ruszlnszkó válogatott futballcsapatának 
döntetlenje Debrecenben. Debrecenből jelen
tik: Ruszinszkó válogatott labdarugócsapata 
volt vasárnap Debrecen vendége. A vendégcsa
pat 0:0 arányban döntetlenül végzett. Az első 
félidőben a Ruszlnszkó nagy fölényben játszott 
és csak a kapus jó védése mentette meg a ma
gyar kaput a góloktól. Szünet után feljött Ke
let csapata is, de a kiválóan működő ruszinsz- 
kói védelem mindent mentett. A kétszeri ha
talmas zápor után alig voil közönség a mérkő
zésen.

X A Testvériség bravúrja. A vasutasbajnok
ságban a Testvériség lelépte a délnyugati baj
nok PVSA’-t és igy jobb gólaránya révén az 
elsőosztályban maradt. Testvériség—Pécsi VSK 
13:3 (6:1). Góllövők: Linké II. (5), Keresztes 
(3), Ottávi II. (2), Nagy (3), 111. Puszpán (2) 
és Katona.

X Propaganda vizlpólőmérkőzések Hatvan
ban. Hatvanból jelentik: Vasárnap a MUSz egy 
kombinált csapata játszott a MOVE Egri Sport 
Egylet csapaiával, 0.1 arányban biztos győzel
met aratott. A Szolnoki MÁV együttese viszont 
a Hatvani AC legénységével mérkőzött s a szol
nokiak 6:5 arányban győztesen szálltak ki a 
vízből.

X Miskolci vlzlpőlók nemzetköz! győzelme. 
Miskolcról jelentik: A miskolci atlétakör lilla-

Aderno-Orpingfon-Sikex*
a Szent István-díj befutója

Hcsp idomár, aki

és C.setepátéval két 
győzelmére közel 

a tolalizatőr.

Budapesti lóversenyek
Pazar keretek között folytatták le a nyári 

szezon kimagasló eseményét a Szent István- 
dijat, melyről lapunk má shelyén számolunk 
be. A nagyszerű külsőhöz teljesen méltó volt a 
nap sportja, különösen pedig a nagy dij küz
delme. Kilenc ló elsöklnsszisu telivér pályázott 
az értékes díjéit s a start után behozhatatlan- 
nak látszó előnnyel Casanova szaladt meg a 
mezőnyből. Az .egyen isben azonban már tömö
rült a mezőny, a távnál pedig Orpington, 
Aderno és Siker törlek előre. A három ló iz
galmas harcot vivőit, de az utolsó métereken 
előnyös súlya Aderno javára billentette a mér
leget. Nagyformában volt „1.1
Már enyémmel, Furcsával és Violával három, 
Issekutz pedig Csicsónévat és “ .......................
versenyt nyert. Az utóbbi 
húszszoros osztalékot fizetett

I. FUTAM. 1. Mr. C. Wood Már enyém (2) 
Schejbal. 2. Do it now! (3) Szokolai. 3. Rapallo 
(l és egy fél) Gutái. F. ni.: Kereső, Habari, 
Neptun, Raltrape, Palcsi, Puskupnr. Tol.: 10:24, 
10, II, 10. — II. FUTAM. 1. Blaskovich A. 
Furcsa (6) Schejbal. 2. Rózsabhnbó G. (2 és 
fél) Esch. 3. Vajk (20) Tóth A. F. ni.: Dénes, 
Divhor, Liliom, Ostoba, Forrós, Bella, Gay 
Marika. Bravó, Charles, EÍTendi. Tót.: 10:66, 
24. 10. 86. - III. FUTAM. 1. Issekül*  G.v.-né 
Cfllcsóné (4) Weissbach. 2. Gitano (6) Gutái. 3. 
Csatlós (6) Csula. F. ni.: Salviilor, Constil, Li- 
vorno. Arató, Szép Angyal, Puszta, Judllh, 
Benurivage. Tol.: 10:55. 19. 27, 2! — IV*
Szent latvún-dlj. 1. I.csvári ménes Aderno (2 
és fél) Tóth A. 2. Orpington (8) Eseh. 3. Siker 
(12) Gutái. F. ni.: Canova, Livius. Ducl.y, Ad
mirális, Casanova, Kiszoinbor. Tót.: 10:43. 18. 
21. 23. — V. FUTAM. 1. Blaskovich A. Viola 
(4) Schcibnl. 2. Vou^ó (10) Gutái. F. m.: Béllé 
Pojile, Arslcro, Casablanca. Csirkefogó. Tol.: 
10 67. 25. 25. — VI. FUTAM. 1. Issokulz Gy.-né 
Csetepaté (12) Balog. 2. Vakmerő (6) Klimscha.
3. Pipiske 110) Szelgvörgyi. F. m : Sylva, Ha
rcin, Rih, Szittya, Verity, Bi'dór, Csopak, llor- 
niss. Pclea.ior, I.ciln, Csengőd. Tat.: 10:193, 52, 
41. 47. — VII. FUTAM, t Horváth F. Módos 
(6 Pajor 2 Corunn (3' Gulyás S. 3. Mint a 
mrdór 1101 Folting A. F. ni.: Africanus Emlék. 
Kolchis, Biri, Ónod. Róna. Vadvirág, Reboccn, 
Galiba. Tol . 10:100. 36, 33, 27. — A Furcsa— 
Csicsóné double B:193.

Bécsi lóversenyek
A vasárnapi bécsi versenyek részletes ered

ménye a következő; 

füredi sport- és turistaosztálya a miskolci va
sutas sportklubbal karöltve a hámori tavon 
vasárnap úszó- és nemzetközi vizipólómérkő- 
zést rendezett, amelyen az eperjesi torna- és 
vivóegyesület, miskolci, szolnoki, óZf'i, diós
győri, tatabányai és budapesti úszók vettek 
részt, szám szerint ,90-en. A nemzetközi vizi
pólómérkőzés során az MVSC 5:1 (3:1) arány
ban győzött az eperjesi TVE ellen. Góldobók; 
Rosenberg 4 és Molnár 11.

Sátor....  12.80
összes sportcikkek legolcsóbban

OASSNER, TerAx.ktfrut

X Az orosházi vízipólózók veresége Buda*  
pesten. A MUE lágymányosi pályáján az NSC 
bajnoki mérkőzésen vendégül látta az Orosházi 
UE csapatát, melyet 4:2 (3:0) arányban legyő
zött.

A BOCSKAY SZÉP GYŐZELME 
MUNKÁCSON.

