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Angol úruezetö hajnali 
karambolja az Oiiűi-uton:
í haiis&Kiő, 6 si*s  sehesiilt

Vasárnapra virradóra rendkívül sulyos ki
menetelű közlekedési katasztrófa játszódott 
le az Üllői-utón, a Mária Valéria öregbarak- 
telep elölt. Egy Kispest felöl nagy sebesség
gel haladó angol magánautó beleszaladt egy 
iovaskocslha, fölboritotta és a kocsi utasai 
vérző, összetört tagokkal terültek el az út
testen. Az autó és lovaskocsi karamboljának 
hét sérültje van:

két életveszélyes, három sulyos és két 
könnyebb sérült.

Vasárnap hajnalban hat óra tájbán, az 
Üllői-ut 120. számú ház elölt szolgálatot 
teljesítő őrszemes rendőr kétségbeesett jaj
veszékelésre lett figyelmes. A hang irányába 
sietett és nem messze tőle, döbbenetes lát
vány tárult eléje:.

az úttest közepén összetört lovaskocsit 
talált, körülötte a földön férfiak, nők és 
gyermekek feküdtek, sebektől boriivá, 
véres ruhában. A kocsi mellett egy lu

xusautó állt
és annak utasai, két angol ur és két nő, siet
tek elsőnek a súlyosan sérült emberek segít
ségére. •

Vérző sebesültek 
az utca kövén

A rendőr, amikor látta, hogy milyen su
lyos szerencsétlenségről van szó, első fel
adatának tartotta a mentőket értesíteni, 
hogy a sérültek mielőbb kórházba kerül
hessenek.

A mentők két autóval és négy orvossal 
robogtak ki az üllői-ut végére.

Pár perc alatt kiérkeztek a hajnali ka
tasztrófához és hozzákezdtek az első segély
nyújtáshoz. Hét embert kellett első segély
ben részesíteniük és ezek közül ötöt szállí
tottak a Fasor-szanatóriumba. A sérültek 
valamennyien a lovaskocsi utasai közül ke
rültek ki.

Petrőcz István 62 évs nagykőrösi szőlő
birtokos csigolyatörést, medencecsont
törést és agyrázkódást szenvedett. Két 
leánya, a 36 éves Margit, a fején sérült, 
belső vérzést és agyrázkódást kapott, 
idősebb leánya, aki C. Nagy Sándor 
nagykőrösi tanárnál van férjnél, a fején 

szenvedett sérüléseket.
Az idős szőlőbirtokos és két leányának az 

állapota aggodalomra ad okot, azonban 
mégis a legnagyobb veszélyben Petrőcz 
István élete forog, az ő életbenmaradásában 
nem igen biznak az orvosok.

Nagy Sándor tanár két gyermeke, a hat
esztendős Margit és a nyoicesztendős 
Sándor, tört sérüléseket és belső vérzést 

szenvedtek,
** ő állapotuk a szanatóriumi jelentés sze
rint, kissé javult.

Nagy Sándor tanár és Riedler József ko
csis, aki a kétfogatu kocsit vezette, köny- 
nyebben sérültek, őket a mentők a helyszí
nen kötözték be.

Az Üllői-uti katasztrófa ügyében megin

dult rendőri nyomozás a következőket álla
pította meg:

Slanley Meinhardt, hamptoni, 23 éves 
egyetemi hallgató édesanyjával és a család 
egyik régi barátjával, Reginaid William Tag 
angol őrnaggyal pár nap óta Budapesten 
üdül.

Az őrnagy autóján, a B. W. K. 327. G. B. 
rendszámú, hatalmas túrakocsin érkez

tek Angliából Budapestre 
és a margitszigeti Pa/aWnus-szállóban bérel
tek lakást, Párhetes magyarországi üdülésre 
jöttek az angol vendégek.

Angol diák 
az őrnagy autóján

A fiatal egyetemi hallgató, aki maga is 
soffőrvizsgát telt,

Cigányzene után hazafelé
Záróra után még betértek egy kávéházba 

és hajnalban, miután már a margitszigeti 
programúiról le kellett mondani, ugy ter
vezték, hogy bejönnek a fővárosba és Itt 
majd valamelyik kávéházat keresik fel.

Nagy sebességgel száguldott az autó 
Kispest felől a város felé.

A Mária Va/érta-telcpnél Stanlcy Meinhardt, 
aki az autót vezette, egy előtte haladó autót 
előzött és ezután közvetlenül beleszaladt a 
kétlovas kocsiba. Petrőcz István szőlőbirto
kos és családja foglaltak helyet a kocsin, 
Nagykőrösről jöttek fel látogatóba Buda
pestre. A hamptoni egyetemi hallgató ami
kor látta, hogy milyen veszély fenyegeti,

Magyarország válasza
Amerika békefelhivására
Németország, Olaszország, Japán, a nankingi 
és valenciai kormány nem válaszolt
Washington, aug. 8.

A kormány közli azokat a válaszokat, 
amelyeket különböző kormányok Hull 
külügyminiszter 1936 julius 16-i felhívá
sára adtak.

Hull külügyminiszter a vllágbéke 
helyreállítása és az általános leszerelés 
érdekében fordult felhívással a világ 

valamennyi államához.
A kormány közleménye szerint a felhí
vásra 37 nemzet válaszolt.

Németország, Olaszország, Japán, a 
nankingi és a valenciai kormány nem

szenvedélyes autóvezető 
és barátja engedélyével állandóan ö szokta 
vezetni Budapesten az autót.

Szombaton este a hamptoni egyetemi 
hallgató, akinek szülei dúsgazdag emberek, 
nagyobb programmot állítottak össze őrnagy 
barátjával. Elhatározták, hogy az festi órák
ban aulóturára mennek a főváros környé
kére és viszajövet valamelyik környékbeli 
vendéglőben vacsoráznak, azután kimennek 
a margitszigeti. Por/s/en Grillbe szórakozni. 
Retten indultak útra és éjféltájban érkeztek 
Kispestre, ahol betérlek egy divatos vendég
lőbe. Ott szórakoztak,

cigányzene mellett mulatlak 
és mulatozás közben táncra perdültek. Egy 
fiatal elvált asszonnyal és bugával táncoltak 
együtt és később együtt folytatták a mulato
zást.

igyekezett lefékezni az autót, sőt
a mellette ülő Reginaid William Tay Is 
segítségére sietett, de a nagy sebesség
gel haladó autót nem lehetett egyköny- 

nyen megállítani
és igy következett be azután a katasztrófa.

Az angol fiatalember nagyon megijedt a 
történtek következtében és valósággal kö- 
nyörgött a rendőrnek, hogy a mentőket mi
előbb értesítse, nehogy valamelyik áldozat 
meghaljon időközben és azt is kérte, hogy 
az összes sérülteket a saját költségére szál
lítsák a legelőkelőbb szanatóriumba.

Stanley Melnhardtot a rendőr kötelesség- 
szerüen előállította a főkapitányságra. Egész

adott választ a felhívásra.
A válaszok nagy vonásokban valameny- 

nyien helyeslik a Hull külügyminiszter kör
vonalazta amerikai politikát. Némely kor
mány nagy lelkesedéssel csatlakozik a fel
híváshoz, így például Páris és Moszkva, 
valamint a délamerikai kormányok. Más 
államok bizonyos nemzeti követelésekkel 
állnak elő, igy

Magyarország és Bulgária a békeszer
ződéseknek a népszövetség utján tör
ténő békés rendezését szükségesnek 

tartja. 

délelőtt ott tartózkodott az angol fiatalem
ber. Tolmács segítségével részletesen kihall
gatták ugy őt, mint az autó többi utasát, 
azonkívül az eset szemtanúit is.

Vallomások a rendőrségen
A szanatóriumban fekvő sérültek közül 

még egyiket sem tudták kihallgatni, Nagy 
Sándor tanárt és a kocsist azonban már ki
kérdezte a rendőrség. Csak arra emlékeztek, 
hogy nagy sebességgel jött mögöttük egy 
autó és egyszer csak azon vették ézsre ma
gukat, hogy lent fekszenek az úttesten.

Az eddigi kihallgatások szerint az angol 
egyetemi hallgató vigyázatlansága Idézte 

elő a katasztrófái.
Stanlcy "Meinhardt édesanyja a kora dél

előtti órákban értesült a történtekről és 
azonnal a főkapitányságra sietett. Az uri- 
asszony két ismerőse kisérctében jelent meg 
a rendőrségen és a bűnügyi osztály folyosó
ján izgatottan várta fia sorsáról érkező 
híreket.

Délben tizenkét órakor
a gázoló úrvezető édesanyja társaságá
ban elhagyta a főkapitányság épületét, 
útlevelét azonban a rendőrségen tar

tották
és hétfőn reggel újból kell jelentkeznie ki
hallgatáson.

A gázoló autót a főkapitányság Zrínyi- 
utcai udvarában helyezték el további intéz
kedésig.

Általában az európai kormányok valameny- 
nyien szükségesnek tartják a népszövetség 
fenntartását és benne látják a tarlós béke 
megalapozásának reményét.

Különösen hangsúlyozza a népszövetség 
szükségességét a francia, a szovjet és a 
svéd válasz.

A londoni kormány válaszában ugyan
csak teljes mértékben osztja Hull kül

ügyminiszter politikáját.
Csatlakozik a felhíváshoz Délafrika mi
niszterelnöke is,
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Egy város
csaknem égés: vezetősége ellen Indult fe
gyelmi vizsgálat. Szomorú jelenség, fájdal
mas, hogy sorozatosan fordullak elő ha
sonló esetek Magyarországon az Utóbbi 
években. Kissé talán széggclniink is kellene 
a baclllusl, amely köztisztviselőket fertőz 
meg, hol a korrupció, hol a hanyagság vagy 
a nemtörődömség mérgével. I)c a szégyen 
nem gyógyít és azért nem hallgatunk le- 
síitől! szemmel, szemérmesen. Ami gyógyít, 
az — a ragály és a bacillus gyökeres ki
irtása. Ezért nyíltan szemébe nézünk a 
betegségnek és Igenis: beszélünk róla, noha 
nem kenyerünk a botrány keverés. Meggyő
ződésünk, hogy ezeket a kóros jelenségeket 
szóvá kell lenni, nyilvánosság elé kell 
vinni mindent. Lássa a közönség, láisa a 
nép, lássa meg a külföld is, hogy Magy ír
országon nem marad megtorlallanul a bfín, 
míg a hiba sem. A vizsgálat mindent sza
kaszát figyelemmel kísérheti a polgár, aki
nek joga ez, mert az ő pénzéből tartják 
fenn a közületeket. Jogában áll látni, kö
telessége figyelemmel kísérni, hogyan gaz
dálkodnak adófillércivel s hogyan törőd
nek érdekeivel azol:, akiket az ő bizalma 
jullatolt magas, felelős állásba. A most 
meginduló vizsgálat fogja tisztázni, tör
tént-e ballépés Szekszárdon. A fegyelmi 
vizsgálat, amely a nyilvánosság elől! pereg , 
le, nem szégyen és nem botrány. Szégyen 
Lnne at, ha kiderülne, hogy lelkiismeret- 
hűségek történtek és botrány lenne az, ha 
nem végeznék el becsületesen a tisztogató 
munkát, hanem suba alatt kennék el a dol
gokat.

a főkapitányságot, hogy Mészáros
31 éves háztartásbeli asszony az 

folyamán égési sérülése kövctkcztÓ- 
h kórházban. Mészárosáé tra- 
áldozata let.
délelőlt a Szállás-utca 8. szá- 
lakurilúsi munkálatokat vég- 

bcnzinlámprtl gyújtott, hogy

Etalálraégetí 
a benziniámpánái 
egy kőbányai asszony

Vasárnap reggel n Horthy A/iA/ós-kórház 
éi lesileilc 
J'orcncné 
éjszaka 
ben meghűlt 
giktis hu leset

Szombaton 
mu lakásán 
ziit. Kökben ................
kiirtsa az Agyban esetleg található férgeket.

l'éfp-lrtás körben a hcnzlnlámpa fel
robbant,

a szerencsétlen asszony ruhája tüzel fogott 
és hatalmait lánggal égni kezdett. Mészá
rosáé kirohant az udvarra és kétségbeesett 
jajveszékelésével fellármáztn az egész há
zal. Többen segítségére sietlek,

letéptek róla az égő ruhadarabokat, 
majd értesítenék n mentőket. A mentük 
igen súlyos állapotban találták, harmadfokú 
égési sérüléseket szenvedett.

Mészárosáé a kórházban
egy percre sem nyerte vissza eszméletét 

és az éjszaka meghalt.

A Keleti pályaudvar 
János fonómestor a 
nézegele, miközben 
zsebében motoszkál, 
odavitte a közelben i

l.usztlg Árpád 47

valaki a 
kezét és

iiillszr-

•lőcsnrlmliábiin Hcnitlt 
vonatuk indulási tablóját 

észrevette, hogy 
Elkapta a tolvaj 

álló rendőrhöz, 
eves rovotlmutlu 
rísz 

volt a tritonért tolvaj.
I.uszti-i a főkapitanv.sűgrn kerüli, 

hallgatása során érdekes vallomást l> 
bog van lett belőle tolvaj. Elmondotta. bogV 

sulamlkur jómcnctcllt műszercstűzlcle vall 
n Terézvitöaban,

azonban beteges szentedéivé thiall tönkrement. 
Többször tolt kellemetlensége a rendőrség- 

g'-l, fiatal gvcrmekekkel űzött botrányos visel
kedése minit. Amíg megvolt tíz üzlete, többen 
zsarolták is nagyobb pínrl vittek el tőle « 
zsarolók. Később sem tudott szahathflnl tőlük, 
állandóan üldözlek, inig

végül is lopásra vrlrincdrll, hogy isarolólt 
leszerelje.

I.lisztig Árpádot a lökupitánvságon lelurlúz- 
lulúsba helyezték.

A vAwAr tartatna alatt klvAI rz.o t cikkeket c«0‘ 
kédy előleg elleniben azőplcinber 5 ig lúlrg.esetiül; 
KJsasamarwtfr ftttfyönyonyao-niaroaMlieJt

Újra bombáztak a rejtélyes
repülőgépek egy hajót

ralidad elnökével.
A Petit Journal barcelonai jelentése szerint 

a katalán néptörvényszék
halálraítélté Garda Mena kommunlslavezért, 

izgatás és zendülés címén. A halálos Ítéletet 
máé végre is hajtották. Egy másik kommunista 
vezetőt harniincÁvi fegyházbüntetésre Ítéllek.

Az F.szak-Spanyolországban lefolyt légiiitkö- 
zctekről nemzeti forrásból a következő részle
teket jelentik: Tegnap délután Santander fű
lött

több nemzeti repülőgép jelent meg, 
amelyekről röpcédulákat szórtak le a városra. 
Madridból a köztársasági hadvezetőség üldöző 
repülőgépeket küldött ki a nemet! gépek elűzé
sére. Erre BUbaóból is erősilésck érkeztek 
Santander fölé és pedig több nemzeti légiraj.

.... ........ ........ ........... . - .A nemzeti és köztársasági repülőgépek Tőrre 
tiljál Hamburg leié, mert a gőzöst nem érte la Vega városa fölött »alálkozlak egymással s 
sérülés................................................................ ... t‘"“~ i.»

Orflni jelentés szerint az algíri kik. tői 
hatóságok felkérésére ezentúl n kikötőből 
kifutó francia gőzösöket francia hadihajók 
kísérik.

A vasárnap kifutott francia gőzösöket 
inár ágyurias/.ádok kísérték 

és a Sidi-bcn-Abbcs nevű francia személy
szállító gőzöshöz a /?a/euH-sÉigetek magas
ságában csatlakozóit egy francia ágynna- 
szád.

Orosz repülőket lőttek le 
Francóék!

Páris, augusztus 8.
A lapok most inár konkrét jelentésekre hi

vatkozva írják, hogy a katalán fővárosban sú
lyos zavargások törtek ki. A Bayonne-on ke
resztül érkező barcelonai jelentések szerint 

felfegyverzeti anarchisták és marxisták 
nagy tüntetéseket rendeztek 

gcneralidad és Pozas tábornok ellen. A tün
tetők ölven letartóztatott szélsőséges baloldali 
munkás szabadonbocsálását követelték.

Pozas tábornok utasítására 
rohntnosrfagok és tankok vonultak fel 

n tüntetők ellen. A katalán főváros utcáin vérei 
ütközetekbe került sor, amelyek számos halálos 
és sebesült áldozatot követellek. A munkás
negyedben egy egész háztömb a tüzelések által 
Okozott tűzvész martaléka lelt.

Negrln miniszterelnök Valenciából repülőgé
pen Barcelonába érkezett és érintkezésbe lépett 
a gcneralidad tagjaival. A köztársasági kor
mány miniszterelnöke bárom óra hosszat larló 
megbeszélést folytatóit Cotn/xmi/s-szal, a genc-

Pária, augusztus 8.
Algír magasságában egy negyedik légi

támadást is végrehajtottak az Ismeretlen 
repülőgépek. Ezúttal a görög ,,A7/.'7íAts'' 
lehergözöst támadták meg. A 2700 tonnás 
görög gőzös útban solt Hamburg felé. — 
Szombaton délután 17 óra 05 perckor, ami
kor a hajó Algírtól nyugatra 19 kilométer 
nyíre'volt, Tip.iza magasságában

S. O. S. jeleket adott le. majd közölte, 
hogy repülőgépek megtámadták a a 

hajóm két bombát dobtak, 
amelyek azonban célt tévesztettek. Néhány 
pete múlva ttjnbb rádlógrnmmot adott le 
a hajó rádióállomása, közölve, hogy visz- 
sz.avdhja előző S. (). S. hívását és folylntjn
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Vakmerő tolvajhad|árat
a budapesti strandokon

Érdekes vendége volt vasárnap délben a fő- 
i.apilánysúg központi ügyeletének:

Dudley Crnfts Walaon, a chicagói rádió 
szpíkere

lelt panaszt ismeretién lelles ellen, aki délelőlt 
u Gellert-szálló Hullámfürdőjében ellopta hél- 
r.táz pengő értékű fényképezőgépét.

Elmondotta, hogy a hullámok közé akart 
menni és ezért a medence szélén helyezte cl 
az értékes fényképezőgépei.

Iliién ni percig leheléit a vízben,
majd amikor kijött a partra, magúhoz akarta 
venni a gépet. Hiába kereste, sehol sem találta 
a felszerelést, amely később a fürdő személy
zetének keresésére sem került elő. Azonnal fel
öltözött és a főkapitányságra sictelt, hogy fel
jelentési tegyen.

Az utóbbi Időben különben
kuroznloaan érkeznek a főkapitányságra 

fcljelenlűsek,
amelyek szerint ügyes tolvajok külföldi ven
dégekei károsiloltak meg.

A Palatínus Strandfürdő területén két fény
képezőgép Iónt cl hasonló körülmények közölt 
és a strandfürdő fodrásfflhrtk, Takács Lajos
nak n helyiségéből, mikor a tulajdonos az üz
letet pár percre lezártan őrizetlenül hagyta, 
1800 pengő készpénz és egy aranyóra tűnt cl. 

l’gyancsiik a /’n/ofinns-strandfürdő területén

•San

Megbukott
az egységes Láthatatlan Front, 
mert Endre László és a nyilas gróf pártja 

nem akart fuzionálni
Az egyik Andrózsy-uti ház kapuja föleit 

ott ékeskedik fehér im-zöber ....... .

újdonsült pártjának jchéliyc. A jelvény alatt

It ékeskedik fehér mezőben egy megtöri zöld 
yil, vitéz Endre László gödöllői tőtftolggbiíó

ma sok

nagy léglütkőze! fejlődött ki, 
amelynek során több köztársasági repülőgépet 
lelőttek. A nemzeti forrásból származó közlés 
szerint

a lelőtt repülőgépek nagyrésze Natasa- 
tlpusu orosz repülőgép volt.

Bilbaóból érkező jelentés szerint az „Almi- 
rante Cervera" és „Dato“ nevű nemzeti cirkáló
bajó, továbbá több más nemzeti hadihajó n 
santanderi partvidéken ágyuzta a köztársasági 
erődítményekéi.

Lltvlnov reggelije...
Pária, augusztus 8.

A francia kormány’ tovább folytatja erő
feszítéseit, hogy a szovjetorosz kormányt 
rávegye a spanyolországi bertemavatkorási 
politika kérdésében tanúsított merev maga
tartásának megváltoztatására. Mint a fran
cia lapok írják,

Coulondre moszkvai francia nagykö
vet vasárnap együtt reggelizett Litvl- 

nov külügyi népbiztossal 
és több óra hosszat tartó mtgbesíélést foly
tatott vei?. A megbeszélésről nem szivárgott 
ki semmiféle közelebbi részlet, a Paris Midi 
azonban úgy tudja, hogy a francia nagy
követnek sem sikerült Litvinovot meggyőz
nie és

Litvinov kijelentette, hogy kormánya 
továbbra is a leghatározottabban ellenzi 

a hadviselői jogok elismerését.
Franco tábornok hadviselői jogának elis
meréséről a szovjetkormány tudni sem 
akar.

K<

tünt el ezer pengő értékű karkötő órája dr. 
Ság JózSefnó kézimunkaszaloidulajdonosnak, 
aki szintén bejelentést tett a főkapitányságon.

A ítfandfürdőtolvnjok
a Széchenyi strandfürdőt sem hagyták ki.
Az esti órákban jólöltözött férfi érkezett 

autón a főkapitányság épülete elé. Amikor ki
szállt, a járókelők csodálkozva vették észre,

szalmapapucs van a lábán, 
n központi ügyelet helyiségébe 

’iogy Lőuty Jenőnek Hívjak
és élflesietett . . .. . ..... ...

mondotta, hogy Lőuty Jenőnek hívjak, csanfid- 
palnlal bfidogostncslcr, aki rokonlátogatóban 
tartózkodik pár ftapja Budapesten. Vasárnap 
délután a Széchenyi strandfürdőben egy bizal- 
ihat keltő külsejű ur. akinek — mint mon
dotta — már nem Jutott kabin, megkérte, hogy 
az ő kabinjában vetkőzhessék. Lötvy Jenő az 
idegen úrral nem is találkozott többé, de mi
kor este fel akart öltözni, megdöbbenve álla
pitolta meg, hogy százötven pengője, ’ 
aranyórája és uj cipője elhint

A aziiltnapapnesot a strandfürdőben 
kölcsön, hogy ne kelljen harisnyában 

kapilán.vHágra mennie.
A rendőrség a feljelentések alapján

értékes

adták 
a f«-

A rendőrség a feljelentések alapján erélyes 
nyomozást indított a tolvajok ellen, akik való
színűleg nagyon jártasak a budapesti strand
fürdők világában.

l

már , tábla hirdeti, hogy ebben a házban van Endre
pártjának, a

Fajvédő Szocialista Pártnak 
helyisége.

Az UJ szélsőséges frakció, noha kifejezetten 
Wélsö, sőt szélsőséges jobboldali, eddigi mű
ködésével egy csepet sem nyugtalanította a bal 
oldalt, annál inkább azonban a hasonló elveket 
valló jobboldali pártokat, amelyek a Láthatat
lan Front ló I hat a 11 a u égisze alá tartoznak.

Ennek a titokzatos intézménynek ugyanis — 
ainclyben helyet foglalnak n nvilnsVéfcérék.’ n 
>/./’ szélsőjobboldali képvlselölagjal. a lég- 
liil'.ezi 1.ebben jobboldali diákegyesületek ve
zetői és mindazok, akik eddig szerepet játszót-
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lak különböző békebontó mozgalmakban, —• 
tagja, sőt

oszlopos tagja volt vitéz Endre László Is. .
Amikor a gödöllői főszolgabíró megalapította 

„zöld nyilas” pártját, megszakította a közvetlen 
kapcsolatot a Láthatatlan Fronttal, amelynek 
vezetői erősen kifogásolták, hogy Endre László 
újabb alakulatot hiv életre, abolyctl, hogy he 
eddigi szélsőséges pártok valamelyikéhez csat
lakozna.

Igv következeit be a Láthatatlan Front több 
vezérének nagy elszomordására

a szélsőjobboldal kettészakadása.
Az elmúlt hét folyamán lépések történtek' 

annak érdekében, hogy kibékítsék Endre 
Lászlóikat a nyilaskercsztesckkel és elvbará
taikkal. Bizalmas információk szerint már-már 
megkötötték a békét és a helyzet már olyan 
volt, hogy

mára, hétfőre vitás Endre László visszatér 
n Láthatatlan Front kebelébe.

Az utolsó percben azonban mégsem sikerült 
megkötni a békét, amelynek érdekében a Faj
védő Szocialista Pártnak két megbízottja tár
gyalt a többi szélsőjobboldali párt megbízottai*  
val. Endre Lószlóéknak ugyanis sikerült meg
egyezniük valamennyi frakcióval, csupán egyet
leneggyel hem: gróf Festetics Sándor, a ma
gyarországi nemzetiszocialista vezér és meg
bízottá! ragaszkodtak ahhoz, bőgj’

az Endrc-féle párt, ha meg is marad, legyen 
a •-Festetlcs-féle nemzeti szocialistáknak 

egyik alcsoportjává.
így akarta magának biztosítani a nyilas gróf 
magyarországi nácik közöli a vezérséget.a „w_. „................. . _ ____ o.„

Endre főszolgabíró és hívei azonban nem egyez
lek ebbe bele s igy egyelőre

a Láthatatlan Fronttól független marad az 
uj fajvédő párt és a jelenleg betegszabad
ságon lévő gödöllői főszolgabíró — ur ma

rad a maga portáján,
illetve a maga frakciójában.

------------- ii—.

A kamaraerdői HÉV-áEIomáson 
halálra sujtoll a villanyáram 
egy szerelőt

Vasárnap délelőlt a A’amara-erdöben a 
HÉV állomás közelében a villamosvezelékel 
javította Gráf János szerelő. A vezetékből a 
munka megkezdése elölt kikapcsolta az 
elektromos áramot. Ennek ellenére eddig 
még meg nem állapítható módon

magasfeszültségű 5000 voltos áram ju
tott a huzalokba, amelyeken a szerelő 

dolgozott.
A hat méter magas villanypózna tetején 

dolgozó szerelőt áramütés érte. Nyomban 
dlveszitette eszméletét és függve maradt a 
magasban. Nyomban értesítették a 
kot, de már nem akadt dolguk:

a szerencsétlen ember valósággal 
né égett.

