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Megrázó orvosdráma:
háromféle méreggel megmérgezte 
magát dr. Hajnal György főorvos

Vasárnap reggel egy 
ismert pesti orvos meg
döbbentő öngyilkossá
gát fedezték fel: dr. 
Hajnal György 45 esz
tendős orvos, a Rókus 
kórház főorvosa meg
mérgezte fnagát és
rendkívül súlyos, esz

méletlen állapotban vitték kórházba.
A B6k(i« kórházban opoal Wrök- 
ben már vasárnap híre terjedt Hajnal 

György dr. tragédiájának.
Mtödenött nagy megdSbbénéíf, mély meg- 
illetödést keltett ar orvosdráma szomorú 
híre.

Mint minden reggel, vasárnap is mar hat 
órakor megjelent a takarítónő Hajnal 
György dr. albérleti lakásán. A főorvos kö
rülbelül

egy esztendő óta lakik albérletben dr. 
Vas Imre ügyvéd Jőkai-tér 8. számú 
házban levő negyedikemeleti lakásá

ban.
Egy nagyobb és egy kisebb szobát bérelt 
itt 'Hajnal György dr. A nagyobb szoba 
volt a rendelője, a kisebbik pedig lakásául 
szolgált.

Amikor a takarítónő Vas ügyvédek laká
sába belépett, az orvosi rendelőből hörgést 
hallott. Benyitott a rendelőbe s

a sezlonon viaszsárga arccal, habzó 
szájjal talált rá 
A földön néhány 
és kiömlött gyógyszermaradványok 

látszottak.
A takarítónő ijedten rohant le a házfel
ügyelőhöz, aki Vas ügyvédékkel együtt a 
mentőkért telefonált. A mentöorvos azon
nal megállapította, mi történi az orvosi 
rendelőben:

Hajnal főorvos háromféle méreggel: 
morfiummal, veronállal és szublimál

tál öngyilkosságot követett el.
A mentőorvos azonnal gyomormosAst al
kalmazott, injekcióval látta el Hajnal 
Györgyöt, de a főorvost nem sikerült esz
méletre téríteni. Rendkívül súlyos volt az 
állapota, amikor a mentőautó elrobogott 
vele a Rókus-kórházba, ahol azonnal ápo
lás alá vették. A Jókai-téri házban, de az 
egész környéken rövidesen szétfutott a hir:

— Hajnal dr. ur, a szegények orvosa, 
megtnérgezte magát,

k— igy adták hírül egymásnak az emberek 
a főorvos tragédiáját. Az egész környéken 
mindenki jó! ismerte dr. Hajnalt és senki 
sem nevezte máskép, mint a szegények or
vosának. Hajnal dr. arról volt nevezetes, 
hogy

a szegény betegektől nem fogadott el 
pénzt

azok pedig, akiknek módjukban volt fi
zetni, nagyon sokszor elfelejtették kiegyen
líteni a főorvos honoráriumát. De Hajnal 
dr. sohasem követelt pénzt ezektől a bete
gektől sem. Étért nevezték a szegények or
mosának.

WajW György hosszshb ^dŐH|

lyának egyik vezető főorvosa volt, leg
utóbb pedig az urológiai osztályra ke

rült.
A kórházban is egyike volt a legnépszerűbb 
orvosoknak, különösen a szegény betegek 
szerették, mert mindegyikhez volt egy-egy 
megnyugtató szava, amikor ágyukhoz lé
pett.

Néhány évvel ezelőtt Hajnal György dr. 
megnősült. Házasságából egy ki^gyenugk 
született.

A főorvos házassága boldogan, harmo
nikusan .kezdődött, később azonban el- 
hldegült a jóviszony a házastársak kö
zött s tavaly nyáron Hajnalné kisfiával 

együtt külön lakásba költözött.
Megindult a házastársak között a válópör 
is, amely azonban máig még nem fejező
dött be.

Ekkor történtt, hogy Hajnal dr. Vas 
Imre ügyvéd Jókai-téri lakásába költözött 
albérletbe. A JőÁ-of-téri rendelőben is ren
geteg beteg kereste fel napról-napra a fő
orvost. A betegek javarésze egyszerű, sze
gény ember volt, tele gonddal, bajjal. Haj
nal György dr. kora délutántól késő estig

gyógyított, a betegek pedig egv-egy hálás 
szóval, vagy biztató Ígérettel távoztak a 
rendelőjéből.

A főorvos egyre kétségbeejtőbb anyagi 
válságba jutott, 

de hosszú ideig még a legbizalmasabb ba
rátai, ismerősei előtt sem beszélt anyagi ba
jairól. A legutóbbi hetekben azonban az 
anyagi gondok már annyira elkeseredetté 
tették, hogy bizalmas barátai előtt kese
rűen fakadt ki:

— Tele vagyok betegekkel és tele vagyok 
gondokkal. Senki se tud fizetni, mindenki 
panaszkodik. Nekem se idegem, se kedvem 

‘hozzá, hogy egymásután pereljem a pa
cienseimet. De hiszen hiába is peresked
nék, a legtöbb betegem olyan szegény, mint 
a templom egere. Nem lehet rajtuk behaj
tani semmit...

Vasárnapra virradó éjszaka szomo
rúan, hangtalunul tért haza Jókai-téri 

lakásába Hajnal főorvos.
A házmester, akivel mindig váltott egy-két 
barátságos szót, meg is kérdezte tőle, miért 
oly rosszkedvű? ,

— Nem érzem jól magam, — válaszolta

- . 1 .ar- „„

a főorvos, aki gyorsan besietett lakásába.
Még a hajnali órákban is világosak vol

tak udvarra nyíló szobájának ablakai. A 
puritán egyszerűségű, könyvekkel telezsú
folt kis szobában

ekkor irta Hajnal György dr. bucsu- 
leveleit.

Egyik levélben Vas Imre ügyvédtől búcsú
zott el, a másikát különváltan élő feleségé
hez irta, a harmadik levélben pedig a rend
őrségnek jelenti be öngyilkosságát.

Amikor az utolsó sorokat is befejezne, 
gyógyszerszekrényéhez lépett s egyik su-' 
lyosabb mérget vette elő a másiknál.

Először pravazfecskendőjéhez nyúlt, 
amellyel morfiumot fecskendezett a 
karjába, majd veronállal és szublhnát- 

tál mérgezte meg magát.
Akik közel álltak hozzá, bizonyosra ve

szik, hogy Hajnal György főorvost anyagi 
gondjai kergették öngyilkosságba. A finom
lelkű, jó orvos nem tudott megbirkózni az 
anyagi gondokkal, meghasonlolt önmagá
val és ezért követte el öngyilkosságát.

dr. Hajnal Györgyre, 
összetört fiola hevert

Hitler feltűnő beszéde 
a katolikusokról és a 

német-francia közeledésről
Félmilliós tömeg vett részt vasárnap a saarvidéki 
hatalmas tiintető nagygyűlésen

Koblcnz, augusztus 26.
(A Hétfői Napló tudósítójának tele fon jelen

tése.) Ehrenbreitstein ősi várában, Kablenz 
mellett, vasárnap hatalmas tüntetés volt, ame
lyet a német nemzeti szociálisig; párt. abból a* 
alkalomból rendezett, hogy ftügUszttn 31-én 
jár le a saarvidéki népszavazás szavazójgazol- 
ványainak kiváltása. Már vasárnap kora délelőtt

özönlöttek ■ különvonatok, autók Koblenc 
felé.

Délig 127 különvonat futott be.
A Koblenzben összegyűlt saarvidékiek szá

mát negyedmillióra becsülik, a német biroda
lom többi részeiből pedig mintegy kétszázezer 
résztvevő érkezett.

A félmilliós
számára óriási táborik , r
vágóhidakat állítottak fel.

Hitler Adolf a kölni Saar-kiállitásról utazott 
Koblenzbe Goebbels propagandaminiszter társa
ságában.

Hitler megérkezése után

tömeg
kát, péküzemeket,

mindenekelőtt érdekes kijelentéseket tett a ka-1 intézkedésekkel enyhítették a nyomort, 
tolikusokról. Azt hangoztatta, hogy |

közte és a katolikus szellemi élet vezetői 
között nincsenek ellentétek, 

mint ahogy azt a külföldön Állítják.
Beszéde további részén Németország 

készségét hangoztatta Hitler és annak a 
nyének adott kifejezést, hogy a saarvidéki 
probléma elintézése után

létrejön a közeledés Franciaország éa Né
metország között.

Majd Hindcnburgról emlékezett még. Ezután 
igy folytatta:

A német külpolitika törekvése 
elsősorban a béke fentartága,

ónban a német egyenjogúságot is 
arjuk és népünk szabadságát és 

édelmezzük. Amióta átvettük a 
len percig sem tévesztettük 

mindezeket az alapelveket 
alkafopimal a világ előtt 
hirdessük.

ásni kell vónnle, hogy a nem- 
ozgalom ezeken a program- 

és a német nép ezzel áll

bizt 
becsű 
ha' 
h

• nagygyUlí., 
amelynek első szónoka Biteket saarvidéki nem
zeti szocialista föesoportvezetö volt. Biickcl be
szédét

Izgalmas, hangos tüntetés kísérte, 
amikor arról beszélt, hogy a Jáarvidékick egy 
része a jelenlegi állapot f.enntnrtósát akarják 
és nem akarnak Németországhoz csatlakozni.

BaKtá* Adolf emeUtadstt gaólfarn •

»
zeti sz 
pontokon 
vagy bük 

A ka

Kiemelte,

béke- 
remé-

el

— Nem engedünk célkitűzéseinkből, hiába 
is mesterkednek bizonyos kUlföldi körök.

Vannak ugyanis a külföldön bizonyos klikkek, 
amelyek azt hiszik, hogy bizonvos gazdasági 
terrorcselekményekkel, bojkottal bennünket be
folyásolhatnak. Akik ezt hiszik, rosszul ismer
nek minket. Ha kényszerítenek minket, úgy 
gazdasági életünket ugv rendezzük be, hogy 

csakis saját termelésünkre számítunk.
Ezután kijelentette Hitler, hogy
• Saar-probléma az egyetlen területi kér
dés, amely ma még Németországot elvá
lasztja Franciaországtól s e kérdés megol
dása után semmi ok sincsen arra, hogy a 
két nemzet továbbra is szembenálljon egy

mással.
Saarbrilckenbfíl jelentik: A saarvidéki Sulz*

bach városában mintegy hatezer főnyi szocia« 
lista-kommunista tömeg

tüntető gyűlést rendezett vasárnap, 
hogy igv ellensúlyozza a német nemzeti szocias 
lista párt koblcnzi Saar-tüntctését.

A gyűlésen, amelynek föszonoka Braun volt 
néniét szociáldemokrata vezér volt,

éles beszédek hangzottak el Németország 
ellen.

A szónokok a mai status quo fentartásM 
követelték s^eüenea^^ SaarMdéknek Ném-M

i

'TV.
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A pártok vezetőit is meghall
gatja a kormány a választói 
törvénytervezetről

Szeptember második felében teljes 
erővel megindul a politikai élet

Politikai körökben — 
ámbár szünet van a par
lamentben — mind in
tenzivebben foglalkoznak 
a kormány és különösek 
a Gömböt Gyula minisz
terelnök állal előre be
ígért választójogi reform 
kérdésével. Találgatások, 
kombinációk Iáinak nap

világot, beszélnek különböző részletekről is és 
természetes, hogy egy ilyen nagyszabású alkot- 
n|ányjogi reform élénken foglalkoztatja az 
egész magyar közéletet a hivatásos politikuso
kon túl is.

így volt ez mindig, valahányszor a magyar 
közéletben a választól jog reformjának kérdése 
előtérbe került.

A készülő reformra vonatkozólag csupán 
egyetlen egy elvi szempontot lehet bizonyosra 
venni és pedig azt, hogy

nz eddigi nylItSMvazásoa rendszer teljesen 
megszűnik és a szavazás mindenütt titkos 

lesz.
Az uj választójogi törvénytervezet egyéb 

részletei puszta találgatások, amelyek azonban 
mindenesetre alkalmasak arra, hogy azokban 
a különböző pártok hangulata és kívánsága ki
fejezésre jusson s a kormánynak alkalma le
gyen megismerni azokat a követeléseket, ame
lyek az uj választói reform körül felmerülnek.

Jól informált politikai körökben Úgy tudják, 
hogy a kormány nem is szándékozik falt ac- 
rompli elé állítani a választói jog reformjára 
vonatkozó törvénytervezettel a politikai párto
kat, hanem

■lkaimat fog nyújtani nemcsak a politikai 
pártok vezetőinek, hanem a magyar közélet 
arra hivatott tudósainak Is, hogy még mi
diit! a választójogi tervezel törvény ja vas-

I
tal formájában ■ parlament elé kerülne, 

megtehessék arra észrevételeiket,

annál is inkább, mert a választójog reformjá
val szinte junktimba kerül a parlament elé

■ kormányzói Jogkör kiterjesztéséről szóló 
törvényjavaslat is.

Kétségtelen az is, hogy egy ilyen nagyjelen
tőségű reform előzetes szankciója előtt a pár
tok vezetőit — a régi ferenejózsefi idők alkot
mányos hagyományai szerint —

meg fogja hallgatni az államfő Is,
mert mindennél fontosabb, hogy ez a magyar 
jövendőre sorsdöntő jelentőségű reform min
den pártharcoktól mentesen kerüljön a magyar 
törvénytárba.

Az országgyűlés ugyancsak október 23-án ül 
össze nyári vakációja után, de miután most 
már a gazdnságl munkálatok jóformán befeje
ződtek, mind élénkebb lesz a politikai harctér 
is. Ez nz élénkség egyelőre a vidéki párlszervező 
gyűlésekben nyilvánul meg, de poltiikai körök
ben biztosra veszik, hogy

szeptember második felében már teljes 
erővel megkezdődik minden politikai pórt 

teljes aktivitása.
Külföldi éa vidéki nyaralásaikból, pihenőjükről 
a fővárosba érkeznek a politikusok, mert a 
kormány már a parlament működésének meg
nyitásakor erőteljesen foglalkoztatni fogja a 
nyári szünet alatt előkészített fontos törvény
javaslatokkal az országgyűlést s azok a plé- 
nutnban való letárgyaló* előtt meg kell hogy 
érlelődjenek a közvéleményt képviselő politi
kai pártokban is.

Az őszi parlamenti Ülésszak tehát minden 
tekintetben nagyon mozgalmasnak Ígérkezik, 
mert egész sereg fontos és nagyjelentőségű re
form kerül megvitatás alá.

Imrédy pénzügyminiszter 
genfi útja

M Hétfői Napló tudósítójától.) Politlksi 
körökben vasárnap hire járt, hogy Imrédy 
Béla pénzügyminiszter a jövő hó elején 
Geníbe utazik és részlvesz a Népszövetség 
őszi ülésén.

Mint jól informált helyről értesülünk, ez 
a hir tévedésen alapszik, mert Imrédy Béla 
pénzügyminiszter rendszerint nem is vesz 
részt a Népszövetség ülésein, hanem azokon 
ezelőtt — mint ismeretes — Apponyi Albert 
gróf képviselte a magyar kormányt, most 
pedig — amennyiben Eckhardt Tibor lesz 
Magyurország fődelegátusa — úgy

ő fogja képviselni Magyarországot.
Imrédy Béla pénzügyminiszter azonban 

rendszeresen meg szokott jelenni a Nép
szövetség ülésein.

A pénzügyi bizottság minden évben há
romszor tart ülést és pedig január, május 
és szeptember havában. A Népszövetség 
pénzügyi bizottságának tulajdonképpen 
csak az n szerepe, hogy az abban résztvevő 
nemzetközi pénzügyi szaktekintélyek

általános tájékoztatást adnak és sze
reznek az ott megjelenő egyes államok

A HÉTFŐI NAPLÓ 
villám-Tiiwworsenyöneli 

PÁLYÁZATI SZELVÉNYE

Győz az ÚJPEST ...........arányban
Győz a HUNGÁRIA . ■arányban

Pályázó neve és lakása ....... ......................... ..........

(Olvashatóan kitöltött szelvényt kérőnk!)

pénzügyi vezetőitől
Természetes, hogy ezen szakférfiak részé
ről tett javaslatok vagy ajánlások rendsze
rint irányt mutatnak az ott megjelent pénz
ügyminiszternek. A célja tehát Imrédy Béla 
pénzügyminiszter esetleges kiutazásának — 
amiről még értesülésünk szerint egyáltalán 
nincs döntés csupán az, hogy a szak
férfiakkal érintkezésbe jusson

semmiféle kölcsöntárgyalásokat azon
ban nem fog folytatni, 

aminthogy a pénzügyi bizottság tanácsko
zásai alkalmával a pénzügyminiszter sem
miféle érintkezést nem keres külföldi hite
lezőinkkel sem.

Öt világrész telefonjának vezetői 
tiz napig tanácskoznak Pesten 
Huszonhárom nemzet delegátusai a távbeszélők nemzetközi 

értekezletén

Budapesti család súlyos 
autőkatasztrófája 
az adonyi országúton

Telefonpöznának rohant ás UsszotSrt Dukesz — 
Ákos textilgyáros autöja i hát sebesült

Szeptember másodikétól tizenegyedikéig, kö
zel tiz napon át, nagyjelentőségű nemzetközi 
tanácskozások színhelye lesz Budapest.

Ez Időben tartja tanácskozásait a fővárosban 
a Távbeszélők nemzetközi tanácsadó bizottsága.

A távbeszélők nemzetközi kongresszusa öt
évenként tartja üléseit. A telefón gyorsütemü 
fejlődése szükségessé tette, hogy a kongresz- 
szui határozatából éppen ezzel a célzattal ala
kult nemzetközi tanácsadó bizottság rövidebb 
időközökben is összeüljön és előkészítse az 
anyagot az ötévenként összeülő kongresszus 
részére, az időközben történt technikai hala
dásokra, az üzleti és kezelési reformokra vo
natkozólag és egyben javaslatokat tegyen a te- 
lefón-üzem körüli reformokra is.

Hogy ez a nagyszabású bizottság most Bu
dapesten tartja tanácskozásait, az báró Szalag 
Gábor államtitkár vezérigazgató..érdeme, aki
nek sikerült meggyőznie ezt a nagyjelentőségű 
gyülekezetei ártól, hogy a magyar távbeszélő
intézmény rászolgált ennek a nemzetközi szak
bizottságnak érdeklődésére.

Huszonhárom nemzet százhat delegátusa 
érkezik Budapestre a tanácskozásra. Nem

csak Európa összes államai ,de Amerika,
Japán és Kína is képviseltetik magukat a 

bizottsági üléseken, 
amelyeket a parlamentben tartanak meg.

Anglia. Franciaország, Németország és Olasz
ország nagyobb delegációval képviseltetik ma
gukat és mindenesetre különös megbecsülést 
jelent, hogy

Anglia tizenkéttagu bizottsággal vess részt 
a budapesti tanácskozásokon.

Az előkelő vendégek megfelelő fogadását ég 
itt-tnrtózkndósiik atatt a róluk való gondosko- 
dást egy fogadóbizottság intézi, melynek el
nöke Hollón Péter főigazgató, aki kellőképpen 
gondoskodik arról is, hogy jóformán az öt vi
lágrészből ideérkező vendégeink Jól érezzék 
magukat nálunk és a legkedvezőbb benyomá
sokkal hagyják el majd Magyarorságot.

A vendégek szeptember 2*án érkeznek 
Bécsből hajón Budapestre.

Az osztrák fővárosba eiébiik utazik Hollón Pé- 
tér főigazgató, és az ö kalauzolása mellett ér
keznek meg Budapestre.

Vasárnap délben a 
Vármegye/ Mcntőegyesü- 
let dunaföldvári állo
mását súlyos autósze
rencsétlenséghez alar- 
núrozták:

-—Nem messze l)u- 
naföldvártól, Adony és 
Rácalmás közölt, írré-

porrá tört egy autó, utasai súlyosan meg
sebesültek! — igy szólt nz első telefonjelen- 
lés és a dunaföldvári mentők automobilja 
pár perc múlva sebes iramban száguldott 
az adonyi országút felé.

Adony és Rácalmás között az országút 
szélén öszetörl gépkocsit talállak a mentők.

Kétségbeesett sikoltozás, jaj v.székelés 
hallatszott nz összetört autó körül.

A gépkocsi véres, sebesült utasai kiáltozlak 
segítségért. Nemsokára Rácalmásról, Adony- 
ból orvosok érkeztek s csakhamar kiderült, 
mi történt az autóval és utasaival.

Dukesz Ákos budapesti textl így áros va
sárnap reggel családjával halszemélyes tú
rakocsiján Bonyhádra indult, hogy felesége 
ott lakó szüleit meglátogassa. Az autó Du- 
keszék Bn/ra-ulcai lakása elöl indult cl.

Auflugytug 31-ön nyit
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A gépkocsi volánja mellé maga Dukesz 
Ákos ült,

sofőrje, Drechsler János mellette foglalt he
lyet, a kocsiban pedig Dukeszné, három 
kisfia és a novelőnö helyezkedtek el.

Dukesz Ákos, aki m'ár régebben vezet 
autót,

jól ismerte a bonyhádi utat,
többször járt errefelé s gyors tempóban, 
biztos kézzel vezette kocsiját. Nem sokkal 
azután, hogy Adonyt elhagyták és llácal- 
más felé közeledtek,

egy motorkerékpár száguldott el az autó 
mellett.

Dukest pár pillanattal később a motorkerék
pár mögé került kocsijával, szabályszerűen 
előzött s igy az ö autója került a motor
kerékpár elé. A motorkerékpáros erre rá
kapcsolt s ö előzto meg az autót Aztán 
ismét Dukesz előzött és

Igy ment ez háromszor egymásután.
Dtlkest negyedszer akarta megelőzni a mo
torkerékpárt, az autó volánja hirtelen félre
billent

és a hatalmas száguldó túrakocsi neki* 
rohant az országút egyik telefonpózná

jának.
Ebben a pillanatban az autó utasai kire
pültek a kocsiból és véresen terültek el az 
országúton, a gépkocsi darabokra tört és

az autó romjai aló! egy arra haladó 
parusatazekér utasai húzták elő a sú

lyos sebesülteket.
A Vármegyei Mentők a textilgyáros súlyo

san megsebesült családjával Budapestre 
száguldtak és a Rninmo/d-szanatóriumban 
helyezték el a sebesülteket. A szanatórium
ban megállapították, hogy Dukest Ákos a 
fején, kezén sérült meg. feleségének bordái 
törtek cl, a sofőr pedig lábát törte.

A szerencsétlenség legsúlyosabb sebe- 
sültje Dukcszék tízesztendős fla, aki 

koponyaalap! törést szenvedett.
A súlyos katasztrófából Dukesz Ákos két 
kisebb Üa és a nevelőnő néhány apró hor
zsolással menekült meg.

Az autókatasztrófa színhelyén a déli 
órákban megjeleni a rácalmás! főjegyző 
valamint a csendőrség vezetője és

megindult a viugálal,
Dukesz Ákost, amennyiben állapota meg
engedi, ma, hétfőn fogják részletesen ki- 
hallgatni a katasztrófa körülményeiről.

A Fiume-kávéház tulajdonosa 
elköltötte a föpincérek óvadékát 

— a bíróság felmentette
A törvényszék érdekes döntést hozott a „főurak" óvadékáról

rendelése előtti utolsó főpincére: Wetzler László 
volt, aki egyben a per egyetlen terhelő tanúja
ként szerepelt. Wetzler, aki 6000 pengő kauciót 
adott Wolláknnk, kijelentette, hogy nem volt 
tudomása az összeg hovaforditásának céljairól.

