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Két éra alatt két gyilkos 
merényletet követett el 
a revolveres soffőrbandita. akit hajnali 
csata után elfogtak a Keletinél

Vasárnapra virradó éjszaka félegy óra 
tájban egy harminc-harminöt évesnek 
látszó, 175 centiméter magas férfi, aki ru
házata után ítélve az iparos osztályhoz tar
tozhatott, odasietet a öezerédy-utca sarká
nál állomásozó BI. 944. rendszámú szürke
taxi sofőrjéhez, Fischer Ferenchez. Az is
meretlen férfi izgatott hangon a következő
ket mondotta:

— Szabad a kocsi? Ki kellene mennem 
sürgősen Pestszenlőrincre, ahol egy fontos 
ügyben van tárgyalásom, legkésőbb egy 
órára ott kell lennem.

A sofőr kijelentette, hogy szabad a kocsi 
és a jelzett időpontra a meghatározott he
lyen lehetnek.

— A házszámot pontosan nem tudom, de 
majd kopogok ha a ház közelében leszünk.

Merénylet 
a taxisofőr ellen
A taxiautó ezután elindult utasával az 

Orczy-uton és az üllői-ulon keresztül, Pest- 
szcntlörinc felé. A községet már el is hagy
ták, a Szemere-major közelében jártak, 
amikor

a sofőr revolverdörrenésre lett figyel
mes

és sofőrülés mögött lévő üvegablak dara
bokban hullott szét. Fischer Ferenc sofőr 
izgatottan nézett hátra, hogy tulajdonkép
pen mi is történik az autóban. A titokzatos 
lövöldöző utas felugrott az ülésről, kinyi
totta a taxi ajtaját és a revolvert a sofőr 
felé irányítva, erélyes hangon igy kiál
tott:

— Azonnal hagyjad el az ülést és
add át összes értéktárgyaidat és pénzed, 
mert különben keresztüllőlck, mint egy 

kutyát!
Fischer Ferencnél nem volt se revolver, 

sem más védekezési eszköz és az elhagya
tott vidéken még segítségért is hiába kiál
tott volna, nem számíthatott senki közbe
lépésére. A sofőr szorongatott helyzetében 
megadta magát és

teljesítette a revolveres rabló parancsát. 
Átnyújtotta patkóalaku pénztárcáját, amely
ben egy- és kétpengősökben 23 pengő volt, 
azonkívül egy tíz pengőről szóló bon is volt 
a tárcában. Az amerikai stilü rabló ezután 
maga is átkutatta a sofőr zsebeit, hogy nem 
maradt-e ott valami értéktárgy vagy pénz. 
Amikor meggyőződött, hogy áldozata telje
sen ki van fosztva, újabb utasítást adott a 
sofőrnek. Megparancsolta neki, hogy kurb- 
jizza fel az autót, mert azzal tovább akar 
hajlani. Fischer engedelmeskedett ennek a 
Parancsnak is. Amikor az autó indulásra 
készen állt, a revolveres bandita

■ fegyver agyával kétszer fejbevágta a 
sofőrt, mire az ájulton esett össze. 

Ezután a rabló felszállt a taxira és azzal 
elmenekült.

A kirabolt taxisofőr sérülései szerencsére 
Konyebb természetűek voltak és pár percig 
tartó ájultság után magához tért. Amikor 
’ellápászkodott a földről, az első dolga az 
'olt, hogy valahol rendőrt találjon és azzal 
a rendőrségre menjen. Egv ideig tartó ered
ménytelen kutatás után találkozott az utón 

Jstván rendőrőrmesterrel, akinek 
előadta izgalmas élményeit. A rendőr egy 
kispesti orvoshoz vezette először Fischcrt 
” azt megkérte, hogy mossa ki és kötözze
he fejsérüléseit. Első segélynyújtás után] 
azután útnak indultak Budapestre a fökapi-l

tányságra, hogy ott jelentést tegyenek a 
nem mindennapi rablótámadásról.

Két óra után ért be a rendőr és a kira
bolt taxisofőr a főkapitányság központi 
gyületérc. Ott először rendörorvos vizsgálta 
meg Fischer Ferenc sérüléseit, azután hoz
zákezdtek részletes kihallgatásához.

Gyilkossági kisérlet 
a Korona-szállodában

A taxisofőr kirablása ügyében még jó
formán meg sem kezdődött a rendőri nyo
mozás, amikor

a Thököly-ut 2. sz. alatt lévő Korona
szállóból jelentették a gyilkosság! kí

sérletet
és az azt követő eseményeket.

Hajnali két óra tájban a Korona-szálló 
portásánál, Tritics Antalnál egy izgatottan 
viselkedő férfi jelent’ meg, aki négypengős 
szobát kért vasárnap reggelig. Bejelentő
lapjára Bentkovszky Pál nevet irta be és 
úgy szerepelt, mint 33 éves gépkocsivezető, 
akinek a régebbi lakása a városszéli telep 
195. sz. alatt volt. Az uj vendég közölte a 
portással, hogy reggel vidékre szándékszik 
utazni. Alig pár percig tartózkodott azon
ban a szobájában, amikor becsöngette a 
portást és annak utasítást adott, hogy 

hívja út sürgősen a szállodába
a közelben lakó Dobronokl Mária 26 éves 
rendőri felügyelet alatt álló nőt. Egy pengő 
borravalót adott a szolgának és az rövide
sen meg is érkezett a nő társaságában. Dob- 
ronokr Mária, amikor megpillantotta Bent
kovszky t, nagyon megijedt és

el akart szaladni.
A leány ugyanis öt esztendeig közös ház

tartásban élt a sofőrrel, de napirenden vol
tak közöltük a veszekedések, mire otthagyta 
a házsártos embert. Bentkovszky azonban 
elzárta a menekülés útját,

a nő elé ugrott, leteperte a földre, majd 
rázárta az ajtót.

Ezután erélyes hangon felszólitota, hogy is
mét térjen vissza hozzá. A nő nem válaszolt 
erre a felszólításra, mire a sofőr

fojtogatni kezdte
és izgalmas dulakodás keletkezett közlük.

A nőnek sikerült végül is kiszabadítania 
magát a dühöngő ember karjaiból, az ab
lakhoz rohant és azt felszakitotta. Dobro-

A budapesti japán követség 
vasárnapi szenzációs hivatalos 
nyilatkozata a kinai háborúról

A budapesti japán követség vasárnap a 
következő hivatalos nyilatkozatot adta a 
lávolkcleti helyzetről:

A japán kormány tagjai augusztus 13-án 
Tokióban rentlklvüli minisztertanácsot tar
tottak, amely után a japán kormány főtit
kára a következő jelentést adta ki:

A japán kormány az úgynevezett ojamal 
incidens óta, amelynél, mint emlékezetes, 
egy Japán Icngerésznltiszt életét vesztette,

a leggondosabban Ügyelt az önmérsék-

noky Mária felismerve a közelgő életve
szélyt,

az ablakon keresztül kiugrott a folyó
sóra.

Ebben a pillanatban revolverdörrenés hang
zott el,

Bentkovszky utána lőtt,
azonban a golyó célt tévesztett. A revolver
dörrenésre és a menekülő nő kétségbeesett 
sikoltozására összeszaladt az egész szálloda 
és a személyzet rendőrért szaladt. Egyszerre 
két rendőr is érkezeit a helyszínre. Patto- 
nay Ferenc rendőrőrmester és Nagy XL1V. 
József rendőr. Amikor a rendőrök a szállo
dai szobába érkeztek,

a revolveres merénylő is kiugrott az 
ablakon

és az udvaron a félreeső helyen bujt el. A 
rendőrök minden eshetőségre számítva, re
volverrel a kezükben igyekeztek megközelí
teni a garázda sofőrt. Amikor a közelébe 
értek, Bentkovszky harsány hangon felkiál
tott:

— Hagyjanak magamra! Meg akarok 
halni! Élve nem kerülök rendőrkézre!

Revoivercsata
a rendőrökkel — leleplezés 

a főkapitányságon
A sofőr cl is akarta sütni a revolverét, 

de az csütörtököt mondott. A rendőrök ez
alatt egészen a közelébe értek és megkísé
relték, hogy

kiüssék a kezéből a revolvert.
Az elszánt ember azonban még jóidéig ke
zében szorongatta a gyilkos szerszámot és 
többször

a rendőrök felé célozva, el akarta sütni, 
de a revolver végleg felmondta a szolgála
tot. Bentkovszky, amikor látta, hogy ki van 
szolgáltatva sorsának, a revolvert odadobta 
a rendőrök lábai elé és azután odanyujtolta 
kezeit, hogy kötözzék össze. A rendőrök 
ezután taxiba üllek a revolveres merénylő
vel és bevitték a főkapitányság központi 
ügyeletére. Az egyik detektivszobában he
lyezték el, mig a másik szobában még ja
vában folyt a Pestszentlőrinc határában ki
rabolt Fischer Ferenc kihallgatása. Közben 
az egyik detektív kinyilota az ajtót és va
lamiért átsietett a szomszéd szobába. Az

lés megőrzésére és a teljes tárgyila
gosságra;

Ily módon meg akarta akadályozni azt, 
hogy a sanghajl helyzet alakulása veszé
lyeztesse a békét és a rendet.

Kína azonban lábbal tiporta a fegyver
szüneti szerződést és kihívó magatar
tást tanúsított, amikor rendes csapatait 

Sanghajba rendelte.
Japán éppen ezért Indítványt lett a fegv- 

vcrszüucll bizottság összeülésére és felkérte 

ajtó rövid időre nyitva maradt. Ez a pár 
perc elegendő volt arra, hogy

a kirabolt sofőr felismerje a szállodá
ból előállított merénylőben saját táma

dóját.
— Ez az ember! ö volt az, aki leütött ég 

kirabolt! Nem kell már keresni a támadó
mat, hiszen itt van! — kiáltott föl szinte 
önkívületi állapotban Fischer.

A szerelmes bandita
Rövid idő múlva azután tisztázódott 

minden. A kirabolt taxisofőr tényleg me
rénylőjével találkozott össze a főkapitány
ságon, a véletlen különös szeszélye folytán. 
Bentkovszky Pút, a két bűncselekmény hőse 
arra kérte a rendőrtiszteket, hogy hagyják 
egy ideig pihenni, azután mindent elmond, 
így is történt. Tizenöt-húsz percig tarló 
pihenés után, a teljesen feldúlt lelkiállapotu 
ember kissé lecsillapult és jegyzőkönyvbe 
mondta a történteket. Elmondta, hogy ré
gebben a kéklaxinál volt sofőr, elvesztette 
az állását és az anyagi gondokhoz járult 
szerelmi bánata is.

Halálosan szereti Dobronlki Máriát 
és azt akarta, hogy a leány hagyjon fel 
mostani életével és legyen a felesége. Cl 
azonban nem akart beleegyezni. A sofőr 
kirablását azért eszelte ki, hogy pénzhez 
jusson és legalább egy éjszakát együtt tölt*  
hessen hűtlen szeretőjével. Az volt a terve, 
hogy

hajnalban lelövi a nőt és aztán ő maga 
is öngyilkos lesz.

A revolveres merénylő vallomása közben 
zokogni kezdett és kijelentette, hogy ő, aki 
soha nem volt büntetve, boldogtalan sze
relme miatt sodródott a bűn útjára. Azt is 
előadta Bentkovszky, hogy a taxival az 
Ecseri-ul sarkán lévő cpreserdőig jutott 
csak el, ott elfogyott a benzin, egy darabig 
gyalog jött onnan, majd taxit szerzett és a 
Fiumei-utig vitette magát, ahol egy korcs
mában pár deci bort fogyasztott, azután 
indult el a szállodába. Vasárnap délelőtt 
dr. Dóra Sándor főkapitányhelvettes, a bűn
ügyi osztály vezetője, újból kihallgatta a 
merénylő sofőrt és ugyanazt a vallomást 
tette, mint éjszakai kihallgatása alkalmával.

Bentkovszky Páll rablás, gyilkosság kí
sérlete címén helyezték előzetes letartózta
tásba és hétfőn délelőlt kisérik át az ügyész
ség Markó-utcai fogházába.

a kínai kormányt, álláspontjának felülvizs
gálására. A nagyhatalmak ugyanezt csele- 
kedték. Mindeme lépésekre való tekintet 
nélkül kínai csapatok

behatollak a fentebb említett egyez
ményben körülhatárolt területekre és 
igy ■ sanghajl béke és rend válságos 

helyzetbe került.
A Japán kormány augusztus 13 I ülésén 

a feszült helyzetre való tekintettel foglal- 
kozott
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Most csapüljék,
lm merik, a sajtót, az élő nyomtatott be
llit, azok, akik félnek az őszinte szótól, az 
igazságtól. Most nem csepüllk, nem merik. 
Nem Is Igen nyerészkednek a Műcsarnokba, 
n nyomtatványklállitiísra, a sajtó inegnyo- 
inoritúkáf követeld tilkoscélu nirsterkedök, 
mert tudják, hogy lekókadt fejjel kellene 
rhomfordálnlok onnan, tudják, hogy nem 
nézhetnek nyugodt lelkllsmerettel a diadal*  
más sajtó szemébe és a hatalmas rotációs 
dübörgése nem n humanisztikus, felvilágo
sító munka zenéjének hatna számukra, In
kább hisztériás rohamot váltana ki belő
lük, miképpen hisztériás összeomlást vál
tott ki az egykori angol Edward király
ból Is, hogy fülébe csengett a walesi bár- 
dók szabadságkövclelö, önkénybecsmérlő 
dala. Amióta Gutenberg találmánya szár
nyat adott a betűnek, semmiféle reakció 
nem foghatja be tartósan az emberiség 
száját. Éppen ezért hatalmas és lenyűgöző 
demonstráció a nyomlatványklállltás min
den haladó, szabadságért és szociális igaz
ságért küzdő mozgalom mellett és minden 
diktatórikus törekvés ellen. Ezek a gépek 
Itt — n kezdetleges kézisajtótól a rotációs 
monstrumig — egylől-egylg az emberiség 
fejlődésének legyőzhetetlen eszközei. Szinte 
csodálkozunk, hogy ezek az okos, felséges 
gépek, a tudós és a kultúra pompás termé
kei, nem tépik szét a papírt, amelyre „Irá
nyított" szöveget kell nyomtatnlok. Nem 
tépik szét és nem nyögnek fel. Okosak és 
türelmesek. Jól tudják, hogy azok a sajtó
termékek, amelyek nem n szabadság, ha
nem a parancs jegyében fogantak, rövld- 
élclllek. Landerer és Heckenasl avult ké
zisajtója, amely Itt, szemünk előtt, újra 
nyomja a „Talpra magyar"-t, élő példa 
nrra, hogy az elnyomatás ideje sohasem 
tarthat sokáig. Hogy eljönnek az emberi
ség világos napjai, amelyek megadják a 
sajtónak éltető elemét — a szabadságol.

a helyzet koniolyrafordulása esetén 
teendő intézkedésekkel.

Noha Kína egyedül felelős a helyzet rosz- 
azabbodásáért, a Japán kormány folytatja 
n nnnklngl kormánynál megkezdett tárgya
lásait. hogy Kínát kihívó magatartásának 
megváltoztatására bírja és Igy elkerülje a 
legrosszabbat. Ugyanakkor azonban a japán 
kormány minden szükséges intézkedést 
megtesz a Sanghajban lakó Japán állampol
gárok védelmére.

JapAn komoly intézke
déseket jelent be

Eddig szól a hivatalos nyilatkozat, amely
hez vasárnap árulón további érdekes nyilat
kozatok kapcsolódlak. A késő éjszakai órák
ban összeült minisztertanács ismét megvi
tatta a helyzetet és a kiadóit közlemény sze
rint

„Japán most már arra kényszerül, hogy 
Igen komoly Intézkedéseket tegyen." 

ÍJapán számára parancsoló szüksége mutat
kozik annak, hogy

a zabolátlan kínai csapatok megbünte
tésére erélyes rendszabályokhoz nyúl
jon és a nankhigl kormányt álláspont

jának ujubb megfontolására szorítsa.

Harcias kínai válasz
Sanghal, augusztus 15.

A kínai hadügyminisztérium vasárnap 
Rzinlén érdekes hivatalos közleményt adott 
ki. amely többi között ezeket mondja:

Tekintettel a Japán részről megnyilvánuló 
hódító szándékra, a kínai kormány arra 
kényszerül, hogy

megtegye a szükséges védelmi Intézke
déseket. Kína kész arra, hogy minden 
lehetőt meglegyen a veszély elhárítására.

A kinni kormány azonban kénytelen meg- 
állapítani, hogy

Japán nem tartotta tiszteletben Klua 
felségjogait és megszegte a szerződése

ket.
Kína feltétlenül biztosítja teljesen Jogos vé
delmét. A kínai kormány meg van győződve 
arról, hogy a Kínával barátságos viszonyban 
élő államok teljesíteni fogjuk az általuk alá
irt szerződésekből folyó kötelezettségeiket.

A kinn! minisztertanács elhatározta, hogy 
n kormány feltétlenül Nankingbgn marad.

Kína a körei Jövőben a Népszövetség
hez fordul,

A nemzetközi engedményes terület bom
bázásának vasárnapra újabb áldozatai let
tek. Több nngol é« francia állampolgár fi 
cqy svéd nliampnlqdr n bombdrdz Jrőorflri- 
tfben életét vcstitettr. A kínai katonai ható
ságok szócsöve sajnálatát fejérié ki a nein- 
rrtkür.i engedélyes terület bombázásáért és 
hangsúlyozta*  hogy sajnálkozása annál 

őszintébb, mert az áldozatok között Kínánál 
baráti viszonyban lévő államok polgárai is 
voltak. A legújabb jelentések Szerint, Csang- 
Kai-Sek tábornagy rendeletére

hadbíróság elé kerülnek mindazok a re
pülők, akik a külföldi engedményes 

terület bombázásáért felelősek.
A francia kormány utasította a sangháji 

francia konzult, hogy a város polgármeste
rénél

erélyes tiltakozást Jelentsen be 
a francia negyed bombázása miatt.

összeomlott a japán 
támadás

Paotlngi jelentés szerint,
a japánok Nankau ellen Irányuló táma
dása teljesen összeomlott és a csapatok 
a Ifopel tartományban lévő (Lsangptng 

felé húzódtak vissza.
Ez a város Nankautól tiz kilométernyire 
fekszik délkeletre. Kínai jelentés szerint a 
japánok

több mint ezer embert vesztettek
és a kínaiak tiz japán harci kocsit zsákmá
nyoltak.

Roosevelt fontos 
nyilatkozatra készül

Washington, augusztus 15.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Hull kül

ügyi államtitkár a szombat éjszakai sajtó-

Feléled a politika
A kisgazdák nagy demonstrációra készülnek, a keresz
ténypárt békéjét megzavarta az egyik kemecsei jelölt

Szent István hetére felfüggesztik a politi
kai élet nyári szünetét, csütörtökön, 

augusztus 10-én összeül a független 
kisgazdapárt országos választmánya 

és ez a nagyjelentőségű értekezlet már most 
foglalkoztatja a politikai világot. A közelgő 
másik jelentős esemény a jövővasárnapi ke- 
rnecsel választás. Kállay Miklós egykori ke
rületéért rendkívül komoly és éles lesz a 
liarc két jelölt: a kormánypárti Tharánszky 
Pál volt főispán és a kisgazda, dr. Lipták 
László között — a politika kulisszái mögötti 
izgalmat mégsem a két esélyes jelölt, hanem 
o harmadik, az outsider, okozza.