Holttestét a tűzoltók közel egyórai 
Val hozták le a villanypóznáról. A tragikus 
szerencsétlenség ügyében megindult a nyo
mozás.

mentő*

szén-

munká*

SzekszArd, augusztus 8.
(A Hétfői Napló tudósitójától.) Bogyisz

lói!, a községi korcsmában vasárnapra vir
radó éjszaka idegen úri társaság mulatozott. 
Az egyik vendég

jókedvében lövöldözni kezdett. A rcvol- ' 
vergolyó Józsa István és Marik József 
mezőgazdasági munkásokat találtak.

Marik József sérülése életveszélyes, Józsáé 
könnyebb természetű.

A szerencsétlenség kijózanította a társa
ságot és

ijedten autóra kaptak és elmenekül
tek.

A csendőrség megindította a nyomozást a 
lövöldözök kézrekeritésére. Egyelőre meg 
kilétüket sem tudták megállapítani.

— Vámmentességet kapnak a boroshor
dók és kádak. Tekintve, hogy elsőrangú 
szőlőtermés Ígérkezik, a legutóbbi minisz
tertanács a pénzügyminiszter olőterjesztc- 
sérc ugv döntött, hogy vámmentességet ad
nak a boroshordókra és kádakra. Ennek az 
.1 célja, hogy a szőlőtermés kellő időben 
raktározható legyen. A hírek szerint kora 
ősszel Is............

MŰCSARNOK

Wcntinr Nemaeti
‘*H*ntratninuhiá!iítús
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Szálasi Ferencet vasárnap 
kihallgatta a vizsgálóbíró

Vasárnap délelőtt az ügyészséget és a bün
tetőtörvényszéket foglalkoztatta Szálast Fe
renc legújabb bűnügye.

Szálas! negyvennyolc óra óta a Markó
nt cal fogház lakója.

Újabban kibocsátott röpiratui miatt tartóz
tatták le s a röpiratokat elkobozták.

A fogház egyik elsőemeleti különccilájá
ban helyezték el Szálast Ferencet. Itt várja 
sorsát. Védője, dr. Kiss Géza, beadványt in
tézett a büntetötörvényszék vizsgálóbírójá
hoz s azt kérte, hogy

védencét azonnal helyezzék szabadlábra, 
mert társadalmi állása és a bűncselekmény, 
amellyel gyanúsítják, nem teszik megokolná 
fogvatartását. Vasárnap délelőtt már ott 
feküdt a vizsgálóbíró előtt a királyi ügyész
ség indítványa, amely

Szálas! további fogvatartását kéri.
Az ügyészség indítványát azzal okolta meg, 
hogy Szálast Ferenc izgatásért már több
ször volt büntetve s ugyancsak több izgatást 
bűnügyben folyik ellene az eljárás, egy 
ízben már le is tartóztatták s mindez indo
kolttá teszi, hogy fogságban maradjon.

Dr. Partényi József soros vizsgálóbíró va

Előailiíották Weisz Béla kereskedőt, 
aki megszöktette a Balatonról 

Rappaport lstvdnt,a sikerek vezérét
A valutarendőrség vasárnap tovább foly

tatta a nyomozást abban a nagy valutacsem
pészési bűnügyben, amelyet pár nappal ez
előtt lepleztek le.

Vasárnapig tisztázódott a nagy sibolás 
minden részlete.

Rappaport István csapi gabonakereskedő 
másfélesztendőn keresztül egyre nagyobb 
tételekben tiltott kötvénycsempészést foly
tatott, nagyérlékii külföldi valutát siboll 
Magyar országra és azt itt zugforgalomban 
értékesítette. A valutasibolásban a letartóz
tatott Weisz Ignác és felesége, született Rap
paport Gizella, Weisz Sándor, Kiéin Adolf 
és Kállai Bernát voltak segítségére.

Rappaport Balatonalmádiban nyaralt, ami 
kor a sibolás kipattant és innen szökött 
Svájcba. Most nyomozás indult annak meg
állapítására: hogyan tudta meg Rappaport, 
hogy keresik, hogyan készítette elő órák 
alatt a szökését és hogyan sikerült a szökés 
Balatonalmádiból, mialatt a csendőrök Hé
vizén kutattak utána?

Ez a nyomozás tegnap már döntő fontos
ságú eredményre vezetett:

előállították a valutarendőrségre Weisz 
Béla kereskedőt, akit azzal gyanúsíta
nak, hogy ő szöktette meg Rappaport 

Istvánt.
Weisz Béla egyideig futárszolgálatot tel

jesített a nagy valutasiber megbízásából és

A bécsi gyorson elfoglak egy 
híres nemzetközi kalandort, 

aki az Asszonyhétre 
érkezett Budapestre

Tegnap, amikor a Becsből Budapest felé 
robogó gyorsvonat áthaladt a kelenföldi 
állomáson, egy szélesvállu, zömök ur sétált 
végig az elsőosztályu fülkék elölt húzódó 
folyosón. Cigarettával a szájában, csak ugy 
bőrönd nélkül, kényelmesen sétálgatott föl 
és alá, közben azonban be-bepillantott a 
fülkékbe. Egyszer csak megállt az egyik 
fülke elölt. Ebben a szakaszban ült

egy borotváltarcu, feltűnően elegáns 
férfi,

fölötte a poggyászhálóban finom utibőrönd.
A zömök ur néhány pillanatig nézegette 

az elegáns férfit, azután benyitott és barát
ságos hangon ráköszönt németül:

•—Jónapot kivánokl Nem tetszik ismerni?
Az elegáns ur megütközve nézett rá:

*— Nem, kihez van szerencsém?
— Méltóztassék csak

kérem egy pillanatra kijönni a folyosóra, 
szeretnék beszélni önnel.

— De kérem, nem értem ... mit óhajt •
— Tessék csak jönni kérem, kerüljük a 

feltűnést, — hangzott még mindig udvaria
san, de félreérthetetlenül erélyesen a válasz.

A borotváltarcu férfi nem tehetett mást, 
kiment a folyosóra, ahol folytatódott a pár
beszéd:

— Szíveskedjék kérem megmutatni az 
ntlevelét.

Az utas zsebébe nvult és bekötött útleve
let adott át és még mindig indignálódva 
kérdezte*,  

sárnap kora délelőtt megjelent már hivata
lában és a Szálasi-bünügy iratait tanulmá
nyozta. A vizsgálóbíró átolvasta a lefoglalt 
röpiratok egyik példányát, amelynek ez a 
cime: „Negyedik számit körlevél". Ebben 
Szálasi a mai politikai és gazdasági rend
szert élesen bírálja és uj, meglepő teóriákat 
hirdet, aztán arról elmélkedik:

mi lesz, ha a hatalmat fí veszi át..,
A déli órákban a vizsgálóbíró maga elá 

vezettette Szálasi Ferencet. Szürke sportru
hában, feszes léptekkel haladt végig a tör
vényszék folyosóján Szálasi, mögötte a fog- 
házörrel. A vizsgálóbíró kérdésére kijelen
tette, hogy a rőpiratot ő irta, egész tartal
máért vállalja a felelősséget, de hangoztatta, 
hogy az állami és társadalmi rend ellen nem 
izgatott.

Jogában áll a maga politikai nézetét 
kifejteni s ö nem is tett mást.

Körülbelül félóra hosszat tartott a kihall
gatás, majd a vizsgálóbíró ugy intézkedett, 
hogy

hétfőn hirdeti ki határoztatát: 
letartóztatja-e vagy szabadlábra helyezi 
Szálasi Ferencet.

mellette volt Balatonalmádiban is, amikor 
a bűnügy kipattant.

Weisz kiszimatolta, hogy már Rappa
port után nyomoznak és nyomban ez
után előkészítette a nagy siker szöké

sét.
Az tervezte, hogy pár nappal később Rap

paport után szökik Svájcba és ‘informálja a 
legújabb eseményekről. Weisz Béla azon
ban már nem szökhetett meg, mert

a nyomozó detektívek elfogták, 
előállították a valutarendőrségre és itt va
sárnap kihallgatták.

Weisz Béla mindent tagadott, 
de a nyomozás során már olyan bizonyíté
kokat szereztek, amelyekből kétségtelenül 
megállapítható: ő igyekezett félrevezetni a 
hatóságot és ö szöktette meg Rappaportot.

A valutarendőrségen e héten döntenek 
Weisz Béla további sorsáról.

Információink szerint újabb előállítások 
és kihallgatások lesznek a héten a nagy 
sibolási bűnügyben;

megtudták, kik azok a tőzsdések, akik 
Rappaport milliós kötvénj sorolásában 

resztvettek.
Valamennyi gyanúsítottat a vahitarendőr- 

ségre kisérik és részletesen kihallgatják 
őket.

__ Itt az útlevelem, de nem értem, mit 
óhajt, kicsoda ön?

A zömök ur, Szóka detektivfelügyelő, a 
főkapitányság zsebmelsző-üldöző csoportjá
nak tagja, udvariasan bemutatkozott, meg
nézte az útlevelet, azután folytatta a dis
kurzust:

— No, hát csak szedje össze a bőrönd
jeit, velem együtt fog leszállói a pálya

udvaron,
kérem, hogy viselkedjék nyugodtan.

Az elsőosztályu utas, aki eddig félig In 
dignált, félig méltatlankodó hangon beszélt, 
most egyszerre megváltozott:

— De kérem, hát már utaznom sem 
szabadi? Semmi komoly dolgom nincs Bu
dapesten, csak üdülni jöttem. Higyje el, 
felügyelő ur,

nem „hivatalból" vagyok Itt, csak 
passzlózok...

Közben a vonat már befutott a Keleti 
pályaudvarra. A detektív és a borotváltarcu 
ember taxiba ültek és a főkapitányságra 
hajtattak, ahol Szóka felügyelő jelentkezett 
a csoportfőnöknél:

— Tisztelettel jelentem, előállítottam 
Selier Jorgát!

A főkapitányságon percek alatt híre fu
tott, hogy milyen érdekes „vendége**  van a 
rendőrségnek: Selier Jorga nevét Európa 
egész rendőrsége ismeri, mindenütt tudják, 
ki ez a román származású,

hírhedt nemzetközi kalandor, aki fű-

N I « O T E X MJA-ŐSÉ-GBEN J P 56 C

ként azzal foglalkozik, hogy a világ 
körül utazgut, befurakodik a legelőke

lőbb társaságokba
és ott űzi művészi tökélyre fejlesztett mes
terségét.

A detektiveknek nem kellett sokáig gon
dolkozni, hogy kitalálják, mi cél hozta 
Selier Jorgát: nyilvánvalóan az Asszonyhét 
alkalmából akarta „megtisztelni'*  Budapes
tet, hogy a kongresszus vendégei közölt 
„dolgozhasson**.

Selier Jorga, amikor kikérdezték, tiltako
zott, folyton hangoztatta, hogy nem „hiva
talosan" van itt, csak üdülni akar. A delek- 
tiveket azonban nem tudta megtéveszteni.

Az Asszonyhét alkalmából a főkapitány
ság detektivjei feltűnés nélkül, bizalmasan, 
állandóan szemmeltartják a külföldi vona
tokat, lesik-figyelik, nem érkezik-e valami 
ismert külföldi kalandor, aki ezeket a na
pokat akarja felhasználni valami nagy vá
gásra. Ilyen vonatellenőrzésnél ismerte fel 
Szóka felügyelő a román zsebmetszőt és 
minden
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1.48
2.68

a

3

3

Melltartó sarmőz műselyemből ■ 
Nadrágkombiné

svájci kötésű trlkő-mflselyemből 
Szoknyakombiné

nehéz min. sarmőz műselyemből
Szolmyakombinó

mattfényű sarmőz műselyemből, 
hímzéssel ...«•*  ■ ■ ■

Szolcnyakombiné
újszerű azsurmlntás sarmőz műn.-bűi 

Ing és nadrág
sarmőz műselyemből, ízléses hímzéssel

Női ing, mosott sifonból
hímezve és azsurozv*  ...ess 

Hálóing jö mosott sifonból , . , 

Színes hálóing rátétéi hímzéssel 
Hálóing,

selyemfényű tóéiból, hímezve ess 
Sarmőz hálóing

műselyemből ..•••••se 
Sarmőz mííselyem nadrág

egyes darabok, kis hibával . a ■ 
Harisnyatartó,

4 gombos, brokátmfntáa anyagból ■ 
Flapper gumifűző

varrás nélkül, garantált mosható, kis 
hfb. 35 cm magas S.M, 80 cm m , 

drb batlszt zsebkendő 
kis hibával, összesen . . . , 

pár közkedvelt Bridge- 
harisnya műselyemből a

Női vagy férfi munka
köpeny erős köperbfll, fehér . 

3.28
3.75

közi

a

a

3.90
2.25

4.25
2.98

4.95
590
1.-
1.58
5.40 

-.58
. 4.-
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Férfi és női fürdőtrikó 1 OR I

színtartó makkó fonálból . . . I

a

a
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tiltakozása ellenére a kihallgatás be
fejezése után a toloncházba kisérték.

A kongresszus befejezése után kiszabna 
dúl, de közben értesítik budapesti kaland
járól a bécsi rendőrséget is, hátha annak 
van valami elszámolnivalója Selier Jorgávalt

Folyik a vér
Palesztinában

Jeruzsálem, augusztus 8.
Palesztinában még mindig napirenden 

vannak a merényletek. Tegnap
megtámadtak egy angol rendőrt éa le

fegyverezték.
Este a titkos rendőrség egy tagját súlyosan 
megsebesitették. Jaj fában egy fegyveres cső*  
port betört Imán Ragneb ügyvéd házába, 

meggyilkolta az ügyvéd nővérét 
és súlyosan megsebesitelte unokaöccsét.

^URAKNAK
Trikó sportingek

3 minőségben 3.88, 2.78, 
Divatingek 2 külön 

gallérral, vagy 
sport- v. apacs fazonban 

Puplinetting
rávarrott vagy 2 külön 
gallérral ....«, 

Trikó műselyeming 
mattfényű , a ■ ■ . ■ 

Puplining
Jó minőség, bélelt mellel 
színes dísszel . . » .

Opalin, Eolin és egyébb matt 
műselyemingek
széles dlvatcsíkozáasal fl,a a.a 8.90 

Sifon hálólng "*"•
színes dísszel essssssasi 

Pizsamaöltöny
széles, divatcsíkozAssal ■ a'a- * 6.90, 

Színes rövid alsónadrág 
pupllnból 2.28, puplinettből 1.98, 
freskóból 1.48, zefírből . . . . a a 

Fehér rövid köper alsónadrág
jó kivitelben........................................  a

Matt trikó műselyem alsó- /;
nadrág

3 drb férfizsebkendő
erősszálú.............................esess e

5 drb fcrflzsebkendŐ
2 drb tiszta selyem nyakkendő 
Ripsz joppekabát

kék és szUrke . . i a ■ a ■ ■ ■ a 

Gyapjú puhakalap
egyes darabok . . .••••! 8 <8,

6 drb jóminőségű kemény 
vagy félkemény gallér

1.68
2.88
3.88
3.98
4.88
6.60
3.28
4.98
1.28
1.88
2.48

3.

1.18 
i — 
2.75
4.90
3.88

Höigyaknok és uraknak 
agyaránt szenzációi

1 Afrika-ültöny 
könnyű, szellőn tropikál anyag
ból (kabát és nadrág és

4 m műselyem marokén 
vagy más Jmprlmá női ruha
anyag-újdonság

Gyapjú férfiöltöny 
(kabát, nadrág és mellény) és

4 m női ruhaanyag
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KÖZGAZDASÁG

Annamária Guglielmelti, a világhírű éne
kesnő budapesti Impresszáriója érdekes leve
leit kapott a művésznőtől. Gnglielrnefli kis
asszony arra kérte, érdeklődjön itt Buda
pesten egy Olaszországban élő eredeti ind- 
gyár születésű nyelvmester alán, akitől ma
gyar leckéket vehetne. Ennek az érdeklődés
nek a bálterében érdekes dolog van. Anna
mária (lugliclmelli, amikor legutóbb Buda
pesten vendégszerepeli, elutazása elölt be
ment egy zencmiikcrcskédésbe és magyar 
Jalták közölt válogatott. Nagyon meglét szeli 
neki a „Pacsirta-dal" című koloratiirkcringő. 
amelynek zenéjét Kemény Egon szerzetté, 
szövegét pedig Kulinyi Ernő irta. llárom- 
’nzor egymásután clzonyoráztalla, azután 
kérte, hogy hevenyészett olasz fordításban 
mondják el neki a szöveg tartalmát. Való
sággal elbűvölte a szép keringő muzsikája 
és szövege. Annyira föllclkcscdéll, hágij 
megbízást adott a kiadó cégnek, az ő költsé
gére készíttessen a szövegről olasz fordítási. 
Előre IS megköszönte a szívességet és eluta
zott. Dióst azután kiderült, hogy még egyéb 
terve is van. Magyar nyelvleckéket vesz, 
hogy magyarul is elénekelhesse a kef Ingéit, 
legközelebb, amikor megint Budapesten 
v'endégszercpcl, fellép a Szevlltal borbély
ban. A második felvonás zenrlecke-jclenelé- 
ben hibátlan, tökéletes kiejtéssel, magyarul 
fogja énekelni a „Pacsirtad<d"-t.

II.
Jeney István huszárfőhadnagy, aki már 

annyiszor szerzett dicsőséget a magyar lo
vassportnak, egy Idő óla gyengélkedik. A 
daliás nrlovasl at utóbbi illőben többször 
egymásután is baleset érte, de mindig talpra 
állt és továbbdolgozott a lovassport érdeké
ben. Legutóbb a zoppoli nemzetközi katona
tiszti versenyen szerepelt szép sikerrel. En
nek ar Utolsó tnérhőifsnek á fáradalmai 
azonban kissé megviselték és most beteg
szabadságát kérte. Az előkelő társasági és 
sportkörökbe^ biznak abbah, de birtokra is 
veszik, hogy a kitűnő és közszeretetben 
urlovas rövidesen kipiheni fáradalmait, 
gint nycregbeszáll és újabb diadalokat 
majd a magyar lovassportnak.

III.
Szaporodott eggyel a budapesti úrvezetők 

száma: Máral Sándor mit ót vásárolt.

álló 
me
llőz

IV.
Kedves eljegyzési hírrel jelentkezett a 

Kisfiapló egyik barátja. Svéd újságból ollózta 
ki ezt az egyetlen mondatot: „Brink Nicls 
műépítész (Stockholm) és Bayer-Krucsay 
'Maiid, Ksperyaerde (Dánia) jegyesek." Mire 
az njsáykivágást elolvastuk, a Klsnapló elő
retolt ötszemel körül hárman is jelentkeztek 
a társasági frontról, hogy mindent elmesél
jenek a jegyespárról. Ihiper-Krticsay Dezső 
budapesti svéd főkonttíl felesége, dánszárma- 
:ásu hölgy. Az ő lányuk a menyasszony 
Bayet-Kriicsaynénnk a dán tengerparton, a 
svéd határtól nem messzire, Kspergaerde 
'fürdőhelyen van egy gyönyörű villája, n 
család gyakran itt tölti a nyarat. A fürdő- 
helyi társasági életében résrtvesznek a szom
széd Svédországból átránduló hölgyek és 
urak tt. Igy támadj kapcsolat a fíuycr-Kru- 
csay és a Brink-család közölt és — mini 
most minden külön értesítés helyeit közöl-' 
jük —, a dán-magyar Maiid kisasszonyt ol
tár elé vezeti a svéd tit.

RAKTÉR: Szoptatom nyaltatom kedves 
Lépcsős szomszéd, igaz-e hogy ujfént Pes
ten vólak?

ÖRZSI: Ott búi.
RAKTÉR: Jaj, az Isten hozza magukat. 

Egész éccaka nem aluliam a szegény Szá
láéi őrnagy úr miatt. Ugyan inét fogták be 
megint a rendőrök?

ÖRZSf: Hát mer azlnt Irta a röpiraty- 
tvába, hogy : ha néki tízezer fegyverese 
lelt vóna, mán rég átvette Vóna a hatal
mát.

RAKTÉR: Oszt ezer a csekélségér pesz- 
ferkájják űtel? Mer átvette vóna? Mér ne 
vette vóna át? Ha átatták vóna.

ÖRZSI: De u átvette volna akkor H, 
nem alfák vóna fit.

RAKTÉR: Eztet nem értem.
LEPCSES: Hát {(lehallgasson. Eccer 

tat az Aroktámasztó Kudar Jánost 
lóziallák rablás végeit. Mikor a főtárgyal- 
láson a biró vizslatta hogy’ s miként esett 
a dolog, a vádlott aszongya: — ,,Ekkicsit 
beszélgettünk az illetővel osztón én Átvet
tem a pézit." — „Átvette?" — mérgelődött 
a biró és felmutatta az orvosi látleletet, 
akibe az állt, hogy nz áldozat fejit igen 
komfortossal) beverték, egyik szeme kifo- 
lolt, tárgyit eltörték s a basába konyha
bicskát nyomlak, — „hót lm maga csak 
úgy átvette, akkor ez micsoda?" — „Ez?" 
— vonta vállát Aroktámasztó, — „éz ké
rem az átvételi elösmervény."

ÖRZSI: A nyaVala riszájja meg a csőn- 
tlörfárasKló bitangját.

RAKTÉR: N'onö. És a Palesztina? Mi lesz 
kelté-osztással?
ÖRZSf: Baj lesi. Sé a zsidóknak 

léceik, se az arabusoknak. Aszongyák 
dosítlatni kéne.

LEPCSES: Ippen mint a cseklészi 
Mer lakott ottan e’ fiatal özvegy, neve sze
rint Benyó Móri, akinek kél hclbéli legény 
is pitvarót, úgymint Sutyulék Vendel és 
Rihalug Csinos Pál. Persze ebbül igen nagy 
pofozkodások kerekeitek, mer mind a kél 
mérges fattyú csakis egyedül egymaga sze
letté vóna birtokóni a mutatós menyecske 
óizeltnit. — „Sfllamonyi ítélet kőne ide" — 
thdnla eccer a biró, — „kettévágni a Mórit, 
oszt kész." —■ „Hát e’ nem rossz gondolat, 
ez a kcttéVágás" — derűt rája Rihatag Csi-

ha

hz- 
letar-

ti

nem 
mó-

eset.

hős Pál, — „csak hát úgy módosítva, hogy 
én a Sufyúlck' Vendelt fogom kettévágni." 

ÖRZSI: A kutya morzsojja meg a gerin
cét.

BAKTÉR: Hát arról mit hallottak Lep- 
cses szomszéd, hogy az Angliába egy fiirdő- 
lielen szépségvörsöny vót, <le férfiemberek 
részire.

LEPCSES: Szó szerint Xaz.
ÖRZSI: Még hozzá az Ítélkező nők igen 

elcsodálkoztok, hogy mennyi pöknivaló ra- 
tnatyképű féfiember tartya magát szépnek.

LEPCSES: Eccer nálunk is vót o’ szép
ségvörsöny, de gyermekek részire. Hát az 
a Szapora Pottvantó Gábar is elhozta a 
pujáját s odaállította a kisdedek közé. — 
„ínnyé mán" — csóválta fejit főjedző úr, 
— „ez a maga ivadéklya külsőleg nem mon
dom hogy igy meg úgy, de őszintén szólva 
akkora nagy bumfordi feje van, akar egy 
jókora úritok." — „Hát ez tényvaló", — 
mosolodott rá Szapora Pattyantó a kicsi
nyére, — „de lássa be főjedző ur, hogy 
ifién jól áll neki!'4

ÖRZSI: Minden jánynak síebb a inága 
babája. — Oszt mehetnénk is aptyukom.

BAKTER: De nem mehetnek bizony, 
mer eggyet még kérdezek. Igaz vóna Lepw 
esés szomszéd, hogy a Németórszágba ki- 
tanállák a míícsokoládét?

ÖRZSI: Ki bizony. Még hozzá fábul esi- 
nájják.

BAKTER: Aitat má magam is megkós- 
túnám.

LEPCSES: Fene tuggjra, én inkább a va
lódi mellett maradok.

BAKTER: Mér?
LEPCSES: Nézze tuggyá, hallottam egy 

órszágrul, a nevit mán elfeledtem, ahun 
gyönyörű szép állami rend vót, csak éppen 
az élelmiszerekbe állt elő ollan nagy hiány, 
hogy mindenféle pótlékokat muszájl főla- 
nálni. llát eccer egy tudós beállít a nii- 
niszterhöz, s aszonggya, ű rágyiitt, hogyan 
lehet kavicsbul, meg egyéb dógokbul míí- 
köckaeukrot csinálni. Adott Is mingyán 
ckkls kósiulót. — „Hm" — aszongya a 
miniszter — „csakugyan igen jól sikerűt, 
a színe is, a formája is az a valóságos 
kockacukor. Csak hát egy baja van, hogv 
nbm édes." — „Na ja" — zándorodolt íöl 
a tudós, —• 4«mindent nem lehet kívánni!" 
Oszt Isten, Isten!

V.
Gardát cserélt egy RákóczPull nagy bér- 

pahola, Gráf Károlyi f.djös adta cl a Károlyi 
Alá jos-hitbizomdny tudt. Kerek egymillió 
pengő at ára.

Megbukott
a tiizifa-egykéz!

A hét gazdaságpolitikai életéhek középpont
jában

n tllzlfakérdés
állt, amellyel behatóan foglalkozott a minisz
tertanács is. Hivatalos bejelentés alapján meg
állapították, hogy a Sylvana, tehát az a szerv, 
amelyet a kérdés niegMdására kiszemellek, 

visszaadta a koncessziót
és ezzel már le is vették a napirendről az en
gedély kérdését.

Darányi Kálmán földmivélésÜgyl miniszter 
lávollélében MarSchdlt Férebc államtitkár ve. 
zeti a földmivclésiigyl minisztériumot, aki ki
jelentette ezzel kapcsolatban, hogy a Sylvana, 
amelynek sok jó törekvése volt és amely első
sorban a gazdaérdekeket képviselte volna, bi
zonyos nehézségek miatt nem ment bele pró
bálkozásokba, hanem nobilisán visszaadta a 
minisztériumnak at engedélyt.

A Sylvana visszalépése azt jelenti, hogy 
a tiizlfakérdésben megbukott az egykéz- 

rendszer.
Illetékes helyről nyert információk szerint, a 
koncessziós értékesítési szisztéma tehát az egy
kéz helyett a tlizlfakereskcdéshen a szállítási 
igazolványok rendszerére térnek út és etekin- 
leiben jelentős szerepe lesz

a tüzlfaár maximálásának.
Bornemisza Géza ipariigvi miniszter, miután 

megbeszélte ezt a kérdést az érdekeltekkel, tá
jékoztatta tárgyalásairól a minisztertanácsot 
is. Hangoztatta, hogy meg fogják védeni a 
fogyasztói érdekeket és

minden megtörtént a készletek teljes biz
tosítására,

elsősorban gondoskodtak arról, hogy biztosítva 
legyenek az intézmények, közhatóságok cs kór
házak tüzlfaszükségletei.