Ezután hozta meg a bíró rendkívül érdekes 
ítéletét, amelyben Wollák Henriket bflncselek- 
mény hiányában felmentette és kimondottál 
hogy

ha a főpincér a megengedettnél Jóval ma
gánabb kauciót nd, ezzel elismeri, hogy a 

kávés a pénzt forgótőkeként kezelheti
Az ítélet jogerős.

Rendkívül érdekes bűnügyei tárgyalt szomba
ton a budapesti büntetőlörvényízéken dr. Janó-

A per vádlottja Wollák 
Henrik volt, a Muzeum- 
köruli „Fiume" kávéház 
tulajdonosa, akit az 
ügyészség töblvondbeli 
óvadéksikkasztással és 
csalással vádolt meg.

Wollák Henrik tagadta 
bűnösségét,

beismerte azonban,
hogy a föpincérek óvadékát részben az előző 
fizetőpincér leváltására, részben más üzleti 

célokra fordította.
A bíróság Mészáros Gyulát, a kávésipartársu- 

lat elnökét hallgatta meg szakértőként.
Az ipartársulat, mint erkölcsi testület el

lenzi a magas óvadékokat — 
mondotta Mészáros, majd Ismertette a keres
kedelmi miniszter 1928. évi rendeletéi, amely 
kimondja, hogy vétséget követ el nz, aki a há
rom napi bevételnél nagyobb összegű előleget 
nd, vagy kap.

— Sajnos — mondta Mészáros elnök — ma 
n főpincér kauciója a kávéház tulajdonképeni 
forgótőkéje.

— Szóval az óvadék csak jelstAI — Jegyezte 
meg erre jelentősen Janovics hlró.

A szakértő utón Fischer Adolf föpincér elő
adta, hogy Wolláknnk 2000 pengőt adott óva
dékul, de tudott róla, hogy es az összeg a 
kávésnak u házbér kifizetéséhez szükséges.

A másik föpincér- Deutsch Mór 3000 pongöt 
adott kaucióképen Wolláknnk, de mivel az ösz- 
szegot időközben megkapta, vissza is vonla fel
jelentését.

A Fiume-kávéháznak a kényszeregyezség el

Halálos moíorKerÉkpúr- 
szerencsétlenség

Szombathely, augusztus 26.
(A Hétfői Napló tudósitójától.) Vasár

napra virradó éjjel horzulmas motorkerék- 
párszerencsétlenség történt Sércz község 
határában.

Hojer Lipót, a Ja mis biztosítótársaság 
kiskunmartoni kirendeltségének titkárai 
Horváth Antallal, a Janus biztositó tiszt
viselőjével moiorkc ékpárján haladt, mikor 
hirtelen az első kerék guntmija kipukkadt 
és

a kerékpár az árokba fordult.
Ilojer egy fának röpült, szörnyű külső és 
belső zuzódásokat szenvedett és

sérüléseibe azonnal belehalt.
Horváthol, aki koponyaalapi törést szenve* 
dett, kórházba szállították.

Fővárosi Operett Sxlnház

Alpár Gitta ~~ Dubarry-ban
■l«4f eltfadAat pénteken augusztus 31-én este ’/,9-kor.
Remtee hely Arak* Jegyek mAr V Altba tök.



ayermekrablásért
fellelentette elvált feleségét 
Schaffer László földbirtokos

Hédién Keresik az asszonyt, aki a zug
ligeti szanatóriumitól elvitte a kisgyereket

Tegnap megjelent a főkapitányságon 
'Schaffer László földbirtokos és ügyvédje, 
Idr. Skuteczky Iván utján

bűnvádi feljelentést tett elvált felesége 
ellen gyermekrablás elmén.

Egyúttal közölte azt is, hogy felesége és 
kisfia eltűntek és kérte a rendőrséget, hogy 
tegyen haladéktalanul intézkedést kézreke- 
ritésükre, mert volt felesége gyakran 
mondta, hogy

végez magával és a gyermekkel.
így mindent el kell követni, hogy megaka
dályozzák a végzetes szándékában. Azonnal 
elrendelték az asszony kutatását; a főkapi
tányság rádiójával értesítették az eltűnt 
asszonyról és gyermekről az ország vala
mennyi rendőrségét.

Schaffer László és felesége házassága hat 
évvel ezelőtt borult fel. A földbirtokos el
költözött a Katona József-utca 25. számú 
házban levő lakásukról és elvált feleségé
től. Gyermekük,

az akkor négyéves György az asszony
nál maradt.

később a földbirtokos magának követelte 
a gyermeket, akit két hónappal ezelőtt az 
drvaszék mint gyámhatóság az apának is 
Ítélt.

Az anya azonban kijelentette, hogy 
nem adja oda fiát, csak erőszakkal 

vihetik el tőle.

Veszítsem el hangom,
ha igazak a rágalmak!

mondja elkeseredetten, sírásba csukló hangon 
Szűcs László tenorista, az újpesti pofozóbotrány hőse

— Telfogad van, tzaból ■— szilt rá 4111-1 a dolgot, úgyis. Slüci fogja jneglúfdnl. Ez
• _ _ » _ ■ 11____ nnnAI ínlzóRR vilórfrtc móri mik rkr nv

között, meg 
ott a

nélkül

tólag kedélyesen és vállveregetve a kis szín
házi öltöztetöre Szűcs László, miután a 
lapokból értesült, hogy négy óriási pofon 
eredményeképpen ez a csenevész, szürke 
lemberke, ez a kis szabó kiköpte két fogát.

— Aljas rágalom az egész! —* mondja 
indulatosan Szűcs László, aki felkeresett a 
Hétfői Napló szerkesztőségében és kijelen
tette, hogy bár eddig hallgatott, nekünk 
elsőnek

elmondja végre az igazat.
Hát igy volt:
— Sokat beszéltek és Írtak feleségemmel 

való válásom miatt, ezért, bevallom, kissé 
ideges vagyok, elvégre nemcsak színész, 
de ember is vagyok. A múlt hét szombat
ján Újpesten játszottam az Ördöglovast. 
Beosztottak hozzám egy kis emberkét, aki 
a gyors önözésemben

ügyetlenkedett.
Aki volt már a színfalak 

tudja érteni, hogy milyen túlfűtött 
levegő; mennyire idegekre megy a 
tehát — talán

kissé erősebb hangon is —, 
de rendreintettem a szabót, aki szó 

otthagyott engem az öltözködés közben. 
Elrohant, vissza se jött. Másnap újra az 
öltözőmben volt, ismét öltöztetni kezdett 
Rászóltam, hogy egy komoly ember nem 
hagyja ott a munkáját és ha meg volt va
lamiért sértve, az előadás után elégtételt 
adtam volna neki. Szinte

barátságos szavaimra szemtelenül, ki
hívóan válaszolt, visszafeleselt és meg

sértett.
Erre természetesen elfogott a düh és azt 

csináltam, amit helyemben minden férfi 
tett volna.

Hangsúlyozom, nem arculülöttem, csak 
tarkőn legyintettem a fiút, 

aki az egészet akkor fel sem vette, tovább
folyt az előadás, ment minden a maga ut
ján.

Három nap telt el, senki sem tudott, 
senki sem beszélt a dologról, 

még Szerémy és Földesy színészek sem, 
akik egy öltözőben öltözködtek velem és 
akik azután a legnagyobb megdöbbenéssel 
olvasták, hogy ez a szabó miket beszél ösz- 
sze-vissza a dologról.

— Állítom és vallom, hogy ezt a gye
reket ellenségeim bérelték fel, hogy 

ebből ügyet csináljanak ellenem.
A fiúnak általános fogbetegsége van. Az 

afférelötti napon már egy fogat huzatott, 
ezért vérzett a szája. Jóakaróim fölbiztat
ták, hogy

huMMsa ki gyorsan a másik roma gyö-
M Éh
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Az apa kérésére ekkor az árvaszék intéz
kedéseket tett, hogy karhatalommal vegyék 
el az anyától a tízéves kisfiút. A Katona 
József-utcai lakást azonban üresen találták 
és csak rövid nyomozás után állapította 
meg az apa, hogy a fiú egy zugligeti szana
tóriumban van, ahol anyja titokban elhe
lyezte.

Augusztus harmadikén a földbirtokos ki
ment a gyermekszanatóriumba, ott találko
zott volt feleségével és heves jelenetek ját
szódtak le közöttük. Az asszony azzal fe
nyegetőzött, hogy

Inkább megöli magát és a gyermeket 
Is, de nem adja ki a kisfiút.

Schafferné ezután kirohant a parkba, ahol 
fia egy ápolónő felügyelete alatt tartózko
dott és néhány perc múlva az ápolónő iz
gatottan jelentette, hogy

az anya felkapta gyermekét és elro
hant vele.

A földbirtokos nem akarta a rendőrséget 
értesíteni az esetről és ezért magándetektí
vekkel nyomoztatott. Most, hogy ez a nyo
mozás nem vezetett eredményre, ugy látta, 
hogy mégis

kénytelen Igénybevenni a hatóságok 
segítségét

és bejelentette az esetet 
főkapitányságon remélik, 
megtalálják az anyát és 

a rendőrségen. A 
hogy rövidesen 

gyermekét.

válaszolta: 
fogaimat maga

ha egyetlen 
igazak a rá-

müvész 
csak szí-

a gye-

annál is inkább világos, mert mikor az 
eset után következő nap kérdőre vontam a 
fiút, hogy miket fecseg össze-vissza, több 
kollegám előtt hetykén ezt

— Majd megtudja, az én 
fogja megcsináltatni!

Ez a helyzet tehát és 
veszítsem el a hangom, 
szót elhallgatnom és ha 

galmak.
Még azt kérem, méltóztassék megírni: „Nem 
igaz, hogy azt mondtam volna a szabónak, 
hogy örüljön, hogy ilyen nagy 
ütötte pofon és hogy Jávor Pál 
nész, én pedig művész vagyok."

Az egészet kitalálták és ennek 
reknek a szájába adták.

Senki sem tiszteli jobban nálam kollégái
mat, de senki sem tiszteli nálam jobban 
a dolgos munkás kezeket, mert én is hosz- 
szu, keserves küzdelem és munka után 
szereztem meg a közönség becsülését.

Ezeket természetesen indulatosan és ösz- 
szefüggéstelenül mondotta el Szűcs László, 
akiről tudjuk, hogy már Miskolcon is ha
sonló botránya volt.

— Az is tulszemtelen és sértően arrogáns 
ember volt, — válaszol Szűcs, »—» Nem tu
dom,

miért köteles egy színész eltűrni azt, 
hogy az arcába köpjenek, 

ugyanakkor, amikor minden más ember 
hasonlóért elégtételt vesz magának. A szí
nésznek is van becsülete ...

Lehet és valószínű, hogy ebben az eset
ben igaza van a tenoristának, de: éppen a 
napokban kapta meg a bírói végzést

100 pengőről, két miskolci pofon ellen
értékéül.

Kaptam Debrecenből is levelet, ahol szin
tén szabóverőnek bizonyult Szűcs László. 
Marosvásárhelyen pedig

színházi sztrájk készült
Szűcs László miatt, aki a szinház világító
mesterét pofozta fel és emiatt este ki is 
kapcsolták a szinház világítását az együtt
érző kollegák.

Jelentkezett egy kis cseléd is, bizonyos 
Kiss Rózsi, aki felett szintén pofonokban 
nyilvánult meg a vérbö tenorista pedagó
giai készsége és aki, ha nem is emiatt, de a 

gázcső alá feküdt 
és ott keresett menedéket a kegyetlen élet 
elől. Tavaly a Király Szinház műszaki mun
kásai is, de szükebb szinészkollegák is pa
naszkodtak a tenorista-bonviván szinte fé- 
kezhetetlen temperamentuma miatt.

Újpesttől Marosvásárhelyig tehát botrá
nyok és pofonok jelzik a kiváló tenorista 
megérdemelten felfeléivelő útját és ha nem 
MDurfk MM UmM dtaM hufjM, Ml 

kellene hinnünk, hogy egy színész karrier
jének emelkedésével egyenes arányban áll 
az a pofozkodási düh, amely íme egy kul- 
turország színházi közönségét a színész el
len tudja hangolni.

Ha valamit nem ért a francia, ezt mond
ja: Cherchez la fémmé, keresd az asszonyt.

Nem változik
az autó-adózás rendszere

Továbbra is megmarad a közlekedési adó
Az autósak világát már 

régen foglalkoztatja a 
közlekedési adó problé
mája* A kormány nemré
giben a különféle érde
keltségek meghallgatása 
után nj rendet vezetett 
be az adózásban: lénye
gében megmaradt a köz
lekedési adó, ezt azonban 

a kiskocsiknál nagymértékben csökkentették és 
ugyanakkor literenként kétfilléres benzinadót 
vetettek ki a fogyasztásra.

Nálunk a nehéz gazdasági viszonyok között 
főként kiskocsi^ vannak forgalomban.

a kiskocsi-tulajdonosok nagyrésze jól járt, ok nagyrésze jól járt, ezjrónyban a luxusautók gyárosai külön-
»A»w3-r«gyRMt.'isuí'ko-- M lé^Kektt..t0lek. *. leghalirosottabb

cént pedig a luxuskocsi- visszautasításban részesültek.esik tulajdonosai,

Jávor Pál most nősült, Sziics László most 
válik. Távol áll tőlem, hogy a híres köz
mondást ez esetekben is alkalmazzam, csak 
letargikusan állapítom meg rólunk, férfiak
ról: az erős nem felett mennyire uralkodik 
a gyenge igenK.,

Stób Zoltán.

megszünteti 
adóját és helgette 
híradás — mint be- 
— teljesen alapta-

gyárosok viszont arról panaszkodnak, hogy sofe 
benzin mellett sokat jelent a kétfilléres ár
emelkedés, holott az ő adójuk nem csökkent. 
Mostanában is sok vita folyt az autóadózásról.

Érdekelt körökben vasárnap az a hir terjedt 
el, hogy a kormány, illetőleg a pénzügyminisz
ter október elsejétől kezdve megszünteti at 
automobilok közlekedési 
csak benzinadó lesz. Ez a 1 
avatott helyről értesülünk 
lan,

a pénzügyminiszter nem i 
szüntetni az automobilok

szándékozik meg- 
______._ _______ közlekedési adó
ját és egyáltalában nem hajlandó változ

tatni az eddigi rendszeren,



4 HÉTFŐI NAPLÓ Budapert, 19M imgadrtia tf.

Nagymennyiségű ólom 
tűnt el Meskó Zoltán 

nyomdájából
Meskó feljelentést adott be a rendőrségen és egy 
IdeJUlég elbocsátotta Üzemvezetőjét, aki a nyilvá
nosság előtt a nyomda tulajdonosaként szerepelt

A budapesti főkapitányság bűnügyi osz
tályát néhány nap óin egy rendkívül bo
nyolult hűn ügy foglalkoztatja, amelynek 
központjában Meskó Zoltán országgyűlési 
képviselő és u tulajdonát képező Hársfa- 
Utcai kis nyomda eddigi ipnrengedélyese és 
Vezetője: Jurisics Károly állanak.

Az történt ugyanis, hogy Meskó Zoltán, 
b nyomdájában megejtett rovancsolás ered
ményeképpen

2500 pengő elsikkasztása és nagymeny- 
nyiségtl ólomanyag eltűnése miatt fel

jelentést tett ismeretlen tettes ellen.
A feljelentés megtételével egyidejűleg 

azonnali hatállyal felbontotta a nyomda ve- 
zelöjé.nck, Juri.dcs Károlynak szerződését.

A feljelentésnek és nz azonnali hatályú

Újabb S. O. S.-palackot
fogtak ki a Dunából

Német nyelven kér segítséget a re/télyes Franz Gebauer
Bálint Imre halász

mester vasárnap reggel 
a megyeri strand köze
lében palackot fogott 
ki a Dunából. A spa- 
nyolviaszkkal elduga
szolt üvegből levél ke
rült elő. A levél jobb
sarkában ez a jelzés 

állt: S. N. D. F. 38.536. Alatta pedig a kő
vetkező szöveg:

— Verhaftet, bitté hilfen drlngend!
Franz Gebauer.

Pécs, augusztus 25.
A pécsi Országos Pla

kát- és Rcklám-Kiállilás- 
ra, mely a Pécsi Keres
kedők Teslülcte rendezé
sében szeptember 8-tól 
16-ig zajlik le, oly érté
kes és nagymennyiségű 
művészi plakál-nnyag ér
kezett be, hogy annak 
értékes és maradandó si
kere biztosítva van ...

Az országosan ismert művészi kivitelű pla
kátokon kivül a pécsi és budapesti cégek ez

lizenöt év után derült ki, 
hogyan gyilkolták meg Mészöly 

Géza huszárőrnagyot, az egri 
ellenforradalom hősét

Rendkívül érdekes bűnügy iratai érkeztek 
néhány nap elölt a budapesti Ítélőtáblára 
az egri törvényszéktől. A proletárdiktatúra 
egyik legtragikusabb eseménye tárul fel eb
ben a bűnügyben:

Mészöly Géza huszárőrnagy meggyilko

Példátlanul nagyszabású és újszerű 

FUTBALL-TIPPELÉS 
pályázatot Ir ki a jubiláló Hétfői Napló

Minden részletében uj. meglepő, Ötle
tes és készpénzben gazdagon jutalmazott 
pál^úzailot indított a Hétfői Napló ezen a 
héten. Ért ön a futballhoz és nkar 
nyerni? ... Sorozatos pályázatunkon min

Hetenklnt 14 pénzdíjat kínálunk cserébe a pályá
zatért, amely semilyen terhet nem rS önre

Már a mai számunkban részletesen i nyújtunk arra is, hogy felajánlott pénz- 
Ismertetjük az izgalmas verseny egyszerű dijainkat elnyerhesse. Eri Ón a futball
teli ét cicit és ugyanakkor már módot I hoz és akar nyerni?

Vegye meg a Hétfői Napló lövfiheti 
számat is és okvetlenül pályázzék

elbocsátásnak az ad különös érdekességet, 
hogy eddig ez a Jurisics a nyilvánosság 
elölt ugy szerepelt, mint a nyomda tulajdo
nosa, » minthogy a „Nemzet Szi/va” cimü 
hetilapon és a lapelŐállitó nyomdaként a 

„Jurislcs-nyomda" szerepel.
A rendőrség Meskó feljelentése alapján 

kihallgatta már Jurisics Károlyt, sőt néhány 
nyomdászt is az ólomra vonatkozólag és a 
nyomozás, befejezése után átteszi majd az 
ügy iratait az Ügyészséghez.

Meskó Zoltán, akivel vasárnap beszél
tünk,

megerősítette fenti híradásunkat 
és közölte velünk, hogy nyomdájának uj 
iniivezetőjeként Molnár Ferencet szerződ
tette.

A németnyelvű szöveg magyar fordítása: 
Fogságban, kérek segítséget!

A halászmester a palackot átadta a rend
őrségnek. Az idén már az ötödik hasonló 
tartalmú üveg került elő a Dunából. Eddig 
Korngold Pál aláírás szerepelt a leveleken, 
amelyeket magyar nyelven Írtak, most 
Franz Gebauer aláírás és a német szöveg 
váltotta fel az eddigi S. O. S.-leveleket.

A rendőrség nem talajdonit nagy fon
tosságot a leletnek,

az a feltevés, hogy éretlen tréfáról van szó.

alkalomra
készített plakátjai keltenek majd élénk fel* 

tűnést1 a kiállításon, 
melynek a hazai gyáripar és kereskedelem ér
dekében kifejtendő propaganda a főcélja.

Külön érdeklődésre tart számot
a dlvatrevtt

valamint a pécsi kereskedők 
kirakatversenye.

A nagy érdeklődéssel várt kiállításon 
a Hétfői Napló Is résztvess 

érdekes és újszerű reklámjaival.

lása pontos története.
A kommün idején Mészöly őrnagy szer

vezte meg az egri ellenforradalmat. Több 
katonatiszt és számos előkelő egri polgár 
vett részt az elenforradalmi szervezkedés
ben, amelyre azonban lecsaptak Szamuelll 

den bélen egyszerű, de izgalmas kérdés 
kapcsán meggyőződhet a szakértelméről 
és önmagát, családtagjait váratlan pénz
re! örvendeztetheti meg.

Tibor terroristái. Az egri ellenforí’adalmá- 
roknak szerencsére sikerült Ausztriába me
nekülniük, de

Mészöly őrnagy utolsó pillanatig helyén 
maradt

s csak akkor menekült, amikor már nyo
mában voltak a terroristák. A vasúti töltés 
mentén éjnek idején bujdosott a legköze
lebbi állomás felé Mészöly Géza s

amire megvlrradt, átlőtt fejjel, holtan 
találtak rá az egyik vasúti őrház mel

lett.
A kommün bukása után széleskörű nyo

mozás indult Mészöly halálának felderíté
sére, Egymásután három embert is őrizetbe 
vettek, akiket azzal gyanúsítottak, hogy ők 
lőtték le az egri ellenforradalom hősét.

De mindhárom gyanúsított alibit iga
zolt

s a nyomozás eredménytelenül ért véget.
Tizenöt év múltán, tavaly bizalmas beje

lentés érkezett az egri rendőrhatóságokhoz 
s ez

váratlanul felfedte Mészöly Géza meg
gyilkolásának titkát.

A nyomozás újból megindult s csakhamar 
letartóztatták Bánai József kőművesmestert 
s kiderítették a gyilkosság minden részletét.

Mészöly őrnagy az ellenforradalmi szer
vezkedés végső kudarca után Gyöngyös felé 
menekült, hogy innen a legközelebbi vonat
tal Pest felé utazzon. Késő éjszaka, fegyver 
nélkül és ivilruhában, kis csomaggal in
dult útnak a huszárörnagy. Eger határán 
túl jutott már, s azt hitte, minden baj nél
kül éri el a gyöngyösi állomást, amikor a 
vasúti sínek mellöl

egy vörösőr toppant elébe.
Mészölyt a felfegyverzett ember behurcolta 
a szomszédos bakterházba, hogy reggel 
Egerbe kisérje. Alighogy beléptek az őr
házba, Mészöly nekiesett a vörösőrnek, hogy 
lefegyverezze s tovább menekülhessen.

A fegyvertelen katonatiszt s az állig 
felfegyverzett vöröskatona között fél
órán keresztül folyt az élet-halólharc.

Budapesten keresik
a gyilkossággal gyanúsított 
bécsi hajóskapitányt
Azzal vádolják, hogy meggyilkolt egy gázdag mag&nzó- 
nőt, azután megszökött Bécsből '7: >■ '

Geörgra terelődött. A magas, karcsú, szőke** 
hajú hajóskapitány < ' ’

ismerőse volt Koch Rózának,
a gyilkosság után eltűnt és nem adott ma« 
gáról életjelt.

A rendőrség megállapította, hogy Friedl 
Albin Georg sem sokkal a gyilkosság után 
Romániába utazott. Konstanzábari . érdek
lődtek utána, ott viszont ugy tudják,

lehet, hogy Magyarország felé vette < 
útját - ■

és ezért értesítették a budapesti rendőrséget.
A főkapitányságon megtették a szükséget 

intézkedéseket, hogy kézrekeritsék Frledtti 
— ha ugyan tényleg Magyarországra jött*

A konstanzai rendőr
ség vasárnap rádiogra- 
mot küldött a buda
pesti főkapitányságnak. 
Azt kérte, állapítsák 
meg,

nem tartózkodik-e 
Budapesten Frledl 
Albin Georg 88 éves

hajóskapitány, akit gyilkossággal gya
núsítanak.

Nemrégiben holtan találták a lakásán 
Koch Róza gazdag bécsi magárizónőt. Rabló
gyilkosság történt: a tettes zsineggel meg
fojtotta áldozatát, azután elrdbolta az ék
szereit, A rendőrség gyanúja Fticdl Albin

Kőrőzőíevelet adtak ki 
egy pesti műkereskedő ellen

Sikkasztás miatt körözik a es éves Hoffer Imre Izsót
A budapesti királyi ügyészség 66.182—1Ó34. 

szám alatt kőrözökvclct adott ki Hoffer Imre 
Itsó budapesti műkereskedő ellen, akit sikkasz
tás miatt Jelentettek fel.