Munkácsról jelentik: A debreceni Bocskay 
vasárnap szakadó esőben 3:0 (1:0) arányban 
szép győzelmet aratott a Munkácsi SE csa
pata felett. A Bocskay góljait Vincze, Teleki 
és Fovács rúgta, A második félidőben a 
munkácsiak Sirokai nevű játékosa a lábát 
törte. A játékidő letelte előtt 6 perccel a 
nagy eső miatt a mérkőzést be kellett czflna 
tetni. ’ i I

I FUTAM. 1. Metropolis (pari) Szilágyi. X 
Freya (2 és fél) Szabó. 3. Cricketer (16) Va
lentin. F. m.: Niobe, Favorilin, Llght, Fellow, 
Colocamba, Vidor, Ruth. Tót.: 10:17, 18, 13, 
80 — II. FUTAM. 1 .Bandita (2 és fél) Szabó 
L. 2. Derítő (7) Mihalovics. 3. Monté. (2 és fél) 
Hollcr. F. m.: Passat, Chcstnut, Nurmi, Sám
son. Tót.: 10:45, 10, 23, 13 — III. FUTAM. 1. 
Taquln (5) Mihalovics. 2. Sovrana (6) Valen
tin. 3. Barcs (4) Hollcr. F. m.: Vilja, Leicester, 
Kinoprinc, Heliane, Primus, Jolanda. Tót.: 
10:50, 23, 16, 18. — IV. FUTAM. 1. Star (3) 
Gulyás B. 2. Corvus (pari) Szabó L. 3. Rck 
(4) Houra. F. m.: Carevic, Roxane. Tót. 10:33, 
13, 11. —V. FUTAM. 1. Gin (I és fél) Ontó. 2. 
Verniouth (2) Kovács. 3. Cyprienne (5) Kapott- 
sek. F. m.: Szeles III., Szigetvár, Savannnh, 
Parsifal. Tol.: 10:10, 11, 12. 12. — VI. FUTAM. 
1. Salamba (2 és fél) Szabó L. 2. Talisman (8) 
Tausz. 3. Isolabella (8) Tóth B. F. m.: Daggcr, 
Sonnenwelde, Michéle, Happv horse, Bellától', 
Cascade. Tót.: 10:29, 18, 33, 28.

aiER»
Magyar Légiforgalmi Rt

IV, Vád arra I ♦ Teleién II-S-8Z
NYÁRI MENETREND

7.15 13.41) ind. BUDAPEST érk. 13.20 18.55
8.50 15.00 érk. WIEN ind. 12.05 17.3U

Naponként, vasárnap kivételével.
9.00 | ind. BUDAPEST «rk. 4, 1S.0O 

Ímo I H;mamim , iw 
13.30 * érk. VKLENCK ind. | 10.30

Ind. BUDAPEST írk. a 
érk. ujj..,. Ind. T 
ind. érk. I
érk. KAPOSVAH ind. |

MO
7.M
7.20 
Í.UÜ

Az autóbusz Václ-utea I. szám alól 4(> porc
cal a repülőgép indulása előtt Indul.

Kombinált repü'ő autóbusz hajójegyek 
a Budapest—Wien vonslon 52.— pengős 

árban oda vissza.
Liviéit éa csomag/cr/f küldfa légipostán ! 
Menetrendet va^y díjszabást kívánatra 

bérmentve küldünk.
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ISÉIDl...
Végre essék szó Valakiről, aki • magyar 

vszósporlban ntm a megszokott önvényvaeu 
járt, akiben forrott a kló úgy fes aki türelmet- 
lenül hajszolta az alkutu munkát.

Kora ifjúságiban mint neves uszóbajnok 
tehetségével, majd később szerény és mégis 
férfias túllépésével sok barátot szerzett ma
gúnak. A katonai pálya azonban korán elvonta 
ot ü versenyaisslőb

A húuoru ot is kiállította a küzdőtérre, ahol 
becsülettel, tudással és vitézül állta meg a he*  
lyct, mert magas kitüntetésekkel díszítve tért 
vissza hazájába, hogy atulan felajánlja szol
gálatait kedvenc sportjának: az uszúsporlnak.

Megírta ama emlékezetes szózatát, amellyel 
élctrenivla a vidék uszósporljál, uszókeruiv- 
lekre osztotta az országot és minden kerület 
étére irányítóul egy íovarusi nagyegyesülclel 
állitoll.

Amikor a gyors sikerek késtek, a türelmei- 
jenkedöknek azt mondottal

— Elűszvr uszodák kellenek. Ét lesznek 
uszodák.

Sokan megmosolyogtuk az optimistái, de 
vitéz Belay Aiujos natadt a maga utján előre, 
a célja felé.

Az évröl-évre megismétlődő kongresszusi 
versenyek sorra felszínre vetették az uj tehet
ségeket. Csak akkor torpant meg kis időre n 
vidéki szervezés lázas Irama, amikor a vidék 
vezérét magas katonai beőszlása külföldre 
szólította. Azonban a sok-sok energia, amit 
Béldy Ideái és elképzelései oltárán feláldozott, 
meghozta gyümölcsei: az elindítóit gépezetet 
nem leheteti megállítani: Eger... bteged .. • 
Orosháza ... Pécs ... stb.

Jó Komjádi Béla hivő szavára külföldről 
történt hazatérése után, újból kezébe v<elte a 
kormánykereket és ettől a perctől kezdve a 
munka irama ismét nekilendült. Most már 
azonban fontos munkakör foglalkoztatja Bél- 
dyl és mindenki szívesen dolgozott Béldyvel 
—- a közös célokért.

Uszodák születtek — 70 napok alatt, uj és 
újabb tehetségek bukkantak fel a vidéki vize
ken és az uszószövetség a vidéki kongresszusok 
megrendezését mégis beszüntetni kénytelen.

Minthogy a kongresszusok rendezése vitéz 
Béldy Alajos ötlete és érdeme volt, kérdezzük 
meg őt ebben az ügyben is fogadjuk el uz ö 
állásfoglalását, meri, ha az ő véleménye is az, 
hogy a vidéki kongresszusok fölöslegesekké 
váltak, úgy az az érzésem, hogy Béldg uj*  
utakra Irányítja a vidéki uszósport előretörő 
tank j ért és ehhez az uj munkához sok szeren 
csét és kitartást kívánunk neki.

Boros Ödön.

HALLOTTA?...
... hogy Düsseldorfban Forluna-utcának ke

reszteltek egy utcát annak Örömére, hogy a 
Fortuna nyerte a bajnokságot. (Soroksár sok
kal előbb elérte mór ezt, pedig csapata nem is 
lett bajnok. Sőt...)

... hogy Perry, a kiváló angol tenniszsam- 
pion 3ő ezer kilométert utazott ebben az év
ben a tenniszversenyek miatt. S még mondják, 
hogy nincs amatőr önzetlenség... inkább egy 
órát sem dolgozott ebben az évben, csak uta
zott.