A kormányhoz közelálló körökben bizakodó’ 
', hogy az ősz beálltával sikerül 

a tüzifakérdést és elfogadhatóan 
maximálni a tűzifa árát. Remélik azt is, hogy 
rekvirálásra, vagy más kényszerintézkedésre 
nem lesz szükség.
Í

A korinán 
a hangulat, 
megoldani i

LIPÓTVÁROSI FONAL R.-T.

, széles, színes, viriioos f Uggliny anyag
1NO cm. gröles csipkesaövet ..............
>four-garnituralOOxÍO<) cm. 4 <in szalvétával
Hímzett grenudin-KUggöny ..................
ISOxfiüO cm rsipkeszHvet-fUggöny

10 cm. möftslyemrojttal...................................
CsipkesBitvet Avyteritö 200x320 cm.

lo cm. müselyemrojtlal...................................

' Szent István- 
■« (Lipót) körút

Ilnjaon színes fAlcRkendlí 
KO t*m.  széles etumln..........
Silón, jó mlliMMI ...................
I>upliisz*  lcs grenudin .......
H <irb. tiöi strapa zsebkendő ........
zo cm. széles műselyetii fUggilnvroJt.. 
1KO cm. Széles fehér. niintAs függöny anyag 
70x70 < ni. csipkeszUvet-teritö ttlll

fodorrrtl ...........................

Az „druháii‘’-réndelettel kapcsolatosan 
konkrét esetekből kifolyólag — azoknak a 
cégeknek, amelyeknek működési köre nem 
meríti ki az áruház fogalmát, cégszövegűk
ből még akkor is törölni kell az „áruház'*  
elnevezést, ha a cégszöveg már a rendelet 
előtt ilyen formában volt meg. Ruha- és 
cipödruházáknál is az „áruház" szót törölni 
kell, sőt a régebben készített nyomtatvá
nyokat sem szabiid felhasználniok,

♦
A fővárosi kereskedők mozgalmat Indí

tottak a vasárnapi 2áróra egységes rende
zésére. A többi között azt kívánják, hogy, 
a környékbeli kereskedőket éppen úgy kö
telezzék a tÖrvéhyeá vasárnapi mtinkaszii- 
net megtartására, mint a budapesti kereske
dőket.

♦
Megalakult n Phönlx-életblzfoslfottak érdek

képviseleti Irodája. A Phönlxnél kötött élet
biztosítások revíziója véget ért és a Pénzinté
zeti Központ megkezdte a biztosítottak kiérte
sítését veszteségeik nagyságáról. A körlevél 
terjedelmileg, de különösen tartalmilag való
ságos tanulmányt képez és alapos biztosítási 
felkészültséget kíván, úgyhogy rengeteg azok
nak a száma, akik képtelenek megállapítani, 
hogyan tehetnék leginkább elviselhetővé az 
egyéni veszteségben való részesedést. Szakem
berek most megalapították a Phönix Élcfhiz- 
tcsltotlak Érdekképviseleti Irodáját, amely ép
pen ezen n visszásságon akar segíteni.

*
A MOKTÁR uj fiókja. A Magyar Országos 

Központi Iakaréhpénztár augusztus 9-én nyitja 
meg uj Alkotás-utcai fiókját az 1., Alkotás-utca 
és Enyedi-ulca sarkán. Az uj fiók '*
Kratzer Gyula fiókfőnökre bízták. 
152-297.)

vezetésit 
(Telefon:

VI.
’A Világ egyik legkomolyabb szaklapja, at 

nnyolnyclvii Telephont/ édes budapesti ka
csát röpített. Szőról-stórd ezt trja a derék 
uiságt ,,A magyar postaigazgatds Budapes
ten apró, zsclmcn hordozható lávheszélő- 
készfilékcket árusít. A; utcákon léptcn-nyo- 
mon lalállmtólt dugás kapcsolók, amrlgcAcn 
keresztül be lehel kapcsolni ezeket a kis 
készÜféhekét és a központ azonnal jeleld 
kérik. A készülékek nem uutomaták, így 
vagyon egyszerűek is, de a köz pontban vi- 

különleges szolgálalot igényelnék. A 
beszélgetéseket automulikusan Szómldtjá a 
készülék és a beszélgetések illán járó dijat 
oí előfizetők havi .tídhlbijiiíLal együtt fize
tik, mert természetesen Ilyen ntcal appará
tust esni: rendes, Igazolt előfizetők i’dxá- 
rdlhanak." Budapest nem tini erről az ap- 
párálútról, de a tipp nem is ólyan rossz!..

V/L
Két napon át Budapesten vendégeskedelt 

Atanáz Malinkon, a bolgár „lletényi", a stó- 
fidt utlcvélhiimfnt főnöke. A ml utlcvéthiva- 
tnluákot tnnulmányost i és rovirnap tovább
utazott Becs, Berlin. Páris felé.

DIVAT
A FÖLDKÖZI TENGER KÖZEPÉN

★
A buzahatáridőüzlet engedélyezése 

rövidesen megtörténik a döntés, hegy 
béri terminusra zavartalanul küthéssék az üz
leteket.

ügyében 
nz októ-

Nincs egyetlen helye széles o világ
nak, ahol annyira fontos a ruha, 
mint a luxushajón.

tteggfelihéz fthbrt, vagy dressing 
gow i i sikk, esetleg kivágott plage- 
ruha megfelelő hajszalaggal, fejkendő- 
vel, strandékszerekkel és — égővörös 
lábkörömmcl.

Ebédhez szólít a gong és hanvat- 
homlok rohan mindenki öltözködni. 
Angolösau, vagy elegánsabban.

Délután ’ q5 felé újra éled a hajó. 
Már kezdenek a hölgyek kiöltözködni, 
drágábbnál drágább selymek, ékszerek 
kerülnek elő. És azután jön ar. igazi 
élmény’: az este. A fényárban úszó 
étteremben egymásután érkeznek ur

♦
A magyar borotvapengegyárak eddig az 

acélszalagokat külföldről importálták, most 
pedig egyik fémárugijárunk berendezke
dett nyerspehgéknek ti gyárfására. Ez a gyá
runk fogja a jövőben a borotvápentjegyárak 
szükségleteit ellátni.

A fiumei kikötő összforgalmúról most hozlak 
nyilvánosságra n számszerű adatokat és ebből 
megállapítható, hogy a szárazföldi forgalom
ban első helyen Magyarország szerepéi.

★
Miután a magyar-belga kereskedelmi tár- 

|gyalusok rövidesen megindulnak, a Külke
reskedelmi Hivatal ipari osztályánál már 
javában folynak előkészületek a tárgyi*

Meglepetés

fi. FRiEBERT

cstélyiruhák, frakkok és szmokingok. 
Muszlin, ímprimé, csipke, zsorzsett, 
vászon esti toiiettek htillámzanak cgy- 
inásmgllett, színesek, féketék, hímzet
tek. Mindenkinek Virág a hajában, 
vagy brilliáns. Négy-ötkarátos soli- 
tairek, butonok, katpctetíek és hat
nyolc eziistrókás és nCrz keppek.

(t)r. Dévai nő Erdős Böske.)
★

Ari hiszem, mlhden ékés szónál ifibbet mond 
h Calvin-téri Fenyves Áruház most folyó nyári 
Vásár árjegyzékéből kiragadott létei: Tiszta lcn- 
Vászon angol ruhák 11.80, Linctteből 9.fi0. tirohh,-, . - ,
ruha 0.80, Icnkosztiim 12.80, sirnndkönlfis 5.80,HlMW’k megkezdésére, 
sftnndpizsarhá holerőval 0.80. shorl, háromré-i *
srcs 10.80. Iinprlméruha 12.80 és igy tovább,0 Az ezév| jitgosílávidl kontingensből hálta- 
minden van Fenyvesnél és minden elérhetőRlévő hélszárötven fenyő- é.i fntugottfa behoza4 
áron. Rtali engedélyeit ezen a héten adják ki.

I *
A MÁV és a Szent Istváii-hét. Az állam’ 

vasutak igazgatósága a Szent hlván-íinncpi erő*  
megte n s U|ftgforgg|oni akadálytalan lehonyolilá’a

’ÍVnír? SS érdekében a menetrend sicrlht közlekedő sz'*  
tA«-hnrut io mélyszálliló vonalok szerelvényeit megfelelőek 
Lécsi-ut as megerősíti. A kcllőch megerösllell fendes vona- 
Ócal-Ut 84 (okon kivit! még egész setog különvonátot indik
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A szent szinódus 
kiközösítette az egyházból 

Sztojadinoviesot 
és nyolc miniszterét

Belgrád, augusztus 8.
A helgrádi templomokban a ma reggeli 

Istentiszteleten felolvasták a szent szinódus 
püspöki tanácsának határozatát, amely sze
rint

a kormány kilenc tagját, a képviselő
ház elnökét és mintegy húsz belgrádi 
képviselőt az egyházból átmenetileg ki-

közösítették,
amig ügyükben az egyházi bíróság véglege
sen nem dönt.

A kiközösített személyek jegyzéke Sztoja- 
•linovics miniszterelnök nevével kezdődik 
és Sztojadinovics Dragomir képviselő, a 
miniszterelnök fivérének nevével végződik.

Dinnyés Lajos Mpviseio 
biinuádi feljelentest tesz

a Keszthelyi 30.000 pengő miatt
Számvevőségi vizsgálat a keszthelyi Akadémián

A földművelésügyi miniszériumban folyó 
munkálatok során újabb adatokat szerez
tek be. Az elmúlt héten ugyanis

a minisztérium számvevősége váratla
nul megjelent Keszthelyen és ott na

pokon át vizsgálatot folytatott.
A vizsgálat megállapította, hogy az Aka

démián törvénytelenül kezelt beruházási 
pénzek pénztári könyvei, valamint az azok 
után jogtalanul nyert kamatelszámolások 
már nem találhatók meg. Azt is megálla
pították, hogy

a sokat emlegetett 30 ezer pengőt — 
ellentétben Kállay Miklós miniszteri 
nyilatkozatával nem utalta át az Aka
démiára, mert ilyen átutalás oda mind 

a mai napig nem érkezett!
A bizottság megállapította továbbá, hogy 

d 30.000 pengőt nem is az Akadémia pénz
tárából sikkasztották el, hanem csak az 
Akadémián kezelt pénzekből, amelyeknek 
csak annyi közük volt az Akadémiához, 
hogy ott kezelték.

Kiszállt a vizsgálóbizottság a Keszthely- 
vidéki Takarékpénztárba is, 

lés nyomozása során megállapította, hogy 
ott kezeltek beruhzúsi pénzeket kamatozás 
.légeit.

Élénk feltűnést keltett, hogy éppen a vizs
gálat idejében érkezeit Keszthelyre Dinnyés 
Lajos országgyűlési képviselő Zimay Győző 
nyugalmazott titkár kíséretében. Dinnyés 
iölkereste Deischl Richárd volt országgyű
lési képviselőt is.

Dinnyés Lajos egyébként a következő fel
tűnő nyilatkozatot tette:

— Keszthelyi megbeszéléseim természetesen 
függetlenek a hivatalos vizsgálattól, ame
lyekről csak itt értesültem. Megnyugvással

látom, hogy
a hivatalos körök Is mindent megtesz

nek,
hogy kiderítsék és megtorolják a szakok
tatási ügyosztályon éveken át folytatott tör
vénytelen és szemérmetlen pénzkezelésnek 
minden részletét.

— A hivatalos közegek munkáját rend
kivül megnehezíti, hogy a jelenlegi vizsgá
latig „ismeretlen tettesek" nemcsak a tör
vénytelenül kezelt pénzek pénztári naplóit, 
hanem az ezzel öszefüggő levelezések, 
nyugták és számlák nagyrészét is eltüntet
ték.

Ugyanígy tűnt el a nagykanizsai ügyész 
ség 4403. számú végzése is, mely már 
1932-ben megállapította a visszaéléseket 

és kérte a vizsgálat megindítását.
— Tekintettel ezekre a körülményekre, a 

közeljövőben
bűnvádi feljelentést fogok tenni Isme
retlen tettesek ellen az ügyészségen 
sikkasztás, közokirathanilsitűs és lopás 
miatt. Feljelentésemben megadom az 
összes támpontokat, melyeknek alapján 
az ügyészség megindíthatja az eljárást 

és a bíróság is Ítéletet hozhat.
— Vagy engem bélyegez meg a bírósági 

Ítélet, vagy pedig megállapítja, hogy vád
jaim igazak! Ha én hazudtam, rágalmaz
tam és állítottam valótlanságokat, levonom 
a konzekvenciákat és örökre eltűnők a köz
életből! De, ha a bíróság előtt is beigazo
lódnak vádjaim, ugy én is elvárom a ha
sonló konzekvenciák levonását mindazok
tól, akik — ha közvetlenül nem is, de köz
vetve — elősegitették, hogy erre n sikkasz
tási ügyre öt évig nem derülhetett világos
ság.

föld szeretetén nyugszik. Bizzon a nép a uiaga 
erejében és üldözze a szélsőségeket

Nagyszakácsi községben komoly tüntetésekre 
számítoltak, ez azonban részben az elhangzott 
beszédek hatása alatt, részben pedig Sagmeister 
Pál főszolgabíró tapintatos fellépése folytán 
nem történt komolyabb rendzavarás. Igaz, hogy 
a nyilasok elég nagy szómban jelentek meg a 
gyűlésen és még mielőtt a gyűlés megkezdődött 
yolna, egy ember, — akiről később megállapí
tották hivatalos adatok . alapján, hogy

nemrég szabadult a börtönből, ahol fél
évet ült

— felkiáltott:
— Sok ügyvédet látok!
Gaal Olivér megkérdezte, kik ezek az ügy

védek. amire a közbeszóló a következőket 
mondotta:

— Nem Ismerem az urakat, de nekem azt 
mondták!

A tömeg lehurrogta a közbeszólókat.
Gaal Olivér arra utalt, hogy a független kis

gazdapárt csak néhány évvel ezelőtt alakult és 
alakulásának első percétől fogva a leghatáro
zottabban küzd a titkos választójogért. Az ál
landó közheszólások miatt Sagmeister főszol
gabíró kemény hangon felszólította a renitens 
közbeszólót, hogy ne zavarja a gyűlést, amire 
ez „Isten éltesse Festetics grófot!" felkiáltás
sal távozott. Erre a gyűlés közönsége kiáltotta 
utána:

Éltesse az Isten zsidó bérlőjével együtt!
Mások meg azt hangoztatták: Miért nem 

adja ki a gróf földjeit bérbe kis embereknek?!
Gaal Olivér beszédében újra felemlítette, hogy 

a nyilaskeresztcsek nem követelik a titkos vá
lasztójogot, amire valaki közbckiáltolta:

— Böhönyén nyíltan szint vallottunk a tit
kos választójog mellett.

— Nem valószínű, — válaszolta Gaal Olivér 
— nem tudok róla, de

hogyan Is lehetne összeegyeztetni a titkos 
választójogot a diktatúrával?

Pozszontji Ferenc mind a négy községben 
elmondott beszédében hangoztatta, hogy

Festetics gróf nyilas vezér most Is foly
tatja a kisemberek üldözését

és két héttel ezelőtt egy marcali zsidó ügyvéd 
htján tömeges végrehajtást vezetett kisgazdák 
ellen. A gyűlések valamennyi községben nagy 
sikerrel és lelkes hangulatban értek véget.

Sok slágercikk

KIFOGVOTTI
De ezek a slágerek még kaphatók a

89 fillér
Viskoza térdharisniia

gumival................... ..........................................

5db finom női zsebkendő
külföldi minőség . ....................................... .

Frottier törülköző 10 

Nadrágtartó szenzációs minőség .. 

Rövid alsónadrág i« mi.s.*,  

Kelengye gyolcs mosott minőség 

Flórzokni nagyon jó minőség.............

Nyakkendő divatos........... .

Férfi zsebkendő SJJ™.... 
Mosódelén jó színtartó minőség „ 

Műselymek nagyszerű minőség .... 

Függönykelme színtartó minőség 

Női táncnadráq u*,...  
Férfi trikó sporting rövid njju 

Női sarmőz hálóing hímzett 

Női ruha Imprimé, krepdesinből, 

Hímzett pongyola JXa
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Lépfene-pánik Miskolcon
Miskolc, augusztus 8.

(A Hétfői Napló tudósitójának telefon jelen
tése). Miskolc határában, Kisköbánya legelő
jén néhány nappal ezelőtt egv 750 juhból álló 
nyáj túlnyomó része elpusztult lépfencben. A 
fertőző bacillusokat legyek széthordták és

a veszélyes járvány pusztítani kezdett Mis
kolcon és környékén.

A lépfenének kft halottja van és több beteg 
fekszik súlyos állapotban kórházban. A jár-1

vány második halottját, Gál Józsefnél, egy 
szölöőr huszonhétéves feleségét vasárnap te
mették nagy részvét mellett. •

A város lakossága retteg a járványtól és
Iilskőbánya közelében n félelem már való

sággal pánikszerű.
Az utcákon az emberek zsebkendővel járnak 
és állandóan a járványhordozó legyeket kerge
tik, sőt divatba jött, hogy a férfiak sétapálca 
helyett légycsapót tartanak kezükben.

Elzavarták a botrányokozó nyilasokat 
Gaal Olivér beszámológyiiléseiról

Nagyszakácsi, augusztus 9.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) A független 

kisgazdapárt somogvmegyei szervezete vasár
nap folytatta pártszervezését Somogyvarmc- 
gyénck kimondottan

nyllasérzelmll községeiben.
Gaal Olivér független kisgazdapárti ország

gyűlési képviselő vezetésével vasárnap Sze- 
oyér, Taksony, Nagyszakácsi és Fclsőzsitva 
községekben volt igen nagysikerű szervezkedő 
gvülés. A nagyszakácsi gyűlésről az a hír 
járta, hogy a nyilasok a kisgazdapárti gyűlést 
minden áron meg akarják zavarni, minthogy 
a nyilasoknak ez a vidék a főfészke. Olyan 
hírek keringlek, hogv ugv mint két héttel ez- 
•lőtt a böhönyei gyűlésen, itt is

két pengő napidijjal és teljes ellátással 
kivezényelt nyllaskeresztes agitátorok 

jelennek meg a gyűlésen. A gyűlésen valóban 
részlvett több zöldinges ember, de nem volt 
közöttük a közismert fiatal nyilas-vezér. A gyű
léseket mindenütt Pozsonyi Ferenc nyugalma
tolt telekkönyvvezető nyitotta meg, utána pe
dig Gaal Olivér mondott beszédet.

— Somögyvórmegye — kezdte Gaal Olivér —- 
• kisgazdapolitikúnak szülő vármegyéje és ez 
a vármegye adta a kisgazdapártnak nagynevű

vezéreit.
Itt nyugszik Nagyatádi Szabó István és 

Gaal Gaszton.
Ma — folytatta tovább — nz úgynevezett 

Nemzeti Frontban van mindenki, aki eddig 
politikailag nem érvényesülhetett és akik érvé
nyesülésüket a diktatúrán keresztül vélik el
érni. Körűkben látunk olyanokat is. akik nem 
kívánatos helyről kerültek ki. Tévlanaik köve
tésével csak a nép járna rosszul. Ez a front 
saját magával sincs tisztában. Kél hónappal 
ezelőtt sikerült egy látszólagos egyezséget lét- 
rehozniok, ma — mint hallom — megint össze
veszlek.

Negyven részre oszoltak és 40 vezérük van.
Nekünk ilyen politikusokra és ilyen politi

kára nincs szükségünk. Mi csak álljunk a ma
gyar népi politika alapján, amely a magyar

Részeg vendégek éjszakai 
botránya a Capri-mulatóban

Hangos botrány volt éjszaka a Teréz-kör- 
úti C'apri-inulatóban.

Éjfélután három óra táájban háromtagú 
társaság érkezett a lokálba. Szemmellátha- 
tóan

ilhimlnált állapotban voltak és ezért a 
pincérek nem akarták őket kiszolgálni.
Nagynehezen mégis hoztak nekik fekete

kávéi. A késői és nem szívesen látott vendé
gek azonban nem elégedtek meg a feketé
vel, erélyes hangon italt követeltek. A mu
lató személyzete az erőszakoskodó vendége
ket igyekeztek lecsendcsiteni, azonban min
den kísérlet hiábavalónak bizonyult. A há
rom férfi kirúgta maga alól a széket,

felborította az asztalt és törni-zuzni kez
dett. Pohárcsörömpölés és vad kiabálás 
zaja verte fel a Tcréz-körut csendjét.

A "mulató jazzbandje elhallgatott, n Capri 
egész személyzete próbálta ártalmatlanná

tenni a dühöngőkel, de nem sikerült.
Az ittas emberek kiszakították magukat 

a pincérek karjai közül, rúgva, karmolva, 
ordítozva igyekeztek most már ők is a ki
járat felé. Időközben értesítették a közeli 
rendőrőrszemet. Végül a rendőrnek

sikerült a három férfit lefogni.
Bekísérték őket a VI. kerületi kapitány-1 

ságra, ahol igazolták magukat. Kiderült, 
hogy a mulató három verekedő vendég? 
Peresztegi Sándor fényképész, Kabos József 
hentes és Bayer István zenész.

Reggelig a rendőrségen maradtak
és azután szabadlábra helyezték őket. At 
eljárás folyik ellenük.

A mulatóban megállapították, hogy az éj
szakai botrány okozói 350 pengő értékű be
rendezési tárgyat lellek tönkre.

A szekszárdi fegyelmi biztos 
megkezdte a kihallgatásokat

Szekszárd, aug. 8.
(A Hétfői Napló tudósilójának tclcfón- 

jelentése. Szekszárd egész társadalma hatása 
alatt áll a városházi főlisztvisclők fegyelmi 
ügyének. Az izgalom vasárnapra sem csilla
podott, mindenki érthető érdeklődéssel várja 
a városházi ügyek újabb fejleményeit.

Vasárnapra megérkeztek a belügymi
nisztériumból a fegyelmi ügy öszes ira

tai, 
amelyek több kilogram súlyú aktacsomagot

tesznek ki. Csöngött Edvin dr. központi já- 
rásbiró, fegyelmi biztos

nyomban megkezdte nz Iratok tanulmá- * 
nyozását 

és ma, hétfőn reggel már az ügyben kihall
gatásokat is tart.

Nem érdektelen az a körülmény sem, hogy 
a szekszárdi városház egyik főtisztive
lőjét különböző hivatali visszaélések 

mialt nemrégiben vád alá helyezték 
és a bíróság kétévi fogházra ítélte.

a—
Véget ért az üstökös láz

Egv éjszakára amatör csillagásznak csapolt 
fel százezer fővárosi ember. Százezernyi szem
pár kémlelte vasárnap éjszaka az eget:

■ Flnaley-üstököst kereste mindenki 
az ég kárpitján.

Sokan szabad szemmel nézték, többen szín
házi látcsővel kutatták az éjszakai égbolt mil
lió csillaga közt, de hiába volt a nagv igyeke
zel — nagyon sokan nem találták meg. Pedig 
ott ragyogott a Gőncől-szekér és az északi 
sarkcsillag között. Akadlak élelmes alkalmi 
vállalkozók, akik kihasználták az üstökös-
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Ingven vízum.33'r,kedvezmény a magyar és 
casbMlovák vasutakon, hajó éa repülóvonala- 
kon. Itratolványok és felvilágosítások: Mag.var- 
(JsehsziovAk Kereskedelmi Knmará- 
nAI. Bnest, V., I.lpót-körut 10. (Tol.: 12-31-711. 
„CIFI‘‘ Csehszlovák Idegenforgalmi 
írod A bán. V.. Józse’-tér 8. Tel.: 33-42-58 és 
18-35 20 éa a» ömzor bnestl és vidéki MÁV menet]. 
Irodákban. VAr.ArlgazolvAnyok Ara I*  O. -

f < *

konjunktúrát és
háromlábú fényképezőállványra szerelt régi 
hajózási látrsöveken 10 fillérért mutogatták 
a világűr végtelenségéből a füld „köze
lébe'', alig száznegyvenmillló mérfüldnjlre 

érkezett váratlan vendéget,
amelyet a tudós csillagászok huszonöt évvel 
későbbre vártak.

Az amatör csillagászok között sokan talál
gatták, hogy mi lehet a váratlan jelenségnek 
az oka s aggodalmasan pillantottak a Göncöl- 
szekér felé, amerre az üstököst látni vélték és 
mondogatták:

— Az üstökös rosszat jelent!
Akik viszont hisznek a természettudományok 

mindenhatóságában, azzal ütötték el a kérdést, 
bogv maid válaszolnak a csillagászok, csak 
előbb kiszámolják az — okot...

Ezzel a bölcs megállapítással 
véget ért a budapesti nagy üslöklis-láz, 

amelynek csodája három napig tartott.



Buzgón folyik mór a kész,illődéi a
HÉTFŐ! NAPLÓ

VÁ ROS ÉLŐNY VERSEN VÉRE.
A meghívókat csak szeptember első heté

ben küldjük szét, a verseny pedig csak ok
tóber 2—B án lesz, de máris sok nár rész
vételét jelentették be. Hosszú hónapok óta 
nem volt bridgeverseny a nagyközönség ré
szére és Igy a versenyzők már „kiéhezve’* 
várják a

HÉTFŐI NAPLÓ
mindvégig érdekes és szép versenyét.

A részletes technikai feltételeket jövő 
heti számunkban közöljük a handikepelés- 
scl együtt.

A Magyar Ilridge Szövetség fővédnök
sége alatt rendezzük a versenyt, amelynek 
elnökéül szabadságát külföldön töltő Dor- 
mándy Géza ny. tábornokot óhajtjuk fel
kérni.

Megblvóigénylés a Hétfői Napló kiadó
hivatalában:. Erzsébet-körul 28. Telefon: 
13-08-06.