Hoffer Imre Izsónak hosszú esztendőkön ke
resztül

jól jövedelmező műkerMkedése volt .
s nagvértékü műkincsek vételével és eladásával 
foglalkozott. A 68 esztendős Hoffer egyik leg
régibb tagja volt a pesti műkereskedelmi szak
mának s ezért érthető feltűnést .keltett a keres
kedők körében, amikor híre terjedt, hogy

Hoffer ellen eljárás folyik a rendőrséged.
Hoffer ugyanis különböző műtárgyakat vett át 
bizományba Üzletfeleitől. Miután a bizományba 
vett holmikat értékesítette, elszámolási diffe
renciái támadlak. Üzletfelei nzt követelték tőle, 
hogy fizesse ki nekik az eladott műtárgyak vé
telárát, Ő azonban nzzal tagadta meg ezt, hogy 

még maga sem kapta kézhez a neki járó 
összegeket

» csak akkor fizet, ha teljes egészében befoly
nak hozzá a pénzek.

Az üzletfelek azonban nem voltak hajlandók 
várni pénzükre éa

alhkasstás elmén bűnvádi feljelentést tettek 
ellene.

Így Indult meg az eljárás Hoffer Imre Izsó elleni 
Az eljárás során többizhen Hoffer! ki is hall
gatták. aki tagadta u sikkasztás vádját. A föl- 
jelentők azonban fenlarlottók panaszukat.

A további eljárás sorón Koffert a hatóságok 
nem találták meg. Ezekutón

• budapesti királyi UgyésMég kiadta hörögő- i

KEKACÉL

G.M.B.
KÉKACÉL

A magyar pengegyírtís diadala!
BMB kékacél luxus. 30 flll. 

GIYIB kékacél Superluxus 40 fill.

Minden darab vásárlásakor ugyanannyi 
darabot Ingyen kap a bevásárlási idő 

alatt az összes szaküzletekben.

Mészölynek sikerült földreteperni ellenfelét, 
de fegyverét nem tudta elvenni tőle. Azután 
kirohant az őrházból, de a legyűrt vöröeör 
talpraugrott s a küszöbről háromszor a rne* 
nekülő után lőtt.

Kél golyó talált: a szerencsétlen ember 
vérző fejjel, holtan rogyott össze.

Bánai tagadta a gyilkosságot, de számos 
tanú akadt, akik elmondották, hogy Bánat 
nem egyszer dicsekedett cl előttük Mészöly 
meggyilkolásával. Különböző egyéb súlyos 
bizonyítékok is merültek fel Bánai ellcty 
akit az egri törvényszék

hét évi fegyházra ítélt.
Bánai fellebbezésére került most a buda- 

pesti tábla elé a bünügy, amelyet Kültag 
Miklós dr. tanácsa

szeptember 15-én fog tárgyalni.
A tárgyaláson számos uj terhelő és mentő 
tanú kihallgatásáról kell döntenie a táblá
nak.

levelét Hoffer Imre Imő ellen. j
A körözölevél adntairój a különböző rendőrhae 
lóságokat értesítettek, 'amelyek most nyomozás^ 
indítottak Hoffer Imre Izsó felkutatására.

Kélszáztlztnlllló utas
a klsszakaszrendszer első évében

210.7 millió utast számolt el a Beszkárt a 
kisszakasz-rendszer egyéves évfordulóján. 
Augusztus 21-én volt egy éve a budapesti 
villamos kisszakasz-rendszer életbeléptetésé
nek és most, az egyéves fordulón tűnt csak 
ki, a merész kísérlet' jó eredmény1®. Pafz 
Sándor, a Beszkárt forgalmi igazgatójának 
ötlete volt a kisszakasz-rendszer bevezetése, 
az ő útmutatásai alapján igen sok külföldi 
városban szintén bevezették már a kissza- 
kasz-rendszer hasonló eredménnyel. A ren
delkezésre álló statisztikai adatok szerint a 
kisszakasz-rendszer bevezetésének első nap
ján 348.069 utas használta ezt az utazási 
rendszert, de már kél hét múlva a félmilliót 
is. meghaladta naponta a kisszakaszt. igény
bevevők száma. Néhány hétté' ezelőtt 787.000 
kisszakasz-utassal érte el eddig félőfokát a 
rendszer sikere. A kisszakasz-rendszer be
vezetése óta mintegy húsz százalékkal sza
porodott a kisszakasz-ttfasok száma. Az elfő 
évben pontosan 210,717.251 utal' vetta 
igénybe a kiwzaka^i-fendszert,; > •
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Vasárnap éjszaka 
kirabolták Beöthy László 

ny. kereskedelmi miniszter 
hatszobás lakását

Szervezett banda foszfojatja az el3ke!Sek lakását
Vasárnap reggel ujabb nagyobbszabásu 

lakásfosztogatást fedeztek fel: Beöthy László 
dr. ny. kercsekedelmi 
miniszter Aradi-utca 70. 
szám alatti Lakását is
meretlen tettesek kifosz
tották. Beöthy család
jával együitt a nyarat 
vidéken tölti és csak 
szeptember elején ké
szült visszatérni a fő

városba. A személyzetét is magával vitte a 
család. Utazásuk előtt a lakás ajtajait gondo
san lezárták és biztositó zárakkal látták el.

A nagy elővigyázatosság azonban nem 
sokat hasznúit,

mert a vakmerő és nagystílű betörők idáig 
minden védőzárral sikeresen megbirkóztak.

A betörést a ház egyik lakója fedezte fel, 
akinek feltűnt, hogy az ajtóról a lakat, amely 
előző este rajta volt, hiányzik. Szólt a ház

Idegrohamot kapott a rendőr
ségi cellában Dobozi Géza, az 

ál-Eszterházy-herceg
Vasárnap a rendörorvos Intézkedésére elmegyógyintézetbe 

szállították az elziillött urlflut
Vasárnapra virradóra izgalmas és zajos 

jelenet játszódott le a főkapitányság hír
hedt 200-as cellájában, ahol a letartóztatott 
rabokat helyezik el addig, amig az ügyész
ség Markó-utcai fogházába szállítják őket. 
Egy, legfeljebb két napig őrzik itt az előze
tes letartóztatásba helyezett foglyokat, az
után a rabszállitó autón csoportosan viszik 
• AfarW-utcába.

Pénteken uj lakót kapott a 200-as cella:

felügyelőnek, aki rendőrt hivott.
A hatszobás lakást teljesen feldúlva ta

lálták.
A betörök az összes szekrényeket fölfeszitet- 
ték. Mindent átkutattak és a jelekből Ítélve, 
az összes értékesebb tárgyakat magukkal 

j vitték.
A tettesek ujjnyomokat hagytak hátra, 

ezek alapján keresik most őket.
A betörésről értcsilctték a nyugalmazott 

minisztert, aki sürgősen hazautazik, a pontos 
kárösszeget az ő jelenlétében tudják csak 
megállapítani.

Az utóbbi időben több volt miniszter és 
magasállásu személy lakásán történt hasonló 
körülmények között betörés. A rendőrségnek 
az a gyanúja, hogy

az előkelőségek lakásait ugyanaz a be
törőbanda látogatja.

Kézrekeritésükre széleskörű nyomozást in
dítottak.

Dobozi Géza harmincéves magánhivalalno- 
kot, akit

csalás gyanúja miatti 
tartóztattak le.

Az úri családból származó fiatalemberrel 
szemben az a vád, hogy

Eszterházy Pál herceg és más ariszto
kraták nevével visszaélve, kisebb ősz
szegeket csalt ki orvosoktól és ügyvé

dektől.

Valódi áernyóselynte#

Divatos flanelle#

.58
Női rafia#

Gyerme# tornacipő#

1.80
Matróx is#olarttfiá#

5.80
Női eső#öpenye#
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Az eladás Időbeni 
korlátozása nélkül!

ostán utánvéttől száRKnnk.

Ugy volt, hogy Dobozit vasárnap reggel ad
ják át az ügyészségnek. A letartóztatott fia
talember azonban a rendőrségi cellában 
idegrohamot kapott,

dühöngeni kezdett, kiabált, lármázott,
nem tudták lecsillapítani és végül a rend
örorvos közbelépése következett.

A rendőrorvos konstatálta, hogy
J—

Rendkívül súlyos párbajt 
vívnak ma a diósgyőri 
kardaffér szereplői
Egy expresslevél miatt inzultálta unoka- 
Öccsét Mihalovits rendőrkapitány

Miskolc, augusztus 26.
(A Hétfői Napló tu

dósítójától.) A diósgyőr- 
vasgyári véres kardaf
fér még mindig nagy 
izgalomban tartja az 
egész várost. Tovább 
folynak a találgatások, 
miért támadt rá kard
dal a diósgyőri vas

gyárban lévő hivatali szobájában unoka- 
öccsére, Csernák Béla mérnökre Mihalovits 
József dr. miskolci rendőrkapitány.

A kinos kardaflernak, amelynek okáról 
csak annyit sikerült megtudni, hogy családi 
vonatkozásai vannak a rokonok között és 

közvetlen okozója egy expressz-levél 
volt,

amelyet az inzultus napjának délelőttjén 
kapott Mihalovits József dr. rendőrkapitány 
--nem lesz bűnügyi folytatása.

Letartóztatták a zsaroló 
Szörcsey István bűntársát

Vasárnap átadták az ügyészségnek a Riport Kurír 
„szerkesztőjét** és vele együtt a „munkatársát** Is

A főkapitányság bűnügyi osztályán vasár
nap délben fejezték be a nyomozást abban 
a zsarolási ügyben, amelyben Szörtsey 
István 42 esztendős volt magántisztviselő és 
Révész Viktor 30 esztendős magántisztviselő 
szerepeltek.

Egy hangversenyrendező és két alkalma
zottjának vallomása alapján zsarolás bün
tette címén helyezték letartóztatásba a ,,fii
port Kurír" cimü röpirat „szerkesztőjét és 
munkatársát**. A vallomások szerint beiga
zolunk látta a rendőrség, hogy a hangver
senyrendezőt azzal akarták megfélemlíteni, 
hogy

ha nem fizet kétszáz pengőt, komnro- 
mlttáló cikket jelentetnek meg róla.

Szörtsey és famulusa körömszakadtáig 
i védekeztek a zsarolás vádja ellen, azt han
goztatták, hogy ők

szívességet tettek • föl jelentőknek,

Dobozi Géza idegrohamot kapott 
és szükségét látta annak, hogy idegállapo
tát megfigyeljék.

A vizsgálat után
a rendőrorvos intézkedésére mentőautó 

érkezett a főkapitányságra 
és Dobozi Gézát megfigyelés céljából el
megyógyintézetbe szállították.

A lovagias eljárás még a kardaffér nap
ján megkezdődött és a segédek — mint hír
lik —

rendkívül súlyos, szigorú feltételű pár
bajban állapodtak meg.

A párbajt, értesülésünk szerint,
ma vívják meg

a miskolci tüzérségi laktanyában, ahol csak 
nemrégen állt szemben egymással pisztol
lyal, majd karddal Mihalovits rendőrkapi
tány bátyja, Mihalovits Géza testnevelési fel
ügyelő és Vértess András dr., az abaujszán- 
tói járásbíróság elnöke, akik mind a ketten 
megsebesültek.

A segédek megállapodása szerint — amint 
beavatott helyről megtudtuk — Mihalovits 
és Csernák háromszori golyóváltásra állnak 
ki és ha ez sérülés nélkül végződik, nehéz 
lovassági karddal, bandázs nélkül végkime- 
rulésig folytatják a párviadalt.

amikor megmutatták azt a levelet, amely
ben egy nő leánykereskedelemmel gyanúsí
totta öt.

Fáradozásaik fejében hirdetést akartak 
kapni lapjuk részére és ezért kérték a 
pénzt.

Szörtseyt, aki nemrég szabadlult a gvüj- 
tőfogházból, ahol egy másik ügyből kifolyó
lag töltötte ki jogerős büntetését, valamint 
Révész Viktort a délutáni órákban rabszál- 
liló autón az ügyészség fogházába szállítot
ták.

Ezüst evússzközük.
Sctailz tálcák, schweizi karórák 

nagy raktára. Veszek zá
logjegyet, aranyat:
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EZER AJÁNDÉK
a 25 éves HÉTFŐI NAPLÓ nagyszabású 
jubileumi keresztrejtvény-versenyén

Szeptember 3-án kezdődik a HÉTFŐI NAPLÓ minden eddigit felülmúló, pá
ratlan bőkezűséggel jutalmazott szenzációs KERESZTREJTVÉNY-VERSENYE, mely

nek keretében

1OOO pompás és értékes ajándék
kerül kisorsolásra.

Ilyen nyeremény-gazdag és elnyerésl lehetőségben érdekes versenyre eddig 
egyetlen európai lapban sem akadt példa.

még

pengő készpénz

Bern-

Az ezt köveid további 9 főnyeremény di
jai között a következők szerepelnek:

Egy 49 darabból álló gyönyörű 
idorfi evők ész lel, díszes kazettában.

Egy hatszemélyes Jlüttl porcellán 
Bokészlet

Egy elegáns táskagrumnfón. 
Egy modern hrldzsasztal.
Egy guminikerekü tálalóasztalka.

uzson-

nagyszcrlibbnél nagyszerűbb ajándékokról gondoskodtunk.

színházjegy, 
doboz cigaretta. 
Üveg tokaji bor. 
doboz csokoládé, 
doboz névjegy.

1

Száz üveg márkás kölnivíz. 
Száz pár selyemharisnya. 
Száz elegáns Helyem nyak kendő, 
ölvén 
öt ven 
ötven 
öl ven 
ötven _ __
Harminc doboz levélpapír. 
Húsz csomag brldzskártya. 
Ötven szépirodalmi könyv.

I Húsz csavaros írón. 
Húsz fényképfelvétel. 
Harminc elegáns selyemzsebkendő. 
Húsz kézimunka.

Ez nz 1000 •zonzáclón .Jindék, mr«íyOzadísilnk szerint, minden kedven ol
vasónkul OsztOkóInl fogjn a pál.vízaton való részvételre.

A HÉTFŐI NAPLÓ jubileumi rejlvényversenye
AZ ELMÚLT 25 ESZTENDŐ NAGY ÉS KIMAGASLÓ ESEMÉNYEIBŐL SZÓL, 

melyekről annakidején a HÉTFŐI NAPLÓ közölt elsőnek tudósítást
A részletes pályázati feltételeket, az első rejtvény megjelenésével egyidejűleg, 

szeptember 3-án lógjuk közölni.

Barátnője titokzatos befolyására 
elvált férjétől és lopást követett 
el egy uriasszony

' jiv_ Két elegáns fiatal nőt
■ BiPíjl__ tartóztatott le lopás ci-

—lí*T mén 11 rendőrség. Rup-
■ ricb Jánosné 30 éves 

magántisztviselőnő és ba- 
rátnöje, Dávid Hona 26

i éves varrónő,
. Ml kerültek ma a 200-av

j~ir—ii--- ir~—-I fogdába.
A feljelentést a Szigony

utca 11. számú ház egyik Inkája, egy magányos 
uriasszony tette ellenük, aki előadta, hogy al
bérlői mialatt ő távol volt hazulról két alka
lommal szobájából 460 pengőt loptak el. A 
rendőrség lefolytat# a nyomozást, kihallgatta 
a gyanusitottakai és végül

letartóztatásuk mellett döntött.
Ennek nz aránylag nem nagyjelentőségű 

ügynek érdekes körülményei vannak, amelyek 
kiemelik gyakori lopási ügyek sorozatából és 
Ruprich Jánosné személye valószínűleg

foglalkoztatni fogja a törvényszéki orvos
szakértőket is.

A csinos, intelligens magántisztviselőnő rend
őrségi kilinllgalása alkalmával többször feltű
nően zavarosan viselkedett. Perocgik szótlanul 
bámult maga elé, majd zokogásban tört ki és 
ki tségbccsflt szavak hangzottak cl szájából:

rendezésében tegnap megtartott

„GERHÁRD LAJOS" 
evezős verseny eredmSnyeirSl 

lefolyásáról a logrérlolescbbon beszámol a

GfeimjSÁÖ
m a, délután m egjelenő szám 

Okvetlen vegye meg! 
Ara csak CS fillár!

Egy finom selycmpaplan.
Egy szalóncsillár.
Egy gyönyörű, bekeretezett olajfestmény. 
Két-két színházi zsöllye.
Am a többi 990 ajándék mindegyike Is 

biztosan kellemes és hasznos emléke lesz a 
szerencsés nyerteseknek, mert a versenyben 
résztvevők számára

Húsz fényképészeti csomag. 
Húsz piperekészlet.
ötven doboz pipereszappan. 
Húsz különféle gyermekjáték, 

gramofónlemez. 
bronzfigura, 
bekeretezett rézkarc, 
mozijegy.

Húsz 
Húsz 
Tiz bőrerszény.
Harminc nagy üveg sör.
Tíz doboz különféle sajtára 
és befejezésül pedig 
Tíz ezüst cigarettaszipka 
a további 990 szenzációs nyeremény.

— Ne hagyjanak elpusztulni... Nem vagyok 
ura akaratomnak... Ha tettem is valamit, 
Ilonka parancsára tettem... Ne bántsák öl 
sem ... Nagyon szeretem ...

A rundőrtisztviseíők egyre nagyobb érdeklő
déssel hallgatták szavait és különösen az tűnt 
fel nekik, hogy milyen sűrűn és valósággal 
rajongó szeretettel emlegeti barátnőjét, aki 
szerinte

befolyásolta őt.
A rendőrség szükségesnek látta lenyomozni 

Ruprichné életkörülményeit és kiderült, hogy a 
fiatalasszony tényleg

hossza Idő óta barátnője befolyása alatt 
volt.

A magántisztviselőnő három évvel ezelőtt is
merkedett meg Dávid Ilonával és ettől kezdve 
mindgyakrabban lehetőit őket együtt látni 
Férje óvta a barátságtól, de az asszony nem 
hallgatott rá. Inkább férjével szakított, mint 
barátnőjével. Először külön ment lakni a há
zaspár. majd el is váltak egymástól. Minden a 
varrónő akarata szerint történt. Közös háztar
tásba költöztek, hogy

állandóan egymás mellett lehessenek.
Ruprichné á'.ását elvesztette. Egyre rosszabb 
viszonyok közé került a két nö. mig végül lo
pással gyanúsítotton ■kerültek letartóztatásba.

marHiis uszít lamadoia a birasag elölt 
AlírísDtrúsíg vonla fetatösségra az Eszme-líDor verekedő taglót

A Vili, kerületi kapitányságon most fe
jeződött be a vizsgálat abban a • felhábo
rító inzultusban, amelynek Márkus László, 
az Opera kiváló főrendezője a szenvedő 
hőse.

Márkus László néhány héttel ezelőtt egy 
napilapban cikket irt és megemlékezett ar
ról, hogy a Bérkocsis-utcában látott egy 
helyiséget, amelyben egy „Eszmetábor" 
nevű egyesület székel. Tényleg létezik egy 
ilyen egyesület, amely a horogkeresztes 
Festetich Sándor gróf pártjával tart kap
csolatot.

Néhány nappal n cikk megjelenése után 
Márkus László békésen uzsonnázott a 
Simplon-kávéház terraszán, mikor odalé
pett az asztalához az Eszmetábor egyik 
tagja, Veres Ferenc szabó,

A francia állam veszi meg egy Párisban 
férjhez ment fiatal magyar asszony 
és francia urának rádiótalálmányát

Páris, 1934 augusztus
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Fiatal, 

csinos, barna leány, az Angol-Magyar Bank 
tisztviselőnője volt Budapesten fíapp Erzsi, 
oki a mindrosszabbodó gazdasági viszonyok 
elöl jött ki néhány évvel ezelőtt Párisba.

A Szajna tulhires partjain nem sokáig 
váratott magára Rapp Erzsi szerencséje, aki 
alig egy évnyi Parisban léte után férjhez 
ment Jean Őlivon, francia rádiómérnökhöz.

Megértő feleséghez híven, ezentúl öt is 
jobban érdekelték az antennák s lám

pák, 
mint a kettős könyvvitel titkai s rövidesen 
urának legkitűnőbb munkatársnője lett,’ 1

Elgázolt egy munkást 
az OTI autója

8450 pengőt követel aTársadalom- 
biztosítótól a gázolás áldozata

Igen súlyos közlekedési baleset -történt .. a 
Fiumei-utón, a Társadalombiztosító felhőkarco
lója előtt.

Egy teherautó uj irodabútorokat hozott az 
OTI-hoz. A berendezési tárgyakat alkalmi mun
kások hordták ki a teherautóból. Amikor a 
legnagyobb munkában voltak, az épület másik 
kapujából hirtelenül

szokatlan sebességgel elindult az OTI 
egyik orvosszállltó autója, 

amely dr. Kovács János orvost készült egy be
teghez vinni.

A bútorokat kirakó munkások elől a teher
autó eltakarta a személygépkocsit, amely

több tann állítása szerint nem tülkölt.
Az orvosszállitó kocsi soffőrje el akart ro
bogni a teherautó mellett és csak későn vette 
észre, hogy éppen akkor emel le a teherkocsi
ról egy súlyos bútordarabot Béres János al
kalmi munkás. Béres nem ugrott félre, mert az 
autót nem látta és nem hallotta tülkölni. A 
gyorsan robogó kocsi soffőrje nem tudott ide
jekorán fékezni és igy

a munkás az autó alá került.
Bérest, aki eszméletét vesztette, véresen, rend
kivül súlyos állapotban vitték a mentők a 
Szent István-kórházba, ahol megállapították, 
hogy 

és más 
vcdett. 
sen az

lábtörést, agyrázkódást 
komoly belső és külső sérüléseket szen- 
.4 kórházi ápolás költségei termés-“te- 
OTI-t terhelték.

mágikus keresztreiivány
1— 1. John Roles is Ami 

Harding Hunié, 
melyet a Fórum 
mutatott be uv.v 
sikerrel

3-11 Fű
3— 14. Angol helyeslís
4— W. Anno passalo 
3—21. Rövidítés idegen vá-

rosok neve tóólt
6— 26. Ehhez is csak

kell
7— 20. Eszes
8— 32. KérdŰszócsH
9— 34. Fordított kéttűs betű
10— 39. Kemény tárgy 
17.—23. KOlfölödi pónz
18- 41. Csizma van
19- 19. Szel
20- 37. Művészet -

nyelven
22— 12. Osszecskabár
23- 17. Kitisztít
24- 30. Ósdi.
25— 35. Feyfaszöveg 
27—15 . . . Angeks 
23-33. Nem ül le 
35—25. Kissr.íkflsz 
38—43. Szó se igaz
37- 20. A teljes ABC Itet

dele
38— 38. Ipari nyersanyag
40— 13. Vlgyá,
41— 18. Ráskay Lei

betűi
42— 81. J\c|tős betű
43— 38. Római •tűm; 1050

(Vmrayen kívül)

kihívó hangon felelősségre vonta Már- 1 
kus Lászlót a cikk miatt, majd inzul- j 

tálta.
A durva afférnek az lett a vége, hogy a ved 
rekedő szabót a Vili, kerületi kapitány* 
ságra kisérték, ott igazoltatták, azután el
bocsátották. Botrányokozás miatt kihágás! 
eljárás indult, de

az ügy most bűnvádi útra terelődött.
Márkus László ugyanis tettleges becsület* 
sértés miatt feljelentést tett Veres Ferenc 
ellen, mire a rendőrbiróság úgy intézke- 
dett, hogy az ügy iratait tegyék át a bün
tető járásbírósághoz, amely azután 

nem kihágásért, hanem ennél súlyo
sabb cselekmény miatt vonja felelős

ségre 
a verekedő Veres Ferencet,

Ezentúl kettesben dolgoztak urának egy 
régebbi ötletén, amely főleg

a leadás terén jelentett fontos újítást
s főleg háború esetén használható, 

eredménnyel 
és mintákat

ajánlották

a héten érte*

Az „összmunka" rövidesen 
is járt s a már kész terveket 
természetesen

a francia hadvezetőségnek
fel.