...hogy a Colo-Colo csilei bajnokcsapat, 
Orth Gyuri volt csapata pénzszerző túra cél
jából Európába jön. Nohiszen ...

... hogy az angol Henley-regatla döntőjére 
négy font, száz pengő a belépődíj. A magyar
evezősük örülnének, ha az összbevétel ennyi 
lenne.

... hogy Erminio Spalla, Olaszország volt 
hoxbajnoka drámát irt, amelyet Rómában már 
el fiadé*-a  tűztek. Most csak az hiányzik, hogy 
D'Annunzlo botolni kezdjen.

... hogy tévesek a kiváló melluszó vidéki 
nősüléséről szóló hírek. Vidékről szó sincs. El
lenben Pesten...

... hogy a MUSz hajókirándulásán rossz 
volt a hangulat.

... hogy ugyanezen a kiránduláson humorá
ról ismeri vizipólózónk tányérokat dobált a 
vízbe, hátha akad vállalkozó a — tányérkere
sésre. Nem akadt. Még a vezetőség köréből 
sem,

... hogy Lenkev Magda rokonsága bővült. 
Édesanyjának Berlinben kisleánya született.

... hogy Kahos Bandi Ellen Preiss törvivó- 
vilúgba jnoknö társaságában üdül Abbáziában. 
Ugyanekkor az érdekelt magyar vlvónö Metsal- 
fenek és Spitznek gulyást tálait.

... hogy kiváló atlétánk szívesen elcsend- 
zselné szép, fehér bőrét Melcalfe 103-as világ- 
rekordjával. Wetcalfe u hír hallatára — nem 
bujt ki a bőréből.

... hogv udvariatlansági világrekordot állí
tott fel a MUSz: nem küldött meghívót a nagy 
versenyre a Nemzeti Sportuszoda igazgatójá
nak.

... hogy neves futhallbirónk rövidesen meg
nősül. Hír szerint nem bírja elviselni a közön
ség — szidalmait.

• ■. hogy Lcnkey Magda ingadozik. Megkér
ték Malagán a kezét. Az illető egy gyárosnak 
a fia és szívesen ugrana fejest a házasság vi
zeibe — Magdával.

... hogy miiugró-bajnoknőnk az ugrásban 
uj műfajt kreált. Oly nagy volt a sikere a né
met úszók körében, hogy ide-odaugrált kö
zöltük.
-hogy a MUSz sétahajóján az Anschluss 

kérdése megoldódon. Az osztrák müugrónö és 
a német milugró szoros barátságot kötőitek. 
Minden külön értesítés helyett.

• • • hogy Zimmermann. az osztrák uszószö- 
vétség kapitánya a MUSz-lól elégtételt kért, 
mert egy magyar ujságiró azt irta, hogy az 
osztrák hölgyek lulhangosan viselkednek.

... hogy a 4X200 méteres staféta vereségéért 
■ szakértők a MUSz-t okolják A staféta tag- 
jai ugyanis felügyelet nélkül töltöttek huszon
négy órát a verseny, elölt.

A bécsi csodakapust kölcsönadják 
az osztrák válogatott mérkőzésekre

Már árusltlák Glasgowban a skót-osztrák válo
gatott meccs /egyelt — Érdekes sporthirdetásek

Bées, aug. 20.
(A Hétfői Nap'ő bécsi szerkesztőségétől.) 

Közvetlen befejezés előtt áll a bécsi futball 
uborkaszezonja és rövidesen megkezdődik a 
nagyüzem az összes pályákon. A kora-szezón 
első kellemes meglepetését a Wundermann- 
schaft szerezte híveinek, amidőn a mull héten 
8:t (6:0) arányban könnyű győzelmet aratott 
Grác varosának válogatott csapata felett. Mcisl 
Hugó nemcsak az eredménnyel, de a játékosok 
formájával is meg lehet elégedve és máris bi
zonyosra vehető, hogy az osztrák válogatott az 
őszi szezónban is kitünően fog szerepelni. Grác 
ellen 11 következő felállításban játszottak: 
Haftl, Ralncr, Seszta, Nausch, Schmistik, Wag
ner, Zischek, Gsehmeidl, Sindelar, Binder Vtér
tél. Ez a felállítás azonban még csak keretnek 
tekinthető, főleg mert nincsenek képviselve 
benne az Admira júlékosai akik nagy külföldi 
túrájukról érkezvén, a hét végéig pihenlek.

A Wundermannschaft kapuját az előjelek 
szerint Hiden utódai, Raftl és Platzer fogják 
védeni. Mindkettőn megbízható jó játékosok, de 
n csodakapus képességeivel nem rendelkeznek. 
Megjegyzendő egyébként, hogy az osztrák szö
vetségi kapitánynak nem kell lemondani Iliden- 
rőt. A párisi Raclng Club ugyanis nemrég udva
rias levélben közölte a szövetséggel, hogv válo
gatott mérkőzések cselén készségesen kölcsön
adja Hident. Értesüléseink szerint azonban az 
osztrák szövetség nem fog élni ezzel a kedvez
ménnyel.

♦
„V«er durch österreich" címen óriási stafé

tát rendeznek az ősszel, amelyen nem kevesebb, 
mint 4000 futó fog risztvenni. A táv két részre 
lesz felosztva. A Bregénz—Wien közötti 700 
kilométeren 2200, a Lienz—Wien közötti 670 
kilométeren pedig 1800 versenyző szerepel.

„Tataroznak" a futballszanatóríumban...
A futball tilalmi ideiében, a labdarúgás holtszezonjában friss 
futballsérültek nyomják az ágyat a fu ballkórház betegszobáiban

A futball veszélyes üzem. Elég bajt és gon-' 
dót okoz uz egyesületek vezérkarának, amikor 
n csapatösszeállításnál számbaveszik az intakt 
harcképcs anvacot és az esélyek latolgatásánál 
a számadások passzív oldalára helyezik a láb
én kartöréseket, a térdsérüléseket, no meg a 
porcleválásokat.

A Glück-szanatórlum felé veszik az irányt 
vasárnap délutánonként a mentőautók, amelyek 
egyre-másra szállít jók be a különböző amatőr- 
és profimérkőzések futballsérült jelt a főváros 
perifériáin fekvő nagy- és kispályákról. Hétfőn 
reggel derül csak ki, hogy a szanatórium úgy
nevezett „futballszalonjában" minden hely el
kelt, sőt pótágyat is be kell állítani.