♦

6 8 4 2
9 D B 9 2 
0 D B 10 
+ AKD

Feladvány
♦ A K 7
9 A 10 8 5 4
080542
4. -

♦ B3
9 7 6
0 7 3
4. 10 9 6 5 4 3 2

♦ D 10 9 6 5
V K 8
0 A K 9
4. B 8 7
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Pikk nz adu! Nyugat indul n treff királlyal. 
Észak-Dél nagy szlemmet csinált

*
A FÉSZEK kitűnő együttese elhatározta, 

hogy felállítja a Fészek csikó-keretet, A 
Hétfői Napló alján hívja fel jelentkezésre 
a Fészek agilis és a bridgeert mindig áldo
zatokat hozó kupilánya a fiulal, harminc
éven aluli nagy versenyben még nem szere
pelt bridgczőkcl. A jelentkezők részére in
gyenes kurzust tatranak a Fészek csapat 
tagjainak vezetésével és ellenőrzésével és 
a kurzus végén kiválasztott legjobb hat já
tékos lesz a Fészek csikócsapata. Jelentke
zés szeptember 1-ig a Bridge Clubban Co
lién Rafael kapitánynál. Telefon: 18-82-99.

■k
Megérkeztek a pöslyéni, augusztus 27—29-i 

nemzetközi verseny meghívói. Az idei ver
senyen előreláthatólag két csapat képviseli 
n magyar színeket. A Fészek kombinált 
csapata: Alpár, Bécsi, Klór, gróf Zichy, Fe- 
renczy és dr. Pétery és az újonnan megszer
vezett kitűnő l'nió-együltes, melynek ez lesz 
nz első bemutatkozó mérkőzése. A I’ös- 
tyénhe induló kél magyar csapat szerdán 
eMe barátságos Irénigel tart az Unió L. T. C. 
nyári helyiségében.

♦
Klór László huszunölsxörös magyar váloga

tott: a magyar élgárda egyik legjobbja, három
hetes nyaralásából frissen és kitűnő kondíció
ban tért vissza A szerdai tréningen mór részt 
vesz. örülünk, hogy a ..nagy" Kit 5 régi, félel
mes formájában láthatjuk.

¥
KI. INGER PÁL, a magyar Jiridgesport egyik 

megalapítója, a régi bajnokcsapat volt híres ka
pitánya, akinek óriási érdemei vannak abban, 
hogy éveken keresztül Magyarország vetető he
lyen állott a bridgesportban, — nősül. A köz
szeretetnek örvendő nagy texlilyyáros néhai dr. 
IV ciszberger Imre korrnáhyfőtanácsos 
gyönyörű leányát. Lilit veszi cl. Gratulá
lunk!

— Villamos főzési bemutató. A Honvéd-utca 
2*2.  ■/. alatti I leklromos kiállítás bemutató 
konyhájában hétfőn, csütörtökön és pénteken 
délelőtt 1 rtO órakor gyümölcsbcfözést, rétes, 
pudding, hal. kiilönféle tészták és húsok készí
tését mutálják be. Belépés, ruhatár díjtalan.
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Angyalföld és Csikágó 
véres éjszakai csatája 
az Almássy-téren

Vasárnapra virradó éjszaka véres tömegve
rekedés zajlott lo az 4/mdssy-lóren. Közel öt
száz főnyi tömeg vett részt a verekedésben, 
valamennyien csikágói és angyalföldi guban
cok, több sérülés is történt és

a nagyszabású éjszakai csatának a rend
őrség közbelépése vetett véget.

Az Almássy-lérl rendőrposzt arra lett fi
gyelmes. hogy egy férfi, akit egy másik ember 
üldöz, kétségbeesetten segítségért kiáltozik és 
a Harcsay-ute.a felé menekül. A rendőr utánuk 
vetette magát, mert ezen a környéken gyako
riak a verekedések és gondolta, hogy kisza
badítja a veszélyben levő embert. A Barcsay- 
utca sarkánál utólérte a két férfit, azok azon
ban már javában ütlegelték egymást. Az Al- 
mássy-tér padjai és az egész tér zsúfolásig tele 
volt közönséggel. Többnyire fiatalemberek vol
tak a téren. Amikor a rendőr igazolásra szó
lította fel a verekedés kezdeményezőjét,

megtagadta az igazolást és a rendőrre 
akart támadni. A rendőr gunimibotjával 

Igyekezett távoltartani magától.
Ebben a pillanatban valaki elkiáltotta magát 
a téren:

— Üssük le a zsarut! Ne engedjük, hogy elő
állítsa a barátunkat!

A kiadott jelszóra nagy tömeg verődött ősz- 
sze a Barcsay-utca sarkánál, először

százan-százötvenen lehettek, később aztán 
a környékből Is többen odasereglettek 

és a rendőr élete komoly veszélyben forgott.
A tömeggel szemben természe’esen egy em

ber semmit sem tehet. A rendőr azonban nem 
vesztetne el lélekjelenlétét, szorongatott hely
zetében sípjába fújt. Ez jeladás szokott lenni 
olyan esetekben, amikor bajban van a rendőr. 
V’alaki a téren figyelmes lehetett erre, mert n 
.Vosony/-utcal rendőrlaktanyát egv ismeretlen 
férfihang felhívta és a kővetkezőket jelentette 
be:

— Az Almásig téren óriási tömegverekedés 
van. Legalább ötszáz főnyi tömeg .vesz részt 
a verekedésben, csupa angyalföldi és csikágói 
legények és komoly veszedelemben forog a 
rendőr élete.

A rendörlaklanyában azonnal intézkedtek és 
rindóaufón tizennyolc rendőr robogott az 
Ahnássy-térre egy rendőrtiszt vezetésével.

A rendőrszakasz megjelenése megtette a hatá

A névteienuccai 
méltósáqos asszony noteszé 

az ügyészségen
Bosszú müve a feljelentés

Néhány hónappal ezelőtt rendkívül feltűnést i 
keltett az az. erkölcsbotrány, amely az erzsé
betvárosi Névtelen-utca egyik elegáns lakásá
ban pattant ki. Egy előkelő állású tisztviselő 
elvált felesége: Rudolf Aranka ellen kerítés 
gyanúja miatt eljárás indult és beidézték a 
rendőrségre. A feljelentés, amelyet Rudolf 
Aranka ellen tettek, úgy szólt, hogy névtelen
utcai elegáns lakásában a méltóságos asszony 
többször találkára invitálta férfi- és hölgyis- 
inerősoit. Később az egyik hölgyet ki is hall- 
galták, majd Rudolf Aranka kihallgatására ke
rült sor. A névtelen-utcai lakás tulajdonosnője

tiltakozott a gyanúsítás ellen.
A feltűnő bűnügy aktái nemrég átkerültek 

nz ügyészségre s itt folyt tovább a vizsgálat, 
amely újabb érdekes eseményeket produkált.

Rudolf Arankánál lefoglaltak egy noteszt, 
amelyben több hölgy elme volt feltüntetve.

Ezeket a hölgyeket egymásután hallgatták ki,

Gyorsított tempóban követik egymást azok az 
intézkedések, amelyekkel a helyi és helyközi 
lófogntu teherfuvarozás modernizálását és gyö
keres átszervezését kívánják elősegíteni.

Az érdekeltségek most kapták meg az ország
úti szekérfuvarozás korlátozását tartalmazó 
rendelettervezetet. A kereskedelmi miniszternek 
eltökélt szándéka, hogy rövidesen

rendet teremt ebben hz évek óta napiren
den lévő közlekedési kérdésben.

Az országúti szekérfuvarozással cgyidöben 
sor kerül a budapesti állomáshely!, u. n. 
„stand- fuvar,,,.-*  átszervezésére is. Illetékes 
hatóságok már régen tervezik a főváros belső 
területén lévő fuvaros-standok kitelepítését. Ez 
azonban néni oldaná meg az összes idevágó 
problémákat, sőt, azzal m veszedelemmel járna, 
hogy 400 kisfuvaros elveszítené a kenyerét és' 
nem csuk a gazdák, hanem alkalmazottaik is 
kereset nélkül maradnának.

A motorlzáláshoz fűződő nagy nemzeli érdé 
kék és h főváros közlekedésének példátlan ará
nyú fejlődése, most uj megoldási lehetőségekre 
Irányította a hatóságok figyelmet. Arról van 
szó, hogy az autólaxikhos hasonlóan

Felfüggesztette a polgármester 
a Kisfuvarosok Ipartársulatának autonómiáját

Motorizálják a fuvarozást: kiszorítják 
a főútvonalakról a lovaskocsikat

sát. A rendőrök gummlbotokkal kezükben In
dultak a suhancokkal szemben. Szorongatott 
helyzetben levő társukat rövidesen kiszabadí
tották és ezután -minden igyekezetük arra irá
nyult, hogy kiemeljék a tömegből a verekedés 
főrendezőit Közben

többen meg Is sérültek a verekedők kö
zül. Bicskák Is kerültek elő néhány zseb
ből és klsebb-nagyobb sérülések történlek.
A mentők két autóval vonultak ki, hogy 

első segéllyel lássák el az Almássy-téri csata 
áldozatait. Sípos Gyula 16 éves kifutót a bal
oldali lapockája táján szúrták meg. Hanggal 
Sándor 28 éves szabósegéd ugyancsak szúrt 
sérülést szenvedett Rajtuk kívül Nagy Lajos 
szerelő, akit a ftarcsap-utcánál támadtak meg, 
került sérüléseivel a Rókus kórházba.

A rendőrségre előállították a verekedéssel 
kapcsolatban Kleinberger László gyári mun
kást, Simon József motorszerelőt, Lobenmein 
Tibor nyomdászsegédet. — Ezeket kihallgatás 
után elbocsájtotlí.k a rendőrségről, de az eljá
rás tovább folyik ellenük.

A rendőrség mindenekelőtt azt akarta meg
állapítani, hogy tulajdonképen

ml is volt az előidézője a nagyszabású tö
megverekedésnek.

Először olyan hírek keletkeztek, mintha poli
tikai okból keletkezeti volna a verekedés, ar
ról beszéltek, hogy szociáldemokrata és nyilas 
érzelmű munkások vívták egymással szemben 
csatájukat. Ez a hir azonban nem Igazolódott 
be, ellenben

a verekedés keletkezésének oka a pesti al
világban dúló ellentétekhez vezet, — a 

rendőrség szerint.
Az angyalföldi és a csikágói suhancok kü

lönböző okok miatt már régen ellenszenves vi
szonyban vannak egymással és tekintve, hogy 
a „csikágói fiuk“ egyik látható vezére, aki már 
több verekedésben résztvett, az AZmdssy-téren 
lakik, eljöttek oda, hogy őt és társait jól hely
benhagyják. Ebből indult ki azután a tömeg
verekedés, amelybe a járókelők és a szomszé
dos utcák közönsége köréből is sokan bekap
csolódtak.

A rendőrség részéről erélyes lépések történ
tek. hogy a közeljövőben a főváros nyugal
mát veszélyeztető ilyen tömegverekedések ne 
ismétlődhessenek meg.

— vallja Rudolf Aranka
valamennyien tagadták, hogy találkára járlak 
volna a névtelen-utcai elegáns lakásba. Az 
ügyészség Rudolf Arankát ismét ki akarta hall
gatni, de hiúba idézték a névtelen-utcai lakás
ból, ott nem találták s nem tudták megállapí
tani, hová költözött, mire az ügyészség nyo
mozólevél kiadását indítványozta a vizsgáló
bírónál. A nyomozólevél kibocsátására azonban 
nem került sor, mert

Rudolf Aranka időközben megtudta, hogy 
keresik a azonnal jelentkezett az ügyész

ségen kihallgatásra.
Ezúttal is azt hangoztatta, hogy alaptalanul 
koholták ellene a vádakat, bosszú müve a fel
jelentés, amelyet á rendőrségen tettek ellene. 

Információink szerint az ügyészség befejezte 
r vizsgálatot és most készül a vádirat az er
kölcsboti ány ügyében. Amennyiben vádirat 
lesz, Rudolf Aranka kifogással él ez ellen s igy 
a vádtanács fog dönteni: vád alá helyezi-e a 
névtelen-utcai erkölcsbotrány szereplőit, vagy 
megszünteti az eljárást.

K*

taxiórákkal ellátott klstlpusu teherautóállo
másokat létesítenek és idetelepitlk a moto

rizált fuvaros jármüveket.
Az általános motorlzálás — a hatóságok fel

fogása szerint — teljesen kiszorítaná a főváros 
útvonalairól a lófogatu teherkocsikat és ezzel 
megszűnnének azok nz akadályok, amelyek 
miatt eddig a gyorsabb és megbízhatóbb egy
irányú forgalom nem tudott kifejlődni.

Az uj rendszer megvalósítását a MÁV és az 
összes közlekedési érdekeltségek már régen 
sürgetik, s csak az állomáshely! fuvarosok ér
dekképviseletének álláspontja Ismeretlen, holott 
legfőképpen az idetartozó fuvarosok sorsúról 
vun szó.

A Budapesti Kisfuvarosok IparUrsulata azon
ban több, mint féloszlendeje nem működik. Az 
ipartúr.sulat vezetősége, mintegy három hónapja

büntető feljelentést tett az elnöke ellen, 
ngyanahkor az elnök 1360 pengős állitóla- 

goe követelése miatt pert indított
n saját Ipartársulata ellen.

Az egyre szaporodó perek és büntető ügyek 
miatt 170 ipartársulati tag nemrégiben a pol
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gármesterhez fordult és hatósági biztos kikul*  
dósét javasolta.

Ennek a kérelemnek alapján
• polgármester most felfüggesztette • Buda
pesti Kisfuvarosok Ipartársulatának auto

nómiáját és hatósági biztost küldött ki.
Ezidőszerinl tehát az érdekképviseletnek ez 

elnöke és teljes vezetősége fel van függesztve 
és nincs meghatalmazott, aki a felmerült sürgős 
kérdésekben a tagok kívánságait kellő erővel 
képviselhetné.

A fuvarosok most nagygyűlést hívnak össze, 
hogy ideiglenes megbízottakat választhassanak. 
Ezek a megbízottak fognak tárgyalni azokban 
uz ügyekben is, amelyek az átszervezésre vo
natkoznak.

d. d. e.

A Hétfői Napló
uj keresztrejtvényversenye 
Érdekes, mulatságos, 
tanulságos, újszerű!

Főnyeremény
200 pengő készpénz

500 rendkívül értékes díj!
Diákok, akiknek kötelező olvasmányok 

keserítik el a nyári szünidejüket, felnőttek, 
akik úgy érzik, műveltségükhöz hiányzik 
egyik vagy másik híres könyv elolvasása — 
ne csüggedjetek.

Itt a Hétfői Napló uj rejt*  
vényversenye, 

amely segít gondjaitokon. Minden kereszt
rejtvényben megkapjátok egy-egy híres mii 
dióhéj-tartalmát, egy mondatban. Rövid, 
humoros és mégis jellemző ez a dióhéj! 
Azonkívül minden rejtvényben ott van a 
mű elme is. Pl. Színes gentleman bokros 
érdemeiért fehér urilúnyt kap feleségül, 
kit megfojt. — Olhello!

Már a dijak nélkül Is rendkívüli, amit 
ez az uj verseny nyújt. Az érdekes, szóra
koztató, tanulságos rejtvények megfejtésé
ben rejlő mulatságon kívül a Hétfői Napló 
páratlan áldozatkészséggel még jutalmazni 
is kívánja a pályázókat. A 200 pengős fő
nyereményen és a nagyértékü második 
díjon felül 500 értékes dijat osztunk ki a 
helyes megfejtők közt.

A keresztrejtvényverseny, amelyet múlt
beli (Jiilius 5-iki) számunkban kezdtük 
meg,

kilenc hétig tart,
minden héten egy keresztrejtvény jelenik 
meg. Mind a kilenc rejtvény megfejtése 
egyszerre küldendő be, az utolsó rejt
vény megfejtése után, legkésőbb szept. 
9-ig. Megfejtésül minden rejtvényből a dió
héj-tartalmat és ennek ugyancsak abban a 
rejtvényben található elmét kell bekül
deni. Minden pályázó írja meg nevét és 
pontos elmét és mellékeljen

9 darab te I szésszer I n 11 
számból kivett „Dióhéj

szelvény t“.
(Lásd a második oldalon!) Céltalan a Dió
héj-pályázatokat helenkint beküldeni, mert 
azok a pályázatban úgy sem vesznek részt. 
A megfejtéseket a Hétfői Napló szerkesz
tőségének (Erzsébet körút 28.) kell cí
mezni. A borítékra kérjük feltűnően ráírni: 
Dióhéj.

A helyes megfejtők közt ■ kővetkező 
rendkívül értékes jutalmakat osztjuk ki:

Első d t j i 200 pengő kész
pénzben!

Második díj: egy kitűnő gramofon, le
mezekkel.

További jutalmak:
200 értékes könyv,
100 üveg kölni,
190 szappan,
50 doboz Stühmcr-csokoládé,
50 mozi- és színházjegy.

—■ Áll a vásár, olcsó ár! Vásároljunk Érménél 
(Teréz-körut 4), ahol a vásár tartania alatt ki
választott cikkeket csekély előleg ellenében 
szeptember 6-éíg félreteszik.

— Hat nap múlva vége a Fenyvra Vásárnak! 
„A legnagyobb nyári öröm n nyári Fenyves 
Vásár", „Rendkívüli siker n Fenyves Vásáron11,
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Háromszázötven 
fiatat .leány katasz
trófába a tengeren

Dunkerque, augusztus 8.
A Cián Mac Nett angol gőzös vasárnap haj

nalban Dunkerque szélességében
összeütközött a Prlncesse 

belga gőzössel, 
amely Doverből útban volt 
belga gőzös az összeütközés 
megsérült és elsülyedésscl . . _
kapitánynak mindamellett sikerült a hajót 
Dunkerque külső kikötőjéig elvezetnie, ahol 
reggel három órakor megkezdték az utasok 
partraszállitását.

A hajón hatszáz utas volt, köztük há- 
roinszázölven fiatal leány.

Az összeütközésnél négy utas megsebesült,

Marle Jósé

Ostendébe. A 
következtében 
fenyegetett. A

akit 
A 

bán

azonnal kórházba szállítottak.
Princesse Marié Jósé utasai kabinjaik- 
aludtak, amikor a Cián Mac Neil neki

ment a belga gőzösnek. A látási viszonyok 
kitűnőek voltak, éppen ezért

érthetetlen, hogy történhetett az össze
ütközés.

A belga gőzös kapitánya azonnal leadatta 
segélyjeleket, de sikerült hajóját épen 
külső kikötőbe kormányoznia. ‘ ’
quci parti hajók azonnal a veszélybe jutott 
gőzös segítségére sietlek és

az utasokat partra szállították.
Réggel négy óráig a gőzös valamennyi utasa 
baj nélkül a partra érkezett.

a
a

A dunker-
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DIZfiZ BflLILLA
BEMUTATKOZÁSA!

KÓLA ZENEKAR
Hangulat

Tánc

Elfogták a tiszaparti 
gyilkosság gyanúsítottját
Tíz pengőért fejezték le Csősz Józsefet

Kecskemét, augusztus 8.
(A Hétfőt Napló tudósítójának telefon jelen

tése). Vasárnap váratlan fordulat következeit 
be a Tisza titokzatos, fejnélküli halottjának 
ügyében. A Tisza partján a halászok Ujkécskc 
határában fejnélküli holttestet talállak, a csend
őrök nemsokára megtalálták a törzshöz tar
tozó fejet is, amelyet az ismeretlen halott bes
tiális gyilkosai a Tiszába dobtak.

Napokig tartó nyomozás után megállapítot
ták, hogy a halott Csősz József kecskeméti 
szőlősgazdával azonos.

Vasárnap délelőtt Csősz József fivére, Csősz 
János lakatosmester agnoszkálta a fejnélkiili 
holttestet az ujkécskei halottasházban. Délután 
pedig az ujkécskei temetőben

aokszáz főnyi gyászoló közönség részvé
telével vltcmették az áldozatot -

az

FÉNYKÉPEZZEN!
1 6X9 roll-film előhívása 8 darab .
tükörtőnyea másolattal összesen.. fillér

Tanklaboratorfum

PÁRISI NAGY ÁRUHÁZ

A temetés résztvevői közül kerültek ki 
első tanuk, akiknek vallomásai alapján 

biztos irányba terelődött a nyomozás.
Az ujkécskei csendőrségen többen is jelent

keztek, akik elmondották, hogy abban az idő
ben, amikor a gyilkosság történt, az elhagyott 
Tlszaparlon vágtató parasztszekeret láttak.

Két Idősebb férfi tilt a szekéren, amelynek 
oldalán „Kerekegyháza14 feliratú tábla 

függött.
Ugyanekkor Gábor László ágegyházi fiatal

ember a kecskeméti rendőrségen tett jelentést 
arról, hogy Csősz József, mielőtt végzetes út
jára indult, közölte vele útitervét. Elmondotta 
neki, hogy

Lankó nevQ, kerekegyház! fuvaros kocsiján 
Indul o*  barack-cefrét venni,

A nyomozás során kiderült, hogy a szeren
csétlen szőlősgazdánál

a gyilkosság napján nem volt több mint 
III p.ngö.

A gyilkosok ezt rabolták el tőle.
Vasárnap estére már az első gyanúsított 

csendőrkézre került. Kivitték a Tiszaparlra, 
ahol a holttestet találták s itt hallgatták ki.

csinálni a kerületi beosztást.
Ki ügyben az igazság az, hogy a válasz

tójogi javaslatra vonatkozó tervezet még 
nincsen készen, mert csupán most dolgoz
nak a belügyminisztériumban a statiszti
kai adatok elbírálásán. Ellenzéki politiku
sok

erősen kifogásolják, hogy még nem áll 
rendelkezésre választójogi tervezet, 

mert a készülő rendkívüli jelentőségű tör
vényjavaslat alapielveit Datányi Kálmán 
miniszterelnök már szeptemberben meg 
akarja tárgyalni a pártok vezéreivel és a 
hir szerint ezeken a tárgyalásokon már a 
választójogra vonatkozó

konkrétumokat fog mondani 
a pártok exponenseinek.

Ugyancsak a mull héten napvilágra 
riilt a felsőházi jogkör kiterjesztésére 
natkozó törvény javaslat egy állítólagos
vezete. Beavatott helyen tudomásunkra 
hozók, hogy

ez sem hivatalos tervezet és még a fel
sőházi jogkörre vonatkozó javaslat ter

vei sem készültek el
ez igazságügj’mlnlsztériumban. Ez annál 
is meglepőbb, mert — amint azt Darányi 
Kálmán miniszterelnök már több ízben 
kijelentette — a felsőházi javaslatot még 
a választójogi reform elölt, tehát valószí
nűleg mdr októberben a Ház elé terjeszti a 
kormány.

A független kisgazdapárt valamennyi 
eddig napvilágot látott alkotmány jogi ter
vezettel foglalkozni fog szezónnyitó érte
kezletén, amely lehetséges, hogy nem az 
eredeti elgondolás szerint augusztus 19-én, 
hanem már

augusztus 15-én, vasárnap 
lesz. Ezen a napon ugyanis már Budapesten 
fog tartózkodni a párt vezére, Eckhardt

Reggelig

Tibor, nki — mint értesülünk — a párt 
képviselői és felsőházi tagjai előtt részle
tesen ki fogja fejteni úgy a választójogra, 
mint a felsőházi reformra vonatkozó el
gondolásait.

A hírek szerint ez a kisgazdapárti érte
kezlet foglalkozik

a Ház alelnöki állásai
betöltésének kérdésével is. Értesülésünk 
szerint ezen az értekezleten fogja kimon
dani a párt, hogy amennyiben mégis jut 
egy alelnöki méltóság nz ellenzéknek, — 
ami nem valószínű, mert a NÉP túlnyomó 
többsége ezt egyelőre ellenzi — az esetben 
a kisgazdapárt nem fog ragaszkodni a kis
gazdapártot, mint a legnagyobb ellenzéki 
pártot megillető álláshoz, hanem lemond 
arról a kereszténypárt! Ernszt Sándor ja
vára.

A Spanyolországból Bécsbe emigrált
Mária Antónia és Assunta főhercegnők 
évjáradékért perlik édesanyjukat 
Izabella főhercegnőt

Bécs, augusztus 8.
(A Hétfői Napló bécsi tudósítójától.) Kü

lönös pereskedés indul meg legközelebb 
Pécsben a Szalvátor föhercegi ház női tag
jai között. A nemrég elhunyt Leopold Szal
vátor főherceg két legfiatalabb leánya, Má
ria Antónia és Assunta főhercegnők, , akik 
a polgárháború kitöréséig Spanyolországban 
éltek és onnan tavaly visszamenckültek 
Bécsbe, miután

apai örökségükből származó vagyonu
kat a spanyol köztársasági kormány el

kobozta,
ügyvédjük utján évjáradék folyósítására vo
natkozó tárgyalásokat kezdtek anyjukkal, 
Izabella főhercegnővel. Miután a tárgyalások 
nem vezettek eredményre, a két főhercegnő 
a bíróságra bízta a döntést.

Érdekes megemlíteni, hogy

Izabella főhercegnő, akinek vagyonát 
mintegy 10 millió sülingre becsülik, az 
utóbbi időben rendkívül gyakran sze

repel a bíróságok előtt.
Ugyancsak évjáradék folyósításának megta
gadása miatt nemrég pereskedett egyik fiá
val, Lipót Szalvátor főherceggel és pár hó
nappal ezelőtt mint károsult jelent meg a 
volt nizzai konzul, Corvin kapitány szenzá
ciós bünpörének tárgyalásán. Ezen a tár
gyaláson, mint ismeretes, n““ 
nyert, hogy Corvin kapitány

elsikkasztotta az Izabella 
által reáblzott híres Habsburg családi 
ékszert, a 2 millió slllinget érő „Hor- 
tense dladémct" és azt később Bősei 
Zsigniondnak, az Inflációs idők ismert 

bankárjának kezére játszotta,
aki azt kicsempészte az országból,

megállapítási

főhercegnő

C

A választókerületi tervek 
érdekes kulisszatitkai

Eckhardt nagy beszéde saját elgondolásairól
A politikai élet jelenlegi nyári szünete 

alatt természetesen az egész közvéleményt 
ás a politikusokat is elsősorban az ősszel 
a képviselőház elő kerülő két nagyjelentő
ségű alkotmányjogi javaslat:

a felsőhöz jogkörének kiterjesztése és 
a titkos választójog 

Íoglalko2taja.
A választójoggal kapcsolatban rövid idő

vel ezelőtt napvilágot látott egy tervezet, 
•melynek hivatalos voltát megcáfoltuk, 
majd — közvetlenül elutazása előtt — Da
rányi Kálmán is nyilatkozott, amelyben 
határozottan cáfolta a tervezet hitelességét.