Á katonai szakértőbizottság 
sitette Monsieur et Madame Olivon-t, hogy 

találmányukat hajlandó megvenni 
s Igv már csak az anyagi s néhány technikai 
kérdés rendezése marad hátra.

k. t,

Béres most azzal, hogy az OTI 
nemcsak mint biztosító, hanem mint gázelő 

is felelős,
kártérítés, elmaradt kereset és baleseti járulék 
címén beperelte a Társadalombiztosítót, amely
től

8450 pengőt követel.
. Tegnap tartotta az ügyben az első tárgyalást 
dr. Szűcs járásbiró, aki széleskörű bizonyítást 
rendelt el arra nézve, hogy ki felelős a súlyos 
kimenetelű gázolásért.

„...itt a türelem!“
Augusztus 13-lkI rejtvény, 
pályázatunk nyertesei:

Egy tlzpcngőst nyert: Waldmann Istvánná, 
Kiskőrös.

Egy brldzsasztalt nyert: Ceglédi Márton, Bu
dapest.

Egy görpiccolót nyert: Kallós Marianna Szé
kesfehérvár.

Egy-egy ezüstceruzát nyertek: Barto* Gyula, 
Budapest, Tóth Kálmán, Nagykanizsa. '

Egy-egy játszma brldzskártyát nyertek: 
Schulhof Gizella Újpest, Tánczos György. 
Gyöngyös.

Egy-egy doboz csokoládét nyertek: Dr. Szabó 
Vilmos Budapest, Mayer Szeverin Hódmező
vásárhely.

Egy-egy üveg finom tokajit nyertek: Tamásy 
Henrik Budapest, Kicin Imre Szeged.

Egy-egy diszkötésü könyvet nyertek: Bálint 
János Budapest, Lovass Tibor Tiszafüred, 
Káldy Gáspár Balatonalmádi, Rohn Emil Wien.

A nyereményeket, illetve az azokra jogosított 
utalványokat postán küldjük el.

i
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AWÍífofe
♦ Mióta színház a színház, azóta ál

landó harc dúl Írók, zeneszerzők és 
színigazgatók között. Az írók minél fé
nyesebb kiállítást, minél nagyobb „Auf- 
machung“-ot akarnak darabjaiknak, az 
igazgatók, a menedzserek pedig minél 
olcsóbban akarják megúszni a produk
ciót. Ez az őrökké tartó harc ezúttal 
majdnem házastársi békét dúlt fel, lé
vén Vitéz Miklósné az első magyar női 
filmproducernö, aki férjének, Vitéz 
Miklósnak, a kiváló írónak, Harmat h 
Imrével és Márkus Alfréddel irt közös 
zenés filmjét, a „Meseautót" forgatja, 

r' .4 külső felvételek Lillafüred táján foly
nak és filmfelvétel közben jutott Vitéz
nek eszébe két-három ragyogó irói 
trükk, amelyet rendkívül jónak tartott, 
összeült a filmvezérkar és kiderült, 
hogy kerek tizennyolcezer pengővel 
kerül többe a külső-felvétel forgatása, 

' ha megcsinálják az iró által javasolt 
f részleteket, amelyeket az iró felesége

— lévén ő a producer — ellenzett a 
legjobban. A békés konferenciából már- 
már családi háború lett, Vitézné ki
jelentette, hogy semmiképpen sem ho
norálja a tulkiadást, Vitéz pedig kö
römszakadtáig ragaszkodott a dolgok
hoz. A hangos vitának a film statisz
táiból alakult kórus vetett véget, amely 
Törzs Jenővel és Perczel Zitával, a fő
szereplőkkel az élén körülvette az el
keseredetten vitatkozó házaspárt és rá
zendített a dalra:

— Fel, fel, Vitézek a csatára!
Ezek után — mondani sem kell — 

megcsinálták a tulfelvételt.

r Verebes Ernő, aki húgával most a Dunán
túlon vendégszerepel, szeptember 5-ére Lon
donba utazik, ahol a Glückliche Reise egyik 
főszerepét játssza.

A fiatal, tehát a hosszú Ijitabír Árpád va
sárnap Hágába átázott, ahol a német színház 
táncos-konüknsa lesz: partnere Tabódy Klári, 
aki a Dubarry előadásai után utazik utána.

Révész Ferenc, aki tavaly kudarcot val
lott olaszországi turnéjával, ismét turnét 
szervez: á' Miss Amerikával akarja meghó
dítani az olasz városokat.

’ 'A Kadétszerelem cimü Gyöngg Pál-operettet, 
amelyet most Stanley Scott londoni színigaz
gató lekötött, novemberben Pesten megfilme
sítik, Csortos Gyulával, Békássyval, Latabár- 
ral, Gombaszögi Ellával, Somogyi Nusival, 
Szombathelyi Blankával, Turay Idával a fő
szerepben: primadonnát még keresnek.

’A Kamaraszínház lekötötte Kelemen 
Viktor és Ernst Stefan Zürichben már nagy 
sikert aratott zenés vigjátékát: Akar-e a 
babám lenni? címmel.

Dobos Viola, az Amerikából hazatért Ismert 
fevllsztár, aki tavaly a Király Színházban ven
dégszerepelt, most a Fővárosi Opereltszlnház- 
zal tárgyal.

Hatvanban a Szalay-szintársulat hétfőn a 
városháza előtti téren, Kovács Hona és dr. 
Szedő Miklós vendégszereplésével szinre- 
hozza Lehár: A mosoly országát.> — T

A Radius-fllmszlnház
a héten igen nagy slágert hozott. Kay Fran- 
cis Tanja, a moszkvai lány cimü legújabb 
filmjét mutatta be. Romantikus, irgalmas szü- 
zsében, soha nem látott módon bontakozik ki 
ennek az egyedülállóan érdekes és finom esz- 
közü színésznőnek művészete. A filmet bizony 
érdemes megnézni.
A Royal-filmszlnházak
egész sereg slágert hoztak. Mig a Royal-Apol- 
lóban a „Feketeszáru cseresznye11 fut már 
harmadik hete, addig a Décsiben, illetve Ka- 
mara-moziban a „Bolero" cimü Paramount- 
slágert tapsolja u közönség. Főszereplője 
George Raít, aki mindent tud a káprázatos 
tánctól kezdve a drámai színjátszásig. Még 
sokat fogunk hallani róla. A Fórumban „Egy 
asszony, akiről beszélnek1* cimü úgynevezett
asszonydrámát játszanak. Mélyértelmü a film,
amelyet minden asszony szívesen néz meg, 
pedig nem is asszonypárti. John Boles kitűnő. 
A (nyitóiban a Márciusi mese reprize megy, 
a Paiaceban pedig magyar beszéddel a Bes
tiák elmü expediciós filmet játszók. A vé
rengző fenevadak küzdelme nagyon tetszik a 
Pakce közönségének.

Fedák Sári? Aknay Vilma Vajda 
Ernő elleni pere miatt utazott 

Párizsba, majd Amerikába 
Koronatanú, vagy békítő angyal?

Nagy port vert fel 
néhány héttel ezelőtt 
Aknay Vilma, a Bécsbe 
elszármazott kitűnő 
magyar drámai színész
nő pere Vajda Ernő, a 
Hollywoodban élő ki
váló magyar iró ellen. 
Aknay Vilma házassági

ígéret megszegése cimén
húszezer dollár kártérítést követelt.

Elkeseredett küzdelem indult meg Aknay 
Vilma és Vajda Ernő között, az iró azt 
igyekezett bizonyítani, hogy Aknay Vilma 
tudott arról, hogy ö nős ember, tehát nem 
ígérhetett házasságot ugy a színésznőnek, 
hogy ö ezt komolyan vehette volna, — 
Aknay Vilma pedig levelekkel és dokumen
tumokkal igyekszik bizonyítani azt, hogy

Vajda Ernő Igenis megkérte kezét, 
ezzel visszatartotta öt a színészi pályájától 
és ebből néki nagy kára származott.

Mikor Fedák Sári az Iza néni-vei az el
múlt ősszel elinult Amerikába, már

magával vitte Aknay Vilma felhatal
mazását, hogy Vajda Ernővel tárgya

lásokba bocsátkozzon
Vajda Ernő a leghatározottabban vissza
utasította Aknay Vilma követelését, mire a 
per tényleg megindult Vajda Ernő ellen.

Értesülésünk szerint Fedák Sári most 
Aknay Vilma meghívására utazott ki Pá
risba, majd onnan Hollywoodba, hogy a 
per szeptemberi tárgyalásán jelen legyen, 
illetve addig ismét megkísérelje a békés 
megegyezést. Ez az oka tehát Fedák Sári 
titokzatos eltűnésének Budapestről,
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Marlene Dietrich társadalmi 
bojkott alatt Hollywoodban?

A Paris Soir feltűnő cikke a hollywoodi sztárok náci-kapcsolatairól
A Paris Soir legutóbb Pestre érkezett szá

mának második oldalán feltűnő cikk számol 
be a hollywoodi sztárok helyzetéről.

A Paris Soir hollywoodi tudósítója szerint 
a horogkeresztes mozgalmat nagy antipátiával 
fogadják Hollywoodban és a szép Dorothea 
Wiecknek, a „Lányok az intézetben" cimü 
film főszereplőjének ugyancsak sokat kellett 
szenvednie amiatt, hogy

férje horogkeresztcs jelvénnyel járkált 
a film fővárosában.

A Paris Soir feltűnő tudósítása szerint Mar- 
lene Dietrichet, a nagynevű német filmsztárt

valósággal társadalmi bojkott alá helyezték, 
azért, mert azzal vádolták, hogy

350 dollárral járult hozzá az amerikai 
nácipropagandához.

Eddie Cantor és Charlie Chaplin, a film két 
nagyszerű mulattatja pedig „Hitler és mun
kája" címmel könyvet irt, amely Hollywood
ban nagy szenzációt keltett és a melyben a 
horogkeresztes evolúciót Írják meg a maguk 
módján. Természetesen a Paris Soir cikkéből 
nem derül ki, hogy mennyi a francia filmipar 
németellenes hadjárata és mennyi a tiszta 
igazság.

Újhelyi Nándor posthumus 
darabja dráma, amelyet 
nem mernek előadatni

Amikor az üzleti érdek összeütközésbe 
kerül az Irodalommal és a politikával

A magyar olvasó még bizonyára nem felej
tette el annak a kedves, kövér, bohém s tehetsé
ges Újhelyi Nándornak nevét. Újhelyi egy bí
rósági ítélet elől külföldre emigrált, éveken ke
resztül Berlinben élt, különböző neveken irt 
munkái majdnem minden német színpadon 
szinrekerültek és sikert arattak. A horogke
resztes uralom kezdetén az egyébként árja Új
helyi Párisba tette át színhelyét, ahol a Variétés- 
szinház játszotta nagy sikerrel utolsó darabját, 
a Bluff-öt. Sokáig nem élvezhette jóétvágyu 
optimizmussal a Montparnasse, a Quuitier La
tin kávéházi terraszait, néhányhetes londoni 
kirándulásán

gyomormérgezést kapott és tavaly ősszel 
meghalt.

A legkülönbözőbb neveken irt darabjai azonban 
még halála után is több európai városban, igy 
Berlinben is szinrekerültek. Barátai jól tudták, 
hogy Újhelyi utolsó hónapjaiban nem vígjáté
kon, hanem komoly drámán dolgozott, amely
nek

politikai vonatkozása van.

Egy mesebeli országban játszódik le a cselek
ménye, amelyben a diktátor uralkodik. A dik
tátor életét egy zsidó orvos menti meg nagy 
szerelmi bonyodalom után. Aki csak olvasta, a 
legnagyobb elragadtatás hangján beszél erről a 
darabról, de Újhelyi kiadója

nem meri előadatni,
mert fél attól, hogy a darabot esetleg kulcsdrá
mának veszik és; ez veszélyezteti a Németor
szágban futó Újhelyi-vígjátékok sorsát. A ki
adónak ugyanis tetemes előleggel maradt adósa 
Újhelyi Nándor, és ezt a pénzt a kiadója most 
akarja visszaszerezni. Érdekes különben, hogy 
a rokonok nélkül meghalt Újhelyi általános 
örököse végeredményben

a magyar állam
s igy tulajdonképpen annak kellene eldöntenie, 
hogy mi is legyen Újhelyi posthumus darab
jával.

— Ádám, hol vagy?
— A Színházi Élet uj számában!

a uiesasHíZBOH
Kétféle bérlet — kétféle árban

I. „FIB-LfeRES BÉRLET”
meghatározott helyre és meghatározott napra az évad 
folyamán 12 előadásra. Filléres árak!

Zenekari illés 9.80 pengd napiár helyett 3.80
A többi hely árengedménye ennek az aránynak megfeleld. 
Jó földszinti hely már !.— pengőért bérelhető.

II. „SZABAD-BÉRLET"
az évad folyamán 10 előadásra, amelynek napját a bérlő 
szabadon választhatja meg. 30—40','. árengedmény a 
napi árakból.

A bérlet megrendelhető a Vígszínház Gazdasági Hivatalában. Tel.: 1S-8-44

Színházak hétfői műsora:
VÍGSZÍNHÁZ (a rlrkussban)i Cirkusz csillaga (8) 
BUDAI SZÍNKÖR: Görbe éjszaka (8)
TERÉZKÖRUTI SZÍNPAD: Szrrcncsc-malae (») 
ROYAL ORFEUM: ... Itt a sierelem (8) 
KOMÉDIA KABARÉ; Njdvbollns, oh!

SILLER IRÉNRŐL, 
a nagyszerű magyar primadonnáról igen jő hí* 
rek érkeznek Amerikából, ahol több nagy film 
produkciója érdeklődik utána. Siller Irén ma
gával vitte a Budapesten készített „IJte akác*1 
néhány jelenetét és ez annyira megtetszett egy 
ottani producernek, hogy felkérte Biller Irént ■ 
film angoinyeivü felvételeinek főszerepére. Sil
ler most Pestre Irt, hogy miképpen volna tehet
séges a Lila akácot Amerikában te teforgatni 
és egyelőre azzal utasította el a filmajánlatot, 
bogy nem tudja, meddig fogja játszani Lukács 
Pállal a „Gyertyafénynél" cimü darab főszere* 
pét.

ELRENDELTÉK
A BIZONYÍTÁST 

abban a perben, amelyet Szánthó Mária, az 
ismert és kitűnő nemzetközi tánemüvésznö 
indított a Koncert hangversenyvállalat ellen 
azon a címen, hogy a részvénytársaság va
rieté-osztályának igazgatója, R. Leonard öt 
becsapta és kifosztotta. A megszökött va
rieté-menedzsert a tárgyaláson, amelyet Ba
logh biró szombaton tartott meg, nem akarta 
vállalni a Koncert, amelynek ügyvédje, dr* 
Lederer Antal azzal védekezett, hogy a Kon
cert csak helyet és Íróasztalt adott ennek a 
jó ajánlólevelekkel biró fiatalembernek, de 
működésébe nem szólt bele. Ezzel szemben 
Szánthó Mária ügyvédje, dr. Sugár Ferenc a 
tanuk egész seregét jelentette be, köztük az 
Artistaegyesület elnökét, hogy a Koncert rt- 
Leonardot mint varieté-osztályuk vezetőjét 
plaszirozta, sőt a IV. kerületi elöljáróság 
ipari kihágási osztályán felvett jegyzőkönyv 
szerint Kun Imre, a Koncert igazgatója öt a 
hatóság élőt is „vállalta". A bíróság teljes 
bizonyítást rendelt el ebben az érdekes ügy
ben, amely hivatva van a varieté-szerződé
sek körüli dzsungel mélyébe bevilágítani. A' 
főtárgyalást október 16-ára tűzték ki.

HÁROM
MAGYAR DARAB 

kezdi a párisi szezónt. Párisi jelentések ne- 
rint már minden színház kitűzte „Reouver* 
turejének" dátumát. A programbavett dara* 
bök között egyelőre három magyar darab sze* 
repel színháznyitó darabként. Fodor László 
„Csók a tükör előtt'* cimü darabja, amely 
már a filmen is szép sikert aratott Párisban 
és most némi viszontagság után a színpadon 
is színrekerül. Bus-Fekete László, aki a „A 
méltóságos asszony trafikjá"-val már tavaly 
nagy sikert aratott, az idén két darabbal ért 
egyszerre partot, az egyik a „Több mint sze
relem", a másik a „Cirkusz csillaga", amely
— akárcsak Pesten — a „Cirque d'Hiver"* 
ben jön ki,

NEVESS, ÖRÜLJ. 
SZERESS...

ez a kecsegtető cime a legújabb Fox-slágernek, 
amelyet többek között a budapesti Fox ezévi 
szak- és sajtóbemutatóján a közönség elé ho
zott. Amerika vigalmi minisztériumot létesített 
a filmben, hogy az emberek depresszióját meg* 
szüntesse és életkedvet öntsön a csüggedőkbe, 
4 vigalmi miniszter a leghíresebb amerikai re
vüigazgató, el lehet képzelni, hogy mit kapunk 
ebben az óriási Fox-revüben. Szédületes, káprá
zatos és ötletes minden filmkocka. Külön att
rakciója a filmnek az ötéves gyermek prima
donna, Schirley Temple, akinél szebb, édesebb 
és tehetségesebb gyerek Jackie Coogan óta nem 
szerepelt filmen. A film zenéjéről külön soro
kat kellene Írni. A „Fox Folies 1934-et", ame
lyet a cenzúra betiltott, de a belügyminisztérium
— nagyon helyesen — engedélyezett, csak az 
elragadtatás jelzőivel említhetjük. A filmet 
George White rendezte, akinek neve fogalom 
Amerikában. A Fox Folies pazar képeit mulat’ 
fató és szellemes szüzsé kapcsolja össze és 
olyan ragyogó zeneszámok fűszerezik, amelyek 
hamarosan Pesten is népszerűek lesznek. A má
sik két film az „Ellopott ember" és a „Halálos 
szerelem" is remek.

A MÉLTÓSÁGOS ASSZONY 
TRAFIKJA

cimü Bús FekPte László-darabot a héten a mo
ziban nézhetjük. Az Uránia filmszínház tűzte 
műsorára ezt a filmjátékot, amely a sajtóbe
mutatón mór nagy sikert aratott. Döbbenetesen 
érdekes, hogy özvegy Zimányiné színpadi és 
filmalakitójónak: Varsányi Irén, Illetve Hansi 
Niese nevét kereszt követi. Gaál Franciska sze
repét Nagy Kató, Jávor Pál szerepét pedig 
Willy Fritsch játssza a filmen.

A SKÁLA-FILMSZÍNHÁZ
Budapest egyik legszebb filmszínházaként 
nyílik meg pénteken az Ufa helyén. A Metró 
filmvállalat kezelésében nem kétséges, hogy 
másodvirágzását fogja élni a hajdan annyira 
népszerű Ufa-filmszinház. Az első filmje 
máris jelzi a műsorok magas nívóját. Johnny 
Weissmüller főszereplésével a „Tanon é« 
pajtása" cimü film a szezónnyltó és sztai- 
házavató. Ez a film n Metró tizedik jubiláris 
évének hatalmas alkotása.

Jávor Pál cirkuszi kalandja sem keltett ak
kora feltűnést, mint a Hétfői Napló nagyszabású 
villám-tippversenye a sportlársadalombau. Ol
vassa el a sportrovatban a pályázat feltételeit 
és fedezzo színházi költségeit a pompás páaa- 
dijakkal.
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Meleg idő
zivatarokkal

Kofferes gyilkosság 
New-Yorkban

Az autós rablótámadások hírhedt banditáját 
meggyilkolták és bdrSndbe rejtették a holttestétA Meteorológiai Inté

zet jelenti vasárnap: 
Spanyolországiéin, a Hí- 
vierán és az Alpok kör
nyékén tovább tart a 
szeles és zivataros idő
járás. Európa többi vi
dékein csendesebb, szá
razabb ós általában me

volt több helyen ziva- 
Alföldön és az északke- 

Nagyobb esőt jelenteitek.

lég az idő.
Hazánkban ismét 

taros eső, kivált az 
leli megyékben. .
Kecskemét (11 milliméter) és Nyíregyháza 
(24 milliméter).

Budapesten vasárnap délben a hőmérsék
let 20 fok Celsius. A tengerszintre átszámí
tott légnyomás 702 milliméter, alig változik.

Várható időjárás a következő 24 órára:
Meleg Idő, több helyen valószínűleg eső 

vagy zivatar.

buzgó és tevékeny 
József volt ország
irónak örök emlé- 
meg, hogy novem-

— Fabinyi miniszter Simontornyán. 
Pcsthy Pál nyugalmazott igazságügyminisz
ter vasárnap Simontornyán beszámo
lót tartott, amelyen megjelent Fabinyi 
Tihamér kereskedelmi miniszter is és nagy 
beszédet tartott. A miniszter délután láto
gatást tett a polgári olvasóegyletben, az 
iparosegylclben és a kaszinóban.

— Pakots József emléke. Balalonszabadi- 
ban vasárnap délelőtt leplezték le ünnepé
lyes keretek között a Zsófia Gyermekszana- 
tóriuni üdülőtelepén elhelyezett emléktáb
lát, amely az egyesület 
vezető tagjának, Pakots 
gyűlési képviselőnek és 
két hirdeti. Itt említjük .............
bér elsején leplezik le Pakots József sírem
lékét a Kerepcsi-uti temetőben. A síremlé
ket Rassay Károly országgyűlési képviselő 
kezdeményezésére állítják fel és annak 
megalkotásával Ligeti Miklós szobrászmű
vészt bízták meg.

— Súlyos autószerencsétlenség érte egy 
földbirtokos társaságát. Szekszárdról jelen
tik: Szombaton este Géczy Ferenc decsi 
malomtulajdonos, Toronyi Pál földbirto
kos és annak leánya, valamint Németh La- 
josné és leánya autón a Balatonhoz kirán
dultak. Szántód közelében nekirobogott az 
autó a vasúti sorompónak, felfordult és 
összetört. Némethné és Toronyi súlyosab
ban, a többiek könnyen megsérültek.

— Elmaradt a debreceni tüntető deputá- 
cló. Debrecenből jelentik: A felfüggesztett 
Vásáry István polgármesterhez vasárnap 
deputációt tervezett a gazdák egy része, 
hogy bizalmáról biztositsa Vásáryt. A depu- 
táció elmaradt és Vásáry már kora délelőtt 
kihajtatott a strandfürdőbe s itt töltötte a 
vasárnapot. A küldöttség tagjai közül töb
ben nyilatkozatot Írtak alá a gazdakörben 
s ebben bizalmukról biztosították Vásáryt.

— Ma újból startol a Szivárvány. Casa
blancából jelentik: A „Szivárvány" vissza
tért Casablancába, hogy egyik motorjának 
kijavítása után ma újból elinduljon Villa 
Cisnerosba. •

— A szombathelyi ünnepi hét. A meg
csonkított Vas megye törhetetlen életerejé
ről, alkotóképességéről tesz tanúságot a 
szombathelyi ünnepi hét. Programmja biz
tosíték arra, hogy ez a megmozdulás nagy 
és komoly lesz. Az ünnepi héttel egyidejű
leg a legkülönbözőbb kiállítások nyílnak 
meg Szombathelyen. Az ünnepi hét szep
tember elsején, szombaton nyílik meg és 
tart szeptember 10-ig, hétfőig, amikor ün
nepélyesen fogják bezárni Szombathely 
nagy bemutatkozását. Szombat és vasárnap 
este szabadtéri előadásban Kodály Háry 
Jánosát mutatják be. A szombathelyi ün
nepi hét alkalmával nagyszabású sportese
mények is lesznek Szombathelyen: uszoda
avatás, nemzetközi autó- és motorkerékpár- 
csillngturn.