Már látható jelei Is lesznek a most kez
dődő héten annak, hogy megindult a poli
tikai szezon:

még Szent István napja előtt Budapestre 
érkezik Ausztriából Darányi Kálmán 

miniszterelnök
A csütörtöki kisgazdagyülés előkészületei 

már a legnagyobb lendülettel folynak. Szét- 
küldték már a meghívókat és

vasárnapig több, mint nyolcszázan je
lentkeztek

az ország különböző részeiből azzal, hogy 
résztvesznek nz országos választmány ta
nácskozásán, amelyet 19-én reggeltől estig 
tartanak a Rákóczi-uti fia/nfon-kávéház kü
löntermében.

Eckhardt Tibor ausztriai nyaralásának 
vasárnap élvezte ki az utolsó napját. A leg
nagyobb ellenzéki párt vezére teljes vissza- 
vonultságban, kizárólag családjának körében 
üdül Pcrtisau am Achemsce-ben.

Ma, hétfőn este hagyja el Eckhardt 
Tibor a nyaralóhelyet.

Bécsben tölt el egy félnapot és szerdán Bu
dapestre érkezik, hogy rétszvegyen pártja 
nagyjelentőségű értekezletén.

A nagyválasztmány ülésének programja 
egyébként már elkészült: Szí// Bálint felső
házi tag mondja az elnöki megnyitóbeszédet, 
ezután TUdy Zoltán előterjeszti a határozati 
javaslatokat.

Amennyire megvan a teljes összhang a 
legnagyobb ellenzéki partban, a kisgazdák
nál, annyira

nyugtalan a hangulat a második legna
gyobb ellenzéki pártban:

bizonyos régi, már elsimitottnak látszó el
lentétek robbantak ki az egyesült keresz
ténypártban. A békés, mérsékelt és munkás

fogadáson bejelentette, hogy az amerikai 
hadihajók azonnal háromezer amerikai ál-1 
lampolgárt vehetnek fel a kínai partokon. 
Roosevelt elnök

a Jövő hét elején a kínai eseményekkel 
kapcsolatban fontos nyilatkozatot tesz.

Pittmann szenátor, a szenátus külügyi bi
zottságának elnöke kijelentette, hogy ha a 
helyzet még jobban kiéleződik, az elnök 

egy sen> késlekedik
fontos nyilatkozatának elmondásával.

özUnllk Kína felé 
a japán hadsereg

Tokió, augusztus 15.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) A japá

nok egymásután küldik az erősítéseket Kí
nába. Koreából és Mandzsúriából

hatvan katonavonat érkezett Tiencinbe.
Szombat reggeltől vasárnap délig kereken 

harmincezer Japán katona szállott 
partra és ugyanakkor hatalmas meny- 
nyiségfl hadianyag és sok repülőgép ér

kezett,
A Japán repülök vasárnapra virradó éj
szaka bombázták Hankaut, Kangte és Nan- 
clang repülőterét.

öt hangárt és busz repülőgépet pusztí
tottak el.

További Jelentések szerint a japánok lelőt
tek tizenhat kínai repülőgépet.

atmoszféráju pártélet nyugalmát a szélsősé
gek felé hajló jobboldali szárny egyik sokat 
szereplő tagja zavarta meg. Tulajdonképpen 
nem is az egyesült kereszténypártból indult 
ki a belső béke megbontása, hanem

a keresztény községi pártból,
amely az anyapárt fővárosi frakciójának 
tekinthető és amelynek egyik alelnöke vitéz 
Csik László a kemecsei választáson a har
madik jelölt, az a bizonyos outsider, aki 
megzavarta pártjában a nyugalmat. Csik 
László, a hangoskodóan antiszemita moz
galomnak egyik vezetője ugyanis képviselő 
akar lenni Kemecsén, de

nem mint kereszténypárt!, hanem, mint 
„fajvédő szocialista párti" Jelölt.

Erről a „fajvédő szocialista párt“-ról múlt 
számában megemlékezett a Hétfői Napló: ez 
a frakció ugyanis nem más, mint vitéz Endre 
László, a sokat szereplő gödöllői főszolga
bíró újdonsült alakulata, amelynek „zöld
nyilas" jelvénye egy Andrássy-uti ház ka
puja felett „ékeskedik".

A Hétfői Napló munkatársa vasárnap be
szélt

az egyesült kereszténypárt egyik tekin
télyes tagjával,

aki igy nyilatkozott vitéz Csík László leg
újabb szerepléséről*

— Tűrhetetlen és elképzelhetetlen az, 
hogy pártunkhoz közelálló keresztény 
községi párt egyik vezető tagja ilyen mér
tékben és ilyen nyíltan megtagadja a pár
tot. Annakidején, amikor tömeges belépé
sek történtek pártunkba, a mérsékelt ele
meknek, akik az igazi keresztény eszmét 
képviselik, sikerült teljes mértékben meg
teremteni a békét. Az a körülmény, hogy 
vitéz Csik dr. most más párt jelöltjeként 
szerepel, nyílt beismerése annak, hogy nem 
azonosítja magát célkitűzéseinkkel. Annál 
is súlyosabban esik ez latba, mert olyan 
eszméket hirdető alakulat képviselőjelöltje, 
amellyel pártunk élesen szemben ált, ép
pen olyan élesen, amilyen mértékben ezek 
az eszmék ellenkeznek az igazi krisztusi 
világnézettel. Ezt a Házban, egy interpel
láció keretében, annakidején gróf Széche
nyi György szögezte le. Tudomásom sze
rint Csik László különös demonstrációjá
val ősszel a kereszténypárt több tagjának 
beadványa alapján foglalkozni fog a párt
választmány is.

Éles politikai ütközet 
vasárnap a kemecsei 

kerületben
Kemecse, augusztus 15.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) A Független Kisgazdapárt vasár
nap délután a kemecsei választókerület 
négy községében tartott gyűlést és több 
gyűlést tartott a kormánypárt is. A kis- 
gazdagyülések iránt rendkívüli érdeklődés 
mutatkozott, a népgyüléseken sokkal kisebb 
tömegek jelentek meg,

Csik Uszló gyűlései Iránt pedig jóíor- 
mán semmi érdeklődés

nem volt.
A kemecsei gyűlésen Szetten István be I 

széde után Lipták László mondóit program
beszédet, rámutatva arra, hogy a választó |

jogosultsággal rendelkező polgárok jelenté- 
kény része hiányzik a névjegyzékből és igy 

iíjfajláju hatósági terror
jelei észlelhetők. Gaal Olivér éles hangon 
támadta a szélsőségeket, hangoztatva, hogy 
a nyilasok tulajdonképpen előőrsei és titkos 
társai a NEP-nek. „A kerületbe leérkezett 
élkuvaszok is igyekeznek megbontani az el
lenzéki tábort — mondotta. — Az élharco
sok csak akkor lelkesednek, ha — pénzt 
kapnak." Mózes János felvetette a kérdést*  
érdemes e olyan rendszert támogatni, amely 
a maga népét jogfosztásban tartja,

Negyvenezerholdas, zöldlnges gróftól 
nem várható, hogy a jogok előharcosa 

legyen
— mondotta. Dulin Jenő többek közt kije
lentette, hogy a totalitásra törekvők titokban 
tartják vezérük nevét, ami már maga is jog
gal kelthet bizalmatlanságot.

A demecseri református iskolában gyűlést 
akartak tartani a nyilasok, amire huszon
nyolc presbiter közül huszonhét aláírásával 
ivet nyújtottak át a főjegyzőnek és az espe*  
resnek, amelyben tiltakoztak az ellen, hogy 
az iskolában nyilasok gyülésezzenek.

így csak egy beszédet tarthattak a nyila
sok. Feltűnő volt, hogy

Haám Artúr és Nánássy Imre képvise
lőket a nyilasszónok kurienditéssel és 

„Bátorság!" szóval üdvözölte.
Az orosi kisgazdagyülésen Gaál Olivér 

kifejtette, hogy nem őszinte politika ji, 
amelyet a nyilasvezérek idegen célok szol*  
gálatában folytatnak, hiszen jelöltjük,

Csik László azt sem mondja meg, mi
lyen párthoz tartozik.

Valójában a nyilasokkal akarja fantasztfkuf 
elveit megvalósítani.

Lapzártakor táviratozzék: Füzesabony
ban és Szeghalmon nyilas rohamcsapatok 
támadták meg a kisgazdapárti vezetőket, 
zavargás fejlődött ki és csak a kisgazdák 
higgadtsága akadályozta meg a vérontást.

Romlott sertéshústól 
négyen súlyosan 
megbetegedtek 

a Kazinczy-utcában
Vasárnap délben a Kazlnczy-utca 35. száma 

házba hivlák ki a mentőket. Amikor a mentők 
megérkeztek, már az egész ház riadtan, izga
lommal beszélt arról, mi történt Weisz Ármin 
kereskedő lakásán. Weiszék ma délben a va
sárnapi ebéd után rosszul lettek.

A kereskedő, a felesége és fiai egymásután 
ájultak el.

A mentők előbb Weisz Ármin negyvenötével 
kereskedőt vizsgálták meg és megállapították, 
hogy

súlyos ételmérgezést szenvedett.
Gyomormosást alkalmaztak. Majd negyvenkét- 
éves feleségét vették ápolás alá, azután tizen
hatéves Lajos fiát és tizenhároméves Sándor 
flát részesítették első segítségben. Weisz Ár
mint, feleségét és két flát a Rókus-kórházbí 
vitték.

Az eddigi vizsgálat azt állapította meg, hogy 
Weisz Ármin és családja husmérgezést szenve
dett.

Vasárnap délben sertéshúst ettek ebédre, 
a hús romlott volt s ez okozta a tömegei 

mérgezést.

özv, Schwarcz Jakabné úgy a maga, 
mint fiai: Lajos és Sándor nevében o 
fájdalomtól megtört szívvel tudatja, 
hogy a legjobb férj, legpéldásabb apa 
és nagyapa 

schwarcz Jatt 
a Schwarcz Jakab és Fial cég 

szeniorfőnöke

életének 77-ik, boldog házassógának 
49-ik évében folyó hó 14-én elhunyt

Temetése f. hó 16-án, hétfőn dél
előtt ’/il2 órakor lesz a rákoskeresz
túri izr. temetőben.

Gyászolják: Schwarcz Lajosáé szül. 
Fcuerstein Margit, Schwarcz Sándor- 
né szül. Flscher Rózsa menyei, Éva. 
Gyurka, Gábor és Tomi unokái. 

Részvét látogatások mellőzését kérjük-
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Gyilkosság Miskolcon
Éjszaka, nyílt utcán lelőttek egy 
embert — A gyilkos elmenekült

Miskolc, augusztus 15.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon- 

jelentése.) Kegyetlen gyilkosság történt va
sárnapra virradó éjszaka Miskolcon. A nyílt 
utcán két revolverlövéssel megölték Berecz 
Péter mázolómestert. Éjjel két óra után ját
szódott le a véres esemény.

Éjjel két órakor Székely István cipész és 
'Cyurkota Sándor kertész a kihalt, népiden 
utcákon sétálgattak.

Mulatság után voltak, nem akartak még 
hazamenni. Kalandot kerestek.

A Mészáros-utcában szemközt jött velük 
Berecz Péter mázoló. A három ember be
szélgetni kezdeti, majd szóváltás támadt 
közöttük, Bcrecz felszólította a szemmel*

láthatóan illuminált állapotban lévő kél 
embert, hogy

jobban tennék, ha hazamennének, hi
szen úgy sincsen pénzük.

Székely és Cyurkota erre Bcrcczre tá
madtak. Berecz leütötte Székely István ci
pészmestert, aki felugrott a földről, revol
vert rántott és kétszer egymásután Bcrcczre 
lőtt.

Mindkét golyó talált,
a golyók Berecz szivét járták út. A sze
rencsétlen ember összeesett és nyom

ban meghalt.
A gyilkos futásnak eredt és elmenekült. 

Az a gyanú, hogy a Blikkbe ment és olt ön
gyilkosságot követelt el.

Magyar ügyvédek halálos 
autékatasztréfája Olaszországban

Dr. Kiss Albert szörnyethalt, dr. Szaftú Györgji 
állapota életveszélyes

lámlott, zápor közeledett. Mire a négyszög
be felállt a jamboreeröl érkező magyar csa
pat, már csepegett az eső. Kolozsváry Béla 
csapatparancsnok kemény vigyázzban adta 
le a jelentést a pályaudvar eressze alá hú
zódott előkelőségeknek.

— Egészségben megérkeztünk.
Most Witz Béla pápai kamarás, a szövet

ség tiszteletbeli elnöke kezdte meg az üd
vözlőbeszédet. Ekkor már

szakadt az cső. a Hűk mozdulatlanul 
és bőrig ázva álltak a záporban. Pilla
natok alatt kiürült a tér, csak a vlgyázz- 
ban álló cserkészek és a kordon maradt 
a helyén, más mindenki bcnienckült a 

pályaudvar eresze alá.
A mamák hangosan méltatlankodtak, a fo
gadtatás azonban a hivatalos program sze
rint folyt tovább.

Tarczay Felicidcs Román miniszteri ta
nácsos a kultuszminiszter nevében beszélt, 
majd dr. Papp Antal állnmtikár köszönte 
meg az üdvözlő szavakat.

Ezután fölcsendült a holland himnusz, 
amelyet «z ünnepségen résztvevő Flcderus 
holland főkonzul tiszteletére játszottak, 
majd a Himnusz hangjai mellett kivonultak 
a fiuk a Hősök terére és koszorút helyezlek 
cl a hősök emlékkövén.

A LLOYD JUBILEUMI 
UTAZÁSOK KERETÉBEN

Földközi tengeri 
utazások 

augusztus-szeptember-október havában 
a sGencral v. Stcubcn*  luxusgőzössel 

Társasutazás
Madeira szigetére

szeptember havában a »Stuttgart« gőzössel

Szilveszteri utazás
Madeira szigetére

december 20-án a »Gcneral v. Stcubcn*  
luxusgözössel

Milánó, augusztus 15.
Udine mellett súlyos motorkerékpársze- 

rencsétlenség történt, amelynek áldozatai 
magyarok.

Kiss Albert dr. debreceni ügyvéd n 
szerencsétlenségnél életét veszítette és 
Szabó György dr., aki szintén ügyvéd, 

súlyosan megsebesült.
'A két magyar ügyvéd motorkerékpárja 
összeütközött egy teljes sebességgel szá
guldó automobillal. A motorkerékpár fel
fordult és utasai messzi Ívben kirepüllek 
az úttestre. Kiss dr. szörnyethalt és kísérő
jét súlyos állapotban szállították a kór

házba.
♦

A milánói távirattal kapcsolatban a Hét
fői Napló debreceni tudósítója a követke
zőket jelenti:

— Dr. Kiss Albert és dr. Szabó György 
ügyvédeket

Debrecenben nem Ismerik, az Illeni 
ügyvédi kamarai névjegyzékben nem 

szerepel a kél ügyvéd, 
akik súlyos katasztrófát szenvedtek Olasz
országban. Lehetséges, hogy Debrecen kör
nyékén, vagy Hajdú megye más részében 
laknak a szerencsétlenül járt ügyvédek.

Érdekes kombiná
ciók a kenti herceg 
budapesti útja körül

ÍBclgrád, augusztus 15.
A belgrádi lapok azt írják, hogy a kenti 

hercegi pár jugoszláviai látogatásának ez
úttal

különös jelentősége van.
A lapok rámutatna karra, hogy a jelen

legi windsori herceg még walesi herceg 
korában azt a feladatot kapta, hogy 

tanulmányozza Délkeleteurópa 
viszonyait.

Ezt a feladatot — Írják a belgrádi lapok — 
VI. György király most legfiatalabb öccsére,

Nagy utazás az 
Amazon folyó vidékére 
a Panama csatornához

és a Nyugat-Indiai 
szigetekre 

1938 január 8-tól február 23-ig 
a >General v. Steubcn« luxusgözössel.

Olcsó részvételi dijak.
Valutanehéaségek nincsenek I

Kérjen részletes tájékoztatót a

Norddeutscher Lloyd Bremen
magyarországi irodáitól •.

VTIT , Baross-tér 9. V.. VŐrösmirty-ttr U
Telefon; 13-34-12 Telefon: 18 23 90,

a kenti hercegre bízta. A lapok utalnak ez
zel kapcsolatban a kenti herceg lengyelor
szági tartózkodására, továbbá bécsi látoga
tására és a jugoszláviai tartózkodást követő 
budapesti látogatására.

Mussolini vasárnap
a szicíliai kénbányák 
mélyébe látogatott el

Róma, augusztus 15.
Mussolini vasárnap folytatta útját Szicília 

belsejébe. Az automobilul során Mussolini 
meglátogatta Grotta Calda kénbányáját.

A bányamunkások nagy lelkesedéssel 
fogadták a Dúcét, 

akinek egy csákányt és egy nagy darab 
kénércet ajándékozlak. Mussolini a munká

sokkal leszállt a 3G0 méter mélységű aknába 
és részivel! a kén fejtésében.

A tartomány fővárosában, Enna városá
ban, Mussolini beszédet intézett az egybe
gyűlt parasztokhoz és hangoztatta, hogy 
éppen a szicíliai parasztság az, amely leg
inkább rokonszenvezett mindig is a fasiszta 
rezsimmel.

Bornemisza Géza miniszter 
szereasses aatókaramboifa 
a balatoni országnion

Letartóztatták Haton mérnököt,
aki vadászpuskáva! ráiőH egy munkásra

Vasárnapra virradó éjszaka a Jász-utca 
13. szánni ház. udvarán véres esemény zaj
lott le. Hahn József építészmérnök, a ház 
gondnoka és Maróti Illés napszámos közölt 
szóváltás támadt. Maróti kést rántott, mire 
Hahn szorongatott helyzetében

vadászfegyverrel a munkásra lőtt, 
akit a fején talált a lövés. A mentők súlyos 
állapotban vitték a Rókus-kórházba.

Hahn József építészmérnököt előállították 
a főkapitányságra, ahol részletesen kihall
gatták. Elmondotta, hogy Maróti nem fize
tett házbért, mire felszólitotta, hogy költöz
zön el a lakásból. A felmondás óla Maróti

többször is megfenyegette, szombaton pedig 
konyhakéssel támadta meg, ezért

önvédelemből használta fegyverét.
Több tanul is kihallgatlak az ügyben, akik 

azt vallották, hogy a mérnök és a munkás 
közölt már régebben ellenséges volt a vi
szony és a szombat éjszakai események al
kalmával elkerülhető lett volna a fegyver
használat. Ezekután

Hahn József vallomását nem fogadták
el

és szándékos emberölés bűntettének kísér
lete címen letartóztatták.

Bornemisza Géza iparügyi miniszter és 
felesége szombaton délután autón Siófokra 
ment, ahol a MAC. sporttelepét és a repülő
bemutatót tekintette meg. Este Siófokról 
autójukkal álroboglak Bélulelepre, ahol 
Preszly Elemér főispánt és családját láto
gatták meg.

Bélatclcp közelében az országúton velük 
szemben robogott a főváros irányában egy 
külföldi rendszámú csukott autó.