Most egy
újabb tervezet 

került a nyilvánosság elé, amely a járások 
és választókerületek beosztásával foglalko
zik. Ennek hivatalos voltát is megcáfol-

Iák, azonban a Hétfői Napló munkatársá
nak kisgazdapárti körökből szerzett érte
sülései szerint ez a tervezet tulajdonképpen 
a konzekvenciája bizonyos statisztikai ada
toknak, amelyeket a választójoggal kap
csolatban

a kormány megbízásából állított öaz- 
szc “ *“

Kisgazdapárti
néhány szakember.

___  informátorunk sem t 
hogy ez a beosztás valóban a kormány 
vatalos tervezete, csupán azt hangoztatja, 
hogy a statisztikai adatok alapján valószinű- 
lég ehhez hasonló formában fogják meg-

állitja, 
fny hi-

Németország ellenintézkedésre 
készül a német újságírók 
londoni kiutasítása miatt

a külügyminisztérium lapja
flgyelöllszt Is.

A német külügyminisztérium szócsöve, a 
Deutsche Diplomatisch-Politische Korrespondenz 
a benemavatkozási kérdés válságával hozza 
kapcsolatba az angol hajó bombázásának ügyét 
és

feltűnően éles hangon bírálja as angol 
magatartást.

A cikk rómulal arra, hogy a felelősségük 
tudatában lévő kormányoknak most fokozott 
éberséggel kell flgyelnlök a spanyolországi ese
ményeket s őrködniük kell azon, nehogy gát- 
lásnélküli tényezők a zavarosban halásszanak, 
hogy uj bonyodalmakat felidézzenek. A cikk 
közvetve

Szovjetoroszországot támadja a legújabb 
légitámadásért

és rámutat arra, hogy Szovjetoroozország min*  
den alkalmat felhasznál arra, hogy a kibonta
kozást megakadályozza.

— A legaggaszt óbb az a lehetőség, — írja 
végül n Deutsche Diplom/ittsch-Politische Kor- 
respondenz — amelyre a „Detttschland", a 
„Leipzig" és qjás hajók esetéből leszűrt tapasz
talatok alapján számítani lehet, hogy bizonyos 
részről hasonló incidensek előidézésére használ
ják fel az időt. Az nz újabb támadás, amelyet 
valami „ismeretlen" Intézett a Földközi-tenger 
partján, kereskedelmi gőzösök ellen, 

nem biztat semmi Jóval
és a legsúlyosabb bonyodalmak lehetőségeire 
mulat rá.

Aggasztó lehelöséneüröl ír
Berlin, augusztus 8.

A német sajtó érdeklődése a német-angol 
kapcsolatokban bekövetkezett változásra össz
pontosul. ,, ,

Két esemény váltotta ki ezt a rosszabbodást, 
— áliapilják meg a berlini lapok. — Először 
az öt német újságírónak Angliából történt ki
utasítása, másodszor pedig az a körülmény, 
hogy a „British Corporal" nevű angol hajót 
ért támadással kapcsolatban

angol lapok azt állítják, hogy ti bomha- 
Iecaapódáaok német bombák hatásaira ve

zethetők vissza.
A német újságíróknak Angliából történt ki

utasítása miatt Németország elleninlézkedé 
sekre készül. Német diplomáciai és kormány
körökben

a legkínosabb hatást váltotta ki nz angol 
hatóságoknak ez a teljesen váratlanul jött 

intézkedése.
Az angol kormány a kiutasításokat azzal 

indokolta, hogy a szóbanforgó újságírók, ille
tőleg titkárnőik angliai tartózkodása nem kí
vánatos a német-angol kapcsolatok szempont
jából, ezért — mondják beavatott körökben — 

német részről is ennek a szempontnak 
megfelelően járnak el.

A lapok londoni tudósítói közlik, hogy a 
német nagykövetségen is kínos megdöbbenéssel 
fogadták a kiutasítások hírét. A nagykövetség 
ügyeit Woermann dr. ügyvivő intézi, akinek 
utasítására a nagykövetség két magasrangu 
tisztviselője még szombaton délután 

repülőgépen a szabadságát Skóciában töltő 
Hihbentrop nagykövethez utazott

és szóbelileg tett jelentést.
Nagymértékben rontotta azonban a német

angol kapcsolatokat az angol kormány maga
tartása a British Corporal bombázásának ügyé
ben is. Mig az angol kormány abból indul ki 
éz ennek alapján tett máris diplomáciai lépé
seket, hogy a British Corporal bombázása „Ver- 
lenciaeltenes" repülőgépek müve volt,

addig a német Jelentések ennek pontosan 
az ellenkezőjét állapítják meg.

hivatalos német helyen messzemenő következ
tetéseket vonnak le ebből az egymásnak ellent
mondó megállapításokból. A vasárnapi német 
lapok a leghatározottabban állítják, hogy a 
Földkőtl-\engeren történt bombatámndásokat a 
valenciai kormány szolgálatúban álló

. szovjetrepülögépek hajtották végre.
A lapok e tekintetben Spanyolországból érke 
zclt jelentéseikre hivatkoznak és arra a tényre, 
hogy az egyik megtámadott hajó Olaszországi, 
tehát olyan államé, amely a Franco-kor- 
Hiánnyal rokonszenvez. Rámutatnak arra, hogy 
mig az angol hajók megtámadása sem ember 
életben, sem anyagiakban nem okozott kárt, 
addig a ,.Mongiota'‘ olasz gőzös kapitánya a 
bombázás következtében szenvedeti sérüléseibe 
belehalt. A lapok szerint nein lehel közömbös 
az a tény sem, hogy

olass gőzös bombázásánál súlyosan meg
sebesült a nemzetközi semlegesség! bizott
ság állal a halóra köldött holland meg-

Ma boncolják 
a mandula
operációk 
két halottját 

17/ Szent Jrfnos-kórházban történt

le,K5S S10F0K0N Szobarended a fOrddlgaigatóííg 
uAllodálban :
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Ki 
mandulaoperációk és halálesetek ügyében a 
rendőrség tovább folytatja a vizsgálatot. 
Kihallgatták már a kórház gégeosztályának 
ápolóit és ápolónőit, azonkívül több or
vost is.

A kihallgatások eddig még nem vitték 
eredményre a nyomozást, mert

mindenki azt vullota, hogy a legszabály- 
szerübben folytak le az operációk 

és a mandulaoperációknál 
ciós anyag összeállításánál 
vedéi.

A nyomozón addig nem 
Ivabb fordulatot, mig a két holttest bonco
lása meg nem történik.

A rendőrség értesülése szerint 
hétfőn délelőtt boncolják fel 

Orsós Ferenc dr. egyetemi professzor a tör- 
vényizéki orvostani intézet igazgatója és 
dr. Vittray Antal egyetemi tanársegéd az 
Uj Szent Jdnos-kórházhnn " ‘ \
altisztet és a pestkörnyéki gazdálkodó leá
nyát.

A boncolás eredményéről szóló jegyző
könyvet snronklvül megküldik mn/d a fő- 
kapitány tág nak és akkor dől majd cl. hogy 

helye rendőri eljárásnak vrgy

használt injek- 
sem történt lé

is vehet komo-

elhalt kórházi



1. Hollywoodi pletyka
Az Ember Tragédiája 

Salzburgban
Becs, augusztus 8.

(A Ilét/ői Napló bécsi tudósítójától.) Augusz 
fus végén, n salzburgi szezón hivatalos befeje- 
zése után, az ünnepi játékok művészi vezető
sége, mint rendesen, ezúttal is azonnal meg
kezdi a jövő esztendei programul előkészítő 
ini.iik.dalait Megbízható helyről nyert érlesii- 
)' i uik szerint jövőre a Burglheater kitűnő 
példája még fokozottabb munkakörhöz jut, 
mint eddig, amelyből minket magyarokat főleg 
Böbbclivg igazgató tervei érdekelnek, nki Kein- 
h'trill mellcll ezúttal ugyancsak döntő tényező 
l' «z Salzburgban. A Ibirglhcater jeles igazgatója 
ugyanis tervbe vette, hogy Salzburgban is foly
téba a Becsben pár évvel ezelőtt megkezdett 
,7yklus dér Vfilkcr" cimü drámai sorozatot

és elsőnek Madách „Ember Tragédiáját**  
mutatja be,

amely n bécsi Burgthcalcrbeii a ciklus kereté
ben szilire hozott darabok közül a legnagyobb 
színpadi sikert nraltn.

Ilir szerint felsőbb helyen határozottan ro- 
I i.,/mívesnek tartják Röbbcling Ötletét és két- 
Mglclcn, hogy Madách klasszikus müvének 
s/mrehozása Salzburgban, nemcsak

újabb jelentős lépés lesz az osztrák-ma
gyar kulturbnráiság kimélyltésére, 

de tekintettel nz olt összegyűlő előkelő nem-I 
zclközi közönségre megbecsülhetetlen propa-B 
gindisztikus szolgálatot is jelent a magyar kul-l 
túrónak.

Stór függöny 200X280 mérőiben ..
Gittor tüll 1:0 cm. széles, mtr.........
Butorvédő 70 cm széles, mtr............
Paszomány függönyrojt ecrü, 20 cm. 

széles, mtr.................. . .................... 1’ 1-30

Weisz Mariska
Budapest, V. Lipót-körut 22.

Színházi hét
CSIRÁN BÉLA Pcslszenterzsébet polgár

mesterének akciójára a 83.000 főnyi város 
végre színházat kapott, ahol Horváth Ar

ii debreceni színház kitűnő igazgató
társulata játszik. A Néma Leventével 

mutatkozott be a szinlársulnt. Neményi Lili 
játszotta kitünően Ziliát, Agárdy, a néma 
kvcuU Sármássy Miklós volt.

ANDRÁSSY SZÍNHÁZ lesz a neve a Ka
maraszínháznak, amelyet tökéletesen átépí
tenek. modernizálnak, uj forgószinpaddal 
látnak el. Az .átalakítási munkálatok ter
mészetesen hosszabb időt vesznek igénybe, 
ezért Werlheiiner Elemér és Bródy Pál uj 
színháza október vége előtt nem nuillial 
meg. I'gyanúkkor a régi Andrássy-uti szín
ház bán is folynak nz átalakítási munkála
tok. 1/1 viszont a Nemzeti Színház Kamara 
Színháza számára alakítják át.

HALHATATLAN SZERELEM címen nagy
sikerű turnét rendezett dr. Forró Pál kiváló 
iió Losonczyval és Schwcidn Oszkárral, a rádió 
volt karragyának társaságában.

TIZENÖTÖDIK jubiláris szezonját nyitja 
meg szombaton este a Teréz-köruli, amikor 
Bulla I lma fellépésével László Miklós nagy
sikerű darabját, a dr. Kerekes Móriát újítja fel.

Ili 'SZÓN ÖTSZÖR tálalták n Körözött Lip- 
thóyt a Kéményseprő vendéglőben, ahol ez a 
kedves, mulatságos Harmath Imre operett 
szinrekcriil. A jubiláris este közönsége sokat 
tapsolt a főszereplőknek. Ilclly Ferencnek. 
li'ilfd'i Katicának, Béliért Marikának, Vidor 
Ferikének. Keleti Lászlónak, Erdélyi Editnek 
és Türk Bertának.

BEFEJEZTÉK Holtai Jenő első magyar 
filmjét, a Illést, amelynek főszerepeit 
Lázár Mária, Törzs Jenő, Csortos Gyula, 
Jávor Pál, Gervay Marira és Rajnai Gábor 
játsszák A Művész film máris uj produkcióra 
k< szül, Zilahy Lajos szüzséjét filmcsili meg.

VIKTOR, az abbazial strand közismert 
kitűnő és daliás fotoriportere — nki hét 
nyelven beszéli rá n képekre n mindkét 
i ' mbeli fiatalságot, pompás ajánlatot ka
pott. Egv ncwyorkl fotoriporler iroda óriási 
gázsival akarja szerződtetni.

BAJOR GIZI vasárnap négynapos „hall- 
g:.tokurára" vonult a Svábhegyre. Négy 
Lapig senkivel sem áll szóba: csütörtökön 
)< . > I kezdődik első hangoslllmjének, Zi
lahi/ Lajos Két fogoly cimü játékának fel
vétele.

ANWJSIPI DA1A| I 
Az ösqtő, a iermószaf,

<8uddyf3$Efl

. JÖWIWÍBAD

A HOLLYWOODI INTIM PISTÁK szol- 
galmas munkálkodásából jól tudjuk, hogy 
nem éppen a film fővárosában székel a 
családi boldogság, a hosszantartó szerelem. 
Hollywoodot, mint az errevonatkozó tudó
sításokból értesülök, a nyugtalan, ideges, 
vibráló élet láza fűti és a dollárhajszáhan 
rohanók szinte vissza se pillanatának ak
kor, amikor cgy-egy közismert sztrárked- 
venc házasságkötéséről vagy ennek felbon
tásáról értesülnek. Éppen ezért talán nem 
is éri a pestieket váratlanul az a hir, ame
lyet egy nemrégiben Hollywoodba kiuta
zott színésznő (egy kitűnő iró felesége) irt 
meg Pestre s melyben részletesen közli Joe 
Pasternak és feleségének, Madgének 
házassági drámáját.

NEMCSAK A SZÍNHÁZ ÉS A FILM
VILÁG, de jóformán minden újságolvasó 
jól ismeri Joe Pasternak nevét. Ez a szim- 
pátlkus, sovány, alacsony fiatalember egy 
kis magyar faluból indult cl Amerikába, 
ahol rövid időn belül igazi karriert csinált. 
Az Universal filmgyár egyik producere lett 
és mint ilyen, előbb Berlinbe, majd Ma
gyarországra jött, ahol kicsit neki is 
k ö s z ö n h e I ő, hogy f ö 11 e n d ü 11 
a magyar filmgyártás. Például 
Gaál Franciskát ő fedezte fel a film szá
mára, egymásután hét nagy filmet csinált 
nz Universal pénzén. Sokat költött a filmek
re, mert amikor az árjaparagrafus folytán 
kitiltották a Gaál Franciska-filmeket, az 
Universal Pastcrnakot visszarendelte Holly
woodba azzal a szándékkal, hogy ott el
ejti és elsüllyeszti a nagy fUmtengerbcn. 
Pasternak, aki nagyon, de nagyon meg
szerette Budapestet, barátait, magával vitte 
szinte az egész pesti vezérkarát, akiknek 
Hollywoodban kenyeret és munkát igyeke
zett adni. Vele ment többek között Kosz- 
terlitz filmrendező feleségével, K irály 
Katóval (Solti Ilermin lányával), kivitte 
magával Félix Joachim són filmírót 
és feleségét. Bulla Licit, az ismert szí
nésznőt, de felesége, Madge kérésére ven
dégül látta a hollywoodi házában Idy 
Cohnt, a gyönyörű, szőke, bécsi uszóbaj- 
noknőt, aki éppen ezidőtájban vált el fér
jétől, Verebes Ernőtől. (Verebes Ernő az
után néhány hónappal színházat, filmsze
replést, csapot-papot itthagyva, hirtelen 
Pasternakékhoz utazott, nyilván volt fele
sége után.) Nos, ezek a magyarok és félig 
magyarok, amikor az elejtésre ítélt 
Joe Pasternak csupán csak százezer 
dollárt kapott egy film elkészítésére, össze
álltak, megcsinálták „A három kis ördög" 
cimü filmet, amely itt Pesten is hónapokig 
volt műsoron, de amely több mint h á - 
r o m milli ó dollár hasznot ho
zott az Universal na k. Az euró
pai balsikeres kalandja után letört Pas
ternak ismét úgynevezett nagyfiú lett Holly
woodban, újra karriert csinált.

MADGE ÉS IDY, a két szőke szépség 
Pesten is a legjobb barátnők voltak. Szinte 
clválhatatlanok. Elegáns pesti éttermek
ben és mulatóhelyeken szinte csak együtt 
lehetett látni a két rendkívül dekoratív fia
tal asszonyt. Nagyon meg lehetett érteni 
Madge elkeseredését, amikor Pasternak 
megkapta hollywoodi behívóját. Semmi
képpen sem akart kiutazni férjével, hiszen 
olyan jól érezte magát abban a baráti 
körben, amely Pesten vagy Bécsben körül
rajongta. Pasternak úgy oldotta meg a 
problémát, hogy Idy Cohnt meghívta ma
gukkal Hollywoodba, pedig Pasternak ak
kor jól tudta, hogy nem a legjobban áll 
szénája a film fővárosában. Amikor sike
rült huszáros vágással ismét az élre ke
rülnie, elhatározta, hogy nagy házat 
n y i t. Villát építtetett s azt ragyogó fény
űzéssel akarta berendezni. Lakberen
dező művészt hozatott Ncwyorkból, 
aki hozzákezdett a munkához. Ez a new- 
yorki ur azonban a lakás helyett inkább 
a két szép asszony felé fordította figyel
mét és igy történt, hogy n barátnők hirte
len elidegenedtek egymástól, majd Madge 
azzal a meglepő kijelentéssel állt férje eic: 
i» d i n i akar, mert szerelmes lett g la
kásberendezőbe. Tudni kell azt, hogy 
Madge, mint fiatal leány, annakidején az 
Universal gépirókisasszonya volt, akit Pas
ternak mellé rendeltek Berlinben. Paster
nak később elvette titkárnőjét, akivel két 
évig élt boldog házaséleict. Madge nem 
hallgatott [érje marasztaló kérésére, cso
magolt s a félig kész villából R e nó b a 
utazott, az expresszválások városába. Igy

KOMÉDIA
Szombaton megn.»*lUt 
Ter*zkürutl fe»inp»<* 

Hulla Elma 
felléptévelDr.KepeKesmária

Unió Miklós 
darabja, valamint a jAM* 
tott eaenzéelAa kabaré
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történt, hogy két héten belül Pasternak 
ismét szabad és [ügyetlen ember lett, akit 
most már az elhagyott jó barátnő. Idy 
Cohn igyekezett megvigasztalni. Az ' 
zetet teljes siker koronázta, mint 
ivoodi hirck jeleritik, Idy Cohn 
Pasternak jegyesek.

JOGGAL KÉRDEZHETNÉ mindenki, 
hogy mi történt Verebes Ernővel, az 
ismert táncosszinésszel, akit történetünk
ben kissé elhanyagoltunk. Verebes Ernő, 
ez az uranyos és tehetséges [latul színész 
Hollywoodban nem birkózott meg o/i/U 
gyorsan a nehézségekkel, mint ahogyan 
azt Pesten remélte. Nehéz küzdelmeket 
folytat most is a létért és talán emiatt ma
radt alul abban a küzdelemben, amelyet a 
már hatalma és karrierje csúcsán levő 
Pasternak oly sikerrel vívott a szép Idy-ért.

2, Stefániái Imre 

a nőkről

— AZ ÖTVENÉVES FÉFIKOR, kúlönö- 
sen a művészé, az alkotás teljességének, az 
érzelmek és szenvedélyek bölcs ökonómiá
jának kora — állapította meg egyik rend
kívül érdekes cikkében Zsolt Béla, aki az 
ötvenéves Stefániái Imréről, a Zeneakadé
mia nagyhírű professzoráról irt — egy 
színházi lap tavalyi számában. Különösen 
érdekes átfutni ezt a cikket, amelyben 
Stefániái Imre vall a nőkről,, hiszen a 
Zcnekakadémia jelenleg állásától felfüg
gesztett professzora ellen, éppen egy leány
növendéke naplójának adatai miatt indult 
és folyik a szigorú fegyelmi eljárás. A 
nagyhírű professzor, az elegáns művész, a 
volt hercegnői férj, ebben a cikkben rend
kívül érdekesen, de kissé letargikuson vall 
a nőkről és ez a vallomás most különös 
aktualitással bir.

— A nők... — legyint Stefániái és a 
szoba Liszt-kultuszát dokumentáló képeire, 
szobraira és ereklyéire mutat — Liszt Fe
renc az ideálom. Neki is a zene volt min
dene, de persze, a nőkkel neki is sok 
baja volt. A muzsikus nem tudja elke
rülni a hisztérikát. Aggastyán volt 
már Liszt, amikor egy veszett nő rálőtt, 
merényletet követett el ellene. Rajongó nő
csapat követte és ez nem nagy öröm. Van
nak igaz müértői a művészetnek a nők 
között is, de nem ez az általános és disz- 
tingválni nagyon nehézl ötvenes fejjel el
mondhatom: igen, voltak örömeim, örö- 
mccskéim, kellemes percek, de voltak bő
ven csalódásaim is, nagy csalódásaim is' A 
második ö t v e n esztendőmtől 
várom, — és fiatalosan felnevet — hogy 
megtaláljam a boldogságomat.

— „Bejártam kétszer a világot", de nem 
nő volt az igazi élmény és nem nő volt az 
igazi inspirátor. Nem titkolom, tömegével 
jelentkezett a nők rajongása, de ezzel v i- 
g y á z ni kell a szerep lő muzsi
kus n a k. Megírhatja a halhatatlan szim
fóniát, de ha nem sikeres ember, ha nem 
látják a tapsorkán felett, akkor a nő szá
mára rendszerint elveszett. A nők lelkese
dése könnyen csap át szerelembe és ez izzó, 
de megbízhatatlan érzés, ötvenévesek let
tünk, viszont valljuk be, a nők dolgá
ban nem lettünk sokkul oko
sabbak. Ez az az iskola, amit nem lehet 
abszolválni. Da capo... az ember újra 
és újra beiratkozik, ameddig csak 
él és ha megbukik, más iskolába megis
métli az osztályt...

Mélyen tisztelt fegyelmi bizottság, felmen
tést kérünk!

igyckc- 
holly- 

és Joe

Kun Magda és Gyerggai 
István pesti színpadon.
Kun Magda és Gyergyai István, a Lon

donban élő kitűnő magyar müvészpár Föl
des Jolán Férjhez megyek cimü filmjének 
főszerepeit eljátszani érkeztek meg Buda
pestre. Innen New-Yorkba akarnak utazni, 
mert a Brodway-r*  köti szerződésük. Több 
pesti színház, igy a Vígszínház és a Belvá
rosi Színház is szerződési ajánlattal kereste 
fel a müvészpárt, hogy a szezon elején egy- 
egv darabban fellépjenek.

Holnap reggel különben a Hunniában 
először áll a magyar hangosfilm-gép elé 
Kim Magda.

Halászcsárda 
Keszthelyen 

,,Bársony Rózsihoz"
Gyakran megtörténik, hogy népszerű 

sztárokról szappant, kölnivizet, vagy akár 
valamely ételt elneveznek. Az azonban elő. 
szőr történt, hogy egy egész vendéglőt ke- 
reszteljenek cl egy színésznő nevére. Készt- 
helyen, ahol Vaszary János rendezésében 
nyolcvantagu szinészgárdával most forgat
ták le a 3:1 a szerelem javára cimü operett 
filmváltozatát, a Balaton partján egv 
csárda van, ahol a napi fáradságos munka 
után vacsorázni és szórakozni szokott a 
szinésztársaság. Pénteken fejezték be a 
külső felvételeket. Estére nagy vacsorára 
várta a művészeket a halászcsárda. Bár
sony Rózsi felcsapott szakácsnénak, hatal
mas kondorban halászlét főzött, abból a 
halból, amelyet aznap Dénes Oszkár, meg 
Toldi Géza és Sindelar futballsztárok fog
lak. A filmgyártó cég egyik főnöke, Tschuk 
Imre és Zsoldos Andor, a produkció veze
tője cigányokat hozatott és igy vidáman 
állt a művészbál hajnalig. Ennek a nagy 
murinak emlékére a csárda élelmes tulaj
donosa nagy táblát festetett s szombattól 
fogva igy hívják a vendéglőt: „Csárda Bár
sony Rózsihoz"

Föld Aurél kibérelte 
a Royal Színházat

Sokáig folytak a kulisszák mögötti tár
gyalások a Royal Színház bérletéért, amely
re az idén már nem reflektált a Vígszínház. 
A tárgyalások szombat délben lezárultak, 
amennyiben Föld Aurél, a Városi Színház 
igazgatója aláírta a szerződéséi a Royal 
Színház háztulajdonosával. A szerződés sze
rint Föld Aurél, illetve a mögötte álló tőke
csoport veszi bérbe egyelőre

három évre, de további opcióval
a színházat.

Színházi körökben megelégedéssel beszél
nél erről a megoldásról, amellyel, úgy lát
szik, hogy révbe kerül ez a sokat hányatott 
szinházhelyiség sorsa és amelyet igy meg
mentettek a szinészek számára. Föld Aurél 
operettet és vígjátékot szándékozik játszani 
a most szervezendő társulatával az uj szín
házában.

CjliiOnj^'uk

hogy a kánikulában bemutatott filmek kö
zött egészen szokatlan valőr Annabella uj 
filmje,

FÉNYEK AZ ÉJSZAKÁBAN, 
amelyet a Fórum játszik. Annabella egy pi
lótanőt alakit, akit társai el akarnak válasz
tani szerelmétől. A filmben tgy egészen 
ragyogó és izgalmas légi felvételt csodálha
tunk. A rendezés szellemes, bár a mese kissé 
vontatott. Francia film sok erényével és 
kevés hibájával. Annabella bűbájos lénye, 
átszellemült profilja, okosan ragyogó sze- 
mei nagy nyeresége lesz Hollywoodnak 
ahova most a művésznő kiutazott.

CHARLIE CHAN AZ OLIMPIÁN 
címmel a kínai mesterdetektiv újabb izgal
mas történetét kapjuk a Rádiusban. Charli® 
Chan Kaliforniától a berlini Olimpiáig ül’ 
döz egy tolvajt, aki egv ellopott találmány
nyal menekül és egérutat próbál nyerni a 
stadion útvesztőjében. Érdekes és mulatsá
gos a film. Sajnos, ugyanezt nem mondhat’ 
juk el a

VERONIKA
cimü németnyelvű, de magyar gyártmányt 
filmről, amely a Royal Apollóban kerül 
színre. Rendkívül érdekes áruházi felvéte
lekkel indul, de a ragyogóan fotográfiáit 
lömegjclenetekben nem találjuk a filmme
sét. Hans Moser kitűnő, a többiek alig ér
dekeltek. A szombat nagy premierje a City-*  
moziban zajlott le. Címe

ARANYLAKODALOM,
érdekesen és finoman tálalt film három g«’ 
iteráció erkölcsi összecsapásáról. A szaba
don flirtölő leány, a folyton bridgelő mama, 
az, egyéni életet élő apa, a szorosabb erköl
csi kötelékben élő nagyszülők szembenálló 
tása bár banális, de mindig időszerű. A m*  
met nagy érdeklődéssel nézi a közönség.
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Hőség!
A Meteorológiai Inté

zet jelenti vasárnap dél
ben:

Egész Európában túl
nyomóan derült idő 
uralkodik és csak SAd- 
ciában és Ukrajnában 
van eső. A szárazföld 
nyugati partvidékein

kissé hűvösebb. Középeitfópánák nyugati 
felén azonban a hőség még egyre tart.