Amikor évadnyitó szemlénk során benyitot
tunk a gyógyintézet halijába, nem hittük 
volna, hogy

g labdarugó*  hnltsrrconjának végén ??!■• 
futballsérültek csapatát találjuk a kór

házban.
Pedig Így van. Mert — amint Kreisz László 

doktor, a futballista-lábak népszerű rekon- 
slruktöre bennünket informál, — az évadnyi
tóit megelőző tréning-meccsek „kiegészítik" a 
jobb játékosokat, még mielőtt résztvennének a 
bajnoki pontokért vívandó harcukban

— De hogyan?

„BAJNOKSÁG" „ . n,pok.
kai a futball startja előtt lázba ejti a három nagy csapat híveit

Látogatás az Újpest, a Ferencváros 
és a Hungária klubtanyáin

Még csak néhány nap és a futball hivősere
gének nem kell többé programot csinálni va
sárnapra. Elnéptelenednek vasárnap délutá
nonként a knvéházak, de ezen a vasárnapon 
még elfogjuk a forraszokon a három nagy 
egyesület cgy-egy lelkes drukkerét.

A „DUMAVAR“ TERASZÁN...
Az Újpest lelkes hívével a „Dumavár" tér- 

raszón találkozunk, miután egy kellemes dél
utánt töltöttünk el az újpesti uszodában.

— Mit vár az uj szezontól? — tesszük fel a 
kérdést.

— Győzelmet a bajnokságban és a kupában 
egyaránt. Mert az a tény, hogy tavasszal a for
máját vésziéit csapat a kupái a kezéből kien
gedte, legjobban a „Dumnvór“ tagjainak fáj. 
Az idén már teljesen együtt lesz a csapat, 
amely az elmúlt szezonban még nem volt 
eggyéforrva. Végre egészséges mór Ricsi is. 
helyen van a védelem, a fcdezetior é» a csatár
lánc is és igv nem félünk semmitől. Nekünk, 
drukkereknek elég volt már a hosszú szünet
ből és áürclmetlonül várjuk már az évadnyitót.
A „B’KÖZÉP4' SE HAJÍTANDÓ AJÁNDÉKOZNI 

A KUPÁT ÉS A BAJNOKSÁGOT
A főváros egy másik részében hörplntl ki 

éppen feketéjét a „R-Közép" egyik kitűnő 
hangú reprezentánsa, amikor ceruzával a ke
zünkben elcsípjük. Itt már szakszerű választ 
kapunk:

— A Ferencváros vezetői — mondotta — a 
lehetőségekhez képest kitünően oldották meg a 
csapat újjáalakításának 1 kérdését. Moóré 
valóbnn klasszis játékos a maga posztján, 
aminthogy Sárost is az a csatársor tengelyé
ben. Persze, Tu ragért kár. de (és ilt egy fölé
nyes gesztussal legyint) kellett segíteni már a 
Hungárián. „Hogy adja", hogy a bajnokságot 
és a kupát is megnyerjük?

Magát a stafétát a Dollfuss-komiány állal ala
pított ..nemzeti ellenállás pártja", a Vaterládi- 
sche Fronf-propagandának használja fel.

*
November 24. a terminusa Glasgowban meg

tartandó skót-osztrák válogatott mérkőzésnek, 
de dacára a távoli Időpontnak, az ottani szoká
sok szerint máris megkezdették a jegyek elővé
teli eladását .

♦
Az utóbbi időben mindgvakrabban előforduló 

eset, hogy a külföldi spoi hajlóban hirdetések 
utján keresnek játékosokat az egyesületek vagy 
viszont. Úgy látszik, hogy ez a forma leginkább 
Svájcban honosodott meg, mert az ottani ve
rető sportorgánumban, a Züricher Sport című 
lapban hasábszámra találunk ilyen közlemé
nyeket, amelyekből kuriózumként itt adunk
párat:

KAPUS. A.KI 14-SZER VOLT TAGJA A 
MAGYAR VÁLOGATOTT CSAPATNAK.
eredményesen szerepelt svájci egytrick- 
nél is. szerény igényekkel szerződést 

keres.
Találós kérdés: KI ez a szerény Igényű ma

gyar kapus?
KITŰNŐ KÉPESSÉGŰ JOBB ÖSSZEKÖTŐ, 

n svéjcl határ mentén lakik és • máso
dik olasz divízióban mükőiött eddig, 
havi 200 frank fizetéssel alkalmazást 

keres.
Végül két amatőr (?) hirdetést

ÜGYES KERESKEDŐ, elsőrangú csatár 
(eddig a 3-^T. ligában szerepeli) vállal 

bárminő alkalmazást.
FODRÁSZSEGCD kerestetik egy nagyobb 
vidéki városba, továbbá egv KERTÉSZ 
és egy LAKATOS kaphat azonnal biztos 
alkalmazást. CSAK Jó FUTBALLISTÁK 
Jönnek számításba. Aalánlatokat .............

j"ligére * kiadóba.
Andor León

— ügy, hogy a tilalmi időben a proficsapat 
elmegy a vidékre, miután Pesten a futball ti
los — mondja Krei«2 doktor. — Tréningmcccs- 
re szükség van. Nos, a vidék! csapat prerttizs 
kérdést csinál abból, hogy a válogatott játéka 
sokkal megtűzdelt pesti elsőosztályu profi
együttest legyőzze. És a játék hevében bizony 
nem éppen ritka cgy-egy komolyabb sérülés, 
esetleg csonttöréssel súlyosbítva. így történt, 
hogy most, az évadnyitó előM

• Kispest nem kevesebb, mint öt sérült Já
tékossal szerepel a szanatórium nyilván- 

tnrtó'kőnyvében.
Ezek közül kettőt operálni is kell. A kezelés 
alatt álló futballistákon kívül „tatarozás" alatt 
is áll még néhány játékos. Utókezelés: hölég 
iszap, diathermia. Mint például Takács II., Szé 
kely stb.

A sérülés a durva mérkőzés folyománya. .4 
játékostárs testi épségének megóvása nem ép 
pen futballista-erény.

A múlt futballévadban több, mint tzás 
csonttörési esete volt a futballkórháznak. 
Ezenkívül hetenként átlag M ambuláns fut- 
ballsérUll jelentkezik az amatőrök és a 

profik táborából.
Ezek a számok talán érdekelni fogják a fut- 

ballhlráinkat Is. í. j.

Mosolyogva jegyzem meg. hogy a fogadós 
nem szokásom. Es már induiok is tovább, 
hogy h „Kék-Közép'1 képviselőjét is megszóla
lásra bírjam:

A HUNGÁRIA HÍVE! IS GYŐZELMET 
VÁRNAK

Egy diplomatára bukkanunk, amikor ezt a 
kérdést szegezzük az áldozat mellének, vájjon 
a Hungáriáé lesz-e a bajnoki győzelem.