A külföldi gépkocsi sofőrje érthetetlen 
módon félrekormányozta kocsiját és 
így a két autó csaknem egymásnak 
szaladt. Szerencsére azonban mindkét 
sofőrnek sikerült idejekorán fékeznie 
és igy csak súrolta egymást a kél gép

kocsi.
Az iparügyi miniszter kocsijának sár- 

hányója tört le a karambol következtében, 
a külföldi autón súlyosabb törések történ

tek: letört a sárkányán kívül a lámpa is és 
behorpadt a kocsi oldala. Szerencsére egyik 
autó utasai közül sem sérült meg senki.

A Hétfői Napló munkatársa vasárnap 
este beszélt Bornemisza Géza minisz

terrel,
aki mosolyogva emlékezett meg n szeren
csére komoly baj nélkül lefolyt karambol
ról.

— Szerencsére nem történt semmi baj, 
— mondotta — senki sem sérüli meg. Ért
hetetlen előliem, hogyan történt, hogy a 
külföldi autó sofőrje nem vette észre a mi 
kocsinkat, hiszen reflektorunk kifogástala
nul világított. A mi autónknak nem történt 
különösebb baja, a másik gépkocsi már 
valamivel rosszabbul járt, de az utasok 
közül abban sem sebesült meg senki.

Bornemisza miniszter egyébként vasár
nap délután végignézte a magyar-német 
vizipóló-mcccsel is.

Zuhogó záporban megérkeztek 
Hollandiából a magyar cserkészek

A sikkasztó Lindner 
elrejtett pénzét kutatja 
a rendőrség

Sokszázfőnyi tömeg gyűlt össze vasárnap 
délután a Keleti pályaudvar érkezési oldala 
elölt. A vílágjamboreeról hazatérő magyar 
cserkészeket várták a mamák, papák, hoz
zátartozók és a Cserkész Szövetség vezetői.

A pályaudvar előtti térségen a cserkészek 
s a rendőrök kellős kordona hatalmas 
négyszöget vont, ez volt az a hely, amelyet 
nz ünnepélyes fogadtatásra kijelöltek. Négy 
óra után néhány perccel

befutott a cserkészek különvonata,

amely Vogelenzangból hozta a négy
százharminc magyar fiút, 

akik kilenc napon keresztül hirt és dicsősé
get szereztek a magyar névnek.

A várakozók tömegének sorfala közölt 
elsőnek a cserkészzenekar vonult ki. A 
cserkészinduló hangjai mellett azután ke
mény, katonás léptekkel,

úrvalányhajas kalapban, zászlók alatt 
vonullak fel az egyes csapatok. Ekkor hir
telen beborult az ég, messziről dörgölt, vil-

Lindner l.szlól, a Schcnker és társa szál
lítmányozó cég sikkasztó tisztviselőjét, bár 
szombaton délben letartóztatásba helyezte a 
a rendőrség, még csak

hétfőn délután viszik át a főkapitány
ságról az ügyészség Markó-utcal foghá

zába.
Erre a haladékra azért van szükség, hogy 

pontosan meg tudják állapítani a cég kúrát. 
Lindner ugyanis állandóan azt hangoztatja, 
hogy ö 1935 január elseje óta közel 120.000 
pengővel károsilotta meg a céget, ezzel 
szemben a cég szerint a kár teljes összege 
78.000 pengőt lesz ki. A rovancsolás tovább

folyik a Sclienker-céRiuá és hétfőn délelőttro 
ígérték a végleges kimutatást.

A rendőrség ezenkívül arra is kiváncsi, 
hogy

Lindncrnck a nagyszabású sikkasztásnál 
nem voltaké bűntársai

és hogy ezt a nagy összeget valójában mind 
clköllötlc-c mulatóhelyeken és kárfyaklubok- 
ban vagy valahol elrejtette a pénz egy ré
szét.

Ezek azok a kérdések, amelyekre a rend
őrség sürgős választ szeretne kapni és ezért 
tartotta szükségesnek, hogy Lindner rend
őrségi fogvalartását meghosszabbítsa.
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A hivatalos lap vasárnapi száma közli, 

hogy a kormányzó kormdnufőtanácsossá ne
vezte ki dr. Tüske Jenő MÁV-igazgatóhclyct- 
test. Aki nem tudná, annak számára ideír
juk a kitűnő vasúti [őtisztviselő nevezetessé
gét: ő találta [el a filléres gyorsot.

II.
Hernyóikból írják a Kisnaplónak: Vár 

napja, hogy a fíremen befutott a netvyorki 
kikötőbe. Miközben az’utasakat ki hajózták, 
Berkes Béla, a liremenre szerződtetett ma
gyar prímás egész zenekarával kivonult a 
fedélzetre és cigánymuzsikával búcsúztatta 
az utasokat. Utolsó számnak főlsirt a hege
dűn a híres Vincze—Kulinyi-szám: Szép 
vagy, gyönyörű vagy Magyarország . .. Egy
szerre csak kíséretet kapott Berkes Béla vo
nója: a: utasok közöli állt egy disztingváli 
eleganciával öltözőit hölgy és csengő szoprá
non szárnyalt a levegőbe a Szép vagy, gyö
nyörű vagy Magyarország . .. Az utasok, a 
hajóslisztek, a matrózok ámulva, elbűvölve 
hallgatták a dali és amikor elhangzott az 
utolsó akkord, olyan förgetegei taps vihar
zott végig a fedélzeten, hogy rengett bele a 
hajó. Amerikaiak, angolok, németek, ddno/í',1 
hollandok, svédek és más nácibéliek flnne-1 
/lelték a váratlan és ingyen-kom értért azB 
elegáns hölgyet: Ari ne Hősei let. ami G//enpr| 
'Annánkat, aki budapesti útja titán órAcrcf/g 
vissza Hemgorkba. A publikum tombolt, tap
solt és ujjongott1, csak Gyenge Anna és Béla 
bácsi arcán gördült végig cgy-két könny
csepp A nemzetközi publikum csak nézte, 
csodálta, nem is érthették ők: mi van azon 
sirnivaló?.. .

///.
Van Hl Budapesten egy nagynevű famíliá

ból való fiatalember, aki sokat imbolygót! a 
lokálncgyedben, a Nagymező-utca és a Pau
lai/ Ede-utca tengelyében. Egyszer azonban 
minden vidám életnek végcszakad, a mi fia
talurunk is otthagyta ezt a tájékot. Mint 
mondani szokás, megkomolyodott és néhány 
hónap óta szorgalmasan dolgozik a híres, 
nagy villamossági vállalatnál. Az éjszakai 
világban már clparcntálták és azl mesélik 
róla, hogy szabad óráiban emlékiratain dol
gozik, amelynek ez les: a elme:

— Elaschnerlől—Aschncrig ...

IV.
A budapesti társaságnak két betege fek

szik a Park-szanatóriumban: báró Ullmann 
Györgyöt Wlntcrnitz professzor operálta 
meg, báró llcrzog Istvánon pedig Pólya ta
nár hajtott végre műtétet a minap. Mlnd- 
keltöjül: ál lopni a f avult és vasárnap már bu- 
csuzkodlak is a szanatóriumtól.

V.
Az idegenforgalom számára nagyon okos 

ötletet valósított meg Szlavek Károly, az is
mert pesti kávéház-igazgató. Rájött arra, 
hogy külföldi vendégek sokat vesződnek az 
étlap körül, hiszen nem kívánhatjuk minden 
pincértől, hogy egyformán beszeljen néme
tül, angolul, franciául. Szlavek föl talált a a 
nemzetközi étlapot. Kis füzetben minden In- 
lernaclonális nyelven fölsorolja az ételeket 
és italokat. Mindegyik mellett betűjelzés, 
vagy számjegy van. A vendég kiválaszt ja a 
francia vagy angol étlapból a megfelelő ételt 
és italt és egyszerűen rámutat, példáid: őt. 
és B 2. Ez magyarul annyit jelent, székely
gulyás és tokaji bor. A pincér csak a számot 
mondja be a konyhában és a vendég meg
kapja pontosan azl, amit rendelt. Az érde
mes kávéházigazgató az étlapból mintapél
dányt küldött Bornemisza Géza kereskedelmi 
miniszternek, az idegenforgalom főpatrónu- 
sónak, a találmányt pedig nem szabadalmaz
tatta, mindenki fölhasználhatja a: Idegen- 
forgalom érdekében.

VI.
Zilahy Lajos itt hagy ja Budapestet. Áfonya

utcai szép villáját bérbeadta három eszten
dőre. Az <i hir járja, vidéki kúriát építtet 
magának.

VII.
'A Rákőczi-uh vendéglőben cgyidö óta ál- 

szelleműn arcú hegedűt játszik. A jópolgári 
publikum udvariasan megtapsolja. Pár nap 
óta azonban e:cn <t tájon ritka vendégek 
tünedeznek fel: olt járt az egyházi zene 
három nagyhírű művelője, de mondain he
lyek tulajdonosai is eljöttek, hogy meghall
gassák. A hegedűs neve Vér József, ti: évig 
a párisi Pathi koncertmestere volt, azért 
kellett eljönnie, mert nem szívesen látják az 
idegen művészeket. Most a Rákóczi-utl ven
déglőben játszik, mert súlyos hibája van: 
nem tudja adminisztrálni magát..,

BAKTER: Uccu nini Lepcses szomszéd, 
fogaggyunk másfél liter bikavadító lörköj- 
pálinkába, hogy megen csak Postrül gyün- 
nck.

LEPCSES: Itt a kezem, nem disznóláb. 
Oszt mán hozathaltya is azlat a kis papra- 
morgót, mer a fogadást elvesztette.

BAKTER: El e?
ÖRZSI: El bizony. Odaát vólunk Baba 

Káról sógoróknál, Bival-Tusnádon.
BAKTER: No ki hitte vóna!
ÖRZSI: Az ám. Sógoréknál körösztölő 

vót. De még hozzá hármas ikrákat hozott 
nékik az ottani helbéli gólamadár.

BAKTER: Ilinnye hájjá, a pesti politikus 
urak folton harcolnak az egyke ellen — a 
szájukkal. Ellenbetcsen Baba sógorék ke
veset szólunk, de untul többet cselekszenek.

BAKTER: Félek, hogy nagyobb a diadal, 
semmint örüni tunnának.

ÖRZSI: Sose higgye. A sógor úgy föllel- 
késül, hogy aszongya gyüvőre meglróbújja 
lepipálni a kanodat ötös ikrákat.

BAKTER: No fene, no fene! — És a kis 
négyesztendős Jani gyerek? A’ mit szólt a 
három teslvérkéhöz?

LEPCSES: Nézte íiket, nézte, végül rá
mutatott a legkövérebbre s aszonta: „Ides- 
apám, czlet tarcsuk meg!"

BAKTER: Egyem a bumfordi fejit. És 
azontúl mi újság Bival-Tusnádon Lepcses 
szomszéd?

ÖRZSI: Jár a világ, nyől a fű. Semmi 
csudálatos nem történik.

LEPCSES: Még furcsa se! Vagy legalább 
is magyar ember nem igen tátlya el a szá
ját, ha ez vagy az megesik.

BAKTER: Mer bölcsen tuggya, hogy min
den az Úristen rendelésiből áll elő.

LEPCSES: Ámen. Teszem föl itt van 
annak a Czifrapökő Gácsér Gyulának az 
esete. Kél esztendőt ült Szombathelen s 
mikor hazabocsátoltúk, itthon azlat észlelte, 
hogy a feleségű egy igen beles másfélhóna
pos pici gyereket zöcsköt a beesőbe. Persze, 
az a roszmájú özvegy Taszajtóné másnap 
megfogta a fárnccság nélkül apai örömök
höz jutóit egyént s fölkérdezte tiille. vájjon 
nem tamilja furcsának, hogy két éven át 
fogházban senyvedőit, mégis itthon gyerek 
állt a házhoz? — „Mér lanálnám furcsá
nak?" — rántotta vállát Czifrapökő, — 
„iszen a feleségem szabadlábon vót!"

ÖRZSI: De miliőn igaz!
BAKTER: Ilál az öreg Suhajdáné él-e 

még?
LEPCSES: Még hozzá tökegességes. Di

csekedett is előttem, hogy hetvenkét esz
tendős, oszt még eccer se vót beteg. — 

i „Ugyan nyanya" — szólt közbe Hagyomá

Gróf Keglevích Pálné vasárnap 
a szanatóriumban elmondotta, 
hogyan történt a véres merénylet

A rendőrség a merénylő kertészsegéd nyomában van
Vasárnap a budakeszl-utl Keglevlcb-villá- 

bnn és környékén mindenki arról a brutá
lis, véres merényletről beszélt, amelyet Ju
hász János kertészsegéd követelt el gróf 
Kcglcvich Pálné született Kohncr Alice el
len. A grófné pár hónappal ezelőtt szolgá
latába fogadta a 25 éves kertészsegédet, 
majd hanyagsága miatt felmondott neki. A 
fiatalember tegnap délután a villa kertjében

kupával támadt a grófnőre és ugy fej- 
bcsujtotta, hogy Keglevích Pálné vértől 

borítva esett össze.
A grófnál a Pajor-szanatóriumba szállítot
ták. Juhász elmenekült.

Vasárnap Keglevích Pálné ismerősei, hoz
zátartozói közül igen sokan érdeklődtek a 
szanatóriumban, ahol megnyugtató felvilá
gosítást adtak.

— A grófné jobban érzi magát, Hiiltl 
llllmér pro’easior vasárnap tnegvlM*  
gáiia s azt konstatálta, hogy nyolc-tiz

Legjobban nyaral
és szórakozik SIÓFOKON

nyos Balog Púi, — „én még emlékszek rá, 
mikor vagy negyven évvel ezelőtt minden 
héten kécccr is olt vót magánál az a fiatal 
orvosi" — „De nem azér mer orvos vót' — 
legyintett Suhajdáné, — „hanem azér, mer 
fiatal vót."

ÖRZSI: Nézd csak a szégyentelent!
BAKTER: Hát a vót főispán úr? Hallom 

képvisellő lelt.
ÖRZSI: Képvisellő és földbirtokos és igaz

gató és van annak még vagy hat keresete.
LEPCSES: Nézze csak, eztet hallottam a 

vonalon, hogy odaföl Pesten egy elhalt po
litikus úriembernek szobrot akarlak állí
tani. Hát nagy vltagzás kerekedett, hogy 
miilen legyen a szobor. — „A fő, hogy ülő 
helzetben csinájják!" — kajátotl közbe egy 
cucilista illető, —• „Mér ippen ülő helzet- 
be?" — csudálkozolt a pógármester. — 
„Mer életibe ölég állása vót" — felelte a 
cucilista, — „hadd pihennyen szegény!"

BAKTER: Biz a sokféle keresetér meg 
köll dógozni, míg nz ember kikurkássza n 
szükséges protekcijót.

ÖRZSI: De hiszen aztat óvastuk, hogy a 
protekcijót halálra ítélték.

BAKTER: Allehet. De amíg a kivégzés 
elgyiin, addig csinál az még egy-két-kilenc 
disznóságot.

LEPCSES: Ippen úgy, mint mikor aztat 
a Papijesztő Doniány Antali kötél általi 
akasztásra marasztalták s a pribékek neki
láttak, hogy nyakára illesszék a kender
gallért. Eccer csak az elítélt, se szó, se be
széd, nagyhörtelen úgy hasbarugta a főhó
hért, hogy hármat bukfencölt. —- „Hejnve 
az égbenéző keservit magának!" — mor
dult rája a foglár, — „hogy merte eztet 
cselekenni, iszen ez hatóság elleni erő
szak?!" — „Igen?" — monta Papijesztö, 
— „hát akkor írják eztet Is a számlámhoz."

ÖRZSI: Oszt mehetnénk is nptya.
BAKTER: No csak még egyet. Mongyn 

Lepcses szomszéd, mit szólnak a bival- 
túsnádi pógárok ahhoz, hogy vitéz Endre 
Laci Ic akar mondani a föszolgabiróságrul?

ÖRZSI: Aszongyák hogy nz baj lesz. Jobb 
ha az illen mérges ember állami hivatalhoz 
van kötve.

BAKTER: De mér.
LEPCSES: Nézze hájjá, odaát Paskony- 

ba kél éjjeli őr van, egyik vigyáz a főső 
falura, másik az alsóra, llát tavai a biró 
főfogalta harmadiknak azlat a taszajkodó- 
verckedő Hányadok Csoszó Mihált is. — 
„Oszt én mire fogok vigyázni?" — kérdezte 
Hányadék? — „Magadra fiam" — monta a 
bíró, —• „hogy agyon ne üss valakit." —- 
No Isten álgya.
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napon helül felépül sérüléseiből.
Közvetlenül a merénylet után dr. Melha 

Armand orvos, a család egyik ismerőse,
gyilkosság kísérlete elmén bűnvádi fel
jelentést tett a a nyomozást azonnal 

megindították.
Vasárnap a rendőrség kihallgatta a szanató
riumban Keglevích grófnét a merénylet 
előzményeiről és részleteiről. A grófné pon
tosan elmondotta a történteket. Délután 
több ismerőse látogatta meg. Nekik

igy adta elő a grófné,
hogyan történt a merénylet s milyen előz
ményei voltak Juhász véres tettének:

— Tegnap reggel a városba mentem be
vásárolni, Juhászt magammal vittem. Én 
autóbuszon jöttéin haza, ö pedig villamoson 
hozta a villába a vásárolt holmikat. Miután 
megérkeztünk. Eáni gazdaasszony, aki hu
szonkilenc esztendeje van a szolgálatunk-

Bziibiuendetea a rurdOlp-ar.erntOaAa 
uAllodiUbau:

Károly-körút 8/a
l'fll.: liMoa, 130-654 

bún, azt újságolta, hogy
Juhász kissé Ittas állapotban van, ugy. 
látszik, mielőtt hazajött, betért valame

lyik vendéglőbe.
— Délután a kertben tartózkodtam, ven*  

dégeket vártam. Ekkor történt, hogy Juhász 
éléin állott és megkért, hogy csak elsején 
bocsássam el, mert akkor kap állást. Ha 
most elküldöm, két hétig kenyér nélkül ma
rad. Megígértem neki, ha jól viseli mayát 
szeptember elsejéin a villában maradhat. 
Nemsokára megérkeztek a vendégek. Ké- 
sőbb, amikor a kertben a villa felé 'mentem, 
borzalmas crjejü ütést éreztem a lejemen.

Azt hittem, puskalövés ért.
Elborított a vér, de nem vesztettem el esz*  
inélelemel, láttam, amint Juhász elrohan 
mellettem. Első pillanatban azt hitiem, hogy 
kívülről, a kerítés mögül rámlöltek vagy 
talán valami éles követ dobtak a fejembe 
és

Juhász a merénylő után rohan.
Pár pillanattal később már tudtam, hogy 
Juhász volt a merénylő, egyik vendégem: 
Huszár László látta, hogy a kertészsegéd 
felém jön, felkapja a kapát, de persze nem 
gondolt arra, hogy a következő pillanatban 
le fog sújtani rám. Azt hitte, hogy csak fe- 
nvegetödzik a kapával. Az ütést már nem 
akadályozhatta meg,

mire Huszár odaugrott, Juhász lesújtott 
rám és aztán elrohant.