Orvosi hír. Dr. GlOck István fogorvos sza
badságáról visszatérve, újból megkezdte fc— 
vasi működését V., Lipót-kőrut 11. szám i 
(Telefon 10-1-32.) — Müller Imre dr. bőrgyó. *

Fogor- sági Ereklyéi Országrésztől".

(Tro„ =

í 1 '.n (H,k CV, ’ szeptember í-ig. OsukNIság 79—128 pengőig.
Telefon vMoz.tl.pt St.SM. A ‘l4rs.zh.J0 megöli IMesben. Linzben ésTelefon változatlan:
— 0.80 pengőbe kerül egy flnom krcpdesln nőt 
ruha a Fenyves Áruházban. Egyszínű és min
tázott crepe de Chine női ruhákat Igen csinos 
fnzonokbnn most egységes áron, 9.80 pengőért 
árusít n Cokin téri Fenyves Áruház. Egytől- 
egyig meglepő szép módétn fazon »k, Jó minő
ségek és divatos színek Erősebb testalkatú 
hölgyek részére 150 cslpőbőségig szintén kap
hatók ezek a crepe de Chine ruhák: 14.80 pen
gőért.

— Hölgyek! Végre megoldódott a rejtély, 
mikéit lenti sürgős esetben, három perc alatt 
Síép frizurát kapni! A „Feketefejt! száraz 
shampoon'1 ennek » titka, a viznélküli fej- 
mosási Nem kell többé órákkal előbb hajat 
mosni és szárítani. Egy próba mindenkit meg
győz!_____________________________________

Bombaslker „HpeiWoíiás ám** a Komédiában

New York, augusztus 26
(A Hétfői Napló tudósítójának távirata.) 

New Yorknak is van már kofferes gyilkos
sági ügye. Egy utcán, amely két lakatlan 
háztömböt köt össze, fémből készült börön
döt találtak, amelyben egy

30—40 éves férfi holttestét találták.
A holttesten kilenc löseb volt, a rendöror- 
vosi vizsgálat azonban megállapította, hogy 
a hnlólt nem is a revolvergolyók, hanem 
egv ütés idézte elő, amelyet a gyilkos áldo
zatának hátsó koponyájára mért.

Az ülés teljesen szétzúzta a koponyát.
A titokzatos kofferes gyilkosság tettese ál

A közlekedési repiílő- 
rendőrség premierje

Vasárnap dolgozott először 
cíy Szondy-utcat gázolásnál

Vasárnap este a Szondy-ulca és Teréz-körut bizottság, amely ezúttal 
sarkán egy autótaxi elütötte Walmad Bódogné I 
magánzónői. Az asszony

véresen terüli el a kövezeten.
A mentők a Rókus kórházba vitték.

A mentőkkel egyidőben érkezett meg a rend- „ „ . .. ... _______________ o__
őrségi laktanyából az úgynevezett helyszínelő- magánjogi eljárás ténymegállapításait .

KitünB ellátás, legkellemesebb nyaralás l
Irodák: Siófok, Telefon: 1 és Károly-körul 3/a. sz. Telefon: 45-2-02

városa. Deb- 
inséginunkák 
versenyuszo-

jubileuma.

— Budaörsön lezuhant Fabcr Lajos vi
torlázó repülő. A budaörsi vitorlázó repülő
téren vasárnap kora délután Fabe Lajos 32 
éves mechanikus repülőgépével ugylátszik 
Jégtölcsérbe került és 80—90 méter magas
ságból lezuhant. Agyrázkódást, bordatörést 
és más sérüléseket szenvedett. Eszméletlen 
állapotban vitték a Szent /sfpdn-kórházba. 
Estére javult állapota és hétfőn valószínű
leg ki lehet hallgatni.

— I,'szóstadiont épít Debrecen 
récén városa elhatározta, hogy az 
során a stadion mellett hatalmas 
dót épillet.

— Egy kétszázéves ezred
Országos érdeklődés központja lett Győr, 
a Dunántúl történelmi nevezetességű városa, 
amelynek patinás falai között október 6. és 
7. napjain ünnepük meg a volt cs. és kir.
19. gyalogezred alapításának kétszázadik év
fordulóját.

— Véres incidens a határon. Sátoralja
újhelyről jelentik: Mikóházáról Banka 
András földmiveslegényl súlyos és életve
szélyes haslövésscl szállították Sátoraljaúj
helyre és Fojgovics Antal kőmiiveslegényt 
súlyos fejsebbel vitték be a kórházba. A legé
nyek kövekkel dobálták meg a magyar ha
tárőröket, mire azok önvédelemből fegyve
rüket használták.

— A Kiskunfélegyháza! „Kiskun nap**. A 
Kiskunfélegyháza város nagy haladottságát 
bemutató „Kiskun nap"-nak országos érdeklő
dést keltő programul ja elkészült. Szeptember 
elsején este 9 órakor a városháza és a templom 
tornyának kivilágításával és tárogatós torony
zenével kezdődik az ünnep. Másnap reggel, a 
zenés ébresztő után fogadják ünnepélyesen a 
Budapestről érkező filléres gyors utasait. Dél
előtt 9 órakor Marschall dr. államtitkár meg
nyitja a mezőgazdasági, ipari és kézimunka- 
kiállítást s 10 órakor avatják fel a „Kiskun- 
•ócn F.reklvóa Or«7Óo»ó<7)ól“.

A társashajó megáll Bécsben, v<>
Pnssauban és a szépségekben gazdag wachaui 
Dunarész egyes elragadó városkáiban. 2. Filléres 
hajó Bécsbe és Pozsonyba augusztus 29-től 
szeptember 4-ig. Egységes menetdíj oda-vissza 
12.80 pengő. Bécsbe két rendőrileg láttamozolt 
arckép elégséges Alkalmas a bécsi vásár meg
tekintésére. 3. Társasutazás az Áld tinóra szep
tember 5—16-ig. Összköltség a hajón 88 pen
gőtől. Közben lehetőség van várnai és konstan
tinápolyi kirándulásra Fenti társasutazások 
vidéki résztvevői a MÁV vonalain a Budapestre 
való utazásokra körülbelül 33%-os menetked
vezményt kapnak, n MFTR-tfll beszerezhető iga
zolvány alapján. A nagy érdeklődésre való te
kintettel ajánlatos n jegyeket mielőbb meg
vásárolni utazási irodánkban vagy n MFTR 
igazgatóságánál. (V., Mária Valéria ucca 11.)

térdből lemetszette,

begyömöszölhesse, 
megállapította, hogy

dozatának két lábát
hogy

a hullát a kofferbe
A rendőri nyomozás .

a gyilkosság áldozata Bernhard MacMahon 
hírhedt banditavezér, aki az autós rablótá
madások specialistája volt. A rendőrségnek 
az a feltevése, hogy

a banditát vetélytársal tették el láb alól.
Bonyolulttá teszi a nyomozást az a körül
mény, hogy a kofferban egy ujságkivágásl 
találtak, amely Turian örmény metropolita 
meggyilkolásáról szól.

clsőlzhen végezte el érdekes munkáját.
A szerencsétlenség színhelyén mérőszallagokkal 
pontos térképet szerkesztettek és jegyzőkönyvbe 
vették az összes adatokat. Az uj és célszerű 
rendszer könnyíteni kívánja egyrészt a rendőr
ségi nyomozást, másrészt az esetleges későbbi

vezető szállodái 
minden komforttal:

Sió, Hullám 
és Központi

— A kisgazdapárt szervezkedő gyűlései. 
A Független Kisgazdapárt vasárnap Szegha
lomban, Komódiban és Biharnagybajomban 
tartott szervezkedő gyűléseket. Mindhárom 
községben megjelent Eckhard Tibor, a párt 
vezére, Hegymegi Kiss Pál, Andaházy Kas
nyi Béla és a párt számos tagja kíséretében. 
A gyűléseken főképpen a gazdasági hely
zettel foglalkoztak a szónokok és Eckhardt 
Tibor megismételte azt a kijelentését, hogy 
a párt megőrzi mindig függetlenségét, azon
ban a titkos választójog kérdésében haj
landó támogatni a kormányt .

— A makói Hollósy Kornélla-Szinház meg
nyitása. Radó László színigazgató szeptember 
elsején a Iiál a Savoyban cimü operettel nyitja 
meg a makói színi évadot a Hollósy Kornélia 
színházban.

— Megnyílt a Komédia szombaton este. 
Szombat este nyitotta meg kapuit a Komédia
kabaré. A tagok nagyobbrészt a régiek, akik 
Rótt vezetésével nevettetik a publikumot, amely 
nagyon örült Peti Sándornak és Radó Sándor
nak is. A megnyitó előadáson a Nyelvbotlás 
ohl cimü revübohózat került színre.

— Az országos izraelita gyűlés tagjainak 
választása. A VI. izraelita községkerület va
sárnap délelőtt választotta meg az uj országos 
izraelita gyűlés kiküldötteit és tisztviselőit. 
Stern Samu hitközségi elnök nyitotta meg dél
előtt az évi rendes közgyűlést, dr. Endrei 
Henrik, az Országos Izraelita Iroda elnöke 
jelentése után a községkerületi bíróság elnö
kévé választották dr. Jacobi Béla ügyvédet és 
dr. Márkus Albert törvényszéki tanácselnököt. 
Alelinökök leltek: Reizer Béla dr. és Bródy 
Ernő dr. Stern Samu ezután ismertette Schul. 
ler Jenő indítványát a frontharcosok és hadi
rokkantak hitközségi választójogáról. Délután 
öt órakor száz rendes ós tiz póttagot válasz
tottak az idei országos izraelita gyűlésre. A 
választás eredményének kihirdetése után Stern 
Samu nagy boszédet tartott, amelyen hangoz
tatta, hogy a megválasztott aggokra vár a fel
adat, hogy a kongresszusi zsidóságot vallásuk, 
bán és magyarságukban megerősítse.

— 14-1 = 1, ha ■ Balatonra megy. A „Kot. 
len egy jeggyel" címen forgalomba hozott szel
vényfüzetek, melyek együttutazó két személy
nek — 110.— pengőért — elsőrangú teljes el
látást, féláru utazást, fürdőzési és hajózási 
lehetőségeket és számos más előnyt biztosíta
nak, minden MÁV Hivatalos Menetjegyirodá
ban kaphatók. Egyedül utazók részére ugyan, 
ilyen kedvezményeket nyújt az „Egy vidám 
hét a Balatonon" cimü szelvényfüzet, melynek 
ára 62.— pengő.

— Olcsó üdülés Lillafüreden. Uj kedvezmé
nyes áru jegyfüzetek kerültek forgalomba 
„3 nap Lillafüreden" (ára 34.— pengő) és 
„Egy hét Lillafüreden" (ára 72 pengő), melyek 
a Palota Szállóban nyújtott elsőrendű ellá
tásra szólnak és 33%-os vasúti menetdijmér- 
séklés mellett számos egyéb kedvezményt is 
biztosítanak. A jcgyfiizclck csak a MÁV Hiva
talos Menetjegyirodáiban kaphatók.

Heíven villámcsapás 
két ára alatt

Két embert menőit, két gyer
meket súlyosan megsebesített

Baja, aug. 26.
(A Hétfői Napló tu

dósítójától.) Nagy vihar 
vonult el vasárnap, Kat- 
suthfalva felett. A vihar 
két óráig tartott és 

borzalmas károkat 
okozott

a községben.
Hetven villámcsa

pást számoltak össze,
amíg az Ítéletidő tartott.

Kiss József, Győré Ferenc, Schuhmacher 
János gazdálkodók házait a villámcsapások 
felgyújtották, a község villanyvezetéke pe
dig teljesen tönkrement.

A vihar
halálos áldozatot is követelt,

Kokics József gazdálkodót lakásában, amint 
az asztal mellett ült, egy villámcsapás meg
ölte, közelében tartózkodó két gyermekét 
pedig

életveszélyesen megsebesítette.
Király Sándor gazdálkodó felesége pedig 
épp abban a pillanatban fogta meg az ajtó 
kilincsét, mikor

az ajtóba beütött a villám, 
szerencsétlen asszony nyomban meghalt, 

A vihar a házakban és a termékekben i» sú
lyos károkat okozott.

Tévedésből agyon
szúrtak egy miskolci 
fiatalembert

házba,

Miskolc, augusztus 26 
(A Hétfői Napló tu

dósítójától.) Vasárnap 
hajnalban öt óra felé a 
Bábonyi-bércnek neve
zett városrészben hatal
mas vértócsában. Öt 
késszuráslól vérezve. ta
láltak egy fiatalembert. 
Mire bevitték a kór-

haza s eközben

tizenhétéves laka- 
aki hosszas valla-

ő követte eL

-•--.•V-........inifr kfszenvédetE ™
A nála talált írásokból megállapították, hogy 
Lipták Sándor huszonegyéves fiatalember, 
egy miskolci kőművesmester fia az áldozat. 

Megállapították azt is, hogy Lipták látó-' 
gatóban volt egy leánynál, egy óra tájban 
éjszaka indult a leánytól 
történt a gyilkosság.

A nyomozás során egy 
tossegéd került gyanúba, 
tás után beismerte,

hogy a gyilkosságot
Nem Liptákot akarta megölni, egy másik 
fiatalemberre várakozott, mert ugy Sejtette, 
hogy az az ö szerelmesénél van látogatóban. 
Amikor lesben állott, a koromsötétségben 
nem ismerte fel Liptákot, hanem biztosra 
vette, hogy vetélytársával áll szemben és 

bicskájával minden szó nélkül össze
szurkálta.

A fiatal lakatossegédet a rendőrség őri
zetbe vette.

— Éjszakai támadás Budán. Bognár István 
napszámos az elmúlt éjszaka a Hadapród- 
utcáiban hazafelé tartott. Három ismeretlen 
férfi belekötött és agyba-főbe verte. Súlyos 
fejsérülésekkel az Uj Szent Jcfnos-kórházba 
szállították. Támadóit keresi a rendőrség.

— Letartóztatták a rohoncl sikkasztó pénz
tárost. Szombathelyről jelentik: Vasárnap 
letartóztatták Romwalter Fcrdinánd rohonci 
vendéglőst és szabómestert, aki egyben a rohonci 
evangélikus egyházközség pénztárosa is volt. A 
legutóbbi rovnnesolás kiderítette, hogy 4800 
pengőt sikkasztott cl.

O Fővárost pénzintézetek félévi mérlege. A 
fővárosi pénzintézetek egyesitett félévi mérlege 
a napokban jelent meg. A mérlegből kiderül, 
hogy a forgalom összezsugorodása megszűnt 
és a lassú fejlődés is megindult. A mérleg 
főösszege 2165.1 millió pengő, ez a tavalyihoz 
képest 0.9 millió pengő emelkedést jelent. A 
vagyon-oldal legtöbb rovata emelkedést mu. 
tat, a teher-oldalból pedig kiderül, hogy a 
külföldi követelések csökkenlek.

O A Ganz és Társa Villamossági, Gép, Waggon- 
és Hajógyár R. T. augusztus 25-én tartotta ren
des évi közgyűlését Harkányi János báró el
nöklete alatt. A közgyűlés az igazgatóság ősz* 
szes előterjesztéseit Marsovszky István részvé
nyes felszólalása és a kapott. felvilágosítások 
után egyhangúlag elfogadta.

vMoz.tl.pt
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r 'A: autósok rfgt panaszát ormolja egy 
rendelkezés^ amit vasárnap adott ki a bel
ügyminiszter. Leiratot Intézett a vármegyék 
alispánjaihoz és felhívta a figyelmüket arra 
a tűrhetetlen állapotra, amely az utakon 
uralkodik: gazdátlan aprójószágok, felügye
let nélkül hagyott igásfogatok lábatlankod
nak az utszélen (de az ut közepén is) és 
akadályozzák az autóforgalmat. A belügy
miniszter utasítja az alispánokat, gondos
kodjanak arról, hogy ez megszűnjön. Bravó! 
Végre akadt egy a hivatalos urak között, 
aki észrevette azt, amin az autósok már évek 
'óta keseregnek. Sőt nemcsak észrevette, ha
nem minden ankétezés és tárgyalgatás nél
kül rendet is teremtett. Remélhetőleg most 
már eltűnik a bulatoni és bécsi országútok
ról az idillikus kép, mikor a kanyarodóból 
vészes tülköléssel előbukkanó autó váratlanul 
szembetalálja magát a békésen ballagó ökör
fogattal, a csöndesen poroszkáló lovassze- 
kérrel, amelynek bakján jámbor nyugalom
mal alszik a kocsis.

II.
j pár nappal ezelőtt 

Nem üdülni ment Svájcba, 
Albrecht kormányzó-elnöke 
Ligának. Azért utazott el 
tanulmányozza az ottani 
intézményeket és magyar 

üdültetéséről tárgyaljon.

III.

'Albrecht főherceg 
Svájcba utazott, 
hanem dolgozni, 
a Gyermekvédő 
Svájcba, hogy 
gyermekvédelmi 
gyerekek svájci

%
r Törzsök Károlyt, az ismert kiváló fiatal 
szobrászt (aki arról is nevezetes, hogy a 
meggyilkolt Zemplén Gézáné ült modellt a 
Fájdalom cimü szobrához), a Madách-Kör 
megbízta Madách Imre mellszobrának meg
alkotásával. A fiatal művész műtermében 
már készül is a szobor.

' IV.
T’ Magyar-angol eljegyzés híre jött London
ból: Lederer Lajos, Rothermere lord volt 
magyar titkárja eljegyzett egy londoni úri- 
lányt, a francta családból származó Violet 
Tálleyrcmdőt.

• . ' V-
' Régen látott érdekes vendége van a Nem
zeti Kaszinónak: Schell Pál báró, a magyar 
'diplomáciai kar egyik szimpatikus tagja. 
Schell báró nagy..a^ep^-viüÍJfl budapesti 
előkelő társaságokban. Néhány esztendővel 
ezelőtt a washingtoni magyar követségre 
osztották be. Azóta kint élt Amerikában. 
Most hazaérkezett szabadságra. 'A Nemzeti 
Kaszinó egyik vendégszobájában szállt meg. 
Vasárnap Nagyidéra utazott, a családi J 
tokra vadászatra. Nagyiddrót visszajön 
dapestre és innen szeptember közepén 
józik át Amerikába.

ftir- 
Bn- 
ha-

VI.
Bányay Sándor, a híres párizsi magyar 

színházi kiadó slágert keresett Budapesten 
Lucienne Boycr szántára. A rengeteg sláger 
közül, gyorsan választott ki egyet: Hegedűs 
Tamás, a tatraly feltűnt fiatal muzsikus „Ha 
szemedbe nézek" cimü tangóját, amely nem
csak úgynevezett fülbemászó sláger, hanem 
egyiíttal kulturált és finom árnyalatú mu
zsika is. Az isteni dizőz ősszel indítja a vi
lágsiker felé a fiatal magyar muzsikus tan
góját.

vii.
r.ilfbfüredi sporthetet rendez a MAC. Szep- 

t ember 12-étől 16-áig'tárt a sporthét: tenisz, 
tánc', pingpong és egész sereg más verseny. 
A sport hetet nagy bál fejezi be a Palota
szállóban.

Vili.
fírdekes versenyre készülnek a budapesti 

vendéglősök. Tavaly disznótorversenyt tar
tottak, idén pedig általános „evészeti"-ver- 
»enyt. A brillat—savarini tudomány minden 
ágának „professzorai" remekelnek majd tu
dásuk legjavával. A leghíresebb budapesti 
gúrmandokat kérik fel az Ítéletre. A zsűri 
tagjai közt emlegetik Kohner Willy bárót, 
Csortos Gyulát, Bornemissza Lipót bárót és 
másokat.-

IX;
Szerdán Budapestre érkezik Augustlno 

’Arango, á mexikói Sonora állam magas
rangú igazságügyi tisztviselője. Augustlno 
Aranya unokaöccse Villa tábornoknak, a vi
lághírű mexikói katona-politikusnak. Pár 
napig vendégeskedik Budapesten.

X.
Champion- és derby-kutyakiállitás lesz a 

Nemzeti Lovardában. Nevezéseket péntekig 
fogad el a rendezőség.

XI.
A Tcarózsa-Társasdg Eszterházy Antal 

herceg védnöksége alatt szombaton este ve
lencei tündéréjszakát rendez a városligeti 
tabon.

X1L
visszhangja támadt a Hétfői Napló 

vlllam-tippuersenyŐMk, amely megmozgatta a 
futballtársadalom minden tétegét. A verseny 
rna indul meg és a jövő héten már gazdag pénz- 
aijjutalmakkal folytatódik. F.tdsmcs pályázni, 
mert sok az esély a nyerésre.

Hangos segélykiállás 
verte fel vasárnap reg
gel a BnjnoA-utea 12. 
számú ház lakóit. A 
kiállás Fischer Sámuel 
vegyészmérnök máso
dikemeleti lakásából
hallatszott, nyomban
ezután kivágódott a la

kás ajtaja és dúlt arccal kirohant a folyo
sóra Fischer Sámuelné:

— Segítség! Az édesanyám szlvcnszurta 
magát!

A megrémült házbeliek azonnal hívták a 
mentőket, akik megállapították, hogy Fischer 
Sámuel

hatvannyolcéves anyósa, özvegy Fischer 
Sándomé arzént vett he, azután egy 

konyhakéssel kétszer egymásután mellbe- 
szúrta magát.

Fájdalomkiáltásaira figyelmesek lettek a 
rokonai, benyitottak az idős uriasszony szo
bájába, ahol megdöbbentő látvány fogadta 
őket. Az ágyon

vérző testtel, jajveszékelvc feküdt az 
idős asszony,

az ágyelőtti szőnyegen pedig vértócsa köze
pén egy nagy konhakés hevert. A szobában

Filléres gyors
Kolozsvárra

Jelentkezés , ROMÁNIA' UTAZÁSI ÉS IDEGENFORGALMI IRODA
VI., Andrássy-ut 29. Telefon: 27-0-70.

— Fabinyi kereskedelemügyi miniszter 
nvttK m őszi Lakberendezést Vásárt. 
Pérttekéh-dMelött '11 órtikor hyitjá meg ün
nepélyes kéretek' között Fabinyi Tihamér 
kereskedelmügyi miniszter az őszi lakbe
rendezési és háztartási vásárt a városligeti 
Iparcsarnokban. A vásár jóval nagyobb lesz 
a tavalyinál, sokkal több kiállító iparos je
lentkezett rá, az építkezések is ennek meg
felelően nagyobb aránynak. Az őszi vásár 
idén kimondottan oktató jellegű lesz, de ter
mészetesen az üzleti szempontokat sem ha
nyagolja el. A rádió helyszíni közvetítést 
ad a vásár megnyitásáról. A vidéki vásár- 
látogatók vasúti kedvezményben részesül
nek.

— Gróf Károlyi József lényegesen jobban 
van. A Svábhegyi Szanatóriumban vasár
nap délután dr. báró Korányi Sándor egye
temi tanár és dr Györki Béla főorvos kon
zíliumot tartottak a nagybeteg gróf Károlyi 
József betegágyánál. A gróf súlyos sárga
ságban szenved és betegségében komoly 
komplikációk léptek fel. A vasárnapi kon
zílium megállapította, hogy a gróf állapota 
a legutóbbi konzílium óta lényegesen javult 
jés minden remény megvan arra, hogy a 
nagybeteg teljesen felépül. Vasárnap köz
érzete is jobbra fordult. Betegágya körül 
ott vannak a gfóf Károlyi, gróf Wenckheim, 
herceg Fcstetlch és gróf Batthyány-cmlMoÚ 
tagjai.
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Megnyílt

— Távolbalátó telefonösszeköttetést tervez
nek Németországban. Berlinből jelentik: A bi
rodalmi posta tervezi, hogy a közeljövőben na
gyobb német városok között távolbalátó táv- 
beszélőforgalmnt fog létesíteni. A telefonfülké
ben a rendes készüléken kívül egy távolbalátó 
felvevő, és leadó-állomáat szerelnek föl. úgy
hogy a beszélgetés Ideje alatt mindkét fél tisz
tán láthatja egymást.