— Az ilyen kérdésre most, az évad kezdete 
előtt nem lehet még válaszolni. Természetes, 
hogy erősen készülünk és a Hungária gyara
podó drukxcrhada várja is a győzelmet. A 
csatársor végre elsőrangú. A „tank", hiányzott 
csak belőle. Most pedig Turayval végre meg
érkezett. A fodezetsor Kalmár és Magyar be
kapcsolásával kitünően feljavult. Na és a vét 
delinünk.. különb, mint a többié.

— De hiányozni fog Barátig és Cseh — vet
jük közbe.

— Oly biztosan nyerje meg a Fradi vagy az 
Újpest a bajnokságot, mint ahogy nálunk rúgja 
a gólokat Barálkyra pedig nincs szükségünk. 
Sebes sokkal jobb lesz.

Bizakodás lehűt — amint látható — van 
mind a három táborban. Igazán nein merünk 
n középegyesületek táboraiba elmenni, mert 
bizonyára ott is bajnoki győzelemre esküsznek.

De így is van ez jól. Mert mikor is remény
kedjenek a drukkerek, ha nem a bajnokaiig 
startjánál? Vermes Magda.

Hol SalAlkoaonk eatet HatfAa a
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A 38. NÉMET ATLÉTIKAI BAJNOK
SÁGRÓL

A kölni „Rheinsladion**  10.000 nézője előtt 
ünnepélyesen bevonulnak a bajnokjelöltek

Látogatás az európabajnoki 
evezősverseny kiiliöidi 

vendégeinél
Soha, amióta csak eveznek a Dunán, ilyent 

nagy érdeklődés meg nem kísérte az Evezős 
Szövetség munkáját, mint a napjainkban. Tel
jesen elcsendesüljek a b-lvillongások és min
denki, akinek köze van a magyar evezéshez, 
teljes erejével támogatja a szövetség vezetőit, 
:ikik meglepő tempóval Intézik a dolgokat. 
Augusztus elején a margitszigeti nagyszállóval 
szemben még szemétdomb és azon a téglák tíz
ezrei éktelenkedtek. A téglagyár vezetői elölt 
egészen értelmetlennek tűntek fel a szavak, 
hogy: Európabajnokság, Szövetség, nemzeti ér
dek slb. Három héttel a nagy verseny elölt, 
minden kérés és könyörgés ellenére, még a fü
lük botját sem mozgatták meg az igazgatók, 
hogy a téglákat elfuvarozzák. Erre jött a fait- 
accompli Egy szép reggelen üres leit a terület 
és azon Csonka Ferenc főmérnök emberei mór 
ácsolták a gerendákat, fúrtak, faragtak, kopa- 
e.soltak — és

alig fiz nap leforgása alatt elkészítették a 
monumentális FISA csónakházut.

\ téglák pedig a Latorca-utcából várják elszál
lításukat, mert oda lakollatta ki őket a szövet-

A csónakhűzhan a boxokon táblák vannak: 
Danmárk—Bclgique—Espagne- Francé. Polske - 
Nederland és még más országnevek felírásával. 
Hollandia legelsőnek érkezett meg a vendégek 
közül. A hangár helyén még csak az első kapa- 
vá’gásoknil Turlófiak, a" holland hajók azonban 
már megérkeztek. Egyelőre az EMTE csónak
házban kaptak szükséglakást. Pár nap múlva a 
versenyzők is itt voltak, számszerűit: harminc
ötén.

A nyolcasuk kicsit merevnek látszik, fnlón 
a hosszú úttól? De igen szépen mennek. Lát
szik, hogy most még csak stílusra eveznek és

mint ahogyan Reescr mester, a trénerük csi
nálja. Végigkíséri a négyest és egv jiárszor 
megállítja őket, melléjük megy és egész halkan 
nagvaráz nekik. Mikor visszajöttek, megkér- 
lezlem, mért nem használja a megíifnnl, mikor 
olt van a kezében; Mosoívogva legvi-il: — ha 
eddig nem használt a kiabálás, a verseny elölt 
az már nem segít...

A pair-oar, evezős szemmel nézve, gvönvö- 
riien ment. Abszolút tökéletesen összehangolt 
» kél ember munkája és a hullámos vizen, a 
•zclcs idő dacára egv hajszálnyit sem billen a 
hajójuk. Jens és Dekker ülnek benne Ezek 
föltétlenül megszorítják a Gölz-Machán ka- 
töst.

Feltűnő, hogy milyen rossz szabók lehelnek 
Hollandiában. A szép szál fiukon rosszul sza
bott, esetlen formájú ru’iák vannak. Pesti 
szemmel nézve, ál kellene mindegyiket adjusz- 
tálni. A mieink Összehasonlllallnniil clegánsub- 
bnk. Pedig ini szegényebbek vagyunk . . .

A vizitnxi a Hímgárla-szállótó. a e-óiiíikliázig 
napi tizenhét pengőért sziíllilnná n hollanduso
kat. Az üzlet azonban nem jött létre. — mert 
a villamos olcsóbbl Reggel kijönnek, végig
evezik a távot, azután n szállóba mennek ebé
delni. Délután újból tréning és utána haza va
csorázni. Mindezt ped:g villamoson, átszállás
tál tnrkilva. Hétfőn biztosan érdeklődnek majd 
a kisszakasz felől... Pedig nem lehel mon
dani, hogy nem gavallérok. A csónakház kör
nyékén a leiiniszlnhdaszedő-gvcrckek fapapucs
ban járnak és mindegyik zsebében csörög már 
cgypár ezüst hollandi pénz. Egyébként azt 
mondják: itt nősülnek meg, meri sehol ilyen 
szép lányokat nem látlak . .

Az olaszokról furcsa hírek keringenek. Állí
tólag már napok óta itt vannak Pesten, azon
ban még nem jelentkeztek Még feléje sem 
nézlek a csónakháznak, ahol a teljesen mo
dern, széjjelszedhető hajóik még becsomagolva 
várjik a gazdáikat...

Flileky József

X Kerti ünnepélyt rendez n Kávéházi Alkal
mazottak Sport Clubja augusztus 23-án este 
az Angol Park melletti, volt Grcgorits-vendéglö 
kerthtlyiségében. Műsor és tánc fogja szóra
koztatni a közön.ségfl.

X LövéAzverwnv Szegeden. A Szegedi Hét 
folyamán szeptember 2-án és 3-án a Szegidi 
Testgyakorlók Köre Szeged sz. kir. város egyéni 
és csapatbajnokságáért céllövőverscnvt rendez. 
E versenyen kerül először eldöntésre Szeged 
város remekművű vándordíja, egv ősmagyar 
nyllits-szobor, nielvet a Kitűnő szegedi szoh- 
rászmílvész, Tápay Antal készített. A versenyre 
minden magyarországi lövészegyesület nevez
ne! egy, vRgv több beles csapatot és minden 
magyarországi lövésr.'gycsület igazolt lövésze 
résztvehet. Nevezési határidő augusztus 28.