így mondotn el a történteket gróf Keglc- 
vich Pálné. A rendőrség vasárnap erélyes 
nyomozást indított a kertészsegéd kézrekeri- 
lésére,

a detektívek nyomában vannak Juhász
nak

s a legrövidebb időn belül a rendőrség ke
zén lesz Keglevích Pálné merénylője.

Stór függöny 200X250 méretben ... P 9.20
Gitter tüll 1.0 cm. széles, mtr............P 2-10
ButorvédŐ 70 cm. széles, mtr............ P 1’30
Paszomány függönyrojt ecrü, 20 cm. 

széleB, mtr.............................................P 1*30özuiub, .....................................   r t uv
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Maláriakutató állomást 
állítanak fel Zalában

A Hétfői Napló, legutóbbi számában beszá
molt arról, hogy a belügyminisztériumban 
nagyfontosságu népegészségügyi intézkedések 
előkészítésén dolgoznak. A belügyi kormány 
ilyenirányú intézkedései közölt az első lesz, 
— amint azt mór jelentettük —, a gyermek- 
gondozás egységes vezetés alatt való kiépítése.

A másik nagyjelentőségű, rövidesen megvaló
suló terv, amelyről legutóbb a minisztertanács 
is tárgyalt,

harc, a malária ellen.
Az utóbbi években ugyanis az ország egyes 
részein sorozatosan léptek fel malóriamegbele*  
Redősek. Ezt a veszélyes lázt egv szúnyog (er*  
jeszti vagy közvetlenül, vagy pedig olyan mó
don, hogy lárvái ivóvízbe kerülnek. Az igy 
megfertőzött vizet

vegyi utón alig lehet megtisztítani 
és a betegség ellen való védekezés egyetlen biz*  
tos módja a maláriaterjesztö kút vízének le*  
csapohisa.

A maláriaveszély főleg a Dunántúl egyes ré
szein fenyegeti a lakosok egészségét.

A belügyminisztériumban elhatározták, hogy 
maláriakutató Intézetet létesítenek.

Már azt is eldöntötték, hogy a zalamegyei Le*  
tényén lesz a maláriacllenes központ. Ennek 
létesítésére a letenyci gróf Andrdssy-uradalom 
ingyen bocsát rendelkezésére helyiségeket.

Az uj közegészségügyi intézmény költségeihez 
jelentékenyen hozzájárult n belügyi kormány
zat. A maláriaállomáson elsőrangú, modern la*  
boratóriumot rendeztek be. A fontos kísérleti 
állomás

még a nyár folyamán megkezdi működését.
Az ősz közegészségügyi feladatai között sze*  

repel. hogy a letenyci központ irányítása mel
lett azokon a vidékeken, ahol már több niala*  
riamegbetegedés fordult elő,

felülvizsgálják a kutakat és forrásokat, 
hogy megállapítsák, hogy azok nem fertőző 
vízüek-o.

A malrtriaellenes hnre. harmadik fontos in
tézkedése lesz, hogy a szegénysorsü malária
betegeknek

Ingyen gyógyszert 
utalnak ki. A maláriának elsőrendű orvossága 
a kinin, amelynek megfelelő adagolás mellett 
való rendszeres használata teljesen és nyomta
lanul kigyógyitja a betegeket ebből a veszélyes, 
lázas kórból.

— Villamos főzési bemutató. A Honvéd ucc*  
22. szám alatti elektromos-kiállítás bemutat^' 
konyhájában hétfőn és csütörtökön délelőtt h‘ 
10 ómkor gyümölcsbefőzést, rétes, puddlng, l>nL 
különféle tészták és húsok készítését mutálj1** 
be. Belépés, ruhatár díjtalan.

ZAB#
ADORJÁN

ÚRI SZABO’SAGA

KÖLTÖZÖTT
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Meglepő fordulat 

a lóversenytéri szörnyű 
í gyilkosság ügyében

Érdekes, .neglepö fordulat történt most 
abban a gyilkosság! ügyben, amely pár hó
nappal ezelőtt történt a régi lóversenytér
nél. Simon Éva ncgyvenötéves rendőri fel
ügyelet alatt álló nőt borzalmasan összeron
csolva holtan találták a régi lóversenytér 
közelében. A rendőrség rövidesen elfogta 
Farkas János kőmivessegédet, aki

bevallotta, hogy ő követte el a szörnyű 
gyilkosságot.

Részeg fővel megismerkedett Simon Évá
val, aki ugyancsak ittas voll, egyik kocsmá
ból mentek a régi lóversenytér felé, ahol 
megfojtotta a nőt.

Az ügyészség szándékos emberölés bün
tette címén folytatta a vizsgálatot Farkas 
ellen és már a vádirat kiadására készült, 
amikor most váratlan fordulat történt.

Farkas kihallgatásra jelentkezett és be
jelentette, hogy a gyilkosságot nem ő kö
vette el. Simon Éva egy régi férfiismerősével

Halálos
villanyáram szerencsétlenség 
báró Grödel Alfonz villájában

A Kamaraerdőbe hívták vasárnap dél 
előtt a mentőket.

Grödel Alfonz báró villájában halálos 
szerencsétlenséget okozott a villany

áram.
Egy héten belül másodszor történt áram- 

'űtéses szerencsétlenség a Kamaraerdőben. 
Paizs Ferenc, a Grödel-vílla kertésze a sze
rencsétlenség áldozata.

A kertész a villában levő lakásán a vil
lanykontaktusokkal játszott.

Vendégei előtt virtuskodott.
Kijelentette, hogy a magasfeszültségű 

"áramot a saját testébe vezeti és semmi baja 
nem lesz, mert neki nem árt a villanyáram.

Hosszú rézdrótot vett elő,
az egyik végét a kontaktusba dugta, a 

másik végét derekára csavarta.
Valóban nem történt semmi szerencsét

lenség, inért a kis szoba deszkapadlója a 
mezítláb levő kertészlegényt jól elszigetelte. 
A vakmerő ember erre a hosszú dróttal a

GR SZAGOS
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Lakástragédia!
A*
Orizetbevettek egy asszonyt, aki a főváros 
lakáshivatalában botrányt rendezett, öngyil
kossággal és családirtással fenyegetőzött

Vasárnap a főkapitányság életvédelmi 
osztályának tisztviselői elölt egy megtört 
külsejű asszony állt: Bódis Lajos kárpitos 
negyvenegyéves felesége, aki megrendítő 
előzmények után került a rendőrségre.

Bódis Lajosné különváltan él az urától, 
ötéves kisfia van. A Szabolcs-utca 5. számú 
házban laknak. Súlyos anyagi körülmények 
között élt, az utóbbi időben a lakbérét sem 
tudta fizetni,

a napokban cl kellett volna hagynia a 
lakást.

Bódisné fűhöz-fához szaladgált, nehogy 
hajlék nélkül maradjon és végül eljutott a 
székesfőváros sziikséglakás-hivalalába. Az 
Alsóerdősor 28. számú házban van ez a 
hivatal, ahol azoknak a szegényembereknek 
az ügyeivel foglalkoznak, akiket a hajlék
talanság veszedelme fenyeget. Bódisné teg
nap a kisfiával együtt ment a hivatalba és 
elsírta a panaszát. 

'i

ki
A JBv5 híltn, kedden kendődnek 

a 38-ik osziáiysorsiaieK 
5. osztályának

üeielezü lőlmzisal
és egy hónapig, szeptember 24-lg 
tarlanak. Ne mulassza cl a meg
újítási összeget a húzás kezdete 

előtt befizetni!

távozott a kocsmából,
a gyilkosságot ez a férfi követte el 

és ö már csak akkor érkezett oda, amikor 
Simon Éva holtan feküdt a földön. Beis
merő vallomását visszavonja és kéri, hogy 
állapítsák meg: ki volt ez a férfi.

Farkas meglepő vallomása után védője 
azt indítványozta, hogy

pótnyomozást rendeljen el az ügyészség, 
mert Farkas ellen eddig egyéb bizonyíték 
nem volt, mint beismerő vallomása, most 
azonban ezt visszavonta.

Az ügyészségen elredelték az újabb vizs
gálatot, hogy megállapítsák:

valóban más volt a tettese a gyilkos
ságnak.

Az ügyészségen holnap Farkast újból kihall
gatják. Kiviszik a gyilkosság színhelyére is 
és a pótnyomozás lefolytatása után dönte
nek a vádirat kiadásáról.

derekán megindult. Szerencsétlenségére ki
lépett a szobából. Abban a pillanatban, 
amikor lába a köküszöböt érintette,

bezárult az áramkör,
a magasfeszültségű áram végigfutott a tes
tén és

halálos áramütés érte.
Paizs eszméletlenül esett össze a küszö

bön, közben elszakadt ugyan a derekára 
csavart drót, de a bravuroskodó kertészt 
mégsem tudták megmenteni az életnek. A 
mentők

két óra hosszat tartó sikertelen éleszt- 
getési kísérlet 

után megállapították, hogy Paizs Ferenc, a 
Grődd-villa kertésze

abban a pillanatban meghalt, 
amikor lába a küszöböt érintette.

A szerencsétlenség ügyében megindult a 
rendőri nyomozás. Megállapították, hogy a 
szerencsétlenséget maga I’aizs Ferenc, 
okozta.

Főbb csoportoki
Anya- és csecsemővédelem 
Szociális családvédelem 
Egészségvédelem
Erkölcsvédelen
A kereRfcedelem és Ipar a permek 

és a család szolgálatában

A szükséglakásliivafal tisztviselői nagy 
megértéssel hallgatták

és röglön utána néztek, hogy fedél adá jut
tassák. Megállapították, hogy a székesfővá
ros egyik telepén van egy szoba-konyhából 
álló lakás, ahol esetleg helyet szoríthatnak 
Bódisnénak és kisgyermekének, addig, amíg 
megfelelőbb lakásról tudnak gondoskodni. 
Az ilyen szükséglakásoknak nagy keletje 
van, természetesen nem tudnak mindenki
nek tökéletesen kényelmes lakást adni.

Bódisné esetében az volt a helyzet, hogy 
egy másik lakóval együtt kellett volna meg
húzódnia a szoba-konyhás szükséglakásban. 
Bódisné, mikor meghallotta, hogy a szá
mára kiutalt lakásban még egy lakó lesz,

méltatlankodni kezdett,
azzal érvelt, hogy ö beteges, nem alkalmas 
számára olyan lakás, ahol nem egyedül la
kik. A tisztviselők igyekeztek megmagya
rázni neki, hogy csak ideiglenes intézkedés
ről van szó, amint lehet, megfelelőbb lakás
hoz juttatják.

Az ideges asszony azonban csak nem 
akart megnyugodni,

egyre hangosabbá váll a szava, végül 
kiabálni kezdett, nagy botrányt rende
zett és öklével beverte az ablakokat.

Óriási riadalom támadt, az utcáról rendőr, 
került elő és csak nagynehezen tudták le- 
csililani a sikoltozó, kiabáló asszonyt, aki 
mellett sírva állt a kisfia.

Az intézkedő rendőr azután el akarta ve
zetni az asszonyt. Bódisné az utcán megint 
sírni kezdett és’öngyilkossággal, csalódirlás- 
snl fenyegetőzött:

— Ha nem adnak megfelelő lakást, 
majd szerzek öröklakást magamnak is, 

meg a kisgyermekemnek is — mondotta.
A rendőr most már attól tartott, hogy 'ja 

elengedi Bódisnét, kárt tész magában és a 
kisgyerekben, ezért a főkapitányságra ki
sérte, ahol az öngyilkossággal fenyegetőző 
asszonyt

éjszakára saját érdekében őrizetbe vet
ték,

kisfiát pedig átadták egy’ rokonának, akit 
időközben értesítettek és eljött a gyerekért.

Bódisnét vasárnap az öngyilkosjelöllek és 
életuntak ügyével foglalkozó életvédelmi 
osztályra kísérték. Mialatt rendőr vezette az 
életvédelmi osztályra, a folyosón már olt 
várakozott a kisfia, ő is elkísérte a tiszív*-  
selők elé az édesanyját. Alig kezdték meg 
Bódisné kihallgatásét,

szívrohamot kapott és összeesett.
A tisztviselők segítségére siettek és meg

rendítő jelenet játszódott le: kiderült, hogy 
az ötesztendős kisfln már nem egyszer látta 
ilyen szívrohamban vergődni az édesanyját, 
ért is az ápolásához, most is letérdelt mel
léje és szinte „szakértő" módon ápolta, amíg 
végre elmúlt a roham és magához tért.

Az ötesztendős kisgyerek ekkor a zsebébe 
nyúlt és egy fél kiflit veit elő.

— Egy kiflit kaptam reggelire — mon
dotta —, a felét eltettem neked, anyu

kám, nem vagy éhes?..,
Bódisné kihallgatását nem is tudták be

fejezni, egyelőre további intézkedésig a fő-

Ne lépjetek és ne maradjatok 
fölbontható házasságban —

mondotta Nagyboldogasszony 
ünnepén a hercegprímás

Vasárnap, Nagyboldogasszony napján nz 
esztergomi bazilikában ünnepi szentmisét 
tartottak, amelyen

Scrédi Jusztinián hercegprímás mon
dotta a szentbeszédet.

*— Egész Magyarország — kezdte beszé
dét a hercegprímás — minden esztendőben 
külön lelkesedéssel ünnepli meg Mária di
csőséges mennybemenetelének napját, Nagy
boldogasszony ünnepét. Különös jelentősége 
ennek n napnak az is, hogy első szent kirá
lyunk könyörgésére Szűz Mária ezen az 
ünnepen lelt Magyarország Nagyasszonya. 
ügy látom, hogy a Boldogasszony mennybe 
menetele az édesanya fölmagasztaltatása.

A hercegprímás ezután az anj’ai hivatás 
és feladat fontosságáról beszélt, majd emel 
kedett hangon folytatta:

Lichfenberg professzor
orvosbraviwja

Az Arlberg-expresszhez csatolt külön szalonkocsin 
hozta Bretagneból Budapestre az amerikai telefonklrályt

Tegnapelőtt éjszaka a Keleti pályaudvar 
vonalfőnöksége előzetes jelentést kapott, 
hogy a késő éjszaka befutó Ar/bcrg-expressz 
egy kocsival többől áll a szokottnál: külön 
szalonkocsit hoz az expressz. Az ilyesmi 
ritkán szokott előfordulni és igy mindenki 
nagy érdeklődéssel várta,

ki lehet az nz előkelőség, aki ehhez az 
amúgy is nívós, híres nemzetközi ex- 
presszhez klilönvonatot csaloltat ma

gának.
Mikor az Ar/bcrg-expressz befutott, a 

hozzákapcsolt külön szalonkocsiból össze
sen négyen szálltak ki: mindszenti Lichten- 
berg Sándor professzor, a híres vese-specia
lista, mellette egy választékos eleganciával 
öltözött qr, mögöttük pedig két férfi, az 
elegáns ur kísérői. Mind a négyen autóba 
ültek és egy budai szanatóriumba hajtattak.

A Lichfenberg professzor társaságában 
lévő ur:

Behn ezredes, az amerikai telefon
király, a világhírű Standard-szervezet 

legfőbb vezetője volt,
a két kisérő pedig titkárja. Az amerikai 
telefonkirály érdekes előzmények után ke 
rült Budapestre.

Behn ezredes a francia tengerparton, a 
bretagnei St. Jean de Lux fürdőhelyen pi

i Ü a
RENDSZERES LUXUS- ÉS 

POSTAJÁRATOK
Triesztből és Genovából

Egyiptom, Olasz Kelet-Afrlka 
Dél-Afrlka, Afrika körül 

India, Kína, Japán 
és Ausztráliába

Legrniodernebb gyorshnjók. Elsőrangú ellátás
Felvilágosítás és prospektus:

LLOVD TRIESTIRO
magyarországi fióktelepe

BUDAPESf
VII., Tbököly-nt 2. IV., Váci-utca 4,

ÖDRIATlCfl FORGOLIYÍÍ IRODA KFT. IRODAI 
BUDAPEST, V, Nádor-utca 21, V.. Szent István-körut 4 

VI., Andrássy ut 5.

kapitányság épületében tartották. Az élet*  
védelmi osztály most gondozásba veszi, se*  
gélyt szereznek számára és szépszóval rá
veszik, hogy fogadja cl az ideiglenesen ki
utalt lakást, amig majd valamilyen módon 
rendes keresethez, megélhetéshez juttatják, 
A kisfiút megint magával vitte a pártfogó
rokon.

— Nem a testnevelés túlzásba vitele vagy .1 
földön már nem lévő tiszta fajlság erő- 

sznkolása menti meg a nemzetet, 
hanem azok a magyar édesanyák, akik' 
Krisztus véréhez hü, erkölcsös gyermeket 
két nevelnek.

— Magyar anyák,
a ti szivetekben és kezetekben van a 

nemzet jövője.
óvjátok gyermekeiteket a nemek és a test 

kívánságaitól, tartsátok vissza az élet ke
ménységétől. És fogadjátok meg, hogy

nem léptek és nem maradtok olyan 
házasságban, amelynek nincs szentségi 

jellege és nem fölbonlhatatlan.
Mert csak abban tudjátok magasztos kö- 

telcsségtek az isteni törvény szerint a haza 
javára teljesíteni.

hent. Már régebben gyöngélkedett, üdülni 
jött át Európába. Itt azonban megint beteg
ség tünetei mutatkoztak rajta.

A tclcfonkirály azonnal irt is Lichfenberg 
professzornak és megkérte, utazzon hozzá. 
A professzor eleget telt a meghívásnak, 
Mikor megérkezett a bretagnei fürdőhelyre, 
megvizsgálta Behn ezredest és úgy nyilatko
zott, hogy tüzetesebb vizsgálatra és meg
figyelésre van szükség, amely azonban hosz- 
szabb ideig tart. Behn ezredes kívánsága az 
voll, hogy a professzor erre az időre ma
radjon Franciaországban, Lichlcnberg tanár 
azonban kijelentette, hogy

nagy sajnálatára nem teljesítheti ezt a 
kérést, mert budapesti betegeitől nem 

maradhat távol ilyen hosszú Ideig.
Az amerikai tclcfonkirály azonban min

denáron ragaszkodott Lichlcnberg profévá- 
szorhoz és amerikai tempóval rendelkezett 
is: a másnap induló Ar/brrg-expresszhcz

külön szalonkocsit kapcsoltatott és a 
professzorral, valamint két titkárjával 

együtt egyenesen Budapestre jött.
Behn ezredes most a budai szanatórium

ban várja, hogy meggyógyítsa Lichlcnberg 
professzor, aki ezzel az csellel is öregbítette 
a magyar orvostudomány jóhirnevét.
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A Iléifő) Naplő október 2—31 
PÁROS ELÖNYVERSENYfiNEK 

elnöke dornióndl Dormíndy Géza ny. tábor
nok, ■ MBSz. elnöke. A zxUrl elnöke Szabó 
Nándor ny. miniszteri tanácsos. A verseny 
technikai előkészítése meg folyamatban van, 
de annyit már elárulhatunk, hogy « főren
dező.ség a tavalyi nagysikerű versenyünk 
tanulságait levonva, a haudikeppelést kiiny- 
nyftettc és urra törekszik, hogy a résztvevő 
párok egyforma eséllyel Indulhassanak a 
pazar (Ilinkért.