— óriási tilz egy romániai pclrólcumünoml- 
tó gyárban. Bukarestből jelentik: A Romano- 
Atnericana Társaság pelróleumílnomltó üzemé
ben az elmúlt éjjel tűz ütött ki .amely nagy 
sebességgel terjedi el a gyártelep egész terüle
tén. A túrét eddig pu'g nem sikerült lokalizálni, 
úgyhogy ‘fönnáll a ' ly. hogy nz egész gyár
telep és a körülötte fekvő épületek porráégnek. 
A kár eddig sokmillió lelt lesz ki. 

lévő asztalon üres arzén feliratú fiolákat ta
láltak.

A szerencsétlen asszony szörnyű tette után 
csakhamar elveszítette eszméletét. A men
tők ideiglenes kötéssel látták el Fischer Sán- 
dorné két szart sebét, azután beemelték a 
mentőkocsiba, azonban alig indultak el vele 
a kórház felé,

anélkül, hogy eszméletét visszanyerte 
volna, meghalt.

A tragikus öngyilkosság áldozata öreg 
kora ellenére is szorgalmasan dolgozott. Az 
egyik nagy áruház számára készített fehér
neműt. Gyakran már

reggel hat órakor elkezdte a munkát és 
késő estig dolgozott

szobájában lévő varrógépen.
A hatvanadik éven jóval felül lévő asszony

keresetére nagy szükség volt, mert veje, aki 
az egyik nagy vegyészeti üzem mérnöke 
volt,

a

s most 
végzett. 
I'ischer

nemrégen elveszítette állását
csak kisebbfajta alkalmi munkákat 
Ugvlátszik, ez keserítette el özvegy 
Sándornál, aki

a gondok elől menekült a balálba.
Holttestét a törvényszéki orvostani inté

zetbe szállították, s Öngyilkossága ügyében 
megindították a nyomozást.

zálogházakban, 
nappal ezelőtt 
jólöltözött fia-

— 500 német kiránduló Budapesten. A 
főváros idegenforgalmának nagy eseménye 
lesz holnap: ötszáz főnyi német kiránduló-* 
csoport érkezik Budapestre. A német hús
iparotok szövetségének ötszáz tagját várják. 
Háromszáz vendég autón, kétszáz pedig 
vasúton jön. A budapesti hentes és mészá
ros ipartcstület a németeket saját vendégei
nek tekinti és gazdag programot dolgozott 
ki számukra. A németek vasárnapig marad
nak a magyar fővárosban.

— Briliiánsutánzatok a 
Miskolcról jelentik: Néhány 
a miskolci zálogházban egy 
talember „brilliáns“-függöt adott át, amelyre 
a becsüs négyszáz pengő kölcsönt folyósí
tott. Az utólagos vizsgálat kiderítette, hogy 
a kövek szenzciós briliiánsutánzatok. Az 
esetet bejelentették a rendőrségen, amely
nek nyomozása során kiderült, hogy nem
csak Miskolcon, hanem más vidéki, sőt 
egyes fővárosi zálogintézetekben is garáz
dálkodtak a drágakőhamisitók. A rendőrség 
erélyesen nyomoz a vakmerő szélhámosok 
után.

— Óriási árvíz veszedelem a Nílus völgyében. 
Kairóból jelentik: A Nilus oly nagy mértékben 
megáradt, hogy utoljára száz évvel ezelőtt 
mértek ilyen magas vízállást. A víztömegek 
olyan hatalmas nyomást gyakorolnak a gátakra, 
hogy minden pillanetlmn tartani lehet a ka
tasztrófától. Az egyiptomi kormány harminc
ezer munkást rendelt ki a védőgátak megerő
sítésére.

— Fegycnclázadás egy amerikai börtönben. 
Netvyorból jelentik: Az. elmúlt éjjel a grater- 
fordi börtönben kétszáz fcgyenc kitört cellájá
ból és az épületet több helyen felgyújtotta. A 
lázadást többórás küzdelem után a szomszéd 
városok rendőrségének segítségével sikerült 
csak leverni.

— Fagybullóm Amerikában. Neivyorkból je
lentik: A Sziklás-hegységben régóta nem ta
pasztalt hideg uralkodik. A környező államok 
közül Minncsota, lowa és ÉSzaktdkola szenved
nek a legtöbbet a hidegtől. Montana államban 
a mull évben mínusz két fokot mértek.

— Mohács fogadalmi temploma. Mohács 
városa augusztus 29-én ünnepli hagyomá
nyos szokás szerint u mohácsi vész emlé
két. A mostani ünnepet az fogja kiemelke
dővé tenni, hogy ezen a napon tartják meg 
a mohácsi gyásznap emlékére emelt foga
dalmi templom szentélyének és Szent László- 
kápolnájának alapkőletétell ünnepét. A 
szentély megépítését a főváros, a Szent 
Lószló-kápolnát a honvédség áldozatkész
sége tette lehetővé. Építenek még magyar 
szentekről elnevezendő más kápolnákat is. 
Felépítésük után hozzáfognak az ötvenhat 
méter magas Campanllc-szerü torony meg- 
építéséhez s úgy tervezik, hogy 1937-ben 
felszerelik az egész templomot. Az idei ün
neppel kapcsolatban lesz tábori mise, me
lyet llaász tábori püspök celebfMj délután 
ünnep a Cselespataknál, este pedig díszelő
adás a színházban.

Kizárólag az I. emeleti
25 filléres osztályon

(Lotz-terem)

PÁRISI IIAGV ÁRUHÁZ
TetováR holttest

a Dunában
Vasárnap reggel a Lánchidná] egy ismeretlen, 

harminc év körüli férfi 
Dunából. A rendőrorvos 
a holttest körülbelül egy

Munkászuhbony
az öltözéke. A zubbony 
következtetnek, hogy 
melyik hajón A h<

holttestét fogták ki a . 
megállapítása szerint, ( 

hete lehetett a vízben, 
éa bőrnadrág

„ olajfoltos, ebből arra
’ inolorszcrelö lehetett vala- 
lolllesten külsérüiési nyom 

nincsen, tehát nem történt bűncselekmény. Való
színű, hogy a bőrnndrágos ember

öngyilkos lett, vagy véletlenül cselt a Du
nába valamelyik hajóról.

Az ismeretlen halott teste
nyakától a talpáig tetoválva van.

A mellkason autó, a volánnál egy nő képe, egyik 
karján párduc, a másikon kfgyó, azonkívül 
K. N. monogram, török fegyverek, érmek teto
vált képe borítja az egész testet.

A tetovályt ember holttestét a törvényszéki 
orvostani intézetbe szállították, ahol közszemlére 
tették és igyekeznek megállapítani a kilétéi.

— Nemzeti Radikálisok gyűlése a József
városban. A Nemzeti Radikális Párt józsefvá- 
rósf csoportja-Vhíárharr délelőtt "Ntieig-Wln ’ 
nöklctéve! gyűlést tartott. Az elnöki megnyitó 
után Orbán Zsigmond ismertette a párt pro
gramját, IMŐdy Emil az Ifjúság problémá
ját fejtegette, Binder István a királykérdésről 
beszélt, végül Horváth Károly főtitkár a had
viseltek sérelmeit sorolta fel.

— Elítélték a szekszárdi forgalmiadig 
hivatal volt főnökét. Szekszárdról jelentik: 
Majoros Ferencet, a szekszárdi forgalmi
adóhivatal volt főnökét a kezelésére bizott 
vizdijak elsikkasztása miatt a szekszárdi 
törvényszék nyolc havi börtönre Ítélte.

— Nyltvafelrjtetle a gázcsapot és belefulladt 
■ fürdőkádba. Bécsből jelentik: Tegnap reggel 
Davidovics Alfréd fakereskedőt a Viadukt-gasse
43. szám alatti lakásán holtan találták. A vizs
gálat megállapította, hogy a gázkályha csapját 
elfelejtette elzárni és a kiömlő gáz fürdés köz
ben annyira elkábitotta, hogy belebukott a 
vízbe és megfulladt.

— A vasárnap öngyilkosai. Kmetz Miklós 
ügynök a Népligetben egy fára fölakasztotta 
magát és meghalt. Búcsúlevelében azt írja, 
idegbaja miatt megy a halálba. — Marx József 
bádogos az Zpo/y-utcában a lakásán felakasz
totta magát. Még idején levágták a kötélről. 
A Ró/fus-kórházban ápolják. — Echmann 
György napszámos a Lánchidról a Dunába ug
rott. kimentették és a mentők a Rókus-kőr- 
házba vitték.

— Ellopták egy rendőrtiszt óráját. Hucskő 
Mihály nyug, rendőrfőtanácsos bejelentette a 
rendőrségen, hogy szombaton este az Angol- 
Parkban ismeretlen tettes óráját lánccal együtt 
ellopta. A nyomozás megindult.
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Nyárvégi tűzijátékot
rendezett a meg- 
ujhodott Hungária

delcm, hogy nem boldogulnak vele szemben. 
Egyedül

Jávor kiemelkedő ccnterhalf-játéku kelt 
osztatlan örömöt. __

Végre Gallé jóvoltából csorbítatlanul marad 
az Újpest presztízse.

Egy kapuelőtti kavarodásban addig aka
dályozza saját kapusát, Újvárit a védésben, 

amig Kiss gólt lőhet. 2:1.
Óriási a méreg a WAC kebelében. Újvárit

nem hibáztatják, de
Sesta mérgében pofonűti Gáliét,. aki elég
tételül belerúg az atyai szigorral feuyltő 

testébe.
Ezzel a szokatlan epizóddal lezárul a szezón 

első nemzetközi csatája. Nyitva hagyta a kér
dést: mi lesz az Újpest—Hungária-mérkőzés 
eredményei

Aki tudja, írja meg a villám-tippverseny pá
lyázatában.

Parázs verekedések 
után kupagyőztes lett 
a liga újonca; a Soroksár FC

HUNGÁRIA—SOMOGY 7:1 (3:0).
ölezer főnyi kő; "Ínség előli kezdi meg a sze

zon első bajnoki küzdelmét a Hungária és a 
Somogy. Pihentek a csa
polok — ez minden moz
dulatukról látszik, Hm! 
Még Cseh is csodálatosan 
fürge. Ö lövi egyébként 
kapura a szezon első lab
dáját Is. Rögtön ezután 
Galambos lövésétől re
meg a kapufa, ö tehát a 
jó második. A nagy hecc

azonban csak ezután jön. Crcli a jobbösszekötő 
posztján ugy dirigálja a csapatát, mint a nagy 
angol centerek. Eel kell kötni az állukat, arne- 
lyek rendbe leesnek a csodálkozástól. Hót ez is 
lehel? Egyik színes és fürge akció a másik után, 
nem csoda, hogy mindjárt az elején már ered
ményt könyvelhetnek el.

Gergely labdáját az uj jobbszélső: Sas jól 
veszi ál, villámgyorsan tolja középre, ahol 
Cseh — újabb csoda — kapásból vágja a 

hálóba. «:0.
Ezután sorozatos meglepetések ejtik ámulatba 

nz egyre szaporodó közönséget. Cseh magasan 
felugorva többször egymásután remekül fejel; 
Turiiy 25 méterről (mint cenlerhalf) lélegzet
állító bombát küld kapura, majd ismét Cseh 
fejesei következnek. Hajlandó az ember azt 
hinni, hogy régi nagy nevek köntösében vado
natúj tehetségek játszanak. De nemi... Egy
kettőre kiderül, hogy Cseh — legalább is trük
kök tekintetében — a régi.

Sas beadását csodásán kavarja Gergely elé, 
ukl — blm-bum — pontosan bombáz. 2:0. 

Még el sem ül az. öröm moraja, amikor Sas 
már újra támad és

beadása nagy Ívben pottyan Szabó III. elé. 
Nyújtott lábbal, elegánsan pofozza a hálóba. 

3:0.
Hogy unalmas ne legyen a Hungária védel

mének délutáni sziesztája, Szabó kapus a kor- 
nerzászló tövében driblizget egy elkeseredett 
somogyi csatárral. Szabó nem a legjelesebb ma
gyar driblcr és csak Dudás .segítségével ússza 
meg gól nélkül kalandos vállalkozását. A gyors 
siker lattan egyébként alábbhagy az Iram. A 
Somogy Is szóhozjut, de kezdetleges húzásaik 
nem okoznak gondot a válogatott formában 
játszó kékfehér védelemnek. A lendület leko- 
nyulása különösen Titkos játékán múlik. Bai- 
összckölőben játszik, azaz játszana, ha nem 
lenne különös tehertétel a sok felesleges kiló 
a - - dereka táján. így lanyhán mozog, lassan 
fut és kerüli a harcot. Pedig vigyázni kell, mert 
a feltörekvő fiatalok könnyen kipenderilik ké
nyelmes tisztségéből...

■Szünetben nagy érdeklődéssel tárgyalja a kö
zönség a Hétfői Napló újszerű villám-tippverse

nyét, amely a futball
rajongók tízezreit juttatja 
példátlanul gyorsan be
imként száz pengő kész

pénzes díjhoz. Színes röp
céduláink tízezrei lobog
nak a kezekben és a jövő
héten már díjkiosztással 
induló verseny népszerű
sége már eleve biztosítva 
van.

Dressz! cserél a Hungária a második félidőre 
és ujult erővel fekszik a harcba. Háthiszen kell 
Is. ha jó gólaránnyal akarják az első helyet tar
tam. Hogy kétség né legyen a jószándék felöl, 

Szabó III. Turay ravaag labdájával fürgén 
végigfut a pályán és futtában sem téveszti 

el a célt 4:0.
Titkos egy parádés akciója nem sikerül, pedig 

megérdemelné. Nem Igy a következő.
Ismét Szabó III. jeleskedik a szélen, majd 
Gergely elé tálal, aki sikerrel fejezi be a 

huszáros rohamot. 5:0.
Szegény Somogy szomorú starttal kezdi a sze- 

zónt. Igaz, hogy nem sok készültségről tett ta
núságot. Negyedóra múltán azonban megunja a 
passzivitást, kihasználja a védelem pillanatnyi almát és r j

Kollár 20 méterről olyan gólt vág kapásból 
a sarokba, hogy Szabó kapus tágrameredt 

szemmel csodálkozik. 5:1.
Ez az egy gól alaposan megzavarja Bírót, de 

a többieket is. Elég lenne most egy kis összjáték 
es bizony alaposan romlana a gólarány. Cseh 
kapufája (volt már jó néhány!) jelzi a Hungária 
támadókedvét, egy gól azonban megnyugtatóbb 
bizonyíték lenne. Ott tanyáznak a Somopy-kapu 
előtt, de nincs szerencséjük a lövésekkel. A fél
idő derekán például Sas lángol a'szflen, jő lab
dáját

Cseh nagy dübvel augatja előre, de ismét 
a kapufa állja az útját. A visszapattanó lab
dát azonban Titkos most már irgalmatlanul 

beküldi. 0:1.
Nosza! Most kell még egy kicsit szorítani, 

hogy végleg összcssck az ellenfél. Nincs benne 
hiba.

Titkos csoda gólt ragaszt a hálóba. 7:1.
Bárdi kapus nem tehet róla. Pompásan véd, 

de van védhelellcn gól is. Ezek olyanok. Itt ma 
egyetlen mentség van csak: be kell drótoztatni 
a Somogy-hálót.

Nagy ijedtség következik. Szabó 111. ellenáll
hatatlanul tör kapura, lő, a labda kiperdiil 
Bárdi kezéből és a megismételt lövés fölé megy. 
Kár volt. Szintúgy Gergely helyezett labdájáért, 
amit Bárdi ügyessége ment a hálóból.

Ezzel azután vége is a szezónnyitó mérkőzés
nek, amely jogos bizalommal töltheti cl a kék
fehér drukkerlábort.

SOROKSÁR FC—BSzKRT SE 2:0 (0:0).
A meccs ugy indult, mint ahogy az eddigi 

Soroksár—BSzKRT kupadöntők lefolytak:
unalom csapdosás jegyében.

Csak a félidő közepén 
van egy emliiésre méltó 
esemény:

Kelemen remek be
adását Szeder offszáj- 
don, a gólvonalon 

állva bekeveri.
Nagy az öröm a megle
hetős nagy számban meg
jelent soroksáriak közt.

Előbb jót nevettek Léhneren, mikor leállítja a 
labdát éa kirúgja, de ajkukra fagy a mosoly, 
mikor igy folyik tovább a játék.

Dudásra kiváncsi a közönség. A jfeles hátvéd 
nehezen jön játékba, rúgásai közül alig néhány 
megy emberhez.

Az filmositó unalmat Kránitz és Belesik sza
kítja meg rövid időre: egy tumultusban egy
másnak rontanak a kapujuk előtt, mindeketten 
földre kerülnek. Nagy helyzet nyílik meg Szeder 
elölt, de elügyetlenkedi.

Szünet után tovább folytatódik az unalom, 
mig Király fel nem kavarja a kedélyeket. A so
roksári közönség egy birói Ítélkezést méltatlan
kodva fogad. Király a kezével a közönség felé 
legyint. Ezzel ki is ásta a harci bárdot.

Botok emelkedtek a levegőbe, vérbeforgó

szemek, rekedt torkok tüntettek Király és 
a BSzKRT ellen.

Olyan lett egy pillanat alatt az aréna, mintha 
sülyedő hajó lenne.

Lenn a játékosok egyre hevesebben csapnak 
össze. Különönsen Szenes jár elöl jó példával. 
Recsegnek a BSzKRT-lábak, amerre jár.

Szecsey 6 méteres lövését Hégi szerencsésen 
védi, de nincs mentség, mikor

Kelemen nagy erővel a hálóba nyesi Ma
gyarnak Zimonyi fejéről eléje pattant sza

badrúgását. 1:0.
A korzóüléseken egy kis csetepaté keletkezik* 

majd
Vadász a 16-os sarkáról a hálóba bombáz 

egy szabadrúgást 2:0
A BSzKRT lelkesen küzd, de egyik másik fel

adja a harcot és törleszteni próbál a Szenes
szaldón. A biró háta mögött külön boxmeccrek 
folynak le. Vadász és Báder három menetben 
csap össze, Király és Kelemen is nekirugaszkodik 
néhányszor, mig végre a bíró a 47. percben 
Királyt felesélésért kiállítja.

A meccs után a BSzKRT játékosai gyorsan 
eltűnnek, igy

a Soroksár egyedül jelenik meg a díjkiosz
táson,

melyet. Rosenberg Emil dr., az MLSz alelnöke 
tart meg a soroksári közönség egetverő tom- 
bolása közben.

'A

Példátlan zöldasztal-harc tört ki 
a szegedi iutkallcentrumban
Visszás jelenetek az Izgalmas választáson - 
Elmaradtak a dalnoki mérkőzések

Néni felelt még jelesre az Újpest, 
de nem is volt szükség rá

ÚJPEST-WAC 2:1 (1:0)
A nap főaltrakciója a 

piros-fehér bécsi WAC 
tréningjo az Újpest pi
hent csapatával. Mindjárt 
az elején komplikálódik 
a helyzet. A WAC kapu
ba útközben megbetege
dett s helyette a Hungá
ria kapusa: Újvári védi a 
bécsi hálót. A termetes,

sőt helyenként pocakos bécsi bácsik fekete 
gyászkarszalaggal játszanak — meglepően jól. 
Scsta. a huskolosszus és Waitz, a „cigányprí
más kelt nagy feltűnést. No, meg az, hogy nz 
Újpest egyelőre sehol sincs. A WAC nagy 
tapsorkán közben vezeti szebbnél szebb ak
cióit. Egy-két húzással félpályás távolságot hi
dalnak át. Elegánsan és könnyedén. Nem az 
erőlködéstől indul hát meg C.isar orra vére. 
Tiz emberre olvadnak le, amig őt I int jegelik. 
Vissza jötte után vezeti az Újpest Pusztaival az 
első komoly támadást. Szép a beadás, de Sza- 
niszló futtában tőle lövi n jó labdái. A lövés 
általában divalbajön. A ccntcrlmlf Jávor, a 
jobb half Seres és még néhány „illetéktelen" 
próbálkozik lövésekkel, de nincs sikerük.

Unalom terjeng a pom
pás zöldgyep felelt s ezt 
csak Salgó biró enyhíti, 
amikor a WAC veszélyes 
támadását hamis otTszájd- 
dnl fütyüli le. öt viszont 
a pártatlan magyar kö 
zöii'ég fütyüli ki. Tapsol 
Újvári kap, aki a legjobb 
bécsi kapusok közé arri-
vál. Nagy a népöröm, amikor Waitz clgányos 
virtussal bombáim Hórl kapuját. Ettől elte
kintve csak annak kedvez a mérkőzés, aki sze
reti a — tologatást. Van bőven belőle. Akár a

M akük.„ mx-

előre lassú az újpesti adminisztráció. Közvetle
nül lefújás elölt azonban

Jávor labdájával Kocsis megfut, Scsta el
nyaralja a veszélyes akciót és 10 méterről 

vcdheletlenül bevágja a labdát. 1:0.
A lábába kerül n bravúr, mert a bokája ve

szedelmesen megrándul. Kibiceg és helyette 
Kiss Gábor ugrik be. De csak néhány percig 
süröghet — vége a félidőnek.

Sokáig tart a pihenő, de azután annál vi- 
gabban igyekszenek pótolni a mulasztottakat. 
Az. igyekezethez azonban hiányzik nz elhatáro
zás. A WAC kihasználja a kényelmeskedést s 
mig

Hórl a 6-oson harcol a labdáért, MUIlcr 
mögötte beviszi a labdát. 1:1.

Offszájdot emlegetnek, de ez nem állt, mert 
Hóri érintette a labdát s ugy került az. mögéje. 
Potyagól volt, de egyenlítést hozott. Ez hiány
zott. Mindjárt elevenebb lesz a játék, ha nem 
is érik góllá. A közönség mégis elégedetlen... 
persze inkább n illifehér gárda. Érthető — 
jövö vasárnap derbi n jó formában lévő Hun-1 
páriával. Mi lesz, ott? Sok jóval nem biztat ez 
a bemelegítő tréning, bár egy hét a szezon ele
jén nagyot javíthat a formákon. Schiliing 
mór-mór meglepetést okoz, amikor buktatják. 
Elmarad a II-es és pótlásul kornert rúghat a 
WAC. Most peregnek nz izgalmak. Waitz ki
tör és rngy lövését kornerre védi a szerencsés 
Hóri. Offszájdot reklamál az újpesti védelem,' 
•Irhát hiába. Most már mérgesen dúl a harc a 
győztes gólért, a sok bilin azonban útját állja. 
Különösen Déri játékával elégedetlenek. Scs* 
tát ellenben megtapsolják Taps zug a WAC 
legtöbb akciójánál is.

Szépen játszanak n becsiek.
Az utolsó negyedórában rákapcsolnak a lila

fehérek, beszorítják a WAC-ot, do olyan el- 
»rtnt ég pagjrvoMjn m osztrák válogatott rt-

Szeged, augusztus 26.
(A Hétfői Napló tudó

sitójának telefonjelenlé- 
se.) Az MLSz déli kerüle
tének történetében pél
dátlan harcok előzték 
meg a vasárnap délelőtt
re kitűzött tisztújító köz
gyűlést. A szegedi egye
sületek ugyanis az utazá
si költségek apaszlására

azt tervezték, hogy
külön szegedi alosztályt állítanak fel.