Hazánkban vasárnap reggelig elszórtan 
több helyen volt kisebb eső, de öszefiiggö 
esöterűlct az ország észak- és délkeleti ré
szein alakult ki.

A Balaton vizének hőfoka Keszthelyen 24, 
Siófokon 23, Balatonfiired, Boglár és Kené
sén 22, a DunaViz hőmérséklete Budapesten 
18 fok volt.

Vasárnap délben a hőmérséklet {Budapes
ten 28 fok. a tengerszintre átszámított lég
nyomás 7G1 milliméter, gyengén emelkedő 
irányzatú.

Várható időjéráS a következő 24 órára : 
Gyenge észak: yngati-északl szél. Túl
nyomóan derűit. A hőmérséklet tovább 

emelkedik.

— Kormányfőtanácsosi cím adományo
zása. A kormányzó dr. Bódy László székes
fővárosi tanácsnoknak a magyar királyi 
kormányfőtanácsosi címet adomáhyozta 
Dr. Bódy László tanácsnok a székesfővárosi 
tisztviselők elitjének egyik értékes tagja és 
a magas kitüntetést úgy a városházán, mint 
a polgárság széles rétegei körében osztatlan 
öröm fogadta.

— BÁRCZIHÁZI BÁRCZY GYULA MI
NISZTERI TANÁCSOS VASÁRNAP HAJ
NALBAN MEGHALT. Többheti betegeske
dés után vasárnap hajnalban a Jdnos-szana- 
t óráimban elhunyt bárcziházi Bárczy Gyű la 
iparügyi minisztériumi miniszteri tanácsos, 
ölvenhároméves volt. Külföldön végezte cl 
tanulmányait, tnajd még a világháború ki
törése előtt a kereskedelemügyi minisztérium 
londoni és párisi szakldnácsadójft volt. Ké
sőbb is a kereskedelemügyi minisztérium
ban működött és csak a legutóbbi években 
került át az iparügyi minisztériumba. A 
nagyképzettségü és rendkívüli szaktudású 
bárcziházi Bárczy Gyula tiz nappal ezelőtt 
szivgyöngeséget kapott. Szanatóriumba Szál
lították, ahol lényegesen jobbra fordult ál
lapota és már-már azt hitték, hogy túl van 
a veszélyen, amikor vasárnap hajnalban 
szivszélhíidés érte és megölte. Édesanyja, 
özvegy bárcziházi Bárczy Istvánná, két fi
vére: bárcziházi Bárczy István miniszter
elnökségi államtitkár és bárcziházi Bárczy 
Elek miniszteri osztálytanácsos, valamint 
kiterjedt, előkelő rokonsága gyászolja. 
Kedden délután 5 órakor tem’tik Bárczy 
Gyulát a kerepesiutl temetőben.

— József Ferenc királyi herceg Várná
ban. József Ferenc királyi herceg és csa
ládja üdülésre Várnába érkezett.

— Rcményl-Sehnelltr T^ijos beszámoló- 
beszéde. Vasárnap Vaskút községben fíeményi- 
Schnéller Lajos országgyűlési képviselő magyar 
és német nyelvek heSzd-molóbeSzédet motidott, 
amelyben azonosította magát a kormány cél
kitűzéseivel.

— Megtalálták a tlfuszgyaniis szombat
helyi honvéd holttestét. A szombathelyi 
posztógyár kul jóban megtalálták Torna Jó
zsef honvéd holttestét. Torna, mint tifusz- 
pyanus beteg szökött meg a kórházból. A 
tisztiorvosi hivatalban huszonkét ember je
lentkezett, akik a tífusszal fertőzőit kút vi- 
i'/bőt ittak. Mindnyájukat beoltották, a kitt 
'izét kiszivattyúzták és fertőtlenítették.

MIIÉIBE ClfinaZJtailHnl
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Helyet az. ifjúságnak! A kor jelszava ve- 
z,’lie a Tabán Bár direkcióját, mikor tij mii- 
soi.ira négy kiválóan tehetséges, nagyszerű dl- 
71/1 szerződtetett, akik azonban még sehol 
’- ’n léptek b | eddig. Do oly bájosak és ügye- 
5l'k. hogy sikerük már eddig is óriási.

— Éjszakai tűz egy njpesti hőrüzemben. 
J iszakn az újpesti Baross*  utca 37. szám 
•dalt tiiz keletkezett Kiszely Lajos mérnök 
í’.. Pál timárnioster hőriizeméhen. A
bóriizemhen, a nagymennyiségű bőráru 
knigban állott. Két óra hosszat dolgoztak a 
tűzoltók, mire cl tudták oltani a tüzet. A 
kár összegét még netn tudták mrgállapitani. 
A tüzet valószínűleg eldobott cigaretta vagy 
FVufaszál idézhette elő. A nyomozás meg
indult.

A Középiskolát Végzettek Egyéves Keres
kedelmi Szaktanfolyamán, Vasit. 0—11, ame- 
*yn Budapest Székesfőváros közönsége tart 
, nP’ n pótbeiratkozások napohként d. e. 11— 12 ig.

Döntő rohamra

Tokió, augusztus 8.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Augusztus 

15-ike előtt két japán hadosztály Tiencin- 
ben, egy pedig Csingtauban partraszáll és 
a japánok azonnal megltidilják a támadást 
a Kiaucsau-Tienan és Ticncin-Piikcu vasút
vonalak mentén. A japán ágyunaszádok 

megütköztek több banditahalóval, 
amelyek közül ötöt elsüllyesztettek. A hadi
hajók később ágyuzták a banditák ötven 
kilométerre lévő várát.

Kínai oldalon a katonai vezetők a kor

Katolikus egyház és zsidó*  
hiffelekezeí elleni izgatásért

eSjárásf índéfoft az ügyészség
130 szekfáríus ellen

Debrecen, augusztus 8.
(A Hétfői Napló tudósítójának telcfonje- 

lentése.) A debreceni ügyészségen lázas 
munka folyik:

százharminc tiszántiill földmlves ellen 
vádirat készül a katolikus egyház és a 
zsidó hltfclekezct elleni izgatás miatt.
A monstre bűnügy gyanúsítottjai vala

mennyien tagjai voltak annak a rejtélyes, 
különös szektának, amelynek

egyik vezetőjét, Gerhardt Zenig német 
fiatalembert letartóztatta a rendőrség, 

majd a törvényszék háromhónapi fogházra 
ítélte.

Jchova isten tanúi — ez a neve a különös 
szektának, amely a katolikus papság s a 
zsidóság elleni éles, gyujtóhangu röpiratok- 
ban izgatott. Ezekkel a röpiraokkal a Tiszán
túlt is elárasztották, de a nyomozó hatósá
gok ébersége meghiúsította a különös szekta 
működését, ártalmatlanná tette Gerhardt 
Zcniget és

mindazok ellen, akik a rl! (lírátokat ter
jesztették s a szektához csatlakoztak,

— VADÁSZATON HIRTELEN MEGHALT 
DÖMÖTÖR AURÉL RENDŰRI-ŰTANÁ- 
CSO& Dömötör Aurél rendőrfőtanácsos, a 
balassagyarmati rendőrség vezetője vasár- 
hap vadászat közben hirtelen meghalt. — 
Megállapították, hogy szivszélhtldés ölte 
meg a népszerű rendőrtisztet.

— Tízezer néző a szegedi szabadtéri já
tékokon. A szegedi szabadtéri játékoknak 
szombati és vasárnapi előadásán liz-lizezer 
főnyi közönség jelent meg. Grösz István, 
szombathelyi püspök vezetésével főpapok
ból álló íáfogatócsoport is érkezeit Sze
gedre. Több mint ötezer főnyi külföldi kö
zönség is volt Szegeden vasárnap.

— Lillafüreden, Mezőkövesden és Eger
ben voltak vasárnap az Asszony hét részU 
♦evfíi. A Nemzetközi Asszonyhét résztvevői 
tasárnap öt autocaron Lillafüreden, Mező
kövesden majd Egerben voltak. Egerben 
Frank Tivadar h. polgármester fogadta 
Őket majd az Országzászlónál ünnepélyen 
vettek részt, ahol Tóth Sándor református 
lelkész, Mrs. Daymond Anglia, Kilty Chca- 
thatn Amerika képviselője beszélt, majd 
Szecskay Györgyné, az amerikai nők névé
ben szónokolt. Végül dr. Széli Sándor mon
dott angolnyelvü beszédet. A vendegek ez
után megtekintették a várost.

A nyomtatott betű kiállítása. Néhány nap 
még és megnyílik a városligeti Műcsarnokban 
4 Nemzeti NuotnlrttványkiúIIitiiS. az «<öhbi 
évek legnagyobb és legmodernebb kiállítása. 
Nem kell a mai embernek sokat magyuraam, 
hogv mit jelent n hiai világban a könyv, nz. 
újság és általában a nyomtatvány. Ezt a hatal
mas szerepel, jelentőséget illusztrálja a Icg- modcrnS és Mszéml&etfibb keretek közt az 
Augusztus 15-én megnyíló kiállítás, amely a 
magyar nyomdászat, srtjtó és papirgyarlus 
seregszemléje lesz.

— Hn*z  u|«áglró nyolevanhnt cikke Magyar- 
ilrszúgról. Rigából jelentik: A Gyógyhelyi Bi
zottság meghívására legutóbb Budapest-n járt iusz baíi és skandináv újságíró 86 (öbbbasó- 
mí és számos képpel llluszlridl cikkben zá- 
nőtt be budapesti benyomásairól. Az egesz 
számottevő balti és skandináv sajtó be eken 
keresztül fdgl.alkoZolt Budapesttel, amelynek 
éjiéit fürdőkulturúját és természeti szépségeit 
néi-tntta elsősorban nt őszinte lelkesedi s e.s a 
Pély rokonszenv hangján. A cikksorozat nyo- 
nán nz utazóközönség részéről hatalmas ér- 
leklődés mutatkozik Budapest iránt

— Szombaton nyit n Komédia. í gy békelmu 
■Idám estél varázsol vissza a 14-én megnyíló. 
COMEDIA Roll, Steinhardt. Solti Hcrhiin, 
fink Berta és Kmochné felléptével hemutrtlja
i „FOLIES CAPBICE" cimü bohózat reviit. |

Mától csak három — Á legszebb filmek reprlzo!
w— ■JBAEBUC (JFANETFE MACDONALD, Rose Maria elówMeokItVC^2S>KL IwBAflkB’WBKL IVEI.SON E0DY) kezdető: S, '47, 10 6.

ÉVFORDULÓ » IMRE)1"’ Évforduló: 5, '.9 6.
METRÓ FILMPALOTA

indulnak a japánok
mány tudomására hozták, hogy teljes egyet
értésben kívánnak együttműködni Csang- 
Káj-Sek tábornaggyal. Amennyiben a tár
gyalások nem vezetnek békés megolásra, 
akkor

fegyverrel állnak ellent a japán 
támadásnak.

A kínai honvédelmi bizottság különben má
sodik ülését is megtartót la Nankihgban és 
elhatározta, hogy a legrövidebb időn belül 
ellentámadást indít a Pektng és Ticncin kö
rül elveszitelt területek visszafoglalására.

megindult az eljárás.
A nyomozás során megállapították, hogy 

a röpiratokat
Prágából szállították Magyarországra 

és itt terjesztették a szekta tagjai között, a 
Nyírségben, majd Bihar- és Hajdumegyék- 
ben kerüllek forgalomba röpiratok és sze
reztek híveket a különös szektának.

A debreceni ügyészségen Altdorfer István 
királyi ügyész folytatja a vizsgálatot.

Másfélezer oldalas iratköteget tanul
mányozott át az ügyész.

Az iratkötegekben olt fekszenek a furcsa 
röpiratok szövegei és azok a vallomások, 
amelyeket a szekta hívei tettek kihallgatá
suk során. Az ügyész

hatalmas (érképet rajzoltatott s ezen a 
térképen tüntette fel azokat a községe
ket, almi a szektának híveket szerezlek 

és a röpiratokat terjesztették.
A különös szekta százharminc híve ellen 

rövidesen elkészül a vádirat s az ősszel a 
bíróság elé kerülnek valamennyien.

— Halálos szerencsétlenség a városligeti 
hajóhintán. Vasárnap este a városligeti 
Vurstliban az Angolpark bejáratával szem
ben lévő hajóhintán egy 30 év körüli isme
retlen iparoskiilsejíi férfi a hintával több
ször olyan lendületet vett, hogy a hajó tel
jes körforgást csinált. Mikor a hinta a 
tetőponton volt és a férfi fejjel lefelé állt, 
elveszhette egyensúlyát és kizuhant. Fejét 
teljesen széjjeizuzla és szörnyethalt.

— A miskolci temetkezés! egylet viharos 
közgyűlése. Vasárnap tartotta közgyűlését 
a Miskolci Polgári Temetkezési Egyesület, 
amelynek autonómiáját és vezetőségét hét 
hónappal ezelőtt felfüggesztette a polgár- 
mester szabálytalanságok miatt. A vasár
napi közgyűlésen ismertették n polgármes
ter határozatát, amely szerint Marttsák Já
nos volt elnök az alapszabályokat többizben 
megsértette, de bűnvádi eljárásra nem 
szolgáltatott okot. Izgatott tagok többizben 
megzavarok zajongással a közgyűlést, úgy
hogy több résztvevőt rendőrök vezették ki. 
A közgyűlés kimondta, hogy a polgármes
teri határozatot megfellebbezi a belügymi
niszterhez.

—• Vörös-Keresztes díszelőadás ■ Nagy
cirkuszban. A Fővárosi Nagy-Cirkusz igaz
gatója az augusztusi amerikai cirkusz-mű
sora kedd esti előadásának teljes jövedel
mét a Magyar Vörös-Kereszt rendelkezésére 
bocsátja.

— Uj cigaretták. A dohányjövedék n MUSz 
állni rendezendő „Horthy kupa1' Nemzetközi 
Vizipóló Torna alkalmából „Sport1* elnevezés 
alti újszerű (a cigarettákat fógzilő papirrugó- 
ZÓSShl ellátott) dobozban, természetes nikotin
szegény dohányból gyártott, különlegesen enyhe, 
mindamellett illatos cigarettákat hoz forga
lomba.

— Színes Invázió a Gálya-áruházban. Buda
pest és a környék közönsége uh»h a külföld is 
felfedezte a Gó/j/a-Aruház nyári vásárját és 
csák úgy kapkodja a slágercikkeket Különösen 
a Gólya fídkóc:i-iiii üzletében fordul meg ren
geteg külföldi, köztük színesek, indiaiak, egyip
tomiak. Mind ámulnak az árak olcsóságán. A 
többi között például 79 fillér a csodaszép nyak
kendő, 1.48 a trikó sporting. Elbűvöli ökot a 
85 filléres táncnadrág, a 2.75 ős sahtiőz kom 
birté 6< a 07 és fél fillérért árusított öt darab 
finom női zsebkendő.

I'hto'm vásár — potom árak. A Lipótvárosi 
Foitnl rt. (Llpól-krf. 25.) czidén is megrendezi 
a már évek óta oly nagy népszerűségnek ör
vendő ' potom vásárt, mely folyó hó 14-ig tart.

A német külügyminiszter és az osztrák' 
külügyi államtitkár tanácskozása. Schmidt 
osztrák külügyi államtitkár vasárnap rövid 
vofarlbergi tartózkodása folyamán látoga
tást tett Nettről h németbirodalmi külügyi 
miniszternél. Találkozásuk alkalmát általá
nos politikai eszmecserére használták fel*  
amelyen Mackensen államtitkár is résztvett*

— Károly király-emlékünnepély Tihanyban. 
Az augusztus 15-i tihanyi emlékünnepélyre ren
delkezésre boésátott különvonat nliguszliis 14-én 
indul Budapest déli pályaudvarról 10 óra 10 
perckor, Kelenföldről 16 óra 25 perckor, Mar- 
lonvúsárról 16 óra 56 perckor és Székesfehérs 
várról 17 óra 51 perckor. Visszautazás Siófok
ról augusztus 15-én 21 óra 15 pőrekor. A két 
napra érvényes kiilőnvonnli menettérti jegyek, 
hajójeggyel együtt 5.50 pengő lefizetése ellené
ben válthatók az Emlékbizottság titkárságánál, 
Budapest, Vili., Baross-utca 10, földsz, 1 és nz 
IBUSz MÁV hivatalos tnencíjegyirodákban.

— A kcnli hercegi pár látogatása Edward- 
nál. Pécsből jelentik: A kenli herceg és fe
lesége vasárnap Szapúry Aulai gróf társa
ságában megtekintette Becs nevezetességeit, 
A hercegi pár vasárnap délután öt órakor; 
gépkocsin Wasserieonburgba utazott.

TÖLTŐTOLL SS
MBIMETEBVA papirAruház■ vBRB'SELffM Kossuth Lnjos-utcH 20. bz.Agl6rla Má||6T0| Membtn

— Rozgonyi és neje lanulmányuljukról meg
érkeztek. Felvételeket ismét személyesen esz
közök.

•*-  Fekete Mária. (Berczetl A. Károly 
misztériuma hét képben). A Magyar Kato
likus Könyvek sorozatában megjelent az 
idei szegedi szabadtéri játékok repertoárjá
nak uj darabja, a magyar vallásos dráma
irodalom egyik fiatal tagjának, nagy figyel
met érdemlő, sok tehetséggel és igazi köl
tői adottsággal megirt misztériuma. A Fe
kete Mária története az 1570-es években a 
tőrök uralom alatt lévő Szegeden játszódik. 
Berczelli őszinte rajongással dolgozta föl az 
tilsóvárosi templom szenlképének gyönyörű 
legendáját, olyan őszinte rajongással, amely 
legyőzi az ill-ott hiányzó drámaírói rutint és 
u Fekete Máriát a legértékesebb magyar 
misztériumok közé emeli. A színpadtechni
kai szempontból előbukkanó hibák azonban 
teljesen eltűnnek a misztérium olvasása 
körben, amikor teljes szépségükben érvé
nyesülnek a Műn soros költői alkotás érté
kel. Egyes részletek, igy a lepke és a gyer
tyaláng tánca, elbájolóan szépek. A könyvet 
Bordás Ferenc hang.dalos fametszetei dí
szítik. A misztérium zenei aláfestése Antos 
Kálmán kongeniális munkája, (E. J.)

Végállomás
Végállomása van a vasútnak, villamosnak, 

van minden embernek, mert minden ember el- 
érkezik arra a pontra, amikor azt kell mon
dania. hogv eddig és nincs tovább. Minden 
emberben él R vágy, minden embernek célja 
elérni valamit, amire erősen készül s amiről 
azt mondja, hogy eddig és nincs tovább. Ez 
:t végállomási

Az olcsóság végállomása mint jelszó szerepel 
a Filléres biüdtház nyári vásárát beharangozó 
hirdetéseken. Az olcsóság végállomása azon
ban nem csupán jelszó, hanem maga a meg
testesült valóság, mert akármilyen szemszög
ből nézzük is a dolgokat és figyeljük a Filléres 
üivuthái által közölt órakat, azok olvanok, 
dininél többet nyújtani teljes lehetetlenség.

A vásár alatt a Filléres Divatházban 198 fil
lérbe kerül egy férfi panama sporting. 78 fit
téibe egv panama rövidnadrág. 95 fillér egv 
pár cottenszövésii nagyon tartós viscosa női 
linrisnyá, 25 fillér egypár lennisz-zokni, 78 
fillér női láncnadrág, crepdechine imprimó 
métere 118 fillér, crepon iinprimó 178 fillér, 
mintás müselyem 58 fillér, 98 fillér egv színes 
üveg vizes kancsó, 168 fillér egv divatos női 
kötött blúz, 6S fillér egypár divatos női keztvü, 
168 fillér egy női mosó háziruha és szövet ti- 
roll nadrág bármely nngvsátfban estik 148 fii- 
lér. Ezenkívül külön asztalokon óriási tömeg 
maradékok, selcjtrs édéntek és egyéb hibát 
cipők és ruházkodási cikkek a csodával hatá
ros olcsó ágakon. z\ Filléres Divatház nvári 
vására teht’t stílszerűen tördeli vásáti jelsza
vát: A< olcsóság végállomásai!



A Hétfői Napló elsőnek közli az őszi futballszenzációt :

A megtorpedózott NBB helyett
uj profiliga alakul országos hatáskörrel

A Nemzeti Bajnokság B-csoportjánaak, a hí
res, söl immár hírhedt NBB-nck hirtelen és 
gyanús körülmények között bekövetkezett ha
lála gyászba borította a futball őszinte bará
tait. Még az sem volt vigasz a számukra, hogy 
n temetésen — miközben n szövetség irattárá
ba helyezték nz NHB tetemét —, fogadalmat 
tellek, hogy jövőre — exhumálni fogják. A | 
futball szakértői tisztában vannak az ilyen | 
gyászszertartások értékével s a fogadalmak ko
molyságával s Igy a beavatottak számára nem 
lehet meglepetés, hogy

az NBB kényes kérdése Ismét szőnyegre 
került.

A magyar futball clilgárdájába tartozó 30 
egyesület panaszt telt a belügyminiszternél az 
MLSz döntése ellen és kéri a legfelsőbb ható
ság gyors döntését, hogy a Zsarnóczay-csoport- 
tal szemben a futballt megvédhessék.

A belügyi döntés gyorsaságán sok múlik. Be
állott a periculum In mora, a késedelem ve
szélye, mert ha szeptemberig nem jönne meg 
a határozat, nkkor ebben a bajnoki évben már 
nem lehelne megvalósítani az annyira fontos 
NBB-t.

Két magas közjogi méltóság 
a futball pártján

A sürgető helyzetre való tekintetlel nz érde
keli 30 egyesület keresell és talált is barátokat.
• kik a futball pártjára Állottak.

Két neves, magas közjogi méltóság 
személyében olyan proleklorra sikerült szeri 
tenni, akiknek közbenjárásától remélik a 10- 
ronkiviili elintézést.

A 30 egyesük! s vele a magyar futball pa
nasza nagyon jogos. Érvényesülni akarnak a 
vidék legjobbjai s hogy az NBB-rc szükség van,
• zt mi sem bizonyítja jobban, mint a profiligá- 
hoz befutóit jelentkezések meglepően nagy 
•zárna. Most, hogy nz NBB eszméje ideiglene
sen megfeneklett, nz egyesületek mind n profi
ligába törekszenek. Bájötlek, hogy

a fejlődés lehetősége nem nz nlszUvetségl 
bajnokságokban vau,

hanem vagy az NBB-ben, vagy n profiligában. 
Ili találjuk n Szombathelyi Haladás, n Tokod! 
USC, n Váci SE. a Szolnoki MÁV, a Simon- 
torn.vai Bőrgyár kiváló csapatait s e pillanat
ban helyszűke miatt a GSE, a DVTK, a Pécsi 
Vasutas, a Szekszárdi TV, a Mezőtúri AC je
lentkezéseit.

Rajtuk kívül még a legnagyobbak anyaegyc- 
Bülctei,

döntse el, melyik keltő kerül nz Ígéret föld
jére; a „nagyok" ligájába.

A francia példa Magyarországon is nagy
számú hívőt talált és mind nz NBB, mind az

ezt pótló, kibővített profiliga felállítása alkal
mával figyelembe veszik és a jelentkező csa
patokat olyan csoportbeosztásba állítják, hogy 
a vasúti költség minél kevesebb legyen.

Szenzációs terv Zsarnóczeyék ellen: 
profiliga 24 résztvevővel két csoportban

A nagyszabású terv kivitelezésére természete
sen csak akkor kerül sor, ha az. NBB ügyében 
a belügyminisztérium már döntött és netán el
utasítja azt, vagy ha kifogynak a várakozási 
időből és nem sikerül szeptemberig a felső ha
tóság döntését megkapni.

A vezérkar ugy tervezi, hogy az NBB meg
hiúsulása esetén elfogadja a profiligába történő 
összes nevezéseket és négy résztvevőt két cso
portba osztva

elindítja at NBB-t pótló profiliga bajnok-

ságait.
Ez egyelőre csaknem pótolja a megtorpedó

zott NBB-t. Jelentkező van elég, a harc meg
indulhat és — a legfontosabb —, ebbe az ok- 
vetetlenkedő, gáncsoskodó amatőr kiskirályok 
nem szólhatnak bele.

A szenzációs terv most ötlött testet, bizalmas 
megbeszélések folynak a kivitelezés módoza
tairól és nem kétséges, hogy a futball vala
mennyi hozzáértő barátja örömmel fogadja..

Horváth Zoltán.

A Sparta egymilliós
deficittel kezd!

Prúga, augusztus 8.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Magyar 

futbalikörökbcn is bizonyára feltűnést fog 
kelteni az a pikáns lény, hogy

a prágni Sparta nem kevesebb, mint 
egymillió csehkorona deficittel kezdi 

meg az őszi szczónl.

Az oroszlános csapat KK-szereplése messze 
elmaradt attól, amit a klub vezetősége várt, 
s a hiány nemhogy csökkent volna, hanem 
növekedett. Drákói rendszebályokat léptet
tek életbe a takarékosság terén, ami alig
hanem a bajnoki táblázatban is megmutat
kozik s aminek valószínűen a Slavia fog a 
legjobban örülni.

Egy mérkőzés: ISO ezer 
néző, SSO ezer pengő — 

Angliában
London, augusztus 8.

(A Hétfői Napló tudósilójától.) Iván 
Sharp, a világhírű angol sportpublicista 
szerkesztésében most hagyta el a sajtót az 
angol labdarúgás évkönyve. Ebben rengeteg 
olyan adatot találhatunk, amely a közép
európai futhallviszonyok ismeretében alkal
mas arra, hogy a klubvezetők lélegzetét el- 
állitsa. így a többi közölt kimutatja a 
könyv, hogy az elmúlt bajnoki esztendő

leglátogatottabb válogatott mérkőzése a 
Ilampden-parkban zajlott le, ahol az angol
skót válogatott mérkőzést játszották. Né
hány néző hijján

százötvenezren nézték végig
ezt a nagy mérkőzést. A bevétel magyar 
pénzben 650.000 pengő volt, ami azt jelenti, 
hogy ez az egyetlen mérkőzés kétszerany- 
nyit forgalmazott, mint a magyar profibaj
nokság egész esztendeje.

nz FTC. nz MTK és az UTE amatőrcsapa
tai Is szívesen bekapcsolódnának,

mert nz annyira fontos utánpótlás anyagát csak 
igy tudnánk incgedzeni n nehéz küzdelmekre. 