A verseny díjazása olyan gazdag és érté
kes, hogy minden eddigi versenylinket felül
múlja. A helyezési sorrendi dijakon kívül 
azámtalan klilöndijat és vigasz.dijat liiz ki 
« Hétfői Napló.

Nevezés, érdeklődés és meghívó-igénylés 
a Hétfői Napló kiadóhivatalában: Erzsébet- 
kőrut 28. (Tclefónszám: 1308-110.).

*

Feladvány
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Szanzadu játék! Észak—Dél nagy szlcmmct 
tálnál! Nyugat a káró bubival kezd!

¥
’ A Hétfői Napló felhívásának meg volt az 
tredménye, mert már az első héten sok 
ismeretlen nagyság" jelentkezett a megala

kítandó Fészek csikócsapatába. A jelentke
zés határideje szeptember 1. Utána meg
kezdődik a tréning, amely hetenként két
szer tartalik meg a Fészek-csapat tagjainak 
felügyelete és vezetése alatt. Már a Hét fői 
Napló október 2-3-iki páros előny verse
nyén két-három párt fog a juniorok közül 
szerepeltetni a népszerű kapitány. Ezek ter
mészetesen a verseny kiírása szerint a maxi
mális pontelőnyt fogják élvezni és így egy
forma eséllyel indulnak majd a régi baj
nokpárokkal.

Dormándi Dormándy Géza, a Magyar 
Dridgc Szövetség elnöke visszatért szabad
ságáról és újból átvette a szövetség vezeté
sét. A legközelebbi program a közgyűlés 
előkészítése,

★

Keleti 'Andor, a magyar reprezentatív csapat 
kiváló tagja, szabadsága alatt érdekes nemzet
közi párosversenyt nyert Abbáziában. Part- 
ntrnfíje egy olasz grófné volt, aki az egyik leg
jobb olasz hölgyjátékos. Gyönyörű értékes 
díjjal gazdagította a népszerű bajnok dijgyüj- 
térvényét. Érdekes, hogy a verseny második 
helyezettje szintén magyar pár volt. Az ismert 
bankigazgató és szép asszony felesége.

*
Ai auguRzlus 27—29. pöstyénl versenyre 

nagy a készülődés a magyar csapatoknál. He
lye# volna, ha a Fészek is erős frlállitásu 
csapatot küldene ki, mert a rivális osztrákok 
úgyis erősen rámennek a versenyre. A ver
sennyel egyidőben ülésezik Pöslyénben a Ten- 
nlsx Szövetségek Nemzetközi Kupablzoltsága 
la. A magyar szövetséget dr. Péter? Jenő elnök 
képviselt é» Igv mint brldgc-knpitánynnk al
kalma lesz a szép nemzetközt versenyen a ma
gyar játékosok szereplését figyelemmel kísérni.

★

A legszebb eredményeket éri el n fíEAC 
fiatal gárdája. A tehetséges játékosokból 
ólló csapat nemrég kerüli fel az első osztály
ba és máris a nagy csapatok legkomolyabb 
ellenfele. De tehetségük mellett komolyan 
veszik a versenyeket: most is állandó tré
ningben vannak és a szeptemberben meg
induló bajnokságban már teljesen felkészül
ten indulunk Nagy elismerés illeti meg 
népszerű kapitányukat, dr. Kótzidn Imrét, 
aki lelkes buzgalommal tartja össze a min
dig sportszerűen viselkedő nagyszerű együt
test. A csapat erőssége a világbajnokság 
púrosversenyének egyik győztese; Pór An
dor.

— A legszebb élmény*  egy tengeri utazás. Az. 
(óceán végtelenje és egészséges sós levegője 
szinte ujjáulkotja a szervezetet és nem tudunk 
belelni a felejthetetlen. szebbnél szebb látni
valókkal, melyeket a Földközi-tenger, Madeire 
regényes szigete, vagy az Ainazon-folyó őserdö- 
aégei, a Nyugatindiai szigetek csodás világa 
nyújt. Kérjen prospektust a legszebb tengeri 
utazásokról a Norddeulscher Lloyd Bremen 
magyarországi irodáiban Vili., línross-tér 9., 
,V., Vörösmarty-tér I.

— Országos Gyermek- é« Családvédelmi 
Kiállítás szeptember 25—október 21 ig a Mii- 
csarnokban. Rendezi; Családvédő Országos 
Egyesület,

________ _ HÉTFŐS NAPLŐ___ __________

A HÉT LAKAT ALATT ŐRZÖTT
párisi divatházak kulcslyukon át el
lesett titkaival óhajtok a héten kedves
kedni olvasóimnak.

Legelső hírünk és lefgontosabb 
közölnivalónk, hogy a bundák nem 
háromnegyedesek, hanem kétharma
dosak lesznek. Nagy divat lesz a más 
szőrmével kombinált bunda : fekete 
perzsa nerzzel és ezüstróka szegéllyel, 
szürke perzsa fekete perzsával. A fazon 
erősen sveifolt és hátban még erő
sebben gloknis. Az ujjak bővebbek, 
viszont a vállak csapottabbak lesznek. 
Szőrmeanyagban nincs 8ok változás : 
marad a seal, a bueno és a csikó, 
nem beszélve a nemes prémekről, 
amelyek örökön-örökké a legszebbek 
és legdivatosabbak.

A téli kosztüm divatja fantasztikus 
arányokat ölt. Trottőr, sőt még ele
gáns viseletre is téli kosztümöt ajánl 
Paris, persze főleg feketét, erősen szőr
inézve, gyakran szőrme scszlikkcl.

Gyönyörűek lesznek a ruhaanyagok. 
Kilestünk egy pár mintát is, amelyek 
közül legjobban azok a klokék tetszet
tek, amelyeknek csipke mintájuk volt. 
Hogy divat lesz a télre ismét a gyapjú 
csipke, nem tudunk határozott választ 
adni, de valószínűnek tartjuk, ellen
ben sietünk megnyugtatni a ciré ruhák
kal rendelkező hölgyeket, hogy ez 
egész biztosan újra divatos lesz az 
idén. Általában a fényes anyagok

Lezuhant a második emeletről 
és sértetlen maradt 
egy ittas muzsikus

Vasárnap hajnalban Mellik Henrik zenész 
iltas fővel ment haza Istvón-ut 18. számú 
házban levő lakására. A házmester engedte 
be a kapun az illuminált állapotban levő 
embert, aki

énekelve és dülöngélve ment fel a lép
csőn.

A második emeleten kiment a folyosóra 
és keresztiilhajóit a rácson. A hangos ének
szóra felriadt házbclíck ezután már csak 
azt látták, hogy

Melllk fejjel előre lezuhan az udvarra 
a hangos puffanással terült el az udvar 

keramitkockáin.
A borzalmas jelenettől megdöbbent lakók 

még fel sem ocsúdhattak, amikor Mellik 
Henrik

feltápászkodott a földről.

NE nézd meg az anyját 
és vedd el a lányát!...

udvarlásai is sok pénzembe kerültek: ezértA szerelem másodvirógzásának kényes rész
letei (árullak fel egy kártérítési kereset kap
csán a budapesti törvényszék előtt.

H. I. pesti főtiszlvlsclő jegyben járt néhai 
K. I. dúsgazdag vállalkozó leányával. Már ki
tűzték az esküvői, amikor váratlanul a jegye
sek széjjelváltak.

As cljcgyr.es felbontásának körülményeiről 
a leánv keresetében ezeket adta elő a bíróság 
előtt:

— II. I. hosszas udvarlás után megkérte ke
zemet. özvegy édesanyáin beleegyezését adta 
házasságunkhoz. Már az alakiságunkat is el
intéztük, egy napon azonban vőlegényem ki
jelentette, hogy

megváltozott körülményei miatt kénytelen 
visszalépni a házasságtól.

A csalódás súlyosan érintett, majdnem lehetet
lenné tett azokban a társaságokban, amelyek
ben megfordultam. Mindenki tudta, hogy mi 
indította H. I.-t elhatározására, emiatt súlyos 
erkölcsi károsodás ért: férjhezmenési esélyem 
nagymértékben csökkent.

— őszintén fel kell tárnom nz előzményeket, 
amelyeket tanukkal igazolhatok. Sajnos, nyíl
tan meg kell mondanom, hogy édesanyám, akj 
még ma is korút ineghazudlolóan ragyogó szép
ségű asszony,

szemel vetett vőlegényemre.
Vőlegényem nem tudott ellenállni csábításának, 
elvesztette fejt t és bclebolondult a nálánál 
közel másféléi tizeddel idősebb édesanyámba. 
Engem elhanyagolt, végül mikor kérdőre von
tam. kijelentette, hogy nem lehetünk egymáséi 
és visszaadta a jegygyűrűt. Többet nem is jött 
hátunkhoz.

— Először öngyilkosságra gondoltam, de el
térítettek szándékomtól. Jó barátaim azt a 
tanácsot adták, hogy forduljak ügyvédhez, és 
:i bíróság utján szerezzek elégtételt macám
nak Miután a legvessóg apai jussom jelenté
keny részét felemésztene, bútorokat, kelen
gyét vásároltam, vőlegényem hosszú ideig tartó

fognak dominálni, igy elsősorban a 
satin, amely újra előkelő helyet foglal 
cl a divat történelmében.

Uj színnel is próbálkoznak a divat
kreátorok : a pirosnak egy tompa
kékes árnyalatával, de hogy ez tet
szeni fog-e és maradandó lesz-e, azt 
már igazán a jövő fogja eldönteni. 
Mindenesetre az halálbiztos, hogy a fe
kete minden szin fölött áll.

A kötött holmik is változatlanul meg
maradtak nagy divatnak, úgyhogy a 
hölgyek már most nyugodtan neki
kezdhetnek a pullovcrek és ruhák 
kötésének.

A ruhák hossza rövidebb le6z, s igy 
természetesen, ennek következtében 
nagy harisnyaluxus fog kifejlődni. A 
legcsodálatosabb harisnyák kerülnek 
majd forgalomba.
Ennyit egyelőre az őszi-téli divat
ról. Legközelebbre valószínű már sok
kal többet sikerül az ajtók mögül el
lesnünk.

(Dr. Dévainé Erdős Böske.)
★

A Fenyves Áruházba is beköszöntött az ősz... 
Már erősen készülődik a közeledő szezonra. 
Egymásután kapj? a legszebb őszi és téli áruit. 
Hogy egyebet ne mondjak, csodaszép, elegáns 
felszörmézelt télikabátjai érkeztek, már 78, 

98 P-ös árban kaphatók. Gyönyörű őszi kelméi, 
kabát- és kosztümanyagjai, kalapjai vannak 
inár. Be kell nézni Fenyveshez.

Egy két lépést lett, azután újra leült.
A házmester sietett elsőnek segítségére, 

azonban Mellik kijelentette, hogy
nem történt semmi baja.

Ennek ellenére kihívták a mentőket és Mel- 
liket bevitték a Rókus-kórházba. Bár az 
illuminált' állapotban levő zenész

tiltakozott az orvosi segítség ellen.
A kórházban megvizsgálták s az orvosok 
legnagyobb csodálkozására valóban meg
állapították, hogy

semmi komolyabb baja nem történt.
Legfeljebb talán egyik bordája repedt meg.

Az illuminált állapotban levő Mellik 
Henriket bent tartották a kórházban, mig 
kialussza mámorát és kipiheni a hajnali 
kaland izgalmait.

tízezer pengő kártérítést követelek 
hűtlen vőlegényemtől.

H. 1. a nem mindennapos kereset elutasítá
sát kérte és válasziratában ezeket adta elő:

— Sohasem állott szándékomban elvenni a 
félárva leányt és

mindaz ami történt, az édesanyja 
kívánságára történt,

aki hozzámvaló vak szerelmében rávett arra, 
hogy udvaroljak leányának, mert igy állandóan 
az ő közelében lehetek és nem hívjuk ki ma
gunk ellen a szomszédok és nz ismerősök 
gyanúját.

— Tagadom, hogy valaha is komolyan fog
lalkoztam volna a leánnyal, errevonatkozólag

kérem édesanyja kihallgatását,
akivel bizonyítani fogom, hogy állításaim min
denben fedik a valóságot.

A bíróság a felek indítványára bizonyítást 
rendelt el. amelyben az ügy koronatanúja, a 
veszedelmes életkorban lévő anya, eldöntötte 
a per sorsát.

“ w I nekem udvarolt. Én kértem öt, hogy 
menjünk bele ebbe a játékba. Csak engem le
het hibáztatni a történtekért.

H. I. sohasem volt igazi vőlegénye lónyom
nak — vallotta az anyu.

A bíróság érdekes indokolással utasította cl 
a leány keresetét:

— Még ha valónak fogadja is el a bíróság 
a leány előadását, akkor sem illeti meg kár
térítés — hangzik az Ítélet indokolása —, 
mert

» házusság reményében eszközölt butor- 
bcv&ráriíisok és egyéb kiadások nem 

veszlek kárba.
iigv a berendezési tárgyak, mint az egyéb 
ingóságok jelenleg is a leány birtokában van
nak. amelyek értékállónk és esetleges házas
ság esetén ugyanarra a célra felhasználhatók.

— A kárigénynek ama részére vonatkozóiig 
pedig, hogy a felperes finanszírozta a jegyes- 
ség alatti szórakozásunkat a bíróság arra az 
álláspontra helyezkedik, hogy ezt a perbeli 
felek együttesen költötték cl, tehát nem iL|. 
hető meg.

—- Egyébként is — fejezi be indokolását a 
bíróság —, a leány semmiféle bizonyítékot 
nem terjesztett elő, amelyből megállapítható 
lenne, hogy milyen összegeket költött a jegyes, 
ség ideje alatt vélt vőlegényére.

Héthete folyik 
a Hétfői Napló 
uj keresztrejtvényversenye 
Érdekes, mulatságos, 
tanulságos, újszerű!

Főnyeremény
200 pengő készpénz

500 rendkívül értékes dijl
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 Naplő 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 uriiányt kap feleségül, 
kit megfojt. — Othello!

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

A keresztrejtvényverseny, amelyet juliuí
5-iki számunkban kezdtünk meg,

kilenc hóiig tart,
minden héten egy keresztrejtvény jelenik 
meg. Mind a kilenc rejtvény megfejtése 
egyszerre küldendő be, az utolsó rejt
vény megfejtése ulán, legkésőbb szept, 
9-ig. Megfejtésül minden rejtvényből n dió
héj-tartalmai és ennek ugyancsak abban a 
rejtvért.vhen található elmét kell bekül
deni. Minden pályázó írja meg nevet és 
pontos elmét és mellékeljen

9 darab telszésszerlntl 
számból kivett „Dióhéj

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

A helyes megfejtők közt a következő 
rendkívül értékes jutalmakat osztjuk ki:

Első díj: 200 pengő kész
pénzben!

Második díj: egy kitűnő gramofon, le
mezekkel.

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

Féláron lehet Budapestre utazni 
augusztus 30-tól 
szeptember 20-íg Is

Az egész ország felfigyelt már a szeptember 
2-án kezdődő őszi Lakberendezési és Házlaf*  
tási Vásárra, amelyhez ezidén nagyarányú or*  
szagos kézművesipari kióllitás és ezzel kapcsa*  
latosan koszorús mesterverseny is csatlakozik*  
Tartalmában, gazdagságában, területében, iné*  
retelben akkorára növekedett a népszerű őszi 
Vásár, hogy most mór nemcsak lakberendezést 
éj háztartási, de minden kézmüvesiparnak káp
rázatos szépségű lükre is lesz Rengeteg jól ér
tékesíthető tanulságot nyújt majd minden ipa
rosnak, a nagyközönségnek pedig páratlanul 
kedvező beszerzési alkalmat. Csak természetes, 
megmozgósilja az egész országot és hatalmasan 
lendíti majd fel a főváros őszi idegenforgalmát-

Hogy minél többen jöjjenek és láthassák a 
kisipar teljesítményeit, a magyar kormány és 
a magyar közlekedési vállalatok ezúttal 50% o$ 
utazósi kedvezményt engedélyeztek az őszi Vá
sár látogatói részére. Már augusztus 20-tól fél
áron lehet Budapestre utazni, mégpedig fc*  
Budapestre szeptember 20-lg. visszafelé pedig 
szeptember 2-től 23-ig. Utazási igazolványt, 
amely a vásár és n kiállítás egyszeri megtekin
tésére is jogosít, minden iparieslűlcl. minden 
utazási és ínonetjegyiroda és n vásár minden in- 
képviselője árusít. Az 'utazási igazolvány óra 
személyenként azok részére, ultik Budapcstlo1 
110 kilométer körzetben laknak, 1.50 pengő- 
nzok részére pedig, akik távolabb laknak, 2.20 
pengő. Az igazolványok árusítását még ezen • 
héten országszerte megkezdik.

cljcgyr.es
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Gázzal megölte magát és 
kisfiát egy fiatalasszony, 
akinek az ura pár héttel ezelőtt meghalt

Döbbenetes dráma a Delej-utcában
Megdöbbentő családi dráma történt va

sárnap Kőbányán, a Delej-utca 51. szám 
alatt. A családi tragédiának két halottja 
van: egy fiatalasszony és négyesztendős 
kisfia.

Hersich Lajos gyárimunkás nemrég köl
tözött a feleségével és kisfiúval a De/ej-utca 
51. számú házba, de

pár héttel ezelőtt Hersieh meghalt s 
azóta huszonhétéves felesége nagy nyo

morban, nélkülözésben élt.
Vasárnap délben a házbelieknek feltűnt, 

hogy Hersichék lakásának ajtaja zárva van 
és a lakásból gázszag szivárog. A házfel
ügyelő rendőrt hívott, feltörték a lakást és 

a szobában*  két halottat találtak: az

Belerohant a motorbiciklibe,
két embert összetört, azután 
továbbrobogott egy túraautó

Vasárnap délután a vármegyei mentők 
két eszméletlen, súlyosan sebesült embert 
hoztak be a Szent István-kórhózba: Szántó 
József 35 éves kecskeméti géplakatost és 
Vörös Imréné kecskeméti élteremtuiajdo- 
nosnöt.

Szántó József vasárnap reggel oldalkocsis 
motorkerékpárjával indult cl Kecskemétről 
Budapestre. Az oldalkocsiban Vörös Imréné 
ült. Kiskunfélegyháza közelében az ország
úton haladt a motorkerékpár, amikor

hatalmas túraautó robogott szembe vele. 
Az autó nekirohant a motorkerékpár
nak. a következő pillanatban Szántó és 
Vörösné kirepültek a gépből s eszmélet
lenül terültek el az országút mentén. 
A túraautó sofőrje nem állott meg, a 

anyát és kisfiát. Hersichné elkéktllt 
arccal feküdt az ágyban s mellette 

négyesztendős kisfia.
Azonnal értesítették a mentőket, akik 

már csak azt állapíthatták meg, hogy anya 
és gyermeke halott.

Rendőri bizottság szállott ki a lakásba. 
Búcsúlevelet találtak özvegy Hcrsichnétól, 
amelyben megírta, hogy

anyagi gondjai miatt menekül a halál
ba s magúval viszi kisfiát,

a négyesztendős Lajoskát is,
Hersichné és a négyéves Hersich Lajos 

holttestét a törvényszéki orvostani intézetbe 
szállították.