A déli kerület vidéki egyesületei azonban Gidó- 
falvy Pál dr. HTVE személye akörül csoporto
sulva, egységesen léptek fel, mire a szegedi 
egyesületek az 1934/35. bajnoki évre beküldött 
nevezéseiket visszavonták. Ennek következté
ben

a vasárnapra kisorsolt bajnoki mérkőzések 
Is elmaradtak.

Vasárnap reggel a közgyűlés előtt izgalmas 
tanácskozások folytak a szegedi és a vidéki 
csoport vezetői között. Nem tudtak megegyezni, 
mire a két listán kölcsönösen törölték a másik

csoport jelöltjeit.
Ilyen előzmények után délelőtt 11 órakoz! 

került a sor a közgyűlésre. Megválasztották a 
jelölö bizottságot és az elnök felfüggesztette 
az ülést. Félóra múlva Kövesi társelnök újra 
megnyitotta a közgyűlést, melynek olyan fe« 
szült volt a hangulata, hogy Usetty Béla dr, 
országos elnök kísérelte meg nagyobb beszéd 
keretében lecsillapítani a kedélyeket. A bel
ügyminiszteri leirat alapján a vidéki ellenzék 
indítványait sem tárgyalták. Az egyik vióúki 
egyesület igazolása körül éles szóharc fejlő
dött ki a két csoport közölt, amikor olyan 

visszás jelenetek játszódtak le,
hogy Kövest társelnöknek a legerélyesebben 
kellett közbelépnie.

Egyébként az ellenzéki csoport teljes dia
dalt aratott.

Az alelnöki tisztséget és a tanácstagságokat a 
vidékiek hódították el. Elnökké 93 szavazattal 
Tóth Gyula dr. törvényszéki tanácselnököt vá
lasztották meg. A tisztikarba beválasztott négy 
szegedi elhatározta lemondását, valnmint azt 
is, hogy a kerület munkájában a vesztes cso
port tagjai közül senki sem vesz részt.

Friss amatőr szerzeményeivel legyőzte hires 
riválisát az Attila

volt az ellenfél. A

a Bocskai nem nagyon ambicionált.
A vesztesként levonult debreceni csapat sze
rezte meg Teleki révén a 18. percben a vezető 
gólt, amelyre a 26. percben Szabó válaszolt.

A második félidő 27 percében ismét csak 
Teleki révén jut vezetéshez a debreceni csapat, 
majd Egri a 30. percben kiegyenlít. A döntő 
gólt Müllcr szerezte meg at Attila javára a 
32. percben.

ATTILA—BOCSKAI 3:2 (1:1)
Miskolc, augusztus 26.
(A Hétfői Napló tudó

sítójának tclefonjelentése.) 
A küszöbönálló futball- 
évaddal kapcsolatban va
lóban biztató konzekven-, 
ciákat vonhatott le az 
Attila vezetősége a vasár
napi bemelegítő mérkőzé
sen, amelyen a régi hires 
rivális: a nagy Bocskai 

kétezer főnyi közönség,
amely a mérkőzésen megjelent, az Attila jö
vőjére nézve örvendetes jelenség volt. A nagy
számú közönséget a fiatal erőkből összeállított 
uj csapat első nyilvános mérkőzése vonzotta 
ki a Népkertbc és tetszés kisérte a két fiatal 
amatőrnek: Szegőnek és Müllernek a bemutat
kozásót, de viszont Nagy is kellemes benyomást 
keltett. Az Attila meg is nyerte a mérkőzést, 
amelyet

Magyar Kupamérkőzés
UTE—PÜSPÖKLADÁNYI MÁV 5:2 (2:0).

Az UTE technikai fölénye jól érvényesült. 
Góllövő: Unger (2), Salamon (2) és Kertész,' 
ill. Riskó és Ferenc.

CORINTH1ÁN-DIJ
KÖB. AC—CINKOTAI TK 8:0 (0:0).

QóUövő: Prekl* M Kaprt rt Mtortmi.
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A BBTE nyerte a Szent István 
vándordíját 

Szilágyi pompás rekordot 
futott tízezer méteren

A MASx kijelölte a Torinóban
startoló válogatott gárdát

Magyarország atlétikai 
bajnokságának második 
napján, kánikulai hőség 
gátolta atlétáinkat a na
gyobb teljesítmények el
érésében. Közel háromezer 
főnyi közönség nézte vé
gig a Beszkárt sporttele
pén a szép és egyes mo
mentumaiban izgalmas

miiinget, amelyen
a legszebb eredményt Szilágyi MTK érte el 

a tízezer méteres síkfutásban,
'Kelen legjobb eredményét pompás uj rekord
dal adva át az enyészetnek. A torinói Európa- 
bajnokság előtt biztató formáról tett tanúságot 
Szabó is, aki kiváló eredménnyel győzött az 
1500 m-es távon.

Kovács ragyogó formában van,
110 m-es gáton rekordbeállitással győzött, a 
400 m-es gátfutásban pedig csak azért maradt 
el a rekord, mert a kilencedik gátba belebot
lott s kénytelen volt feladni a versenyt. Disz
koszvetőink némi visszaesésről tettek tanúbi
zonyságot s gyenge eredménnyel győzött Kés
márki] is a magasugrásban. A versenyen több 
kerületi rekord is megdőlt. Két ifjúsági buda- 
pest-kerületi csapatbajnoki számot is lebonyolí
tottak a miting keretein belül.

A Scent Istvún-vándordijat a BBTE nyerte
48 ponttal.

2. MAC 36 ponttal ,8. UTE 16 ponttal, 4. MTK 
15 ponttal.

A részletes eredmények a következők:
200 ni. síkfutás bajnoka: Sir BBTE 21.6 mp.

2. Gyenes MTK 22.1 mp, 3. Paizs BBTE 22.1 
mp. Sir 6 méterrel győzött, Gyenes és Paizs közt 
csak centiméter különbség volt. A start csak a 
harmadik kísérletre sikerült s akkor a ver
senyzők már kissé idegesek voltak.

1500 m. síkfutás bajnoka: Szabó Miklós MAC 
3 p 56.4 mp, 2. lgnácz BBTE 4 p 02 mp, 3. 
Csapiár PEAC 4 p 03 mp, délnyugatkerülcti 
rekord, 4. Verböczy BBTE. 400 méterig Ver
böczy vezetett, ideje 61 mp volt. 600 méternél 
Szabó élre tört s ettől kezdve nyugodt bizton
sággal folyton növelte előnyét. 800 méteres Ideje 
2 p 06 mp volt. lgnácz feltűnő könnyedén futott.

A sulydobás bajnoka: Darányi dr. MAC 1510 
em. 2. Horváth MAC 1421 cm, 3. Solti TFSC 
1389 cm. Darányi átlagos dobásai 1480 körül 
mozogtak.

Magasugrás bajnoka: Késmárky Kornél BBTE

VB Indul a Jubiláló Háttal Napló
sO ff 4Ae árCT ■ S gazdag díjazású szenzációs

Villám - tippversenye.
Izgalmas pályázat - agyszerű feltételek

K legutóbbi számunkban bejelentettük, hogy 
a jubiláló Hétfői Napló példátlanul nagysza
bású, érdekes és gyors sportpályázattal fűsze
rezi és megtoldja olvasóközönségének futhali- 
izgalmait. A maga nemében egyedülálló pályá
zatot hirdetünk, amikor minden egyes liga
bajnoki fordulóra

egyetlen kérdést teszünk fel 
és akik erre helyes feleletet küldenek be, azok 
között

hetenként magas pénzjutalmakat osztunk 
ki.

14 késxpénxdij,
1OO pengő hetenként a győztesnek

A kitűzött dijaink is arányban állnak a pá
lyázat nagyvonalúságával. Minden egyes hét 
villámtippelésének díjazáséra

készpénzben egy huszpengős, három tiz* 
pengős és tiz ötpengős dijat tűzünk ki. 
Hetenklnt tehát száz pengőt osztunk ki a 

legjobb tippelők között.
Mi tehát a párját ritkító viltám-tippelés gya
korlati haszna? Tiz fillérért kap egy lapot, 
amely bámulatos hírszolgálattal megszervezve 
jius tömegben kínálja a szenzációkat, az érde
kes rendőri riportokat, a tökéletes színházi ro
vatot és a filmszerűen eleven zportrovatot, rö
viden: a vasárnap minden bel- és külföldi ese
ményének pontos, gyors és színes történelmét. 
Ezeken felül pedig módot nyújtunk arra is, 
hogy

■ tiz fillérért akár hetenként húst pengőt 
nyerjen.

Nem kérünk ezért semmi ellenszolgáltatást. 
Nem kelt beküldenie bélyeget, pályázati dijat, 
nem kell összetelt kérdésekkel bajlódnia, nem

Itt ax első versenynap és ax első 
tippkérdés

A mai nappal mór meg Is kezdjük a nagy
szabású tippversenyt. Előre bocsátjuk, hogy 
kérdéseink a jövőben nem mindig a mérkőzé
sek számszerű eredményére fognak vonatkozni. 
»an sok más érdekes és n mérkőzéssel .szoro
san összefüggő kérdés, amelynek megválaszo
lása Izgalmas szórakozást nyújt a sportember
nek. A jövő hélen azonban kiemelkedően nagy
jelentőségű mérkőzés kerül szokatlanul korán 
lebonyolításra és igy bevcistöül ezzel a mérkő

185 cm, 2. Kerkovics BBTE 182 cm, 3. Sólyom 
KEAC 182 cm. Bódossy nem indult.

110 m. gátfutás bajnoka: Kovács József BBTE 
14.9 mp, országos rekord beállítva, 2. Jávor 
Beszkárt 15.4 mp, 3. Baross dr. KEAC 16 mp. 
Kovács szédületes formában van, egyetlen gá
tat sem döntött. Az előfutamok során Lehnert 
B1K 16.1 rnp-es idővel uj pcstvidéki kerületi 
rekordot állított fel.

400 m-es síkfutás bajnoka: Barsi László 
BBTE 50.2 mp, 2. Vadas ARAK Székesfehérvár 
50.7 mp, északnyugatkerülcti rekord, 8. Duha 
MAC 51.6 mp. Barsi csak győzelemre ment, 
látszólag lényegesen jobb időre képes.

DLszkoszvetés bajnoka: Reinetz József, Vác, 
4673 cm, 2. Donogán MAC 4610 cm, 3. Bemete 
UTE 4238 cm, 4. Bertalan BBTE 4204 cm. Rc- 
mecznek csak az utolsó dobásáru sikerült Do- 
nofíán eredményét túlszárnyalni. Ezúttal egyik
nek sem csúszott ki egy 48 körüli eredmény.

400 m-es gátfutás bajnoka: Héjjas dr. Besz
kárt, 55 mp, 2. Kertész FTC 57.2 mp, 3. Sárvári 
BEAC 58 mp. Kovács a kilencedik gátba bele
botlott, elesett és ülve maradt. Mindenki azt 
hitte, hogy súlyos sérülést szenvedett a térdén, 
de néhány másodperc múlva felugrott.

A 10.000 m-es síkfutás bajnoka: Szilágyi 
Jenő MTK, 32 p 08.2 mp, országos rekord. 2. 
Németh .MTE. 33 p 08 mp, 3. Finta MÁK 
Szilágyi, anélkül, hogy megszorították volna, 
végig egyenletes tempóban vezetett s az egész 
társaságot lekörözte, többeket kétszer is. Ideje 
11 mp-ce] jobb Kelen múlt évben felállított 
országos rekordjánál.

Hármasugrás bajnoka: Somló FTC, 1438 cm, 
2. Dusnoky MAC, 1433 cm, 3. Bácsalmási 
BEAC 1410 cm.

Ifjúsági számok:
3000 m-es csapatverseny, Budapest kerület 

1934. évi ifjúsági bajnokságáért. Bajnok: MTE 
30 ponttal, 2. BLE 42 ponttal, 3. UTE 47 
ponttal. Egyénileg első Hires László UTE 9 p 
41.4 mp. 2. Ruzsovetz BLE 9 p 42.2 mp, 3 
Vargha MTE 9 p 45.6 mp.

4X100 m-es staféta-futás a budapesti kerü
let 1934. évi ifjúsági bajnokságáért. Bajnok: 
MAC 3 p 33.6 mp, 2. BBTE 3 p 38.8 mp, 3. 
BLE 3 p 42.8 mp.

♦
Kovács futása a gyorsaság netovábbja. De 

még ezt is felülmúlja a Hétfői Napló villám
tippversenye, amely a mérkőzések után rögtön 
eredményt hirdet és gazdag pénzdijakat juttat 
a futballrajongóknak.

Minden egyes hét külön pályázattal kedveske
dik, külön pénzdíjakkal kecsegtet és lehetővé 
teszi, hogy a Hétfői Napló minden olvasója 
költségmentesen résztvehessen ezen a szónak 
szoros értelmében vett

VILLÁM-TIPPVERSENYEN.
Miért „villánrtippverseny" ez? Mert a költsé

ges adminisztrációt nem sajnálva, olvasóink 
izgalmát fokozandó megvalósítottuk, hogy

a vasárnapi mérkőzések után néhány órá
val a heti pályázat sorsa eldőlhessen és a 
nyertesek nevüket a lapban már vasárnap 

este olvashassák.

kell hetekig várnia a pályázat eldöltére.
Egyetlen kérdéssel tesszük próbára a szak
értelmet és egyetlen felelettel jogosult el

vinni a pénzdíjat,
•mit örömmel nyújtunk ál.

Sporlrovatunk fürge riportjaiból és ezernyi 
intimitásaiból megbízható képet kap a vasár
nap lezajlott ligabajnoki küzdelmekről, tehát 
csak cl kell olvasni ezeket, hogv megalkothassa 
véleményét az elkövetkező vasárnap bajnoki 
csatáinak kimeneteléről. Ha már bizonyos a 
tlppelésben, akkor kivágja a második oldalon 
található szelvényt és figyelmesen kitölti. Ez
után akár levelezőlapra ragasztva, akár borí
tékba zórva elküldi a Hétfői Napló címére. 
Költségkímélés okából a kitöltött és borítékba 
zárt pályázatot a kiadóhivatalunk ajtaja mel
lett elhelyezett gyüjtőládába is bedobhatja, 
vagy bedobálhatja. Egyetlen feltételünk, az ol
vasóink érdekében az, hogy

■ gondosan és olvashatóan kitöltött szel
vény legkésőbben szerdán estig postára 

kerüljön.

zéssel függ össze a pályázatunk. Találja el, 
hogy

ml lest az Újpest—Hungária mérkőzés vég
eredménye?

Egvetlen arányszámot kell csak a pályázati 
szelvényre bejegyezni és ezzel máris részese 
lesz a villám-tippversenynek. Rajta háti Vágja 
ki a második oldalon található szelvényt és ki
töltve küldje be. .Sok szerencsét kíván a llppc- 
léshez és a nyeréshez a HÉTFŐI NAPLÓ-

A MASz nemzetközi bizottsága az országos 
bajnoki versenyek lezajlása után kijelölte azo
kat az atlétákat akik a mngyar színeket fog
ják képviselni Olaszországban az Európa-baj- 
noki versenyen.

100 m: Sir BBTE—Kovács BBTE, 200 m: Sir 
BBTE, Kovács BBTE, 400 m: Barsi BTE, 300 
m: Szabó MAC, Ignátz BBTE, 1500 m: Szabó 
MAC, 5000 m: Kelen és Szilágyi MTK, 10.000

A végzetes kilencedik menet 
megpecsételte Neusel sorsát

Schmelinget diadalmenetben vitték ki a rlngböl
Hamburg, augusztus 26.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen
tése.) A vasárnapi Schmeling—Neusel mérkő
zésre Németország minden részéből ontották a 
vonatok a közönség ezreit. Óriási fogadások tör
téntek mindkét versenyző javára s a legnagyobb 
izgalom közepette indult meg a nagy mérkőzés. 
Schmeling az első két menetben sokat bizony
talankodott s ekkor Neusel nétnl fölényre tett 
szert.

A Schmeling-párti közönség egetrengető biz
tatására a német világbajnok minden erejét 
összeszedve, a harmadik menettől kezdue véde
kezésre szorította Neuselt, aki egyidcig állta is 
Schmeling borzalmas erejű ütéseit .azonban

a kilencedik menet közben Schmelingnek 
egy horgától megszédülve, már alig tá-

Barátságos mérkőzések
FERENCVÁROS—MILLENÁRIS 6:2 (2:1)

A bajnokcsapat szép játékkal rukkolt ki, bár 
zökkenő van még az együttesben. A Millenáris 
nagy lelkesedéssel küzdött és meglepően erős 
ellenfél volt.

BUDAI 11—KISPEST 4:2 (0:2)
A budaiak szünetben alapos fejmosást kap

tak. Ez meg is látszik az eredményen.

Uj százméteres női világrekord. Varsóból 
jelentik: Wa/asíeipfcz Walsh lengyel baj
noknő megdöntötte a női százméteres síkfu
tás világrekordját. A távolságot 11.7 mp. 
alatt futotta és saját világrekordját egy tized 
másodperccel javította meg.

Kilencven csónak indult a Gerbard-emlék- 
versenyen, amelyet a római parttól az Erzsébet
iedig terjedő tizkilométeres távon rendezett a 
A Órai Újság szerkesztősége. Motorcsónakok: 
725 keni, kategória: En2Íin Emil 26 p. (Terta), 
2. Guland József, 3. Bordás László. 115 kcm.:
I. Feledi Sándor (Kanig), 2. Novúk, 3. Csák- 
lány. 100 kcm.: 1. Ágoston József (König), 2. 
Szász Arisztid, 3. Barna István. Ujoncverscny: 
Keszthelyi, Gylmóthy, Novotny, Gaup csónak
ház 38 perc, 2. Csorbásy, Eriinkéi, Kibliánszky 
(Pclyerily), 3. Kovács, Földes, Löwensohn (In- 
dián-csónakház). — Juniorverseny: 1. Horváth, 
Csiba, Törzsök (Indián-csónakház) 39 p., 2. 
Frey, Nemere, Kozma, 8. Rottai, Bitlenbacher, 
Wunder. — Vegyespáros: Bolovits, Balog, Dr- 
szágh Irén, Vclencc-csónakház, 40 pere, 2. 
Csendes, Rupp Herberlné, Horváth (Horgony- 
csónakház), 3. Domby Rózsi, Guzmanits, 
Domby László (Bakfi-csónakház). — Senior- 
verseny: Fischer, Fischcr, Gyarmos Baba (Gaup 
csónakház) 35 perc, abszolút győztes, 2. Schön, 
Rupp, C.sányi (Petyerily-csónakház), 3. Hol- 
lády, Krausz, Nyúlásé (Somodi-csónakház). —

Ma reggel érkezik a jugoszláv Davis Cup- 
csapat. Belgrádból jelentik: A jugoszláv 
tennisz-szövetség vasárnap expresszlevélben 
értesítette a magyar tennisz-szövelséget, 
hogy a budapesti Davis Cup szombat-vasár
napi mérkőzésére hétfőn reggel érkezik Bu
dapestre Helnz dr. kíséretében Kunele és 
Ballada.

Az első fordulóban megverték a kézilabda
bajnokot. UTE—-VÁC 5:4 (4:3). Az UTE Strossz 
nélkül állt fel! — Elektromos Müvek—MTE 
9:7 (0:9). Az exbajnok fiataljai egyre jobbak. 
— FÖTE—KTSE 24:1 (12:1). Mennyit kap a 
KTSE nz Elektromostól? — Elektromos Müvek
II. —MTE 11. 1:1. Félbeszakadt, mert Deutsch 
bírót lelllcg Inzultálták.

Elnököt választott, mégis vezér nélkül ma
radt az északi futballszövetség. Miskolcról je
lentik: Hogy r futballsporl cryúltalán nincsen 
veszendőben Miskolcon, nzt igazolja az ÉLASZ 
vasárnapi közgyűlése, amelyre a pártok nem 
kevesebb, mir.t három választási listával vonul
tak fel. A hivatalos szavazólapon kivül volt 
egy jobboldali egy baloldali ellenzéki lista. .4 
választási küzdelemből a baloldali ellenzék ke
rtit ki győztesként, amely a vnsulnsegycsülclek 
és a miskolci nagyobb egyesületek túlsúlyát je
lenti. mig a málrnvidékl jelölteket tartalmazó 
jobboldali ellenzéki lista lemaradt. Elnökké 
Hcnkey-Hönlg Vilmos nyugalmazott tóborno 
kot választották meg aki azonban még a köz 
gyűlés utón lemondott tisztségéről. Társelnö
kül liodobuy Sándor polgármestert és Mattya- 
souszky Kálmánt választották,meg.

m: Szilágyi MTK, marathoni futás: Galambot 
ESC, 4x100 m: Kovács, Forgács UTE, Sir, Gye
nes MTK, Pajzs BBTE, 110 m gátfutás: Kovács 
BBTE, magasugrás: Bódosi PEAC. távolugrás: 
Dombóvári UTE, Koltay BBTE, hármasugrás: 
Dombóvári és Somló FTC, rúdugrás: Zsuffka 
.MAC, sulydobás: Darányi dr. MAC, diszkosz
vetés: Donogán MAC, Remecz Vác, gerelyvetes: 
Várszegi MAC.

inolygott s kénytelen volt feladni a további 
harcot.

A közönség a ring köré csődült s a vállukon 
vittek ki öltözőjébe Schmelinget, akinek legkö
zelebbi mérkőzése Fiamat amerikai bajnok el
len lesz.

BÉCSBEN IS MEGINDULT A FUTBALL- 
SZEZON

Bécsből jelentik: Az osztrák I. ligabaj
nokság küzdelmei vasárnap megkezdődtek. 
Ezúttal még csak egyetlen bajnoki mérkő
zés volt, melynek során a IVSC a legmini
málisabb l:0-ás győzelmet csikarta ki a 
Vtennával szemben. A félidő ugyancsak 
1:0 volt. ü

Makkal lelt Tatabánya bajnoka. A Tatabá
nyai Sport Klub vasárnap rendezte 122 kilo
méteres országúti kerékpáros versenyét Tata
bánya bajnokságáért a bécsi országúton Ko
máromig, majd onnan vissza a TSC pályájáig. 
A verseny győztese Makkal UTE 3 óra 31 p. 
31 mp., 2. Oláh UTE, 3. Bauholzcr BSE.

A román boxolók Dombóváron. Dombóvár- 
ról jelentik: A temesvári ökölvívók vasárnap 
a VOGE versenyzőivel mérkőztek. Gilice l'l. 
(Temesvár) legyőzte Horváthot, Gavrilenko 
Szeré  nyit, mig Mandl Szavicit, Molnár pedig 
Gilice Il-t.

— Titokzatos expedlclősfllm Izgalmall múlja fe
lül a Hétfői Napló uj villám-tippversenyre. Egy
szerű feltételek — nagyszerű dljok. Olvassa el 
a feltételeket a sportrovatban és már pályázzék

Budapesti lóversenyek
Duke nyerte 

a Kozma emlékversenyt
A két- és háromévesek nagy erőpróbája, a 

Kozma Ferenc emlékverseny adott jelentőséget 
az augusztusi miting vasárnapi zárónapjának.