Olyan érvek ezek, amikkel vitába szállni 
csak a hatalmukat féltő és megrémített amatőr
vezérek mernek. A részletharcokban sikereket 
értek el ugyan, de az NBB eszméje közeli ro
konságban van n demokráciával, amely min
den csatát elveszít — kivéve nz utolsót.

Ennek nz. utolsó, nagy harcnak az előcsaló- 
rozásai már megkezdődlek.

A Hétfői Napló elsőnek közölheti egy 
rendkívül érdekes terv körvonalait, amiket 
a Nemzeti bajnokság irányítói vázoltak 

fel
és amik már nz ősszel kezdődő bajnoki évben 
is biztosíthatják a legkiválóbb csapatok szer 
VCJ bekapcsolódását a bajnokságba.

Francia öllet, 
mely alkalmazható 
a magyar viszonyokra is

Érdekes, hogy a magyar futball átalakulá
sával csaknem cgyidűben a francia labdarugó- 
•pori tényezői is az álszervezés melleit dön
töttek és NBB mintájára ők is megvalósítják 
a második csoport bajnoki küzdelmeinek rend
szerét. A terv hajszálnyira azonos a magyaro
kéval. A franciák is az címűit évben jöttek rá, 
hogy

at országos B-llga legnagyobb ellensége ■ 
vasúti költség,

amely felemésztheti n városok közötti mérkö- 
tések tiszta jövedelmét. Ezért aztán olyan ter
vezetei kerestek, anv lv ugyan sok várost von 
be nz érdeklődés kőiébe és komolyabb küz
delmeket Is hoz, de ugyanakkor a jövedelme
ket nem a vasultársnságok zsebébe, hanem a 
klubok pénztáraiba helyezi. Hogy ezt elérjék, 
n következő életrevaló és nálunk is meghono
sítható tervvel vágták el a további viták fo
nalát.

A B-caoportb« sorozott egyesületeket négy 
kerületre osztották széjjel a világtájuk sze

rint,
• i egyes kerületek csapatai egymásközl két 
fordulós körmérkőzést játszanak, hogy azután 

négy kerületi győztes újabb körmérkőzéssel

A SPORTEGYKÉZ
évi adománya

A SPORTEGYZSEB
hatheti adója:

24.000 pengő

30.000
Ezen a héten pikáns sorokat írhatott a krónikás a futballtörlénelem könyvébe. A beava

tottak ugyanis diszkréten arról értesültek, hogy az Országos Testnevelési Tanács, amelyet a ma 
£'XT ,K"íf"Cl SpOHTEGYKEZ-nek neveznek, egy évre állítólag 24 ezer pengi
.Xs’al tartozik a" MÍsr í to “ llll"’”ru«ókn»k- ^01 a segélyről persze Szám-

szó sem lehet arról, hogy a leginkább rászoruló NB-egycsületek az általuk befizetett 
összegből bármit is kapjanak.

Ez a diszkrét bír vegyes érzelmeket kellett. Azok, akik részesednek az adományban, tér- 
UninnS*  J'T ö* ÖUek «omtor» JéPet- Az egész magyar futballt reprezentáló Nemzeti 
Bajnokság résztvevői azonban keserű humorral fogadták a tőlük származó, de nem a nevük- 
ben érkező kegyes adomány hírét.

A aportegykézzel szemben önmagukat sportegyzsebnek nevezik
és megállapítják, hogy a gavalléria, amiben nz nmatőrfuthall és nz MLSz részesedik csak 
látszólagos. A 24 ezer pengő — ha egyáltalában megérkezik — valószínűen az egész évre szól.

Ez az egész évi adomány pedig a Nemzeti Bajnokságban résztvevő csapatok hatheti 
testnevelési adójánál is kevesebb.

h "íP h» megtekintjük az Idei KK mérkörémk .dó-
hozamót, amit a Sportegykér keret. Az egyes mérkőzések és a lerótt odó, amely a Sport
egyesei, bSI a Sportegykéz-be vándorolt, a kővetkezői y P

pengő.

pengő

Tiíárai Mlizdesem
a Horlhy-Kupáért

Augusztus 14-től öt napon át Budapestre 
irányul az egész világ uszósportjának fi. 
gyeimé. A Horthy-Kupa küzdelmeit kezdik 
meg ezen a napon és a ber’ni olimpián 
legjobban szerepelt hat nemzet, Magyar- 
országon kívül Németország, Belgium, Fran
ciaország, Hollandia és Ausztria vizipóló- 
csapatai mérik össze itt az erejüket. Nem 
kiesési rendszerrel folynak a küzdelmek, 
hanem körmérkőzéssel s igv minden csapat 
mindegyik csapattal találkozik. Fokozza az 
érdekeségét ennek

a gigantikus nagy versenynek, amelyre 
alig volt még példa,

az is, hogy vele kapcsolatban bonyolítják 
1c a magyar uszóbajnokságot és a magyar
osztrák válogatott hölgyuszómérkőzést is. A 
program olyan gazdag és az ötnapos küz
delem annyira zsúfolt izgalmakkal és az 
uszósport minden szépségével, hogy méltán 
megérdemli a közönség körében máris meg
nyilvánult óriási érdeklődést.

Vasárnap hnmaíáaa
utnnlí ittenit
23 ewezüs

Nehéz napok előtt áll a magyar evezőssport 
Négy nap múlva Amsterdamban megkezdődik 
az Európa-bajnokság s ott meg kell védeni a 
két év elölt Griinauban keservesen megszer
zett Nemzetek Diját és jóvá kell lenni u tava
lyi olimpiai kudarcot. Erre most a magyar 
sporttársadalomnak minden reménye meglehet. 
A magyar evezőssport ugyanis csaknem a leg
utolsó óráig szinte

példátlan erőbcdobással
készült a nagy küzdelemre. A csepeli Dunai
ban tartották nz utolsó tréninget, amelyen a 
szövetség egész vezérkara is megjelent Per
eiéi György vezetésével. Hautzinger Sándor 
dr. szövetségi kapitány motorcsónakjából néz
hette végig a Hétfői Napló munkatársa az 
utolsó „hadgyakorlatot". Először a válogatott 
nyolcas tűnik fel, amelynek a legénységét a 
Hungária adta. Remek húzások, sima, egyen
letes c.sapások: mintaszerű az evezés. Végig
megyünk velük az egész pályán s bár könnyen 
eveznek, idejük belül van a 7.10-en. Haulzin- 
ger nem szól egy szót sem, de a szeme meg
elégedéstől csillog. Azután a négyesek tűnnek 
fel. Itt az egy-kél hibát Hautzinger árgusszeme 
nyomban felfedezi és motorcsónakja olyan hir
telen Ívben fordul a „bűnösök" felé, hogy 
csaknem kiesünk belőle. Még meg sem érke
zünk, a négyes már észrevette a bajt és ön
ként javít. Aztán a Szandtner-fivérek dubiója 
kerül műsorra. Pompás a formájuk. Lassan 
sötétedik s csak nehezen lehet kihajtani az 
evezősöket a vízből.

Hautzinger két és fél órás tréning után a 
következőket mondotta:

•— Köszönetét mondok a Hétfői Naplónak, 
mert ama kevesek közé tartozik, akik a ber
lini kudarc után sem fordultak el tőlünk. Az 
nmslerdaini küzdelmekről nem beszélek most, 
saját szemükkel láthatták, milyen formában 
vannak az evezőseink. A Hétfői Naplón keresz
tül üzenem a magyar közönségnek, hogy Am
sterdamban tudni fogjuk a kötelességünket és 
ha beleszakadunk, akkor is niegvédjük a Nem
zetek Diját.

1*
A ragyogó kondícióban levő és remekül fel

készült gárda egyébként vasárnap reggel hét 
órakor elindult Amsterdam felé. A huszonöt
főnyi versenyző-teamet Hautzinger Sándor dr. 
vezette Amsterdamba és búcsúztatásukra a szö
vetség vezérkarán kívül a nagyszámú hozzá
tartozók és barátok serege jelent meg.

Hungária—Latin . . . 741.—
Ferencváros--Slavia , a . 4.301.57
Admira—Sparta . . a . 612.90
Ferencváros—Vienna . . . 2-319.80
Ferencváros—Vienna . a . 2.333.50
Ferencváros—Austria , < . 4.87 7.24
Ljpest—Austria .... 5.239.17

öl hét alatt több mint 21 eeer pengőt Ha pedig ehhea hoaristómitjuk még a aaeptem- 
beri I erenevrtrns - Laeio donlömeces, tehAt a hatodik hét hozaméit, amely a ezakórlök Alii. 
I4«a szerint meg lógja haladni « SOOO pengőt, akkor valóban áll a tétel: a SporteooWz egy év 
"lápnak' “n"yU “ "ma,5rf“tl>“I>iiak, mint amennyit a Sportcgyneb hat hét alatt ae adó- 

ren6e“-t'’"‘°“’t'‘ kí*,,el0 '■''r1'1 «• ,m‘n ~ 'Syelór. - •> NB csapatai egyedül töp.

Már csak szerdái}? válthat kedvez
ményes bérletjegyet

a Horttiy-Kupa
uiziDölö-merKözőseira

Mind az öt napra szóló 8-pengős 
jogy ára bérletben

csaK 26 pengő!
A 3-pengős jegy mind az öt napra 

összesen w pengő 
stb.

A magyar—nőmet 
vizípö!ö-mőFköző3ra

augusztus 15 éré
mar csah néttów légy Kapható 

.Tegyek elővételben a napilapok ki
adóhivatalainál, a szinházjegyír0' 
dákban, a Magyar Úszó Szövetség
ben és a Nemzeti Sportuszoda pénz
táránál válthatók.
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A Hungária galamb wszel 
futbaiimaiaiissai KűsziiiteK 

a szezonnyitű derbire
HUNGÁRIA—NEMZETI 4:2 (1:1)

A pálya Úgy héz ki, mintha valami vidéki 
hgénvegylet majálist tartana: a Hungária- 
játékosok már jóval a játék kezdete elölt a 
pályán vannak és kapura rugdosnak. A 
Nemzeti később kerül elő. Itt a Hungária fog 
nyerni! — hallatszik innen-onnan — mert 
tizenöt játékosával aligha bir majd a Nem
zeti. Annyira barátságos a mérkőzés, hogy 
még a kapuválasztással sem gyötrik magu
kat a játékosok. így áll fel a két csapat: 
Hungária: Szabó — Kállai, Bíró — Sebes, 
Túrái, Dudás — Sas, Mfillér, Cseh, Kardos, 
Titkos. Nemzeti: Angyal — Kővágó, Flóra 
— Túli, Balogh, Stalai — Fenyvesi, Sztan- 
csik, Kisalagi, Bihúmy, Molnár.

Nagyon gyengén indul a játék. Látszik 
a játékosokon is a hosszú szünet. A Hun
gária csatársora néhány szép támadást ve
zet, de az első komoly helyzet Bihúmy 
előtt nyílik: hat lépésről legjobb napjaira 
emlékeztető bombát küld a — kapu fölé. 
'Müller is észrevéteti magát, egyéni játék 
után előbb hatalmas lövést küld a kapus 
gyomra tájára, majd pár perc múlva of- 
szájd gólt is lő. Cseh állandóan ofszájdon 
tanyázik. A bíró mindig észreveszi, de egy- 
izben mégis sikerül a taktikája. Balogh luf
tot, Cseh elfut a labdával, Flóra annyira 
megilletődlk, hogy hazraVágódik előtte s 
most mát csak a kapust kell kidriblizni s 
benn az első gól. 1:0.

Túra! Igen Jó, ő a csapat lelke.
Cseh pazar trükkjei mind sikeresek, de 
mégsem megy a játék. Müller ereszt meg 
most néhány lövést, de mind fölé megy.

— Elmehetne Lumnitzerhez tanulni! — 
mondják a tribünön, de a válasz Is hamar 
megjön:

— Éppen galamblővést tanulnif
Cseh most kétszer is kitör, de Kővágó 

mindkétszer megakadályozza a góllövés- 
hen. Az utolsó percekben Tűit 40 méterről 
éles lövést ereszt kapura s a lapdát, a nyá
ron kedves pocakot eresztett Szabó be
szedi. 1:1.

Szünet után Müller helyett Horváth II., 
Titkos helyett Szabó 111. és Szabó helyett 
^Újvári játszik, mig a Nemzetinél Sztancsi- 
kot Kolozs helyettesíti. Az első percekben 
'Újvári két pompás elvetéssel észrevéteti 
magát, de később annál több a hiba.

Kardot elleti tüntet most a közönség, 
de az álmos csatárt nem lehet felébresz
teni. Érdekes gól esik most. Cseh emberbe 
lő, a visszapattanó labdát a saját feje fö
lött átemeli, s igy üres helyzetbe kerülve,

A Fradi ellátta a
FERENCVÁROS—BAJAI TURUL 7:1 (3:1)

A Ferencváros a következő csapattál állt 
íel: Trenka (akit a jövőben Tihanyinak ne
veznek), — Deák, Korányi, — Laky, Lázár, 
Székely *— Jászberényi, Kiss, Sárosi dr..

Az Újpest legázolta
a Bratislavat

ÚJPEST—BRATISLAVA 8:1 
Pozsony, augusztus 8.

(A Hétfőt Napló tudósítójának teléfonjelen- 
tése.) tettet főnyi kösOitoég előtt az Újpest 
kitűnő játékkal, nagy biztonsággal győzte le 
fia.|át Otthonában a magyar proflcsnpatok ré
mét, az FC Bratlslavát. Már a 6. percben Zsen- 
gellér lövése táncol a possonyl hálóban. 110. 
A 18. percben Kállai húsz méterről hatalmas 
bombát kUld a háló jobbsarkába. 2:1. A kö

Feltűnő magyar válasz 
a bécsi futball-kamartlláknak
XI Hétfő! Napló bécsi közlésének érdekes következményei

A Hit főt Napló legutóbb feltűnést keltő cikk
bon ismertette azokat a kíméletlen bécsi láma- 
dósokat, amelyek a magyar futball vezetői, kü- 
lohösert pedig Fodór Henrik dr., az NB ügy
vezetője ellen elhangzottak Azzal gyanúsították 
,npS a magyar sportdlplomafát, hogy fondorla
tos módon akarja lehetetlenné lenni a KK 
bécsi titkárságát és a nagy súlyt jelentő pozí
ciót Fodor Henrik akar|a megkaparintani.

Már akkor jeleztük, hogy a vádak larlhatát- 
Innok és az érdekéitek bizonyára nem fognak 
szótlanul elmenni a tendénclózuí támadások 
mellett. Így is történt, mert Fodor Henrik dr. 
rendkívül érdekes és leleplező vólrtszál a Hétfői 
Napló nagy nyilvánosságán keresztül juttatja 
cl a bécsi futbdll-kamarilla ciméte.

A KK bécsi titkárságának állítólagos ma- 
Rvár „megfúrásával'*  kapcsolatban — mondotta 
fodor dr, « következő A Válaszom. Nem

tartok senkit olyan korlátoltnak, hogy magyar 
ember részéről feltételezze FisClicr Mór meg
támadását. Flschcr Mórhoz 30 éves sportharát- 
ság fűz. Mindig hangoztattam. hogy rá a ma
gyar futbnllnak óriási szüksége van. Mikor el
kedvetlenedett és vissía akart vonulni, én be
széltem rá, hogy megmaradjon.

— Ebből következik, hogy Flschcr Mórt a KK 
elnöki tisztségében Stlüéscn tótom és minden 
körülmények között támogatom. Ez nzotihaií 
nem zárja ki. hogy nz ő vezetése alatt álló KK 
ténykedéseit kritika tárgyává tegyem, különö
sen ha azok nem felelnek meg a szabályoknak 
Elvégre Fist brr Mór is ki van léve annak, mini 
dlnök. hogy a bizottság olytn döntését is kény
telen akceptálni, nmeivel ni akar

a szabályok ellenére
U bo«. lly.n «Mlb.n 6 «»k íjyet leh.ln.i /«■

sarokba lő. 2:1. Kardos két lépésről is ké
pes eltalálni a kapus hasát, amiért har
sogó kacagás a jutalma.

Szabó elfut a védők mellett, két ember 
mellett is elhui s túlsó felső sarokba bom
báz. 3:1. Sas beadását a belsők elhibázzák, 
de Szálló lll.-nak biztos a lóba. 4:1. Cseh 
Matyi Szabó Hl. beadását maga elé fejeli, 
de nem éri el s négykézláb mászik a labda 
Után, hogy befejelhesse a kapuba, de persze 
ez nem sikerül. Jó ideig nevet a közönség 
a furfangos csatáron. Az utolsó percekben 
járunk, amikor Fenyvesi beadását Újvári 
magasan felugorva megfogja és kecses moz
dulattal az odafutó Molnár lábára ejti, aki 
akaratlanul megszerzi csapata második gól
ját. 4:2.

GÓLESŐS UZSONNADÉLUTÁN 
RÁKOSLIGETEN

Vasárnap Rákosligetre rándult a Phőbus 
hadgyakorlatozó csapata. A rákosi válogatott 
volt az ellenfele, ha — tisztelet ne essék — a 
8:0-ás vereség után ellenfélnek nevezhetjük a 
derék rákosiakat. A félidő 6:0 volt. Ragyogó 
formában van máris a Phöbus — védelme,

BOGNÁR ÚJRA A SZEGEDBEN
Szeged FC—Szegedi rostás 7:1 (3:1). A tisza- 

parti metropolis csapata első mérkőzését a 
szegedi postások együttese ellen játszotta s azt 
könnyű sétagaloppban 7:1 arányban fölényesen 
legyőzte. A mérkőzésen játszott Bognár, a Sze
ged volt játékosa, aki legutóbb a prágai DFC 
játékosa volt. Játéka megelégedést keltett s 
így bizonyos, hogy újra leszerződik a Szeged 
FC-hez. Ugyancsak játszott még Fodor is, a 
Soroksár volt játékosa, akinek szerződtetése 
tárgyában a Szeged FC csak később dönt.

HÓRI VÁLOGATOTT FORMÁBAN
Szombathelyi FC—Budai 11 1:0 (1:0). Gyenge 

mérkőzés. A gólt Palkovits fejelte. A nagyobb 
vereségi öl Bőrt tüneményes védése mentette 
meg a budaiakat. Lykát a biró feleseiéiért ki
állította.

A BLASZ-NAK NEMCSAK A VEZETŐ
SÉGE GYENGE?

KÖLASZ—BLASZ 3:2 (1:0). A két al- 
szövetség csapata Vácott érdekes mérkőzést 
játszott Érdekes volt a meccs, mert a 
BLASz vereséget szenvedett. Eddig csak a 
vezetőség volt gyenge, most már a csa
pat is?

Balassagyarmatról Jelentik: Budafok— 
Balassa TSE 5:1 (3:0).

Főiskolai válogatott—Csepelt TK 3:2 (2:1).
A lelkes csepeli amatőrcsapat igen kemény el
lenfele volt a párisi főiskolai világbajnokságra 
készülő főiskolásoknak.

balaiak — baját
Toldi, Gyetvai. A Ferencvárosnak óriási 
sikere volt, különösen Sárosinak, aki igen 
jó napot fogott ki. A gólok közül Sárosi 
ötöt, Gyetvai és Kiss egyet-egyet rúgott, mig 
a bajaink gólját Kovács szerezte.

zönség lelkesen ünnepli és nagy objektlvitáMal 
tapsolja meg a szebbnél-szehb újpesti akció
kat. A 20. percben állandó Újpest támadás kö
zepette Kocsis gyilkoserejii bombája a bal felső 
sarokban köt ki. 3:0. A pozsonyi támadások
ból, amelyek szórványosak ugyan. Jávor szé
pít az eredményen. 3:1. Szünet után Újpest 
úgy játszik, ahogy akar é» Zsengellér, Kocsis, 
majd pusztai góljaival tönkreveri a jóképés- 
ségü hazai csapatot. Mérkőzés vígén a közön
ség melegen ünnepli a magyar futballistákat.

———

mond/ azonban a magyar sport érdekében 
nem kívánatos. Ilyenkor a ml feladatunk, hogy 
a bizottság ténykedéseit kritika tárgyává tegyük 
és ezzel a jogunk kai mindenkor élni fogunk, 
mert ez — kötelességütík.

— Természetei — folytatta Fodor dr. — hogy 
az ilyen kritikának

mindig vah éle a KK titkára ellen, 
hiszen a titkár feladata a bizottság munkájának 
olyan irányítása, hogy nz a szabályoknak min
denben megfeleljen. Én Gerő dr.-t személyileg 
nagyrabecsülöm, munkásságát elismerem és azt 
az adminisztrációt, amit a KK-ba bevezetett, 
tökéletesnek tartom. De az úgynevezett sport- 
politikai működését úgy, amint 10 éven át 
egyetlen egyszer sem, most sem találom kifogás- 
talannak. A budapesti közgyűlésen is kifejtet
tem, hogy

ő a magyaroknak nem igazi barátja! Nem 
emlékszem egyetlen konfliktusra 10 év alatt
— pedig volt egynéhány —, amiben ő mel-

■

Nagy fölénnyel győzték le 
a magyar aszúk az osztrákokat

Klagenfurtból jelentik! Az osztrák-ma
gyar uszómérkőzés második napja teljes 
niagyaf siker jegyében zajlott le.

A magyar úsrőcsapat 48:32 arányban 
fölényen győzelmet brfltnlt a legjobb 

osztrák uszógárda fölött.
A nagyszámú közönség lelkesen ünne

pelte a magyar úszókat.

„Sajnálom, hogy nem vagyok 
akaszfófa, négyen lógfak rajiam!“ 
— lihegte Baló Elemér a Színészek—Droguisták 
gyilkoshumoru futballmeccsén

SZÍNÉSZEK—DROGéISTAK 9:1 (1:0)
Enyhe kifejezés a megbolygatott méhkas 

jelző a Millenáris pálya környékének jel
lemzésére. Ma van a Színészek—Drogulsták- 
mcccs, a magyar futball vasárnapi legna
gyobb attrakciója. Autók és villamosok ont
ják n nézőket az öreg Millenáris kapui elé. 
A tribünök majd leszakadnak az — ötszáz 
néző stllya blatt. Klülhck a lázrózsák n 
nézők arcára, de még igy is van néhány 
ülőhely jegyüzéreknél, akik a nagy melegre 
való tekintette! ventilátorral kombinálva 
kínálják pénztári áron a felvásárolt jegye
ket. Pokoli hangzavarban futnak ki a játé
kosok az aluljáróból. A droguislák hosszú 
fehér üzleti köpenyben futnak a pályára és 
íidvözlik a közönséget, a szinés/ek paróká
val, szakállal állnak sorba a közönség előtt 
és üdvözlésként háromszoros „Gázsi !“-t 
kiáltanak. Székely István biró sípjelére Ágay 
Irén rúgja a kezdőrugást.

Rúgása szépen száll és a kezdőnigás egy
általán nem vall —- kezdőre. A Millenáris
pálya híres betonteknőjében megkezdődik 
a nagymosás... bocsánat, a nagy mérkő
zés. Meg jön a közönség hangja. Felharsan 
a tribünön a fergeteges biztatás.

A szinészcsapat gyilkos iramban kezd. 
Baló Elemér olyan gyorsan fut le a közé
pen, mint egy női harisnyán a szem. Állan
dóan a felpaprikázott színészek támadnak. 
László Andor tiszta gólhelyzetbe kerül, de 
várja a — súgót. A nagy gólhelyzet oda
van. A törpe Zoli mint taccíbiró, félárbocra 
eresztett zászlóval szaladgál a tnccsvnnalon, 
néha megunja magát és létra segítségével 
füvet szed. Fodor Oszkár szemmcllálható- 
lag kerüli a droguisla csatárokat. Ugylát- 
szik, tartozik nekik! — mondja egy rossz
májú a tribünön.

Rövid támadás után vezetéshez jut a 
szinészcsapat. Erdős remek haloldali szi- 
nésztámadást indít el s a balszélső lapos be
adása 10—12 lufton keresztül átjut a jobb
szélre és Baló Elemér beguritja a labdát.
1.0.  Révész Vilma taccsbirónak szabálysze
rűen udvarolnak a laccsvonalon, de azért 
mindent meglát. Baló Elemér kitörése Jászai 
Marira emlékeztet, csak nem olyan trngi- 
kiis, mert gól nem lesz belőle. Baló beadá
sát Erdős az ötös vonalon kapásból lövi. A 
lövés nagyszerű, de sajnos, nhm megy el n 
kapuig. Szünet után a droguislák belefek
szenek. Bellák Miklós, a színészek hátvédje 
mesze van legjobb formájától. Nagyon el
hízott. Ebben a félidőben BékeíTy IlHáh 
vezeti n mérkőzést. Kavarodás támad a szí
nészek kapuja előtt és Szőke lövése a sz.i- 
nészbejúrónfii n kapuba kerül. 1:1. M g 
örülni sincs Idejük a piperéinknek, amikor 
Mester közelről vezetési szerez. 2:1. A rövid 
gólelőnyt Darvas egyéni játékkal ismét egn 
lizólja. 2:2.

Fölénybe jutunk a droguislák és egymás
után vezetik n támadásokat. Lohlait, a szí
nészek kapusa hatméteres kapus-kiugrással 
szórakoztatja a nézőkéi és a szemfüles 
Nuísbaum egy llyeh Jól sikerüli kirúgást 
kapásból a balos vonalról a hálóba juttat 
.1:2. Már ugylálszik, hogy a droguislák le
aratják a Imiiért, amikor Mester lapcs lab
dával beállítja a végeredményt. 8:3. A tó*

lénk állt volna. I
Senki se csodálkozzék tehát azon sem. hogfl 

legutóbb a Ferencváros ügyében is ellcnünit 
szavazott.

— Ez az én felfogásom Gerő dr. ellen és ez! 
a legutóbbi események is megerősítették. Na 
vegye tehát senki rossz néven bécsi barátaink*  
nál, ha ;

nem vagyok elragadtatva a KK bécsi ttb | 
kárának sportpolitikai működésétől. I

Éz persze néni jelenti azt, hogy személy! 
ambícióim volnának, mert

eszem ágában sincs Gerő dr. tisztségét el
foglalni vagy elfogadni.

Remélem, rá fognak jönni a többi szövetté*  
gek is, hogy egyedül a magyar javaslat a he
ível: a KK titkársága olt legyen, ahol az elnök 
él — fejezte be rendkívül Jelentős nyilatkozatát 
Fodor dr., amire Bécsből bizonyára heves 
attak Jön.