14 HÉTFŐI NAPLÓ Budapest, 1933 augusztus 21,

— Most három óra; az én számom ugy öl 
óru felé esedékes. Az első félidő utánig nyu
godtan maradhatok. Négykor távozom — 
leiéit a táncosnő.

Indullak a páholyok felé. A sajtótribün 
bejáratához támaszkodva állt Higgins. Ami 
kor meglátta a bankári, feléje ment, köszönt 
és félhangosan, hogy más nem hallhatlu. 
csak röviden ennyit mondott: „El van in
tézve".

Pierre Vanni bólintott. Egy kis kárör- 
Vcndő, komisz mosoly futott végig arcán.

Épp hogy helyeiket elfoglalták, pontosan 
hármat mutatott a stadion észukii kerítésén, 
az eredményt jelző tábla mellett kifüggesz
tett óra. Abban 
néző zugé) tapsa 
angol és rögtön 
Csapatot.

A „Blue-Star" 
feketenadrágos, 
hértrikós dresszükben. De a;

a percben ötvenezer főnyi 
fogadta a mezőnyre kifutó 
utánuk felbukkanó francia

játékosai csinosak voltak a 
kék csillaggal hímzett, fe- 

íz „Astoria" is jól 
festett, a fehér nadrág felett feszülő piros 
kékcsikos ingeikben. A pólya közepén, fél
körben állva, mindkét csapat „vigyázz" ál
lásban hallgatja végig az ünnepélyes angol 
himnuszt és a gyújtó „Marseillesl". A fotó
riporterek, filmfelvevők működése melleit 
megtörténik a kapitányok zászlócseréje, sípol 
a biró és máris megindul az akció.

Ködös novemberi nap volt. De az nngo 
lóknak nem is kellett az időjárás szürkesége. 
hogy megteremtse körülöttük a hazájukból! 
atmoszférát. Éneikül is, rögtön, otthonos 
természetességgel veszik birtokukba a pá
lyát és már is erősen veszélyeztetik a fran
cia kaput. De Delthiez remek bravúrral védi 
ki az angol center lövéséi, majd a kis Jack 
Lenhurst bombáját is zsákmányul ejti.

Francia részről buzdításnak is beillő ordi- 
tás és taps.

Most azok mutatják meg, hogy remekel a 
Csatársor. Zentay Béla ötletes elgondolásban 
irányítja a támadást. Nagyszerű labdát kap 
a szélre Imzódó Garlon lói, egyedül fut le 
és még rohanásban szédületes lövést küld az 
angol hálóba. 25-ik perc. Egetverő ordi'.ás. 
Az első francia gól.

„Zcnléj, Zentéj" kiabálják ütemesen a 
francia futballrajongók, jó hosszan elnyújt 
va, és „é"-nek ejtve az utolsó szótagot. És 
élesen süvít bele magyarul az „éljen Zen
tay". Mert hát, persze, olt drukkolt a tri
bünön a párisi magyar kolónia fulballsze- 
rclő csoportja is.

De ime, most az angolok is kombinálnak, 
driblijével átadja a labdái 
(„lapos passzt adjál", jut 
szava) most egyenesen a 

Ezt a láma- 
kornerre ügyctlenkedi. A tö-

XVebb ügyes 
Uack-nak, aki 
eszébe Iligins 
*,csodacsatárt" nyugtalanítja, 
dúst Rian 
meg zug.

Most megint a franciák kerülnek fölény
be. Róbert Cárion, a balösszekötő, ügyesen 
kanyarodik, átadja a labdát Zcnlaynak, aki 
hatalmas suttal bevágja az. angol hálóba 
Barmndik perc; két gól a franciák javára.

Tombolás a tribünökön. „iQuel type épa- 
tanl ce Zcntav", hallatszik itt is, olt is a 
közönség soraiban.

— Ez a magyar fiú tényleg remek játé
kos — hajol Glória a szomszédjához. Amaz 
érdeklődéssel, de minden tetszésnyilvánítás- 
fői tartózkodva figyeli a játékot.

Az ördögbe — gondolja — mit hazudott 
nekem Higgins. Hol van itt a „dolog el
intézve?"

És szeme követi Zcntav sudár alakját. De 
ferömkifejczéssel nézi most e pillanatok 
nlalt lefolyó jeleneteket. Mert ime, úgy lát
szik, a francia középcsatár csapdába került. 
'Az angol hátvéd nekimegv Zcnlaynak. E(?y 
Villanásra ugyan látszik köztük a labda. De 
'Jack vészes rúgásban nem azt. hanem Zen 
tayt éri, ki hangtalanul vágódik el.

A francia csapat vezetője, meg a fehér 
kabátos doktor futva rohannak a pólyára 
A tartalék Boulier igyekszik elfoglalni Zen 
táv helyét. De a megbolygatott francia csa 
patból most hiányzik az egység. Minden 
taktikától menten, ide oda rohangálnak. És 
már jön is a veszély az angol hnlfsorból ki
indulva. az ..Astoria" hálója felé. Hiába 
ugrik ki Delthiez, a labda jólirányzoBnh 
süvít és hozza meg a 38-ik pereljen a „Blue 
Star"-nak az első gólt.

Közben Zentay, akit a kapu közelében, a 
tnccsvonab n túl lefektettek, egynéhány 
karlendités < s erélyes dörzsölés után magá
hoz tér Ott kuporog már a fotóriporterek 
közölt, vállára dobott kabátja alatt és töp
reng magában. Próbálja rekonstruálni nz 
összeütközést az angol bekkel és csaknem

I kivilágosodik benne a ludat, hogy ez a bele 
rúgás brutálisan előkészitett volt. De még 
sem. Lehetetlen — veti el magától a gondo
latot. Hol volna a sport becsű lel? Tapogatja 
derekát, nyújtózik egyet, örül, hogy tagjai 
épek és hogy a második félidőben újra fit
ten beállhat.

A biró sípja félidőt jelez. Tapsok zugnak. 
Lármába robban ki a 45 percnyi feszülés iz
galma. Hangosan tárgyalják mindenfelé a 
játék fázisait . ..

A fiuk Zenlay felé rohannak. Rian ag
gódva hajol fölé:

— Te, mi volt ez?
Delthiez tapogatja: „Nem fáj semmid?" 
A többiek is féltőén veszik körül. A „cső- 

dacsalár" lassanként fellápászkodik. Ver- 
dier, a csapat kapitánya magából kikelve 
gesztikulál. „Fiuk, disznóság, amit ez az an 
goi csinált. Én láttam, hogy előkészített volt 
ez a rúgás. Le merem fogadni. Nem 
juk ennyiben ..."