A versenyben négy kétéves és két hároméves 
vett részt, közöttük a kél legjobb kétévesünk: 
Duce és Zsolca A verseny a várakozásnak 
megfelelően kellőjük között dőlt el, meglepő 
csak az a pompás stílus volt, mellyel Duce el
bánt kitűnő ellenfelével. A program másik ér
tékes számát Tliang you nyerte meg Bácska és 
Balsors ellen. A verseny erkölcsi nyeröjo 
Bácska, melyet ellenfelei bezárlak s későn ka
pott utat. A nagy formában lévő //iic/i-istálló 
még Süsü és Suhanc révén még két versenyt 
nyert. Suhanc lovasa. Tóth A. a versenyben el
vesztette fél kelengyét s ezért minden ügyessé
gére szüksége volt, hogy kivédje Sylva táma
dását. Pók az utolsó ugrásával fosztotta meg 
Boszorkányt a győzelemtől. A hetedik futam
ban nagy meglepetést okozóit Nagyasszony 
rossz futása. Részletes eredmény a következő:

I. FUTAM. 1. Süsü (2K Balogh. 2. Toupot 
Sajtlk. Tol. 10:41. Befutó: 5:63. — II. FUTAM. 
I. Derűs (I1/*) Schejbál. 2. Pádua (2'/i) Esdi.
3. Rang (12) Gutái. Futottak még: Mumus, Ca- 
racalla, Csárda, Gyöngykaláris, Muskátli, So
rompó, Játékos. Tót. 10:25, 12, 13, 15. Befutó: 
5:30.50. — III. FUTAM. 1. Thnnk you (6) Ró
zsa. 2. Bácska (4) Müller. 3. Balsors (6) Ki- 
zelka. Futottak még: Orpington, Példás. Sub- 
contra, Remek, Gyöngyike, Biró, Bakézor, 
Qucniec, Amouretlc, Viola, Dénes. Tol. 10:70. 
45, 25. 11. Befutó: 5:367. — IV. ITTAM. 1. 
Duce (l’/i) Weissbach. 2. Zsolca i\%] Klim
scha. Futottak még: Raisonneur, Murai. Faun. 
Tol. 10:21. 13. 13. Befutó: 5:24. — V. FUTAM. 
1. Suhanc (Uí) Tóth A. 2. Sylva (6) Fetting.
3. Minek? (2'/t) Müller. Futottak még: Garuda, 
Rctvezát. Hona, Simla. Peleador, Vicomte. Tót. 
10:26. 14. 23, 14. Befutó: 5:156.50. — VI. FU
TAM. 1. Pók (4) Teltschik. 2. Boszorkány (2H) 
Tusa. 3. Al Capone (66) Flórák. F. m.: Mákvi
rágom, Amadén, Bohó, Kokusnuss, Cadenu, 
Start, Kláris, Limanova. Mód. Vczércsillag. Tol. 
10:47. 17, 16, 50. Bcfuló: 5:78.50. — VII. FU
TAM. 1 Pipiske (6) Szenlgyörgyi. 2. Rubicon 
(6) Müller. 3. Tlny (0) Klimscha. Futott még: 
Nagyasszony, Corvhius, Lighl Fcllow, Nagy
mester, Boíivja. Popréd Felka, Splendid. Tót. 
10:97. 23, 31. 25. nefutó: 5:350.

Ncplopó fog dóin a fogadók körében. Ugyan
ilyen fogalom a Hétfői Napló villám-tippverse
nye is a futballtársadalom legszélesebb rétegei- 
ben. Érthető is, meri Itl nincs tél és mégis van 
nyeremény.
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külföldi vendég sem izgatta 
atlétahölgyeínket vasárnap a „gödörben'*, 

de annál inkább a fotokészülék lencséje

Anyagunk van, nincs okunk panaszra, a fut 
ballnivó pedig nem stagnál.

— Csapatokról?
— És nem akarok szólni erről, mert nem 

szeretném, ha szavaimat bárhol is félrema

S
 aráznák. Mindenki ugy frissítette fel csapa-
l, ahogy tudta és akarta. Mi majd a pályán

találkozunk az ellenfelekkel.
Bajnokok akarunk lenni, es a célunk!

Türelmetlen hangú meghívások szaki tan alj 
félbe bennünket és mi nem zavarjuk. Hiszen 
még oly sok elintéznivalója van az Újpestnek* 

Vermes Magda t

Vasárnap délelőtt női 
atlétikai versenyt rende
zett a BBTE-pályán az 
MTE vezetősége. A ver
seny egyetlen kimagasló 
eseménye a bécsi vendég, 
Dita Puchberger jó ered
ménye volt a 200 m-es sík
futásban. Hölgyeink gyér 
számban jelentek meg a

startnál és láttunk olyan számot is ,ahol csak 
egg induló jelentkezett (a fényképezésnél annál 
többen). Sulydobásban Szőllősi Ilona I cm-rel 
m.arndt el a rekordtól. A verseny eredményei: 

200 m. síkfutás előnyverseny: 1. Puchberger 
WAF (Wien) 27.7 mp. 2. Kronics BEAC 30.2 
(4 m előny). Deák 100 m utón feladta.

tOO m síkfutás junior: 1. Kaltenecker PSC 
14 4 mp., 2. Hartmann MTE 15.2 mp., 3. Samou 
MTE 15.8 mp.

Sulydobds előnyverseny: 1. Harangozó PSC 
l 11.67 (1.60 m előny). 2. Szőllősi TF 11.43, 3. Na- 

dányi NTE 11.87 (160 cm előny).
Távolugrás előnyverseny: 1. Szcpes PSC 6.14, 

előny 60 cm., 2. Dudás MTE 6.01, előny 40 cm., 
3. Reichné MTE 6.00 m. (előny 70 cm.).

80 m m. gátfutás: 1. Lovász MTE 16.4 mp. 
egyes.

Helyből távolugrás junior: 1. Szabados PSC 
2.15 in., 2. Dudás MTE 2.13 m., 3. Tóth PEAC 
1.90 m.

60 m. síkfutás I. oszt.: 1. Puchberger WAF 
(Wien) 8.3 mp., 2. Nagy TF 8.4 mp., 3. Dudás 
MTE 8.7 mp.

Dirzkoszvetés előny verseny: 1. Reichné MTE 
35.76 m., előny 12. 2. Nadányi TF 35.39 m,
előny nélkül. 3. Harangozó PSC 34.30, előny 8.

Olimpiai staféta 100, 50, 50-, 200: 1. MTE A) 
csapat, (Lovász, Dudás, Reichné, Deák) 56.2 
mp. 2. TF 57 mp. 3. PSC 59.6 mp.

Tenniszezőink biztos győzelemre 
mennek a jugoszlávok ellen 
Kehrling végleg visszavonul?

ra r T* i ii
A futbaiíszővetség mint háziúr 
házbérf arlozás miatt ki akarta lakói 

tatni az ifjúsági labdarugó ligát, 
amely harmincegy éven keresztül nevelte részére az után
pótlást és amely csütörtökön elhatározza szüneteltetését

szüneteltetését.
év óta folytat olyan

A jövő hét folyamán 
érdekes közgyűlés szín
helye lesz a futballszö- 
velség székháza. Har
mincegy éven keresztül 
kifejlett szakadatlan já
tékosnevelő munka után

u Magyar KJnságl 
labdarugó Liga rend
kívüli közgyűlése ki

mondja működésének
Az MLSz már mintegy két
irányban tárgyalásokat a MILL-el, hogy a já- 
•ékosnevelés munkáját a fulballadminlsztráció 
racionalizálásra való tekintettel engedje ál az 
országos és az nlszövelségi szerveknek, a Liga 
pedig sziintcssé be a működését.

Az ifjúsági liga vezetősége nem volt haj
landó parírozni a felhívásnak, főként azért, 
mert

a már beteg törzsnek egészséges végtagjai 
is vannak.

Az egészséges végtagok: a MILL vidéki kerü
letei, nevezetesen az északi és a keleti alosz
tályok. amelyek hallani sem akartak arról, 
hogy beszüntessék a működésűket.

A Miskolcon székelő északi alosztály egyet
len fillérnyl adminisztrációs kiadás nélkül 
huszonegy tehetséges futballcsapatot diri

gál hclrői-hétre pályára.
Ezek közül tizenkettő a miskolci, kilenc pedig 
az ózdi alosztály kötelékébe tartozik. Nem
régen Miskolc városa pompás sportteleppel 
ajándékozta meg a MlLL északi kerületét, 
amelynek vezetői önzetlenül végzik az ügy
vitel munkáját. A Nyíregyházán székelő keleti 
kerülethez éppen most csatlakozott nyolc uj 
csapat. Maguk a vidéki kerületek tiltakoztak 
leginkább beolvasztásuk ellen, annál is inkább, 
mert az MLSz vidéki alszövelségcl nem is vál

lalkoznak ezek adminisztrálására, Inkább anya
giakat készek áldozni azok fenntartására.

A legtöbbet azonban a budapesti amatőr al- 
szövetségtől kellett szenvednie a MILL-nek. 
Komoly ifjúsági labdarugóbnjnokságot ugyanis 
képtelen volt a BLASz megrendezni és ver
senytársat látván a MILL-ben, kimondotta, 
hogy csak ama tagegyesületeknek engedi meg 
a MILL-bajnokságért való szereplést, amelyek 
egyúttal a BLASz-ban is szerepeltetnek csapa
tot.

E határozat következtében
a MILL nemcMk tagegyesületeinek egy 
tekintélyes hányadát vesztette el, de lét

jogosultságát Is,
úgyhogy fennmaradása problematikussá vált. 
Siettette a döntést az a tény is, hogy a Liga 
vezetősége komoly felszóji ást kapott az 
MLSz-től arra vonatkozóan" is, hogy

amennyiben házbérhátralékát ki nem fizeti 
a kitűzött határidőn belül, kilakoltatja az 
MLSz házában bírt hivatalos helyiségeiből.
A fonti események folyománya volt az a ta

nácskozás, amelyet a MILL központi vezetői és 
vidéki kerületeinek kiküldöttei folytattak le. A 
tanácskozás eredményeként a MILL csütörtöki 
közgyűlése ki fogja mondani a budapesti köz
pont működésének szüneteltetését és az ügyek 
vezetésére héttagú bizottságot delegál. A bizott
ság tagjai a kél vidéki kerület elnöke, azok 
budapesti megbízottai,, a . központ ügyvezető
elnöke és két vezető tagja.

így fejezi be életét a magyar labdarúgásnak 
az a hasznos intézménye, amely harmincegy 
éven keresztül kiképzetten ajándékozta a ma
gyar labdarugósporlnnk a válogatott játékosok 
nagy tömegeit. Halotti bizonyítványára rá le
helne vezetni: élt 31 évet. A halál oka: racio
nalizálás és házbérhátralék.

.r"!?! A norvégek ellen elért 
szép győzelem után, 
újabb nehéz feladat elölt 

JlGr áll a fiatal magyar len-
—JMjáA niszgárda. — Ugyanis

) z/v \ J augusztus 31-én, szep-
\ 1 tember 1-én és 2-án ke-
VJ riil sorra “Ryancsak Bu'2/ dapesten a Jugoszlávia

e]|enj Davis Cup selej
tező mérkőzés, melyből, ha győztesen kerülünk 
ki, akkor bez.t vagyunk a tavaszi legjobbak 
csoportjában, amely azután kedvező sorsolás 
esetén akár a négy első közé is felvihet! a ma
gyar csapatot.

A magyar tenniszezök készülődéseire és a 
várható esélyekre vonatkozóan megkérdeztük 
Vásárhelyt Jenőt, a magyar tenniszsport egyik 
legkiválóbb szakértőjét és a szövetség volt 
kapitányát, aki a következőket volt szives mon
dani a Hétfői Napló munkatársának:

— Győzelmet várok a jugoszlávok ellen is, 
miként a norvég meccs előtt is erős hitem 
volt, hogy a fiatal gárda megállja a helyét. 
Abban bízom, hogy Gabrovitz mindkét egyes 
mérkőzését megnyeri, de Straub Is legalább az 
egyikből feltétlen győzelemmel kerül ki.

Sokan a párosmeccset elkönyvelték a jugo
szlávok javára, de véleményem szerint ezt 

sem lehet biztosra venni,
mert a magyar pár tagjai mindjobban össze
szoknak s néha egészen elsőrendű teljesítményt 
nyújtanak. Különben is a jugoszlávok hires 
versenyzője, Kukuljevics, állítólag nem fog el
jönni a jugoszláv osapattal s nélküle lényege
sen meggyengülve lesznek kénytelenek kiállni 
vendégeink. így minden bizonnyal Pallada és 
Puncsecs játssza a párosmérközést, a szinglik- 
ben ugyancsak őket állítják porondra. Scháf- 
fér, aki Kukuljeviccsel együtt szokott a páros
ban játszani, értesülésünk szerint ezúttal csak 
tartalék lesz.

— Mindezeket figyelembe véve, nemcsak ne
kem, de a tenniszcsapat tagjainak is az az erős

meggyőződésünk, hogy az augusztus 31—szép* 
tember 2-ika közt lebonyolításra kerülő Ma
gyarország—Jugoszlávia mérkőzést,

hn nem is nagy fölénnyel, de megnyugtató 
biztonsággal a mi javunkra fogjuk eldön- 

fent
Jugoszlávia tenniszezői legutóbb a hamburgi 
versenyeken szerepellek s nem valami nagy 
formáról tettek tanúbizonyságot. Igaz viszont, 
hogy tavaly kikaptunk tőlük egy országok^ kö
zötti mérkőzésen. Ez azonban az idén nem fog 
megismétlődni, mert

ha jól kifut fiataljainknak, akkor 4:1 
arányban győzhetünk, de ha nem minden 
reményünk teljesednék be, akkor Ls 3:2 
arányú feltétlen győzelmünkre számítok.

Ekkor pedig, minthogy két fordulót megnye
rünk, bejutunk az 1935-ös Davis Cup közép
döntőjébe. Ennek a sorsolása jelenleg még 
nincs meg, de kedvező sorsolás esetén igen jó 
helyen végezhetünk.

Ezzel kapcsolatban a szövetség egyes veze
tőinél érdeklődtünk Kehrling Bélának, sokszo
ros magyar tenniszbajnokunknak az elmara
dása felől s azt az információt kaptuk, hogy 
azért nem vesz még részt a jugoszlávok elleni 
meccsen, mert tavaszi súlyos betegségéből még 
nem lábolt ki teljesen. Más oldalról nyert ér
tesülésünk szerint

veterán bajnokunk a végleges visszavonulás 
gondolatával foglalkozik s szilárd elhatá
rozása, hogy nehéz nemzetközi küzdelmek

ben többé nem indul.
Maga Kehrling Béla ezt a hirt sem nem erősí
tette meg. sem nem cáfolta meg, s igy teljes 
a bizonytalanság a világhíres magyar bajnok 
elhatározása felől. Bármennyire is biztató for
mát mutatnak a feltörő fiatalok, mégis ugy 
érezzük, hogy Kehrling Bélára a magyar ten- 
niszsportnak még igen nagy szüksége van. Is
merve az ő elpusztíthatatlan, vas szervezetét és 
erős akaratát, reméljük, hogy tavasszal öt is 
a Davis Cun-csapat tagjai közt látjuk.

Uj Padou-k és Cuveliere-k szárny
próbálgatása az európai és világ

bajnok magyar vizipólózók ellen
Paris, augusztus 26.

(A Hétfői Napló párisi 
szerkesztőségétől.) Mag- 
deburg után az európai 
uszószezonnak utolsó
nagy eseménye lesz a 
szeptember elsejei, párisi 
francia-magyar összeess- 
pás.

A hivatalos mérkőzés 
egy vizipólómeccsböl s

egy 4X200-as stafétából áll, amit néhány „nem 
hivatalos** férfi és női uszószám egészít ki.

remélhetőleg nívós és fair küzdelme lesz g 
jövőheti találkozás. Körösi László

Az Újpest jubileumát a bajnokság 
megszerzésével szeretné megülni

Langfelder Ferenc beszél a futball állítólagos hanyat
lásáról, Holics Ödön kapitányságáról, a rosszemlékű 
világbajnokságról, a válogatott meccsek maximálásá
ról, a bíráskodásról és egyéb aktuális problémáról

Magyarország magdeburgi első helye s a 
franciák felett aratott 5K).ás győzelme még 
távolról sem jelenti azt, mintha a párisi „re- 
vans" előre lefutott sétakocsizás-számba me
hetne.

A francia vizipólósport néhány esztendei 
Stagnálás után ezidén néhány komoly, fiatal 
tehetségre bukkant, akiktől reméli, hogy rö
videsen a Padou-k és Cuve/icr-k méltó utódai 
lesznek. E fiatalok Magdeburgban érthető 
lámpalázzal játszottak s épp

Ma megindult nz uj 
bajnoki évad és a pub
likum figyelme a rövid 
nyári szünet után ismét 
a bajnoki táblázatra szo- 
geződik. Uj tervek raj
zolódunk ki a futball 
vezetőinek gondolatai
ban és a profiszövetség
ben a többiek között

gondterhelt arccal találjuk Langfelder Feren
cet, a magyar labdarúgás régi harcosát. Tudja 
mindenki, hogy az Újpest exponált vezére az 
Újpest rengeteg akut problémáján túl szívesen 
foglalkozik nz egyetemes magyar labdarúgás 
kérdéseivel is és éppen erre való tekintettel 
örömmel prezentáljuk közönségünknek nz új
pesti futlbalvezér gondolatait.

Tehát:
— A kezdet kezdetén vagyunk. Csapatunk 

még nein alakult ki és a tizenhat játékos közűi 
bármelyik bekerülhet a csapatba. Jánossyt a 
fiuk nagy szeretettel veszik körül és minden 
tanácsát, utasítását szívesen fogadják meg. Já- 
imssy mint ember is megállja nálunk a helyét, 
hogy azonban mint tréner mit fog nyújtani, 
azt majd a csapat mulatja meg. Jubiláris éviin
ket éljük és minden törekvésünk a bajnoki cim 
megszerzésére irántiul Mit is adhat ajándékul 
a csapat a jubiláris évben mást, mini a baj
nokságot}

—í Más .. kar c, hogy hanyatlik a futball? 
Langfelder lekicsinylőén legyint kezével:
— Ugyan kérem, ezt csak laikusok állíthat

ják. A világbajnokság nem volt értékmérő és

én óva intem a szövetséget attól, hogy az 
1!)36 os berlini olimpiai futballtornán — ha lesz 
Ilyen — résztvegyünk. Ez is csak kudarccal 
végződhet. Az én elgondolásomat a genfi torna 
közelíti meg leginkább. Viszont a Kőzépeuró- 
pai Kupában elért eredményeink egyáltalán 
nem adnak okot csüggedésre.

— Véleménye Halit s Ödön kapitányságáról?
— A felmerült tervet helyeslem- Holits sze

mélye független a szövetségtől és az egyesü
letektől, igy az én szememből

ő az Ideális futballkapltány.
Ebben a pozícióban csak gyakorlati sportember 
állhatja meg a helyét. Első és legfontosabb fel
adata legyen az uj kapitánynak: megritkitani 
a válogatott meccseket. Egy évben legfeljebb 
hat válogatott mérkőzés legyen, ennek az az 
előnye is meglesz, hogy a címeres dressz nem 
válik sablónná és azt büszkén és boldogan ölti 
magára minden magyar futballista.

— Futballistáinkat egyébként túlságosan el
kényezteti a sportsajtó. Egy két jó játék és 
máris hasábos interjúk keretében olvashatjuk 
kiváló játékosaink önéletrajzait, magánéletének 
intimitásait stb. Ezzel a tömjénezéssel nem 
használnak, csak ártanak.

— Híve vagyok a kemény, férfias futball- 
nak. Megvallom. Igen sok bírói Ítélkezés hoz 
ki engem n sodromból. Senki sem kifogásol- 
hatja, ha megtorolják az alattomos faultokat, 
<le a játékot semmiségekért ne szakítsák félbe. 
Ma már látjuk a testtel való játékot az ola
szoknál és a franciáknál: nyilvánvaló, hogy

a futball nem enyhe szórakozás, hanem 
erős, férfias játék.

• mostani francia-magyar mérkőzésen akar
ják megmutatni igazi képességeiket.

Ha hozzávesszük a hazai pálya és közönség 
jelentős előnyét, ugy komoly küzdelmet kel) 
várnunk a tourelles-i összecsapáson.

Még ennél is bizonytalanabb a staféta sorsa, 
ahol Marót hifi előreláthatólag Bozsi fogja pó
tolni. ami jó 5 másodpercnyi hátrányt jelent, 
viszont a franciák , itt már beállíthatják két 
kitűnő északafrikai úszójukat,

Nakache-t és Roig-ol, 
akiknek bármelyike kiussza a 2 perc 25-öt.

Mindezt összevetve
a Rolg—Nakache—Dléner—Taris-staféta
egyáltalában nem ígérkezik rosszabbnak 
a Bozsi—Gróf—Csik—Lengyel együttesnél

s mindkét csnpntot körülbelül 9 p 35 másod
percre értékelhetjük. Itt igazán csak a vélet
len vagy a magyarok várntíaú Jő úszása dönt
heti javunkra a küzdelmet.

A többi száinokfratX Csiknek 100-on, Tarisnak 
400.on, Schocbclnek 200-as mellen, valamint 
Thcrése Blondeau-nak női háton nem nagyon 
akad komoly ellenfele.

Nyíltan Ígérkezik a küzdelem a 100 mé
teres női gyorsuszásban. Ha igaz, hogy Lenkei 
Magda, akit nagyon várnak Párisban (s aki
nek meg nem felejtették el 1031-ben, a Tou- 
rclles-bcn sirva elvesztett Európa-bajnokságát) 
starthoz áll, pompás küzdelem várható közte 
s a kis 1 p 9 mpet tudó Renée Blondeau 
között.

Végeredményben tehát kiegyenlítődött eiök,

Ünnepi külsőségek között zaj
lóit le a Gerhard-emlékverseny

Gerhárd Lajos, a kiváló sportújságíró és all- 
round sportember alig néhány hónapja, hogy 
mindannyiunk igaz fáj
dalmára, életének férfiko
rában eltávozott körünk
ből.

Az elhunyt sponférflu 
emlékének vasárnap dél
ben áldozott elsőizben a 
sportlársadalom, még pe
dig a Dunán, Gerhárd 
Lajos egykori diadalainak 
szinhelyén.

A 8 órai Újság szerkesztősége által rendezett 
evezős-emlékverseny a társadalom minden réte
gének érdeklődése jegyében folyt le. Az Erzsébet
ied szomszédságában levő dunai terasz-kávé- 
ház a közélet és a társadalom előkelőségeit fó- 
gndta magába, a pesti rakpartot pedig a Római 
fürdőparttól végig az Erzsébet-hidfőig a publi
kum széles rétegei tartották megszállva.

Az előkelő közönség soraiban megjelent József 
főherceg képviselője. Galántai-Glock tábornok, 
ott láttuk Crécsy-Nagy Imre altábornagyot. A 
főváros képviseletében Szendy Károly dr. al
polgármester jelent meg Hodászy Miklós székes
fővárosi testnevelési igazgató kíséretében. Az 
OTT-t Prém Lóránt dr. főtitkár és Kammer- 
mayer titkár képviselték.

Kivonult zászlója alatt a frontharcos-diszszó- 
zad zenekarával együtt, amely Martsekényt 
Tmre törvényhatóság! bizottsági tag vezényle
tére ünnepélyesen tisztelgett az özvegy előtt az 
elhunyt bajtárs emlékezetére.

A kitünően sikerült nagyszabású versenyt a 
vándorevezősök asszisztenciája mellett ügyesen 
bonyolította le a lap szerkesztősége, amely egyik 
legrégibb munkatársát gyászolja az elhunytban. 
Az eredményeket más helyen közöljük.

Budapest vándordíja* bajnoki lövészversenye 
szeptember 7, 8, 9-én kerül eldöntésre a Si'ftőéz 
Jenő polgármester által alapított és pontver
senyre kiirt örökös vándordíjért és a „Buda
pest lövészbajnoka** elmért, a BSE rendezésé
ben. A kiirt vándordíjak közül cmlilésrcméltó 
Lamottc Károly és Salamon Géza tanácsnokok 
vándordíjai, továbbá a BSE vándordíja, amely 
az ijászverseny győztesének lesz a jutalma.

A szerkesztősért és kiadásért felel:
Dr. ELEK HUGÓ
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