K

katasztrófa után továbbrobogott.
A súlyos gázolás sebesültjcit egy arra 

haladó szekér vette fel s bevitte Kiskunfél
egyházára. Innen értesítették a vármegyei 
mentőket, akik azután a Szent István-kór- 
házba hozták a sebesülteket. Megállapítot
ták, hogy Szántó jobblábút törte és más 
különböző súlyos sérüléseket szenvedett, 
Vörösné a karját törte és belső sérülései 
vannak.

A rejtélyes gázoló autó felkutatására 
erélyes nyomozás indult, eddig azonban 
nem tudták megállapítani, ki vezette 

a kocsit.
Sem Szántót, sem Vörösnél nem lehetett 
kihallgatni. A nyomozás folyik.

Ma, hétfőn délelőtt 10 órakor temetik el 
a rákoskeresztúri temetőben.

A tragikus sorsú uriasszony Váci-utca 74. 
számú házban levő

lakása zárva van.
A család kinn lakik a Kalóz-utcában, az 

öngyilkos uriasszony fiúnak, Kovács Ador
ján gépészmérnöknek villájában.

A Hétfői Napló munkatársa beszélt Ko
vács Adorjánnéval, aki a következőket mon
dotta:

— Még mindig a szörnyű esemény ha
tása alatt vagyunk. El sem tudjuk képzel
ni, mint szánhatta rá magát szegény a vég
zetes lépésre.

— Ma délelőtt lesz a temetés

Vizsgálatot kér
a fogházban hirtelen meghalt 
Kállai Bernát családja

Pór nappal ezelőtt történt, hogy Kállai 
Bernit 52 éves ügynök a legutóbb leleple
zett nagy valutacsempészési bűnügy egyik 
vádlottja,

hirtelen meghalt a Markó-utcai fog
házban.

A haláleset után hivatalos jelentést adott ki 
az ügyészség. Ebben közölte, hogy Kállai 
asztmábnn szenvedett, valószínűleg ennek 
következtében halt meg, holttestének fel
boncolására megtörtént az intézkedés.

A fogházból Kállai Bernát holttestét a 
törvényszéki orvostani intézetbe szállították 
és itt felboncolták. A boncolás eredményét 
tegnap közölték az illetékes hatóságokkal:

Kállai asztmatikus rohamot kapott és 
a súlyos, fulladásom roham végzett vele.
A nagy valutacsempészés hirtelen meg

halt vádlottjának hozzátartozói most meg
lepő lépésre határozták el magukat: meg
bízták dr. Forgács Béla ügyvédet, aki Kál
lai védője volt ■—, hogy

a haláleset kivizsgálására kérje fel a

Cselértyi József %!?den

S'polaciclb
kávéházban

a rákoskeresztúri temetőben. Értesítést nem 
küldtünk senkinek sem, csak a legközelebbi 
hozzátartozók jönnek el a temetésre ...

A szerencsétlen sorsú asszonynak a /c.q- 
nagyobb csendben akarják megadni a végső 
tisztességet.

hatóságokat.
Kállai Bernát családja hétfőn beadványt 
fog intézni a királyi ügyészséghez s ebben 
kéri a vizsgálat megindítását.

A hozzátartozók beadványukban hangsu- 
lyoyzzfik, hogy senkit alaptalanul nem akar
nak a legkisebb gyanúval sem illetni, nincs 
tudomásuk arról, hogy bárkit bármiféle fe
lelősség terhelne n számukra oly tragikus 
eseményért, de a maguk megnyugtatására 
kérik az ügyészséget,

a legszélesebbkörü vizsgálat clrcndclé- 
lésévcl tisztázza: 

hogyan történt a haláleset, milyen állapot
ban volt Kállai Bernát, amikor a fogházba 
szállították, részesült-e orvosi gyógykezel 
lésben, szedclt-e valamilyen orvosságot?

Az ügyészség Kállai családjának beadvá
nyától függetlenül, a maga hatáskörében 
nyomban a haláleset után

elrendelte már a vizsgálatot, amely ezen 
a héten befejeződik 

és erről természetesen tájékoztatni fogják 
Kállai hozzátartozóit is.

LEVANEVSZKI,
az eltűnt északsarki pilóta jelentkezett, 

de szikratáviratát 
nem tudták megfejteni

Páris, augusztus 15.
A Moszkvából és Sanfrandscóból vasárnap 
ideérkezett hírek úgy szólnak, hogy az el
tűnt Levanevszki szovjelorosz északsarki 
repülő és kísérőinek sorsáról nincsenek 
közvetlen hírek.

Moszkvai jelentés szerint szovjelorosz. 
aviatikái körökben bizonvosru veszik, hogy 

az óriásrepülőgép egy jégpadon kény
szerleszállást hajtott végre.

A Krasszin jégtörő parancsol kapott, hogy 
azonnal induljon el a repülőgép felkutatá
sára. A jégtörő már útban is van a Barrotv- 
fok felé és a hajó fedélzetén három repülő
gépet is visznek megfelelő számú pilótával.

A Sanfranciscón keresztül érkező hírek

Anyagi romlásáért 
rokonait vádolja az öngyilkos 
háztulajdonosnő, 
de a rendőrség vasárnap megállapította : 
senkit sem terhel felelősség halalaert

Vasárnap a rendőrség befejezte a nyo
mozást Kovács Károly műépítész özvegyé- 
»ek öngyilkossága ügyében. Megállapítot
ták, hogy a 64 esztendős életunt uriasszony 
haláláért

senkit sem terhel a felelősség.
özvegy Kovács Károlyné. a székesfehér

vári Szent Györpp-szűllodában lett öngyil
kos. Székesfehérvárról autón szállították a 
lővárosba, ahol másnap hajnalban anélkül, 
hogy eszméleté t vissz anyerte voh»m__m£IL

Svábhegyi
Nagyszálló 

hideg, meleg folyóvlzes szobák napi 
négyszeri étkezés, teljes penzió, 
személyenként és naponként 10.— 
Pengőtől. Te!.: 165-097 és 165-409. 

■T

szerint az alaszkai Anc.horagc rádióállomása 
felfogta a szovjelorosz pilóták egyik szikra
táviratát, a ‘repülőgép rádióállomása azon- 
bán nyilván sérülés folytán csak gyönge 
adóerővel tudóit működni, mert

a szikratáviratot csak hiányosan tudták 
felvenni és nem lehetett megfejteni.

Az eltűnt északsarki repülők felkutatá
sára 'nemcsak Szovjeloroszországból indul
lak cl mentőexpediciók, hanem az Egyesült 
Államokból is.

Az alaszkai Fairbanks városából jelentik, 
hogy Crosson ismert amerikai pilóta négy 
másik amerikai pilóta kíséretében repülő
gépén elindult az eltűnt orosz pilóták fel
kutatására.

halt. A tragikus sorsú uriasszony már ré
gen készült az öngyilkosságra. Több búcsú
levelet irt, amelyekben azt hangoztatta, 
hogy

több budapesti bérházból álló vagyonát 
elveszítette, mert házalnak tulajdon
jogát a lelckkilnyvben nevéről átíratták 

rokonai nevére.
Efeletti elkeseredésében lett öngyilkos.
A rendőri nyomozás megállapította, hogy 

az idős asszony vádjainak nem volt komoly 
rdapja, csak

felzaklatott fantáziája rémítette őt az
zal, hogy hozzátartozóiban ellenségeket 
látott, akik anyagilag tönkre akarják 

tenni.
Holttestét felboncolták és megállapítot

ták, hogy pantopon nevű nllalószerrel mér
gezte meg magút.

A temetési engedélyt ezek után a rend
őrség megadta.

Szent István-hét 
a magyar zenei élet 

ünnepe
Az idei Szent Tstván-hétcn nemzetközi 

vonatkozásban is figyelemreméltó zenei ese
mények színhelye lesz Budapest. A legna
gyobb érdeklődésre az augusztus 18-án este 
•ViS órakor kezdődő

várbeli szabadtéri hangverseny 
tarthat számot. Ennek programját dr. Kon- 
dela Géza pápai kamarás állította össze és 
Németh Mária, valamint Dohnányi Ernő 
közreműködésével 200 tagú zenekar, 330, 
tagú énekkar fogja előadni az ősmagyar j 
motívumokban gazdag műsort. Ugyancsak 
rendkívül érdekesek a szentistvánheti

templomi hangversenyek,
amelyek részint a budavári koronázó fő
templomban, részint a Bazilikában és bel
városi főplébánia templomban zajlanak le. 
Ezenkívül Budapest utcáin különböző szim
fonikus produkciók, cigányzene és térzenék 
lesznek.

A szentistvánheti ünnepségek alkalmával 
ismét megjelentek a fővárosban az eredeti 
ősmagyar népművészetet hozó

gyöngyösbokrétások.
Ez évben közel hatvan csoport tizenkét elő
adás keretében mutatja be a legérdekesebb 
népviseletet, legszebb magyar dalokat, tán
cokat és népszokásokat. A tegnap esti pre
mier a Városi Színházban óriási sikert ara
tott.

Budapest Idegenforgalmi hivatnia a nagy
arányú idegenforgalom lebonyolítására min
dent meglett, hogy simán és zavar nélkül 
legyenek elhelyezhetők Budapest vendégei.

Három 
motorkarambol

Vasárnap hajnalban több súlyos kimene
telű motorkerékpárbaleset történt.

Ars Sántha József 37 éves gépész felesé
gével és egyik ferfirokona társaságában ol
dalkocsis motorkerékpárján hajnalban félöl 
óra tájban Kispestről Budapest felé indult. 
A motort a gépész vezette, aki

kissé ittas állapotban volt
és amikor az Üllöi-ut és Toldy Miklós-ul 
sarkánál be akart kanyarodni, a motorkerék
pár felborult és mind a hárman az úttestre 
zuhantak. Ács bordatörést és agyrázkódást, 
felesége kulcscsonttörést és ballábtörést szen
vedett. mig a harmadik utasnak csodálatos
képpen semmi baja sem történt. A súlyosan 
sérült házaspárt a kispesti mentők részes!-1 
tették első segélyben, azután a Szent István-1 

kórházba vitték őket.
Hell Frigyes 30 éves építési rajzoló, aki 

a Rózsa-utca 09. alatt lakik, hajnalban a 
Városliget felől hazafelé tartott motorkerék
párján. A Sz.ondy-utca és Aréna-ut sarkán

nekirohant egy lámpaoszlopnak,
kidöntötte és az építési rajzoló összetört 
tagokkal, eszméletlen állapotban maradt az 
úttesten. A mentők koponyaalapi töréssel, 
életveszélyes állapotban vitték a Rókus-kór- 
házba.

Kovák István 40 éves kereskedő, aki az 
Erdélyi-utcában lakik, vasárnap reggel a 
József-körulon

motorkerékpárjával felborult

és súlyos sérüléseket szenvedett. A mentők 
első segélynyújtás után a Rókus-kórházba 
vitték.

Az izgalom és humor 
szenzációs filmje!

t...yOT Hlldc Welssncr

Rendezte: KarlHartl
Szezonnyitó v11 ágm ilborI 
Promler: CSt'TöltTÜKttr.'!

URÁNIA CITY
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Magyar vigjátók ogy mecsokl szállóról.
Irta: Vadnay László 
Zono: Abrahám Pál
Rendező: Gaál Béla

törés Anna
a szálló igazgatónője... 
szép szeméért telik meg a

Hotel Kikelet

Turay Ida
az újdonsült 
menyecske... 
Első éjszakája a

Hotel KiKelel

Páger Antal 
a titkár ur. ö körülötte 
vitatkozik az egész

Hotel Kikelet

Kanos Gyula 
a kártyás vőlegény.
Félszeg alakján 
harsogva kacag a

Hotel Kikelet

ki.

fö-
a

uray Tivadar 
az elegáns báró.
Hódításairól diszkréten 
suttog a

Hotel Kikelet

Komar Júlia
a szerelmes szobacica.
Útjait kíváncsian lesi a

Hotel KiKelel

Palid Imre n mulatós löldesur. 
Gyönyörű baritonját 
örömmel figyeli a

Hotel KiKelel

Hunnia-Hajdu-Daróczy 
produkció!

OylrUsI vezető: Falué IstvZn 

Szerda este 
díszbemutató

h

Royal Apolló 
Átrium

Mivel fizetett 
a bécsi Grand Hotel egy 

világreklámért Ábrahám Pálnak
Abrahám Pál, az operettmuzsika magyar I 

nagykövete. Európának nincs egy országa, I 
ahol ne játszották és nem aratott volna 
nagy sikert valamelyik Abrahám-opcrett, 
amelyeknek néhány éve olyan valőrje 
az operettszinpadok terén, mint egy 
nár-darabnak Európa vagy Amerika

van 
Mol- 

__  _____________ ,_ „nj ____  . .. drá
mai színpadjain. Várták az uj Abrahám-da- 
rabot s várják most is, mindenütt, ahol 
operettet játszanak. Csak nálunk van vala
mi baj? Különös magyar sors, hogy itthon 
Ábrahám .Pállal kapcsolatban éppen egy 
csődnyitási kérelem szenzációja pattant

Mi történt tehát Ábrahám Pállal?
— teszi fel a riporter a kérdést.

— Semmi — válaszolja Abrahám —, 
lületes voltam, kissé könnyelmű. Az 
számla, amelyről szó van, régen kiegyenlí
tést nyert és csak az ügyvédi költségek kö
rül voltak átmeneti differenciáim, ami sze
rintem már szintén régen elintéződött. Ál
lítólag nem talált meg a bírósági kézbesítő 
a lakásomon, ezért fajulhatott az ügy egy 
elmaradt tárgyalásig. A hir olvasásakor, 
őszintén szólva, megrémültem, de megnyu
godtam, hiszen a zeneszerző csődje az, ha 
nem tud komponálni . .. Én pedig, hála Is
tennek — és lekopogja — szünet nélkül, 
szinte éjjel-nappal dolgozom. Ebben a pil
lanatban

hat magyar film muzsikájával vagyok 
készen, illetve készülök el.

A Hajdú-filmnél a Pesti mese, újabban a 
most bemutatásra kerülő Hotel Kikelet mu
zsikáját csináltam. Néhány hét múlva kez
dem el a harmadik Hajdú-film zenéjének 
komponálását. Befejezetem a Viki cimü 
film muzsikáját, amely filmet Bársony Ró
zsival forgattak le a filmirodában. Még 
mindig dolgozom a 3:1 a szerelem javára 
cimü kétverziós film uj számain. A filmet a 
hasonló cimü operettemből vitték vászonra, 
szintén Bársony Rózsival, majd Dénes Osz-

Két magyar film került
a velencei világkiállítás döntőjébe

Velence, augusztus 15.

(A Hétfői Napló kiJcűldőtt tudósítójának 
telcfonjelentése.) Egy hete folyik Velencé
ben az a nemzetközi fllmverseny, amelyre 
Amerika és Európa filmgyártó országai 
mind elküldték reprezentáns filmjeiket. A 
Hotel Excelsior melletti hatalmas szabad
téri filmszínházban Európa filmelőkelősé
geinek és mondain közönségének jelenlété
ben kerülnek vetítésre az elmúlt és jövő 
évad filmóriásai, azok, amelyekre legbüsz
kébbek a gyártó országok. A verseny az 
első döntőjéig már eljutott. Meg lehetett 
állapítani nz eddig nem túlságosan biztató 

olasz filmgyártás nagy előretöréséi.
Különösen fényképezés tekintetében egé

szen csodálatosat produkáltak az olaszok. 
Eggcrth Mártának és Kicpurának (akiket 
csak Márta és Jan néven hirdetnek) opera
filmje aratott általános sikert. Mi magyarok 
is büszkék lehelünk filmgyártásunkra. A 
döntőbe ugyanis Amerika, Anglia, Francia 
ország, Németország. Olaszország és Ma
gyarország jutott be. Négy filmmel nevez-

Csak az erőszaknak engedtem, 
mondja Bajor Gizi

Néhány évvel ezelőtt a Páris melletti 
Joinvillében állt utoljára a Jupiler-láinpák 
alatt és a mikrofon előtt Bajor Gizi. A 
Franciaországban készülő „nemzeti film
gyártás" csúnyán megbukott és Bajor Gizi 
elhatározta, bogv

soha többet filmfelvevőmaslna elé nem 
áll.

Most mégis a Magyar Filmiroda mütermé- 

I

kárral a főszerepben. Ma írtam alá a szer
ződést a Budapest Film legújabb produk
ciójára. Cime: Leány a talpán, Kun Magdá
val, Gyergyay Istvánnal, Szepes Liával, Do- 
náth Ágival és Gábor Magdával a főszerep
ben.

Kedden kezdik forgatni ezt a filmet, 
amelyhez Harmath Imrével hat számot Ír
tam és amelynek zenei vezetését is vállal
tam. Mindezeken felül Földes Imrével és 
Harmath Imrével, akikkel együtt annakide
jén a Viktóriát irtani, amellyel az úgyneve
zett karrierem elkezdődött)

uj operettet fejeztem be.
A cime Az ezred menyasszonya. A Theater 
an dér -Wien pedig karácsonyra kitűzte a 
Cigányzene cimü operettemet, amelyet Griin- 
wald és Brammerrel együtt Írtam.

Valóban Abrahám Pál Bécs karácsonyi 
zeneszerzője. 1931. óta minden karácsony 
kor Abrahám operettet játszik Bécs. A Vik
tória, Hawai rózsája, Bál a Savoyban, 
Mőrchen im Grand Hotel, Djainah, Roxy, 
a Csoda csapat (3:1 a szerelem javára), 
Bécs ünnepi slágerei voltak.

— Ennél azonban sokkal nagyobb szív
ügyem — mondja Abrahám — a Magyar 
Cavalcade. Egy éve dolgozom rajta s ha 
egy pillanatnyi időm van, már fixirozom az 
erre vonatkozó gondolataimat, bújom a 
könyvtárakat, múzeumokat. A Magyar Ca
valcade a honfoglaláskor kezdődik és a tör
ténelem nagy alakjain keresztül, Trianonon 
át a jobb magvar jövőbe vetett hit himnu
szával végződik. Azt szeretném megérni, 
hogy ez. az élelem főmunkája, az Operában 
szinrekerüljön ...

íme ez az igazság a csődügyben. Még csak 
annyit, bogv annak a bécsi Grand Hotelnek 
ügyvédje kérte ezt a 800 pengőnvi csődnyi
tást, amely hotelben Abrahám Pál sok tíz
ezer pengőnvi számlákat fizetett ki s amely 
hotelnek Marciién im Grand Hotel cimü 
operettjében világreklámot csinált.

tünk be a versenyre, ezek közül
kettő már szinte biztosan számithat az 

aranyéremre.
Ez pedig a Gaál Béla által rendezett 

Falus István, illetve Hirsch és Tsuk cég 
állal produkált Aranyember cimü film. A 
másik a Gertler Viktor rendezésében Hege
dűs Ferenc, illetve a Pallas Film produk
ciója, Mária nővér. Mind a két filmet az el
múlt szezonban mutatták be Pesten. A film- 
olimpiászra küldött másik két magyar film 
inkább lámájára való tekintettel maradt ki 
a döntőből, miután a vígjátéki bonyodal
makat, helyzeteket és vicceket az idegen
ajkú bírálóbizottság és nagyközönség nem 
érlelte meg. s igy nem akceptálta.