Zenlay csitította a fiukat.
— Hagyjátok, nincs semmi bajom 

a legfontosabb. Biztos véletlen volt, 
finoman mozgok. Meglátjátok, képes vagyok 
még egy gólt szerezni, — tréfálkozott.

ő is megy a többiekkel a középpáholyok 
elölt felállított hosszú asztalokhoz, amelyen 
már gőzölög a játékosok részére előkészitett 
forró, citromos grogg.

Menetközben megtapsolják a fiukat. Lel
kesen bravózik Monsieur Martin, a fődruk
ker, ki otthagyta a „Lido" délutáni teáját, 
hogy jelen lehessen kedvenc csapata játé
kánál. Egyik páholyból lekiabál Kenedi. 
Egy éles, magasszólamu „Julot" Yvonne 
irányából megy Delthiez felé... Bravó — 
hadonászik Barolli, a boxsampion, a tribün 
egyik első sorából.

A játékosok az asztalhoz érnek. Sietve 
nyúl mindegyik a meleg ital után. Zenlay 
is felvesz egy poharat. Amint kissé hátra
vetett fejjel, szájához emeli, épp szembe
kapja magái a felelte levő páholy kézmagas
ságban elérhető közelségében, Glória Lan 
dával. A láncosnő elbűvölően mosolyog reá

A „csodacsatár" 
zadtnak, sárosnak, 
'Talán az örömtől, 
meglátta a nőt.

Glória mellett olt ..... ..............
a barátja", emlékszik Zcntav. És hirtelen 
keserűnek érzi a groggot. Gépiesen kavar- 
galja a cukrot.

Fenn, a páholyban élénk társalgás folyik. 
Még két fiatalember van olt velük. Az egyi
kei Zenlay ismeri. Valamelyik nagy estilap 
riportere. Az most kihajol a páholy pere
mén: „Zcntav, vous éticz mcrvcilleux ... “ 
s fordul Glória felé:

— Művésznő, megengedi, hogy bemutas
sam magának az „Astoria csodacsalárát"?

Glória kesztyüllen kezét kihúzza egv kis 
fekete perzsaprém karmantyúból. Feláll, ki
csit áthajlik a korláton és Zentay Béla, 
álomszerű röppenésben, egy percig érzi a 
kis kéz melegét.

Egy fojoriporlcr, aki véletlenül arra jád, 
ügvesen felhasználta ezt a jelenetet. Hamar 
lekapta, hogy az „Esti aktualitások" kép
rovatában bemutathassa: „Glória banda 
kezetnyujl az Astoria csodacsatárának".

— Milyen mese-játékos maga, Monsieur 
Zenlay és ugy meg voltam ijedve, mikor 
leesett — mondja látható őszinteséggel 
a nő.

Vanni udvarias, kissé vállveregető őszin
teségei szól hozzá:

— Kitűnő játékos maga, fiatal barátom, 
az „Astoriának" szerencséje van magával...

Zenlay Bébi zavarodottan áll, kezében 
még mindig az üres poharat tartva. Valami

hagy-

elpirul. Talán mert íz
piszkosnak érzi magát, 
hogy ilyen váratlanul

volt a fekete férfi. „Ahá,

helyeset kellene felelnem — gondolja magá
ban. De pont most nem tudja ezt gyorsan 

• franciában kifejezni.
i Pierre Vannit közben lefoglalja egy ur n 
i szomszédos páholyból. Glória nem vár fe- 
■ leletet. Nézi a magas szőke fiút és rálámasz- 

kodva a páholy párkányára, leszól hozzá:
— Monsieur Zentay, ha egyszer eljön nz 

„Alhambrába", nézzen fel hozzám az öltöző- 
i be. Nagyon fogok örülni. Most különben itt 

is hagyom a meccset, vasárnap lévén, dél
után is fellépek.

Még egv percre átnyúl egy kis keskeny 
kéz. Zentay Béla végre visszalép az asztal
hoz. Leteszi a poharat és kissé kóválygó fej
jel elvegyül a fiuk közé.

Mac O'Neli, a tréner, karonveszi. — „Te, 
vigyázz, résen légy. Nekem nem tetszett ez 
a kibabrálás. Ugy láttam, direkt rád mász
tak ..."

A sipjelzésre kezdődött a második félidő
A „Blue Star" most mind erősebben fo

kozott irammal támad és az egész csatársor 
úgyszólván — Zentayra dolgozik. Mégis a 
meccs eme része kevésbé volt érdekes és iz
galmas. A játék néha el is lanyhult. A fran
ciák még kissé heveskedtek. De az angolok 
ügyesen kihasznált taktikával megszerezték 
a kiegyenlítő második gólt. Az „Astoria" 
újabb heves rohammal felel. A „csoda 
csatár" ugyan nem csinálta meg a beígért 
harmadik gólt. Ez a dicsőség Verdier-nek 
jutott. Már jóformán nem is remélték és 
ugy tűnt, a mérkőzés eldöntetlen eredmény
nyel fog végződni, amikor is az „Astoria" 
kapitánya a második félidő 40-ik percében, 
egy tizenöt méterről beadott remek fejelés
sel megszerezte csapatának a győzelmi fö 
lényt.

Üt percre rá felhangzott a játék végét 
jelző sípolás. A lassan oszladozó tömeg még 
lelkesen éltette a játékosokat. A hirtelen 
leszálló novembervégi alkonyatot még feke 
tébbre árnyalta a sűrűn leereszkedő köd. 
Künn, az utcán már felgyűltek az ivlámpák.

A játékosok fáradtan cammogtak az öl
tözők felé. Barátok és drukkerek álltak sor
falat. Egy percre feltűnt Yvonne, a kapus 
szép barátnője. A fiú örömmel üdvözölte:

— Kicsim, egv negyedórán beiül megva
gyok. Gyorsan lefiirdök. Várjál meg. Haza
viszlek kocsin. Legalább igy együtt lehe 
lünk. Oly unalmas, hogy evvel a vacak bán 
keltei elveszítjük az estét...

Egv alacsony, markos fiú szaladt Zenlay 
felé. Széles váltóval, elöreszegett nyakának 
tartásával, egész járásával ugy hatott, mint
ha állandóan „ringben" állna és ellenfelé
nek akarna nekimenni.

Gida János volt, a párisi magyar birkózó 
sampion.