Rézletes eredmények a kővetkezők! 100 
méteren hátunzás: 1. Lengyel Magyarország, 
1 p 11.6 mp. 2. Gellncr osztrák, 1 p 16.7 
mp. 400 m-ca gyorsuszáa: 1. Gróf Ödön 
Magyarország, 5 p 08 mp. 2. Sobering Auszt
ria, 5 p 14.9 mp. Vlzlpóló: Magyarország—s 
Ausztria 1:0 (1:0). A magyar csapat várat
lanul nagy ellenállásra talált a feltörő ég 
sokat javult osztrák válogatott csapatban, ■

vábbiak során hullámzó játék alakul ki ég 
a nagy hullámzástól a nézők nagyrésze ten« 
geri betegséget kap, a másik része pedig 
derűsen távozott.

Nyilatkozatok:
Baló Elemér: Nagyon fogtnk és Igy néni 

ment a játék. Sajnálom, hogy hem vagyok 
akasztóin. Állandóan négyen lógtnk rajtam.

Kárpátiig Zoltán, a színészek Intézője 4 
Csapatom megérdemelte volna a győzelmet' 
és ez be Is következeit volna, ha Lonlayj 
kapus helyett Weisz Istvánt, az FTC pálya
igazgatóját állítom n kapuba. Ha Wei.sg 
Pista áll n kapuba, ott labda be nem megy, 
jegy nélkül. Székely István tulszigoru biró 
volt és Kecskésnének Szerencséje lesz, ha 
nem hozzá kerül. A mezőny legjobb embere 
kétségtelenül Káldor Jenő. Égéin rokonsá
gát egyedül tartja el. mottó, (

SPORTEPE
Taktika, oh...!

Uj hóbort ütötte fel a fejét fiitballiportunlé 
egén. Divatba jött, hogy egg-egy fontosabb 
mérkőzés előtt elbújjanak a csapatok és az 
„ismeretién hely" hagyképQ romantikájával 
készítsék elő elhasználódott idegeiket a nagy 
összecsapásra. Igaz, hogy az „ismeretlen he
lyet" a klubok hitelezőin kivül rendszerint 
mindenki ismeri, de ez itt mit sem von le a 
cirkusz romantikájából. Az Austrta példáid 
legutóbb mcgcsufolta ezt az általánossá vált 
hóbortos divatot. Nausch, at öreg tréner, fe
jébe vette, hogy megtréfálja ezt a cudar sport
világot. A nagy meccs elölt egész héten a bécsi 
ringen mutogatták magukat és a — Fradi- 
pályán bújtak el a nagyszámú osztrák közön- 
tég szeme élőt. Taktika óh.. .1

JW ——L

KÉTMÉTERES UGRÁS EURÓPÁBAN
Münchenből jelentik: A német-francia 

atlétikai viadalon a német atléták győztek 
103:48 arányban. A versenyek során Weln- 
köla kétniíterea német rekorddal nyerte a 
tnagaaugráat.

Megint Liszkay! Az országúti kerékpár baj
nokság 2. napján megint l.lszkay (Törekvísl 
gvözött. Ideje 6 óra 2 nerc 45 mp, átlnga 33.150 
kin. Második Éles (FTC), 3. Karaki IRSzfcRT).

A RENDŐRÖK MENTETTÉK MEG A VÍZI- 
BÍRÓI SZEGEDEN

Az FTC-StUE vizlpóló hnjnokl mírkfltésnn 
a Szl’E 2:l-es vezetése után nz FTC klegvenli- 
lelt. A kiegyenlítő gólt n közönség nagv elégé- 
dal leli seggel ís zsivajjal fogadta. /\ közönség 
vértnCsetlb része VlzvíirV túróhoz rohant, már 
meg Is ragjid.ik, hogy a vízbe dobják, mikor 
áz odarolwnó rendőrök elkeseredett közelharc 
illán kiszedték n megvadult közönség kefe! 
közül a megrémült túrót \ mérkőzést víg. 
«redméiiyben a« FIG 8i4 (1:1) arány baj
iiyéfté. j
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Egyetlen játékos 300 ezer pengő
London, augusztus 8.

(A Hétfffl Napló tudósítójától). Az angol őszi 
ligiibajnoksdgok megkezdése e ölt, mint mfa- 
kor, most Is nagyszubásu játékosvásárlások 
tartják Izgalomban a hideg angol kedélyeket. 
Ebben az évben mlndcu eddigit felülmúló re-

Országos hölgyrekord a lengyelek
pestszenterzsébeti versenyén

A Magyarországon túrázó lengyel válogatott 
úszó- és vjzipólócsapat vasárnap Pcstszenler- 
zsébelcn az ETC versenyuszodájában vendég- 
•zcrcpclt.

A lengyel vendégek Czyz tábornok, a Len
gyel Úszó Szövetség elnöke vezetésével érkez
tek meg, akiket Dr. Ojtozi Miklós, az ETC el
nöke, Dr. Helle László h. polgármester üdvö
zöli. A lengyelek: Éljen! Éljen! Magyarország! 
felkiáltással válaszollak. A lengyel követség 
'észéről Micielsky h. követ jelent meg.

A mérkőzésen egy lengyel és egy magyar 
rekord született. A 200 in. mellúszásban Beid- 
rich lengyel úszó 2:53.2 mp-es idővel uj len
gyel rekordot; a 100 m.-es hölgy-mellúszásban 
Szigethy-Varga Emőke (BSE) 1:29.4 mp-cs idő
vel uj magyar rekordot úszott.

100 m. hölgy háluszás: 1. Ars BSE 1:34.8 mp. 
400 m. gyorauazáa: 1. Makláry MAC 5:29.8 mp
2. Schftfcr UTE, 3. Margó ETC. 100 m. gyors, 
nemzetközi: 1. Körösi UTE 102.1 mp. 2. Bo- 
hensgv lengyel 1 rf)3.G mp. 3. Makláry MAC, 
Körösi végig vezetve nyert. 100 ni. hölgy mell
úszás: 1. Szigethy-Varga BSE 1:29.4 mp. Or 
azágoa rekordl 2. Szabó FTC 1:31.8, 3. Ács BSE 
1-30.6. 200 m. mellúszás nemzetközi: I. Heid- 
rich lengyel 2'53.2 mp. Lengyel rekord! 2. 
Doszpolv BEAC 2:54.8. 3. Russin lengyel. A 
lengyelek ütemes buzdítása közben úszott len
gyel rekordot! ii kitűnő Heidrich. 100 m. hát- 
uazáa nemzetközi: 1. Karlicck lengyel 1:14.C

NEVETŐ SPORT-NAPLÓ
Szinte divattó vélt manapság, hogy a fut

ballisták papái tárgyalnak szerződtetésről a 
klubokban elhelyezkedni kívánó fiaik nevében. 
F.gy ilyen futballista papa e napokban beállí
tott Faragó Lójához és felajánlotta fiát a „Bu
dai 11“ részére szélsőcsatárnak.

— Gyors mozgású a gyerek? — kérdezte 
Lója mester felcsillanó érdeklődéssel.

— Az én fiam olyan gyors — magyarázza 
büszkén n papa —, hogy komért rúg is saját
maga be is fejeli...

★
Spéci, a Hungária legendás trénere megláto

gatta pólyús magányában az ifjú Mándil, a 
magyar hátvédipar nagy reménységét. Egy da
rabig kézben tartotta nz rug-kapáló csecsemőt, 
miközben nz ifju marna, aki maga is nagy 
fulbnlldrukker, váratlan kérdést intézett a 
Mesterhez:

— Mondja, Spéci, jó hátvéd lesz a fiamból?
— Mi nz, hogy jó hátvéd lesz — szól Spéci 

komolyan —, már most érzem, hogy nagyob
bakat rúg, mint az apja...

¥
Sárosi doktor mesélte egy baráti társaság

ba n:
— Gyerekek n 6:1-es Auslria-meccs előtt fur

csa dolog történt velem. A pólyára jövet meg 
akartam nézni az órámat és megdöbbenéssel 
vettem észre, hogy az óra nincs a zsebemben. 
Minden zsebemet alaposan kiforgattam, de az 
óra nőin volt sehol. Lehangoltam bosszan
kodva mentem le az öltözőbe és csodák cso
dája, a polcon találom az órámat.

— Ez hogy lehel? csodálkozik kórusban a 
baráti kör.

— Tudjátok, ez ugy lehet — vágja ki Gyurka 
—. hogy nz órám egy félórát sietett és — előbb 
odaért ... 

*

Az atlétikui bajnokságok előlti utolsó 
nagy verseny már a megszokott kisszámú 
közönség elölt folyt le, pedig ezúttal a MAC 
Hősük Emlékversenye bővelkedett a pom
pás eredményekben.

A 800 m-es versennyel kezdődött meg 
nz izgalom, uz első hat 1.59-en belül futott' 
Folytatódott a meglepetés Szabó Emire 
15 2 mp-cs gátidejével, amely szintén fel
tűnően jó eredmény. A távolugrás is egy 
uj nagy tehetséget hozott Gyurica szemé
lyében. Küzdelem nélkül állította be a r 
kordot Gyencs, ami mellett nem lehet el
ismerés nélkül elmenni. Majd a nap leg
szebb versenyében, 1500-on Szabó a 3:52.6 
mp-es régi rekordot adta át a múltnak. 
Várszegi is kidobta a régen esedékes re
kordját.

Az eredményekből látható, hogy
■ bajnokságokra óriási formába 

rüllck az atléták,
r igy nz idén, reméljük, európai 
eredményekkel gazdagodik a rekordlistánk. 
A részletes eredmények n következők:

f»00 m. síkfutás: 1. llnrsányi BBTE 1.54.5 
mp. 2. Dr. Istenes MAC 1:54 8 mp. 3. Pro- 
hásxka MTK 1.56.5 mp.

Sulvlükés: 1. Dr. Darányi MAC 14 93 m. 2 
Rákhely ARAK 13 87 ni. 3. Horváth MAC 1385 
páter.

re

ke

ni vóju
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kordtaszegekért cserélnek gazdát n legjobb 
lal>dariigójútéko.sok. A legtöbbet eddig a búj
nak Arsenal fizetett, mert nem kevesebb, mint 
háromszázezer pengőt adott Boyn Jones-érl, 
n Wolverliampton Wanderers kitűnő játékosá
ért.

mp. 2. Farkas UTE 1:16.2 mp. 3. Schflfcr UTE. 
100 m. hölgy gyorsuszás: 1. Ács BSE 1: 11.8 
mp. karbcnvulással. 2. llarsányi BSE 1:11.8 
mp. 3. Polgár UTE 1:18.2 mp.

Az uszómérkőzések után került sor az ETC 
—Lengyel válogatott nemzetközi vizipóló-mér- 
kőzésre Fürbcr Oszkár bíráskodása mellett. 
Eredmény;

Ixngyclország—ETC 5:3 (3:2).
Izgalmas küzdelem után nyert a lengyel vá

logatott a jóképességü magyar csapat ellen.

Vojtek és Bábel Zsófi
a Balaton hőse

Siófok, augusztus 8.
A Balaton-átuszó bajnoki versenyek va

sárnap derűs idő kedvezett, 
verés és kedvező északi szél mellett indul
tak a versenyzők. Hat férfi és négy hölgy
versenyző vette fel a küzdelmet, amelynek 
győztese Vojtek János BSE lett 3 ó. 53 p. 
7.4 mp. idővel. Páhok István MTK, a má
sodik helyezett, tíz méterrel lett második, 
ideje 3 ó. 53 p 43.2 mp.

Hölgy versenyben 1. Bábel Zsófia FTC 
4 ó. 43 p. 8 mp. 2. Záhonyi Anna FTC.

A kis hullám*

Müllcr Wudi vasárnapi játékához sokan gra
tuláltak Preiszmannak, aki boldogságtól ra
gyogó arccal fogaflta a drukkerek ömlengéseit. 
Az egyik vérmes drukker szabad folyást en
gedett veleszületett kíváncsiságának:

— Mondja, Józsi bácsi, hogyan sikerült még
is visszatartani Müller Wudit?

— Nagyon egyszerűen! — mondja Preisz- 
mann. — Müller szétnézett több francia város
ban, de visszahozta Budapestre a — honvágy...

A Ganz TE veszít, a Beszkár nyer:

Kutrucz tréner a tét

Kutrucz Jánosra, a Vasas és a

a BSZKRT trénere volt, de a 
rezsimvállozásával „szabadlistára"

A Ganz-gyári TE évek óta a másodosz
tályú középcsapatok életét élte: hosszú 
évek sora óla nem sikerült helyezést elérnie, 
pedig minden lehetősége megvolt hozzá. 
Pálya, felszerelés, anyagiak, vagyis — min
den. Az őszi szezonban is hol jól, hol rosz- 
szul szerepelt a csapat, ugy hogy a szezon 
végén a 7. helyen kötött ki.

A télen trénert választott az egyesület. A 
választás " ' ......... , _ ___  N _
BSZKRT egykori kapusára esett, aki éve
ken át ' 
BSZKRT 
került. A Ganz TE választása nagyszerűen 
sikerült, mert

nz uj tréner n hetedik helyről a máso
dikra hozta fel n csapatot és nz igy be

került nz első osztályba.
A BSZKRT köreiben érthető feltűnést 

keltett Kutrucz János nagy sikere s mint
hogy a neves tréner a BSZKRT tisztviselője, 
máris mozgalom indult meg, hogy újra az 
ő kezébe adják a villamos csapatot.

110 m. gátfutás: 1. Szabó MAC 15.2 mp. 2. 
Levente BIK 15.6 mp. 3. Jávor BSzKRT 16 mp.

Távolugrás: 1. Koltai BBTE 7.20 m. 2. Gyu- 
ricza BSzKRT 7.06 m. 3. Eördög PEAC 7.01in.

Rúdugrás: 1. Zsuffka MAC 3.70 m. egyedül 
indult!

100 in. síkfutás: 1. Gyencs MAC 10.4 mp. or
szágos rekord beállítva. 2. Kovács BBTE 10.6 
mp. 3. Nagy MAC 10.7 mp.

1500 m. síkfutás: 1. Szabó Miklós MAC 3.51.8 
mp. országos rekord! 2. Rútonyj MAC 3:56.8 
mp. 3. Aradi DEAC 3:58.2 mp.

Dlszkoszvclés: 1. Kulilzy BBTE 46.27 m 2 
Madarász BSzKRT 40.10 m. 3. Remet* * MRTSE 
4196 m.

400 in. síkfutás: 1. Vadas MAC 48 9 mp 2 
Gorkói BBTE 49.4 mp. 3. Trocsányi MAC 51.2 
mp.

4x100 staféta: 1. Kombinált (Gyenes IL, 
Nagy, Kovács, Gyencs 1.) 42.3 mp. 2. Főisko
lai válogatott 42 5 mp.

Magasugrás: 1. Sólyom KEAC 180 cm. 2 
Rovó UTE 175 cm. 3. Barca MRTSE 170 cm.

Gerelyvetés: i Várszegi József TFSC 70.15 
m. Országos rekord! 2. Papp MAC 60.80 m.
3. Rúkhely ARAK 60.02 m. Acélszalaggal Vár
szegi dobása 7022 ni.

51.00 m. síkfutás: 1. Csapiár MAC 15:07.6 mp. O Ilii’ , t „ ... .2. Német MAC 15.09.4 mp. 3. Szilágyi UTE 
15:22.4 mp.

Ilármpsugrás: 1. Somló MAC 14 11 m 2.
Magyar FTC 13.39 in. 3. Gilly FTC 13.22 m.

15x400 staféta: 1. MAC 13 23 mp. Legjobb or
szágos eredmény! 2. UTE A 13 39 mp. 3. 
UTE B 13:42 7 mp _____________

Vasíapsot Kapóit Bcmra-neru 
Darfur nagy Somában

A vasárnapi versenynap föversenyét, n Vó . 
lasztmányi dijat a favorit Borúra derű nyerte 
nagy stílusban. Az államfő színeit ■ hordozo 
Balbinus-kanca győzelme rendkivül népszerű 
volt, s az első hely közönsége, mint egv ember 
tapsolt, amikor a nagyklasszisu kanca hosszak
kal ellenfelei elölt ért a célba.

A Dunai handieapben a Szent István-dij elő
zetes favoriljn, Darfur vizsgázott kondícióból 
jelesre. A Sanlorb-mén győzelme a Szent Ist- 
ván-dijban ezekután csak egészség kérdése.

A nyári szünet utáni első két versenynap 
eredményei azt igazolják, hogy a vitéz Pintér 
istálló óriási formában van.

Részletes eredmények:
Cinkotal dij.

2. Prímás (4) Esch. 3. 
F. m.: Timole.cn (8) 

,,„r, ________ z22„,!':, Bitang (10)
Vrábel, Luck (12) Gosztonvi, Hédié (20) Keszt
helyi, Feireflz (8) Mihalovics. Fejhossz, 2% 
hossz. Tol.: 10:19, helyrre: 12, 14, 12. Bef.: 
39, 28.

1. Boss (P) Balog.
Csaba (2,'í) Klimscha. 
Nagy Géza, Szcpes (4) Csapiár,

Gátverseny-handlcap.
1. Bánom is én (8) Tóth A., 2. Regulus (14) 

Cseszkovics, 3. Cigánybáró (5) Stankovics. F. 
ni.: Wait a liit (3) Singer, Pandúr (6) Blazsek, 
Kiszombor (6) Blaskovics, Naso (6) Bal J. II., 
Brezova (8) Balázsovics, Fóth (4) Szele, Argu- 
inent (12) Mészáros. B/< hossz, Ys hossz, Tót.: 
10:91, helyre: 21, 61, 20. Bef.: 2947, 263.

Dunai handlcap.
1. Darfur (4) Teliseink, 2. Nordland 

Klimscha, 3. Mayerling (2) Félix. F. in.: Rü- 
diger (10) Nagy G., Cabala (6) Csapiár, Turan-

(6)

Augusztus 14-én és 15-én d. u. 8 órakor

Magyar Lovaregylet versenyei
dót (6) Bihari, Ereszd el (5) Klimscha, Jonat- 
hán (4) Csömöri. B/< hossz, % hossz. Tót.: 10: 
66, helyre: 20, 18, 15. Bef.: 513.

Választmányi dij.
1. Borura-derii (5:10) Teltschik, 

(2>4) Gutái, 3. Moulin Rouge (10) 
F. in : Cipó .10) Szentgyörgyi, Bohó _ 
bach. 6 hossz, 54 hossz. Tót.: 10:18, helyre: 
13, 15. Bef.: 38.

Nyeretlen kétévesek versenye.
1. Bric á Brac (254) Balogh, 2. Vinkó II 

(2%) Félix, 3. Faun (4) Klimscha. F. m.: La
gúna (10) Esch, Arisztid (10) Gutái, Oculi (3) 
Teltschik, Mécs (20) Kupái G., Dohos (8) 
Szentgyörgyi, Hadrión (10) Keszthelyi, Muki 
(16) Vrábel, Torbágv (10) Csapiár, •/< hossz, 
254 hossz. Tót.: 10:27, helyre: 13, 13, 14. Bef.: 
10:42 és 61.

2. Dominó 
Kovács L.
(3) Weiss-

VI. Ilnndicap.
(10) Kolonics, 2. Vaklárma (10)
(4) Pfendler. F. in.: Pénz .3) Fé- 
(2) Simics, Minek (6) Horváth K. 
Ribenszky, Nimród (10) Bihari, 

.......... ‘ ’ Tót.:

1. Helouan
Alt, 3. Doboz 
lix, Kékes II.
II., Baka (25)
Babvirág (6) Kajári. 3 hossz, B/« hossz. 
10:75, helyre: 22, 26, 25. Befutó: 10:458, 262.

VII. Handlcap.
1. Napfelkelte (6) Horváth K. II., 2. Epizód

o (7

Beküldendő a vízszintes 1

VÍZSZINTES:
1. Híres dráma dióhéjlar- 

talmónak kezdete /"folytatása 
a függőleges 1.) 11. Nagyon 
kedves lány vagy asszony név. 
12. A görögök a viharban 
segítségül kiáltottak hozzá. 13. 
Nemzetközi tárgyalásokból is
mert város. 14. Most van a 
nap lemenőben. 18. A mai 
fordított világban íme még a 
volt királynékat is fordítva 
írják. 19. Ra társa. 20. Gyak
ran előadják a Nemzeti Szín
házban. 21. Nincsen öröm 
enélkiil.22. E napon. 23. Azo
nos belük. 24. Névelő. 26. 
Mister röv. 27. Görög betű 
28. Ő — németül. 29. Százli
ter röv. 30. Például On elölt 
kedves Fejtő, hogy hol vol
tam én péntek este. 31. Ki
váló orosz iró. 32. A vizsz. 14 
után következik. 33. Múlt idő 
ragja, 35. Uraságod, 36. A 
pince irányába. 37.Amikor ez 
van a Svábhegyen, akkor ke
vesebb az ott lakók száma. 
38. Ennivaló. 39. Névmás. 41. 
Rag. 42. Mátyás világhírű 
könyvtára (kissé magyaro
san).43. B. L 44. Alfonz neje.—- ----------------  —f . 48. Forrón. 49.
ősidőkben fegyver, . ma a keresztrejtvények
ben egy jel. Fejlődünk! 50. Tisztit. 51. Némely 
szalonban a nem szalonképesen nevelnek leg
jobban. (Elég szomorú?)

FÜGGŐLEGES:
1. A vízszintes 1 folytatása. 2. Lőnév. S. 

Pusziit. 4. Sirdogál. 5. Kínai város.-6. Vissza- 
ilyen lehet valaki a sikerült fogyókúra után 
7. Gyerünk már haza. 8. Tiszteletbeli röv. 9. 
Enyém — latin nőnemben. 10 Keresztnév. 12.

(8) Bihari II., 3. Dongola (1%) Teltschik.
in.: Adamas (5) Weissbach, Dongó (12) Nagy 
G., Svlva (12) Szele,' Pozör (8) Klimscha U. 
Alvajáró (3) Alt, Hozomány II. (8) Mányi' 
Amaranthe (4) Bihari, Széltoló (6) Kajári' 
Nyakh., fejhossz. Tót.: 10:131, helyre: 30 M 
16. Befutó: 10:1002 és 260.

Bécsi eredmények
A bécsi versenyek javarészét magyar lovak 

nyerték. A föversenyt Medina és Bonaparte 
intézték el egymás közt.

I. TRIESTING PREIS: 1. Cudar (2) Vasai.
2. Ullimo (6:10) Schcjbal. 3. Robin Hood (5), 
F. m.: Kniscrjfiger, Pártfogó, Tiro, Rummv 
10:24, 11, 11. 12.

II. TRIBUSWINKLER-HANDICAP: 1. Bobont 
(6:10) Schcjbal. 2. Baldur (l’/e) Vasas. F. in.: 
Courage. Carmen. 10:13, 11, 11.

III. RÉM. D. K. UNC. IIEERES RENN. 
STÁLLE: 1. Brunelle (2) Stielly. 2. Laboré (2) 
v. Czánth. 3. Vivő (3) Horák. F. m.: Mulatság 
Giralba, Vihar. Mafalda 10:40, 15, 13.13.

IV. GROSSES KOTTINGBRUNNER-IIAND.I
I. Medina (3) Csuta. 2. Bonaparte (3:10) Sch.'j. 
bal. F. m.: Amadeo, Fityula, Medardus. 10:55. 
22. 13.

V. GUNTRAMSDORFER HANDICAP: 1, 
Mandariné (3) Valentin, 2 Valentin (154) Vi. 
sas. 3. Vienna (4) Szokolai. F. m.: Telehissi, 

iRol de Romé, Souvenir, Garas 10:40, 16,15,21.
VI. PREIS VÖM SCHNEEBERG: 1. Good- 

night (p.) Holler. 2. Kritikus (2) Horák, J, 
Atta Santors (6) Vasas. F. m.: Bregenz, Back*  
hvlides, Tribus, Biirgerschaft, Szarkaláb. 10:19,
II. 11, 16.

VII. BERNDORFER HANDICAP: 1. Mágnái
(154) Szokolai. 2. Gránát (3’/i) Schejbal íj 
Happv go Cucky (3%) Valentin. F. m.: Ibra
him ben Alischah, Carmen II, Poseur. 10:20, 
!3, 13, 15. __

Duce és Bársony találkozása lesz a szómba, 
tón eldöntésre kerülő Gödöllői dij (6000 PM 
1100 m.) szenzációja. Duce 6254, Bársony pedig 
55*/«  kg. alatt vesz részt a versenyben.

★
A hg. Festetlcs-emlékverseny (12.000 P, 1200 

m.) kerül vasárnap eldöntésre Budapesten. A 
jelentős dijban csak olyan kétévesek indulhat, 
nak, melyek még versenyben nem vettek részt, 
A starthoz várható kétévesek közül Diktátor, 
Mire való és Bonnié a legjobbak.

HÉTFŐI NAPLÓ
Szerkesztik:

Dr. ELEK HUGÓ és MANN HUGÓ
Felelői szerkesztő és kiadó: Dr. ELEK HUGÓ

Szerkesztőség és kiadóhivatal: Erxsébet-körut S. 
Telefon hétköznap és vas. déli 12-ig: 1-S0S-H. Vas. <1. 
1 órától (Aradi-u. 8, Globus-nyomda-: 1-160-43, 1-Í4MI. 
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ELŐFIZETÉSI ÁR: Egv évre 5 pengő. - EGYES SZ.W 
ára: Magyarország 10 fillér, Ausztria 20 Groschen. Fran
ciaország 1 fánk, Jugoszlávia 2.50 dinár, Németnritif 
15 PL, Olaszország 1 líra, Románia 5 lei. Csehszlovák:! 

1 ík.

függőleges 1, valamint a rejtvényben megtalálható dráma címe-és

Bácsi — faluban. 13. Másik bácsi — másik ■ 
luban. 15. Az osztálytársak többnyire ezek- 
Kömives ur nejének ennyivel kell többet ,r 
mint a férjének. 17. Ennek kimondását l 
közmondás követeli. 18. Hercegovina 
22. Csapat. 23. Zudit. 24. Csapadék. 
dós. 31. Orosz biológus (1849—1919). j”. 
szélei. 85. Kettőzve: lónynév. 37. ^des*  ; 
egyik megszólítása. 38. Oo. 30. Tiltás. 40. 5• 
borjú. 42. Vissza: Rómában sej van 
43. Bizalom. 45. L. Ü. 40. Engem — latinul. 
47. Ne társa. 48. Vii széle. ,n
______ __ _________________ (Gratzer
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