Az az érdekes, hogy a közönség nagyrésze 
hogyan érkezik az előadásokra. Elfoglalt 
filmemberek lévén, nappal Kómában, Mila
nóban székelő irodáiban dolgoznak, este az 
Ma Littoria hatalmas repülőgépjeire, illetve 
hidroplánjaira ülnek, amelyek egy két órán 
belül szinte a helyszínre röpítik 
előadás után hazaszállítják őket, 
stílus!

és onnan 
Ez aztán

S. Z.

ben dolgozik, ott, ahol Zilahy Lajos Két 
fogoly cimü regényének filmfelvételei foly
nak. Pajor Gizi bosszú rábeszélés után vál
lalta ezt a szerepel, miután bebizonyították, 
hogy a párisi tömegfilmgyárlús hibája a 
rossz rendezés és fényképezés miatt volt 
teljesen sikertelen első filmszereplése s

a magyar filmgyártás nem nélkülözheti 
Bajor Gizi művészetét

Hildánál, 1037 stigusifiu 1J,

A míkrofonmérnök boldogan mosolyog, 
Ilyen zenélő hang, ilyen csodás orgánum 
még nem csengett a lélektelen elektromos- 
fül előtt. Bajor Gizi mintha a színpadon 
lenne, mosolyával, mozdulatával drámai 
atmoszférát teremt. Székely Istvánnak, a 
rendezőnek szinte dolga sincs vele, csak * 
partnerekkel törődik.

Bajor Gizi a filmfelvétel szünetében ezt 
mondta első magyarországi magyar bangói 
filmjéről:

— Valóban csak az erőszaknak engedtem, 
amikor első nagy csalódásom után ismét itt 
vagyok a filmmüleremben. Néhány napja 
forgatnak csak, de máris érzem, hogy 
ebből valami már lesz, hogy nem fogok 
csalódni abban a reményben, hogy

a filmen is lehet művészetet csinálni. 
Csak erre törekszem és szeretném, ha sike
rülne ...

A feszült' 
és perdülő

filmektől.

Zártkörű 
tnűvészfársa$ág előli 
levetítették a „líl“-est

Heltai Jenő első magyar filmjét, melynek' 
forgatókönyvét Mihály István társaságában 
irta, szombat éjjel zártkörű müvésztársaság 
előtt levetítették. A kis házi bemutatónak 
óriási sikere volt és a jelenlévők egyönte
tűen megállapították, hogy a „íf/"-es film
mel uj és eddig még nem járt utat tört ma
gának a magyar filmgyártás, 
atmoszférája misztikus levegőjű 
cselekményü film

teljesen elüt az eddigi magyar
A filmet Székely István rendezte, zenéjét 

Budai/ Dénes szerezte, Eiben István Lito
grafálta, produkcióvezetője Falus István, a 
gyártó cég pedig a Művészfdm. A szereplők 
élén kettős szerepében Lázár Mária (szőkén 
és feketén) ragadtatta el az intim, szakértő 
közönséget. Lázár Mária egészen csodálatos 
és nagyvonala alakítása a legnagyobb telje
sítmény! Selfridge, a bűvész figurájában 
Törzs Jenő excellált, az amerikai ur alak
jában Csortos Gyula adott egész különleges 
figurát, 
játssza, 
Marira 
Rajnay 
Zoltán,

A film szerelmes szerepét Jávor Pál 
egy amerikai leánv figuráját Genny 
alakítja. A film főszerepeiben még 

Gábor, Székely Lujza, Makláry 
Pethcs Sándor nevét jegyezzük fel.

Sherlock Holmes 
feltámadása

Sherlock Holmes és Watson doktor a vi
lágirodalomnak tagadhatatlanul leghíresebb 
figurái közé tartoznak. Szülőapjuk, Conan 
Doyle és XValson doktor kivétel nélkül min
den Sherlock llolmes-regényben megjelenik. 
Az ő személye elválaszthatatlan a nagy an
gol delektívlől és ahol annak kockós ru
hája és kurta fapipája felbukkan, mögötte 
néhány perccel később megjelenik Watson 
doktor keménykalapja is. A híres 
most feltámadt, a film vásznán új életet kap 
híres mesterével, Sherlock Hoimessel együtt. 
Az angol mesterdetektív életéből fordulatos 
és izgalmas, de egyben humoros bűnügyi víg
játékot csinált az UFA. A nagy detektívet 
llans Albers, famulusát pedig Heinz Rüh- 
mann játssza.

doktor

Szent istudn-heü alániatunk: 
P95 —... ........... ...........

1 pír tenyésztett gyöntyfüggA v. eróf v. D 1(5 
gyttngygyürtt..................  •

Indiai Cirkongyürü, fehéraranyba foglal- D Ofl 
va a bri Iliin*  hü copiija ........................ •

divatekszerüolt
Kígyó-utca 4-6.

* AZ AMERIKAI CIRKUSZ ÓRIÁSI SIKERE. 
A Fényes Fővárosi Nagycirkusz ez évben való*  
bán divattá telte a cirkuszt. Júniusban és jú
liusban a Rivelsek mialt tolongott Budapest leg
előkelőbb közönsége a cirkuszban, augusztus*  
bán pedig már két hete délután és este szinte 
táblás ház előtt játszanak azok az amerikai ar
tisták. akiket Amerika legjobb cirkuszából vá
logatott össze Fényes György, a cirkusz iga1* 
Katója, aki a nagy sikerre való tekintettel azza*  
a gondolattal foglalkozik, hogy szeptemberre i*  
meghosszabbítja szezonját.

* ötvenkét ruha készül a „Leány a talpán- 
cimü filmhez. „Leány a talpán'*  a végleges címe 
Fiddes Jolán „Férjhez megyek" cimii regényé*  
bői most készülő filmnek, a melvet a Budapem 
Film R.-T. gyárt, mint második filmjét és 
amelyhez Gyergyay Istvánt és Kun Maga-’’ 
Londonból szerződtette. A film forgatókönyvét 
Vaszary János, Vaszary Gábor és Mihály István 
írták, rendezője Gaál Béta, zeneszerzője Ábra
hám Pál. A női főszerepeket Kun Magda, Sze*  
pcs Lia, Donáth Ágnes. Gábor Magda, a nU»‘ 
feltűnt fiatal opcraénckesnő. Tapolczay Eri’*’ 
Bíró Fva és Tűzess Anna játsszák. Ezenki’1" 
egvik főszerepre Dayka Margitot szerződtette®’ 
A férfifőszereplők: Gyergyay István. PataKV 
Jenő. Juhasz József, Pcthő Attila és Puskái 
Tibor.

* M. l Glil (Teróz-körul «. Trl.ro" 
It 19-A91 balatoni nyaralásából hazaérkezett 
miivésztáncképző stúdiójában megkezdte a *>'  
nilásl. A beiratkozókat egész nap fogadja.
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Jégeső, zivatar, 
hőcsökkenés

' A Meteorológiai Intézet jelenti vasárnap 
délben:

Az óceáni hűvös légárnmlás továbbra is 
hatalmában tartja Nyugat-Európát és KŐ- 
zép-Európára is mindjobban kilerjeszkedik. 
Az eddigi hullámok inkább csak a Kárpá
tok északi oldalát súrolták és csupán ha
zánk északi határmegyéinek hozlak csapa
dékot, vasárnap azonban nyugat felől már 
mélyebben járó, hűvös betörés indult meg, 
amely az egész országban erősebben meg
indítja a hiivösödést. Az éjjeii órákban az 
északi magyékben csaknem mindenütt volt 
zivataros eső.

A Balaton vizének hőfoka ma reggel 
Keszthelyen 27, Füreden 26, Kenésén, Bog
láron 25 és Siófokon 24 fok.

A Duna vizének hőfoka 21 fok volt.
Budapesten vasárnap délben a hőmérsék

let 28 fok, a tengcrszinlre átszámított lég
nyomás 754 mm; erősen sülvedő.

Várható időjárás a következő 24 órára:
Élénkebb nyugati-északnyugati szél.

Sokfelé zivataros eső, egyes helyeken 
jég. A hőmérséklet tovább csökken.

FÉNYKÉPEZZEN!
1 0X9 roll-Hlm olőhlvása 8 darab 
tükörfényes másolattal Összesen... fillér

TanklnboratortHm
PÁRISI NAGY ÁRUHÁZ

— KÁROLY KIRÁLY-EMLÉKÜNNEP TI
HANYBAN. Vasárnap előkelő közönség je
lenlétében folyt le a IV. Károly király em
lékére rendezett ünnepség Tihanyban. A 
szentmisét Strommer Viktória tihanyi apát 
celebrálta. A kormány képviseletében gróf 
Teleki Béla főispán jelent meg, a honvédsé
get vitéz Keszey-Kurz Alajos alezredes kép
viselte. A királyi család nevében gróf Hu- 
nyady József volt főudvarmester jelent meg. 
Ott volt József főherceg és Auguszta főher
cegasszony', valamint a felsőház és a kép
viselőim iöbb tagja. A szentmise után 7/n- 
szár Mihály apátplébános mondott ünnepi, 
beszédet, majd -az emléktáblára koszorúkat 
helyeztek 'el. ' '

— ítéletidő Ausztriában. Vasárnapra vir
radó éjszaka óriási felhőszakadás és nagy 
viharok pusrtilotlak Ausztriában. Az Ari- 
herg-szorosban a nagy eső elmosta a síne
ket. Vasárnap estig tartott, amig a pálya- 
testet kijavították.

— Ilernyóoffenziva Győrben. A győri Roz- 
gonyi-utca és Dobó-utcák környékét káposzta 
hernyók százezrei lepték el. Elpusztítottak a 
közeli káposztaföldeket és most népvándorlás- 
szerűen hatolnak be a lakásokba, pincékbe és 
kainkba. A veszélyeztetett utcák lakossága 
Győr város segítségét kéri.

— Véres rablótámadás a gyöngyösi or
szágúton. Gyöngyössolymos község halárá
ban az országúton három férfi leütötte 
Thamayer András solymosi kádármestert és 
Kiss János 05 éves kisgazdát. A rablótáma
dók félholtra verték a két Öregembert. Az 
egyiktől elraboltak kilenc pengőt, a másik
tól harmincnyolc pengőt. A kádármeslcrt 
és a kisgazdát kórházba Szállították. A 
csendőrség nyomában van a rablóknak.

— pusztító vihar és jégverés 
EGERBEN. Vasárnap délután istenítéletre 
emlékeztető orkán vonult végig Eger és kör
nyéke felett. Éjféli sötétség volt, amit csak 
néha világosított meg a villámok fénye. A 
szél fákat tépett ki és megszakította a távíró
összeköttetést Eger és több falu között. Ez
után óriási cső zudult a környékre, majd 
jégverés volt, amely hatalmas károkat oko
zóit a szőlőkben.

— Országos Iparos dnlosvcrseny. Az ország 
Iparosdalárdái vasárnap Miskolcon nagysza
bású dnlosünnepot, dalosversenyl .rendezlek. A 
mesterdalos csoportban első lett a Győri Ipa
ros Dalárda és a Rákospalotai Dalárda, 2. a 
Hódmezővásárhelyi Dalárda, 3. a Szegedi Da- 
hírda. Nehéz müdalban első a Budapesti Cuk
rászok Dalárdája és a Diósgyőri Polgári Dal- 
egylet, harmadik a Debreceni Iparos Dalárda. 
A könnyű műfajban az első dijat nem adtak 
ki, második a gödöllői és békéscsabai dalárda. 
Este a miskolci Nemzeti Színházban nagy hang
versenyt rendezlek a dalárdák részvételével.

— - Leütöttek egy embert Csepelen. Vasárnap 
hajnalban Csepelen, a Rákóczl-főuton véres se
bektől borítva, eszméletlen állapotban talállak

utón Fehér János 35 éves mésrárossegédet. 
Több szúrt sérülés borította, amelyek közül a 
legsúlyosabb a nyakán érte. A szerencsétlen 
ember állapota a .sok vérveszteség következté
ben igen súlyos. Életveszélyes állapotban viliék 
a Szent István-kőrházba. Támadóit keresi a 
rendőrség.

— Megölt n ciángáz egy kilencvcnkétéves 
debreceni vrlassznnyt. Kékesy Imréné elő
kelő nyugdíjas közliazviselő kilencvenkét- 
éves Özvegye debreceni lakásán c'iánortatott. 
A következő nap lefeküdt a lakásban s reg- 
RHre holtan találták. Megállapították, hogy 
a lakás nem volt kellőképpen kiszcllőztetve 
s a ciángáz megölte az idős uriasszongt,

Gyilkos tűzvész
egy győrmegyei faluban

Győr, augusztus 15.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) A vasárnap virradó éjszaka a 
győrmegyei Berbécs községben gyújtogatás 
történt, amely

borzalmas tűzvészt okozott, hét lakó
ház, lizenyolc melléképület és négyszáz 

háziállat pusztult el u tűzben.
Az ismeretlen tettes Tóth Ferenc gazdál

kodó kukoricagóréját gyújtotta fel gyertyá
val. Az eldobott gyertyát meg is találták. A 
hetek óta tartó szárazság miatt a lángok 
percek alatt harapóztak el és mire oltásra 
került volna a sor, már több ház égett.

Hat község tűzoltósága sietett a berbe-
mim i n sí■« t lll■^llllll [T

Sokezren látogatták meg vasárnap 
a nyomtatványkíállítást

A Műcsarnok újjáépített termeibe vasár
nap a meg-megujuló viharos záporesők el
lenére is ezrével özönlött Budapest népe. A 
nagy érdeklődéssel és kíváncsisággal várt 
„Magyar Nemzeti Nyomtalványkiállilás" 
mozgatta meg a fővárost, amely nem is csa
lódott:

a kiállítás végtelenül tanulságos, tudo
mányos értékű és amellett mindvégig 

szórakoztató.
A kiállítás rendezését Kertész Árpád el

nöklete alatt és dr. Bródy László ügyveze
tése mellett intézőbizottság végezte, amely
nek tagjai Btsztray Farkas Ferenc, Kacs: 
Gyula, Kner Albert, Nyitó Tibor és Ifosncr 
Károly voltak. Az előcsarnokban Landerer 
és Ilcckenast kézisajtója áll, amelyen a már

— Szeged nem fizetett rá a szabadtéri 
játékokra. Vasárnap este a Bizánc előadásá
val fejeződtek be Szegeden a három hét óta 
tartó szabadtéri játékok. Egész nap cső fe 
nycgetelt, azonban estére mégis tiszta idő
ben, rckordkőzönség elölt tartották meg az 
előadást. Tízezer nczö ült a Dóm-téren. A 
nézők közöli volt Tasnády Nagy András 
kultuszminisztériumi államtitkár, Joób Dá
niel és Bobot Imre a Vígszínház igazgatói. 
Az ünnepi játékok tartama uhitt Szegeden 
több mint ötvenezer idegen fordult meg s 
az eddigiek szerint a város az idén nem 
fizetett rá a szabadtéri játékokra.

Szerelmi bánatában 
meggyujtotta benzin
nel leöntött ruháját
Nagy' riadalom támadt vasárnap délelőtt a 

Rotlenbiller-utca 56. számú házban. Az egyik 
lakás kamrájának lezárt ajtajából sűrű, fe 
kete füst gomolvgott ki, majd velőtrázó se
gélykiáltás hallallszotl. A megrémült szom
szédok feltörték az ajtót s a kamrában 

lobogó lánggal égő ruhában találták
Wúrkll Károly asztalosmester özvegyét.

Az asszony leöntötte magát benzinnel, be
zárkózott a kamrába s

felgyújtotta magát.
öngyilkos akart lenni, mert vőlegénye, aki 
ugyanott lakott albérletben, hajnalban jött 
haza. Szerencsére sikerült Würkliné égő 
ruhájút eloltani.

A mentők
életveszélyes állapotban

vitték a Rókus-kórházba. Másodfokú égési 
sebeket szén vedelt. A hűtlen vőlegény a sze
rencsétlenség hallatára szintén öngyilkossá
got akart elkövetni.

— Rekordárak és felhőszakadás a deb
receni országos vásáron. Vasárnap tartot
ták meg Debrecenben az országos vásárt. 
Óriási forgalom s igen magas árak voltak 
a vásáron. A lóárak szinte rekordmagas
ságra ugrottak fel. Mint emberemlékezet óla 
minden esztendőben, most is nagy felhő
szakadás és zivatar volt a vásáron.

KIBŐVÜLT

a Rudas RvúguHirdű Juuentus 
rddiumos kádfums osztálya

A kibővített gyógyosztály a fokozott keres- Nyitva
leti igényeket ii zavartalanul kielégíti. reggel’/z 7-101 8S!S 6-ljl.

cslok segítségére,
akik egész hajnalig oltották a veszedelmes 
tüzet. •

A gyújtogatásból keletkezeit tűzvésznek 
haldokló éa súlyos sebesült áldozatai is 

vannak.
Simon Ilona fiatal leányra az égő ház rá- 

omlott. Súlyos égési sebekkel emelték ki az 
égő romok alól és haldokolva vitték kór
házba. A tűzoltók közül négyen szenvedtek 
súlyos égési sebeket: Simon Endre tűzoltó
parancsnok, Tóth Kálmán, Bernáth Gábor 
és Simon Ferenc tűzoltók.

A csendőrség erélyes nyomozási indított 
a lelketlen gyújtogató kézrekeritésére.

ciusi Ifjak a Talpra magyart és a tizenkét 
pontot nyomatták ki. Az érdekesnél érde
kesebb termek sorából kiemelkedik a nyol
cadik, amely Kovács Andrásnak, egy kita
lált embernek életét követi lépésről-lépésre 
a nyomtatványok tükrében. Kovács András

születésétől haláláig nyomtatványok 
irtózatos tömegét fogyasztja el.

Ezután a magyar plakátkultura történetét 
ábrázoló plakátok közölt jutunk el a kiállí
tás külön nyomdájához, amelyen dr. Tart 
László sajtóelőadó napilapot készít. Szám
talan érdekesnél érdekesebb látnivaló zsú
folódik össze a termek hosszú sorában. 
Elsőrangú, ötletes és lelkes munka a kiállí
tás, amely megérdemli a nagy sikert.

•— Edén megbukott? A People vasárnapi 
jelenlése szerint Chamberlain angol minisz
terelnök teljesen ál akarja alakítani kormá
nyát s az angol külpolitika intézésében na
gyobb mértékben akar résztvennl. Ezért ki 
akarja cserélni Edén külügyminisztert egyik 
bizalmas munkatársával: Hali far lorddal, 
aki jelenleg Edén külügyminiszter helyet
tese. Hír szerint a koimányrekonsLrukció 
során Lloyd George és Winslon Churchill 
tárcát kap a kabinetben.