Zentav és Gida Jancsi barátsága két évti
zed előtt a békéscsabai piactéren kezdődött, 
melynek egyik szögletében vad gombozások 
és színes golyócserék folytak. Meg a régi, 
sárga ház szellös félszerében, ahol a két 
gyerek kalandos játékok megbeszélésére ta
lálkozott esténként. Zentay apja főszámvevő 
volt a városnál. A család a régi sárga húz 
első emeletét lakta. Gida Jancsi, özvegy 
édesanyja és három testvére két kis udvari 
szobában éldegéltek lenn, a földszinten. A 
két fiú egvidős volt. Első elemitől a negye
dik reálig egy osztályba jártak. Gida Jan 
csit azután egv rokona Pestre vitte, beadta 
a gépésziskolába. Néhány év előtt kikerüli 
Párisba. Most künn dolgozott Billancourt 
bán, a Rcnault-aulógyárban.

Mikor Zentay Béla, szeptember végén elő
ször meccseit az „Astoria" színeiben, a mér
kőzés után Gida János az örömtől majd
nem bőgve, ugrott réglátoft barátjának nya
kába. Azóta a két fiú elég gyakran találko-

Megnyíltak a
Rtidas-y y úgy íiirdő uj ivólorrásai

Az Attila kénes forrós vesemedence-, hólyag-, epe- és májbántalmak, 
gyomor- és bélhurutok, légzőszerv! hurutok.
A Juventus rádium-forrás véredényelmeszesedés, maga’ vérnyomás, 
rheumatikus, köszvonyes 6b hugysavas megbetegedések kezelésére kiválóan 
alkalmas.

Részletes prospektust díjtalanul küld

Budapest Székesfőváros Gyógyfürdőinek és Gyógyforrásainak
Igazgatósága, Budapest, I., Kelenhegyi-ut 4.

Izolt. A futballista nem mulasztotta el soha 
barátját megnézni, ha szerepelt. És Gida 
Jancsi egy istenért se hiányzott volna egy 
meccsről, amelyiken Zentay részlvett.

— Béla komám — kiáltott itt hangosan, 
mitsem törődve a körülötte lévőkkel, ugy 
csimpaszkodott Zentayra, hogy csupa szeré
téiből majdnem összeropantotta. — Te, ugy 
be voltam gyulladva temiattad. Becs'szóra 
(ezt a kifejezést még a csabai piactéri gom- 
bozási időszakból hozta el magával) a frász 
tört miattad. Mond, nem fáj a hasad, ahol 
az a hólyag megrugott?

■— Jancsikám, biz’isten nem fáj. Csak 
kutyafáradt vagyok — nyugtatta meg Béla 
a barátját. — És alig van időnk pihenni; 
tudod, nyolc órára van bankett a „Lutetiá"- 
ban. De ha van kedved, várj meg, sebesen 
felöltözöm. Elkísérsz hazáig. Legalább út
közben dumálhatunk.

♦
A nemzetközi futballmérkőzéseket követő 

szokásos bankettet most is megtartották. Az 
„Astoria" és a „Blue Star" játékosai pon
tosan nyolcra megjelentek a „Luteta" 
aranydiszes termében. Kissé kevésbé ponto
san futottak be a „nagyfejüek". De végre 
elhelyezkedtek mind. A Nemzetközi Fut
ball Szövetség elnöke", a klubvezetők, 
sőt még a sportügyi államtitkár se hiány
zott. Meg néhány ismertebb sportriporter.

A fiuk még fáradtak voltak. De éhesen és 
jóétvággyal ettek. A jó vacsora dacára a 
hangulat eleinte feszesnek és hűvösnek lát
szott. Kevesen beszéltek angolul. A „Blue 
Star" a francia gólfölényt még mindig fá- 
jóan érezte.

Csak lassan, a bankett végeztével, amikor 
már elhangzottak a frázisokkal telt hivata
los köszöntők a „nemzetekközti barátságot 
kimélyitö sport szent missziójáról..." és 
mialatt a pezsgőt ürítették szép szaporán, 
engedett fel a fagyos feszültség.

Mire a hivatalos személyiségek a fekete
kávé után eltávozlak és csak a fiuk, meg a 
klubvezetők maradtak egymás között, már 
kitört a fiatalos jókedv. Az angol kapus fél 
kézzel átölelte Delthiezt. A „Blue Star" bal 
bekkje, Riannal elevenítette fel valamelyik 
svájci meccsen való találkozásukat.

Csak Zentay Béla volt szófukar. A más
kor oly kedves, nyilttekintelü fiú elgondol
kozva, szinte komoran ült. A meccs járt az 
eszében, jobban mondva találkozása Glóriá
val. Észre se vette, hogy néhány belivel 
arébb a kis Jack Lenhurst folyton őfeléjo 
néz. Az angol center kezdett közben kissé 
hangos lenni. A fiú nem bírta az italt. Most 
pedig már érződött a hatása. Ide-oda ugrált, 
felállt, visszaült a helyére, majd megint fel
pattant. Most pedig mind közelebb húzó
dik Zenlayhoz. Közben folyton feléje sandit. 
Kerülgeti ...

Ha valaki e percben megfigyeli az an
golt, észrevehette volna, hogy a barna fiú- 
arcon valami gverekes dac, bünbánat. za
varodottság és kemény elhatározás változó 
kifejezései szaladnak most végig. Majd hir
telen megkeményednek a vonások. A fia
tal arc egyszeriben nagyon öregnek lát
szott.

Felugrik helyéből és ott áll Zentay mel
lett. Már felbomlott volt az asztal és cso
portokba verődve álldogáltak a fiuk.

Az angol odahajol Zenlayhoz.
— Igazad van. ha haragszol rám. Aljas 

vagyok. Akarattai rúgtam beiéd. Megfizet
tek. Nézd ... Nesze ...

És ideges, reszkető ujjakkal kotor elő 
zsebéből egv gyűrött borítékot. — Csinálj 
vele, amit akarsz. — Odadobta Béla elé az 
asztalra. És sírásba csukló hanggal leül a 
sápadt magyar fiú mellé két öklével elta
karva arcát.

— Te szerencsétlen, megörültél? — ije- 
dezelt Galslone, a „Blue Star" kapitánya.

— Nem megmondtam? — diadalmasko
dott Verdier a másik oldalon.

— Gyerekek, csak semmi botrány — 
kérlelte őket Mac 0‘Nell. Szerencsére, ezt 
rajtunk kiviil senki nem hallotta. Képzel
jétek, milyen nemzetközi botrány lenne 
belőle...

De már többen figyelmesek leltek erre a 
kis csoportra. Az egyik újságíró, szenzá
ciót szimatolva, már ott is termett.

— Mi az? Mi van itt? — csapott le kí
váncsian.
_________________ (Folytatjuk.)_______________

A szerkesztésért és kiadásért felel:
DR. ELEK HUGÓ
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