— Nemzetközi balneotchrúplai tanfolyam 
Budapesten. A Budapesti Központi Gyógy- 
és Üdülőhelyi-Bizottság az Orvosi Tovább
képzés Központi Bizottságával együtesen f. 
év október 7—14 között nagyszabású nem
zetközi tanfolviimot rendez a rheumatoló- 
giából és a balneotherápiábó! kiváló kül
földi orvoselőadók bevonásával. A tanfo
lyamon, amely Grósz Emil egy.-tanár elnök
lete alatt áll, a következő előadók tartanak 
előadási: Prof. Bcsancon Párishól, XV. S. 
Copsman, jeles rheumalológus Londonból, 
Prof. Kiinge Münslerből, Prof. Günsburg 
Amversből, Prof. G. Kahlmeter Stockholm
ból, Prof. Lépine Lyonból, Prof. Mcssini 
Montccatiniből és dr. Pap Lajos egy. m.- 
tanár. A tanfolyam iránt a tudományos kö
rökben mar eddig is igen élénk érdeklődés 
mutatkozik és a külföldről is igen sokan 
jelentették be mint hallgatók részvételüket 
ezeken az előadásokon. A tanfolyam felöleli 
mindazokat a témacsoportokat, amelyek a 
balneolherápia és n rhcumatológia újabb 
tudományos kutatások alapján elért gyógy - 
eredményeivel kapcsolatosak.

— Báró Huszár László kalandja egy zseb
tolvajjal. Báró Huszár László abauji föld
birtokos vasárnap az egyik miskolci kávé
házban billiárdozolt. Miközben játszott, ^>z 
egyik szék támlájára helyezett kabátjánál 
kilopták 800 — 1000 pengőt érő arany ciga
rettatárcáját. A tolvaj az értékes darab he
lyére saját bádog cigarettadobozát helyezte 
el, amelyben három Lroenfe-cigurótta volt. 
A „csencselő" tolvaj kézrekeritéséru meg
indult a nyomozás.

— IIALÁLRAGÁZOLTA A BICIKLI RÁCZ 
LÁSZLÓ MÁV FŐFELÜGYELŐT. ffdez 
László miskolci főfelügyelőt biciklijével el
ütötte Szitárcsik Lajos mészárossegéd. Bácz 
olyan szerencsétlenül esett cl, hogy koponya
alapi törést szenvedett. Kórházba szállítása 
után röviddel meghalt.

Halálos szerelmi 
dráma BécsBeo

Rács, augusztus 15.
Bécstől nem messzire, a Mlchaeleri 

W áld bán, halálos szerelmi dráma történt. 
Schaechter Erich, egy vagyonos kávéház*  
tulajdonos 19 éves fia *,

három revolverlövéssel súlyosan meg
sebesítene szerelmesét, a 24 éves Ilolln- 
stelncr Annát, azután borotvával átvágta 
a leány csuklóját, majd magára lőtt és 

nyomban meghalt.
Schaechter azt irta búcsúlevelében, hogy 

közös elhatározással mennek a halálba, en
nek azonban a rendőrség nem ad hitelt.

A leány, mikor rátaláltak, azt sultogtaf 
— Gyorsan orvosi, nofn akarok meghalni!

Műtétet hajlottak végre rajfa, de állapota 
életveszélyes. A tragédia valószínű oka az, 
hogy Schlaechtert szülei rá akarták bírni, 
utazzék el Bécsiről.

Mit hozott apuka?
í ugnriják. hn megérkezik...
Njári JAtékok strandra, nyaralóba :

MINERVA

— A kínai pénzügyminiszter Bécsben. A,. 
H. Kttng dr., kínai pénzügyminiszter Prágá
ból jövet, vasárnap este Bécsbe érkezeit. In
nen Salzburgba utazik, ahol Schnschnigjj 
kancellárral megbeszélést fog folytaiul,

— Trockljlsta forradalmárok bécsi bilnpcre. 
Hazaárulás és Izgatás vádjával terhelten állott 
ii bécsi eskikltbiróság előtt hat forradalmi szó*  
etatista, akik n IV. Tnternflcionáló érdekében 
indítottak propagandát és Trorklf híveinek 
vallották magukat, mert szerintük Sztálin urna 
akarja komolyan a világforradalmat. „Bolse- 
vikí'- címen folyóiratot adtak ki. Vezetőjük 
Schöffmann János mérnök volt. A bíróság 
négy vádlottat 1—2 évig terjedő súlyos bőr*  
főnre ítélt, két vádlottat felmentett.

Felakasztotta magát 
a temetőben

Vasárnap reggel a kispesti temetőben
az egyik fán, akasztott ember holttestét 

fedezték fel.
Azonnal értesítették a rendőrséget, abonnari 
bizottság szállott ki a temetőbe és megállás 
pilották, hogy Fehér Gergely hatvanötével 
clpészmcster a temető öngyilkosa, aki Pest- 
szentlőrlflcen, a Gróf Apponvl-ulca 53. alatt 
lakott. Az Idős ember családja elhalt, ő ma
gányosan maradt, azonkívül az utóbbi idő
ben sokat betegeskedett.

Minden szabadidőiét a temetőben töl
tötte

és végső elkeseredésében öngyilkosságát is 
olt követte cl.

Szombaton este látták utoljára a temető
ben, az éjszaka folyamán hajtotta végre ak 
öngyilkosságot és reggel holtan talállak rá. u

— BRUNETE VÁROSÁT VISSZAFOG
LALTÁK A KÖZTÁRSASÁGI CSAPATOK. 
A madridi hadügyminisztérium vasárnapi 
jelentése szerint Brunete városát, amelyet a 
nemzeti csapatok néhány hét előtt elfoglal
tak, vasárnap a köztársasági hadsereg vlsszd*  
vette. N város ma már nem egyéb romhal
maznál. Milánói jelentés szerint viszont a 
nemzeti csapatok újabb hatalmas győzelmet 
arattak a santanderi arcvonlon. Az uj, ha
talmas offenzivában az olasz önkéntes had
osztályok h résziveltek és felgöngyölitpth k 
a köztársaságiak állásait.

— Rejtélyes teslvérg.vilkosság. ITajdnhad- 
házán Pap Gyula tizennyolcéves gazda
legény meggyilkolta mosfohalestvérét, B;- 
kési József huszonkétéves fiatalember. Bé- 
késl aludt, amikor moslohaöccsc rálámodt 
és megölte. Papot elfogták, de nem vallói Iá 
be, miért követte el teltét. Szerelmi félté" 
kenységet sejtenek a gyilkosság mögött.

— Htlz.isság. Faragó Frzslke (Klslarcsa) és 
Krrbsz Sándor (Várpalota) jegyesek. Minden 
kűlftn értesítés helyeit.

Hermán Izabella és Garat László augusztus 
15-én házasságot kötöttek.

— Meghalt Schwarcz Jakab, a híres pesti 
szabó. Szombaton hetvenhétével korában el
hunyt a leghíresebb pesti szabómester: Schwarcz 
Jakab. Nemcsak özvegye, gyermekei és unokái 
gyászolják éf nemcsak az egész ninuvar keres
kedelem és ipar siratja meg. hanem a társa
dalmi élet elitje és a művészvilág is. Schmnrcz 
Jakab volt alapilója és széniorfőnöke a híres, 
régi Schwarcz Jak/ib és Fial cégnek. Az előkelő 
világ és elsősorbnn a színpad férfisztárjainak 
szabója volt Schwarcz Jakab. Széllébcn-hosszá- 
ban ugv nevezték: „Sztárok szabója — szabók 
sztár ja'1. Temetése, mn. hétfőn ciciben fel 12 
órakor lesz a rákoskcreszttiri izr. temetőben.

— Ha elmulasztja osztólysorsjegyél idejében 
megújítani elvészli nyerési jogosultságát! A 38. 
oszlúlysorsjáték főliuzásai 21 én kezdődnek és 
egy hónapig, szeptember 24-lg tarlnnnk. Ez idő 
alntt 31.000 nyeremény és a 400.001) pengő ju
ta lom sorsoltatik ki 7,010.000 pengő készpénz
ben.



Tomboló izgalmak közben a pártos 
holland bíró ellenére vizipóló akadémiát 

tartott a magyar csapat a németeknek 
A második napon is győzött a

A nagyszabású Horthy-Kupa mérkőzései 
* a vele kapcsolatos uszóbajnokságok lázba 
hozták nemcsak Budapest, hanem az egész 
magyar vidék sporlközönségét is. A vasár
napi műsorra, amelynek terítékén a többi 
között Magyarország és Németország vizi- 
pólócsa palának izgalmas mérkőzése szere
pelt, minden jegyet eladott az Uszószövctség. 
Jgy, ha anyagi okokból nem is, a közönség
siker okából azonban csüggedten figyelte a 
vezérkar a fenyegető viharfelhők tömegét, 
nmei vek a nagy versenyek megkezdése előtt 

vészijósló goinolygással
rohanták meg a szigetet, ahol az uj nyitott 
versenyuszoda és nyitott tribünjei ünnepi 
díszben várták a nagy küzdelmek megkez
dését. Még üres foltok tarkálloltak a tribü
nökön, amikor a versenyek megkezdődtek. 
A közönség egy hatalmas része az újonnan 
építőit szigeti aluljáró folyosójában szoron
gott. Olyan óriási tömeg zsúfolódott itt ősz- 
bzo, hogy a rendőrség komolyan aggódott az 
aluljáró tcherbiróképcssége miatt.

Attól tartottak, hogy a kiszámíthatatla
nul nagy túlterhelés miatt az aluljáró 
leszakad s példátlan tömegszerencsétlcn- 

aég okozója lesz.
Szerencsére a hirtelen kerekedett napsütés 
megoldotta a vészes problémát és percek 
alatt kiürült az alagút, hogy a szorongó ez
reket a tribünökre csalja. Ami a divatot 
Illeti, ez a vasárnap délután

a guniniiklipenyek 
bemutatójává váll. A közönség legnagyobb 
része, tartva az időjárás változásától, gummi- 
köpenyt öltött s a színes kabátok festői ké
pei varázsollak az uj uszoda medencéje 
köré. A kék drapériákból alkotott díszpá
holy, ahová a magyar-német mékőzés idejére 
a kormányzói várják, csaknem teljesen 
üres. Egyedül Bornemisza Géza kereskedel

mi és iparügyi miniszter és Kercsztes-Fischer 
Lajos, a kabinetiroda főnöke látható a pom
pás díszsátor alatt. Mielőtt az uszóbajnok- 
ságokat megkezdenék, Ilire terjed, hogy dél
előtt a torony-míiugróbajnokságokat tartot
ták meg. Bajnok lelt Hídvégi, MAC 108.18 
ponttal, 2. Kovács, UTE, 3. dr. Hódy, MTK.

Az uszóbajnokságok első száma a 100 mé
teres gyorsuszó bajnokság startja volt. Az 
érdekes mezőnyben Csik indulása eleve el
döntötte a bajnoki tét sorsát. Végig vezetett 
a kiváló BEAC-uszó, remek fordulása kitűnő 
eredményt sejt eleit, de azután a finisben 
valahogy letört, úgy hogy a többiek is fel
nyomultak mellette. Bajnok: Csik, BEAC 
00.2 mp. 2., 3. holtversenyben Gróf, UTE és 
Körösi, UTE 61.2 mp. 4. Zólyomi, BBTE 
61.8 mp. Ezután a 200 méteres hölgy-mell- 
uszó bajnokság érdekes száma következik. 
Szigeti Varga Emőke biztos és fölényes győ
zelmét várták s ez be is következett. A BSE 
uszóhölgve bajnok lett <3 p. 16.4 mp.-cl. 2. 
Iletényi, III. kér. TVE 3.21 mp. 3. Hideg, 
BSE 3.21.2 mp. Ezt a számot a 100 méteres 
háluszó bajnokság követte. Bajnok lelt Len
gyel, BEAC 1 p. 12 mp. 2. Hciser, MESE 
1:15.2 mp. 3. Somogyi, FTC 1:15.6 mp. A 
400 m.-es hölgy gyorsuszó bajnokság startja 
nem hozott különösebb izgalmat, bajnok lett 
Harsányi, BSE 51.2 mp. 2. Ács, BSE 6:02.8 
mp. 3. Györffi, BSE 6:24.2 mp. Az első ki
vételével az nlTéle „fürdözö-szám“ volt.

Az uszóbajnokságokat ügy világrekord
kísérlet fejezte be. 4X100 méteres stafétában 
indult el a Zólyomi—Körösi—Gráf—Csik- 
csapat, hogy másodszor is megpróbálja a 
világrekord felállítását. A napokban ugyanis 
egyszer már 4:04.4 mp. idővel úsztak világ
rekordot, de minthogy a kísérletet előzetesen 
nem jelentették be, ezt nem lehetett nyilván
tartásba venni. A mostani világrekordkisérlet 
rosszabb volt, mint az előző, mert 4:06.6 
mp.-cl értek a célba. 

magyar legénység 
zai faultjáért szabadrúgást Ítél sietve és a 
németek javára bíráskodó hollandus bíró, de 
Sárkány ment.

Sárkány különben a magyar csapat 
legjobb tagja.

Kívüle még Halasy nyújt világbajnokhoz 
méltó játékot. Nagy klasszisa hatalmas üdv
rivalgással fogadott gólt eredményez. Halasy 
egyedül úszik le, de Bayer elnyomja. A 
bíró szabaddobást ad és a dobást

Halasy Némethez irányítja, Németh 
nyomban visszajátszik és Halasy pom
pásan helyezett lövése védhetetelnül fü

tyül a német kapuba. 1:0.
Leírhatatlan üdvrivalgás fogadja a várva- 
várt magyar gólt és megjön a közönség 
hangja. Bródi remekül véd egy félpályás 
Gumi-lövést. Németh Jamesz hatalmas gólt 
dob, de a bíró szabadrúgást ítél ellenünk, 
mert gól előtt Németh „abstrosszal“ startolt. 
A kitűnő és jókedvű hollandus bíró általá
ban sokat fülyülget fölöslegesen és még arra 
is van idege

a világraszóló izgalmas mérkőzésen,
hogy hátrafordulva nevetgél a közönség felé. 
A játék erős, de nem szép. A magyar csapat 
sehogy sem tud kibontakozni, mert a néme
tek testi erejük kihasználásával tisztátlanul 
játszanak és elfojtják erőszakosan az akció
kat.

Némethet és Bayert a félidő végefelé egy 
kis

barátságos masszírozásért
partra küldi a biró. Félidőben a közönség 
elégedetlen az eredménnyel és a magyar 
csapat játékával. Hiába, el van kényeztetve 
a közönség, a világbajnok csapatunktól tü
neményes játékot vár mindenki. Szünet 

után Brandy törtet a kapura, de Gunst el- 
nyomja. Nyomban utána Halasy úszik 
egyedül nagyon biztatóan, de Strauss utána 
úszva, a viz alá nyomja. Gunst szabálytala
nul akasztja Brandyt, de a biró ellenünk 
ítél szabaddobást.

Hatalmas füttykoncert honorálja
a bírói igyekezetét.

Gunstot és Brandyt eluszásért kiállítja
a biró

és a csapatok öt-öl emberrel játszanak. 
Végre kiegészülhet a csapat, mert bizony 
nem valami nagy műélvezetet nyújt a 
csonka csapatok ideges kapkodása.

Bozsi egy szabaddobást hosszan ejt 
Halasy elé és a derék 011 nem habozik 
és remek ejtett labdát küld a háló bal

sarkába. 2:0.
Egy remek A'émefh-doppler éleszt remé

nyeket, majd hatalmas izgalmat okoz a 
magyar gólzsák egy váratlan lövése, amely 
a kapufán csúszik végig.

Bözsit eluszásért kiállítja a biró és ezzel 
tiszta gólt adományoz a német csapatnak. 
A kiállítással kész a veszedelem, mert Ha
lasy két ellenféllel szemben nem tudja hova 
álljon és

a fedezetlen Gunst hatalmas lövést vág 
a magyar hálóba. 2:1.

A magyar csapat jobban belefekszik a gól 
után és a közönség határtalan, szinte hisz
tériás izgalma erőt sugároz a lankadó ma
gyar fiukba. Halasy a kapufára ejt egy szé
pen kiszámított lövést, majd

Bozsi hosszan szökteti a jobbszélső 
helyére húzódó Brandyt, aki néhány 
métert úszik a labdával, aztán úgy be
vágja a sarokba, hogy a német kapus 

meg sem mozdulhat. 3:1.
Nagy elánnal dobja magát a magyar csapaí 
a küzdelembe, de újabb eredményt elérni
nem tud.

A HORTHY KUPA ÁLLÁSA:
Gólarány Pont

1. Magyarország 11:1 4
2. Belgium 6:5 3
3. Németország 4:4 2
4. Hollandia 3:9 2
5. Ausztria 4:6 1
0. Franciaország 3:6 ““ •

Az eső tönkreverte az előmeccseket
' HOLLANDIA—AUSZTRIA 8:1 (2:1).

Ezután folytatták n llorthy-kupa vizlpóló- 
mérközéseket Elsőnek Hollandia és Ausztria 
csapata szállott n vízbe. Seolt angol biró ve
rette a mérkőzést, melyet

Hollandia 3:1 (2:1) arányban nyert meg.
1 Az első gólt az osztrákok Hantik révén sze
rezték a bal emberrel játszó hollandokkal 
szemben, mivel n holland csapat hátvédje sza
bálytalanság miatt ki volt állítva. Hollandia 
Slan révén egyenlített. 1:1. Ezután a holland 
együttes fölényt harcolt ki, de van Aelst a gól
helyzetek egész sorát hagyta kihasználatlanul, 
míg végre sikerült lövése után a labda utat 
talált a hálóba. 2:1.

Szünet után teljesen egyanrangu volt mind 
a két fél, újabb gólt azonban a hollandok 
értek cl van Aelst középcsatár révén a Haw- 
lik kiállítása miatt hat emberre olvadt osztrák 
csapattal szemben. 3:1.

A Hollandia—Ausztria vizipólómérkőzés első 
félidejének közepén a pál. Ara érkezett Horthy 
Miklós kormányzó, József királyi herceg kí
séretében. A kormányzó megél kezesekor elját
szották a magyar Himnuszt s ezalatt a játék 
természetesen szünetelt.

A mérkőzés második félidejét felhőszakadás
szerű zivatar zavarta meg, mivel az ideiglenes 
tribün nem nyújtott a közönségnek védelmet 
az cső ellen, a nézők szétfutottak, nagyrészük 
a szomszédos fedeltuszodába menekült. A mér
kőzés azonban az eső ellenére tovább folyt.

Taccsdobás helyett szabadrúgás
London, aug. 15.

(A Hétfői Napló tudósítójától.) Anglia uj 
fulballszabályokat épít, mert a szakértők 
úgy vélik, hogy a szabályok nagyrészc el
avult. Az újítások között talán a legérde
kesebb, hogy

a jövőben taccsdobás helyett szabad
rúgással fogják játékbahozni a labdát,

ha az a vonalontulra kerül. Az angolok vé
leménye szerint ugyanis a gyakorlatban be
bizonyosodott, hogy a pálya széléről történő 
labdabedobás tulajdonképpen nem büntetés, 
mert a dobó félre nézve csaknem hátrányo
sabb, mint arra, aki a vétséget elkövette. 
Szerintük ilyen esetben is a szabadrúgás 
méltányosabb.

Nátha-megvefő bátorsággal nézi a közönség 
a szomszédok harcát

BELGIUM—FRANCIAORSZÁG 3:2 (1:1)
Biró: llol/rnann, Németország. Még javában 

Szakad az égi áldás, amikor vízről vízre szálla
nák a csapatok. Érdekes, hogy a közönség 
nagyrészc a hatalmas zápor ellenére hűségesen 
kitart a tribünökön és Hibája feláldozásával, 
nálhamegvclö bátorsággal nézik a meccsel. Pe
dig a mérkőzés nem sokat nyújtott. Valóságos

sizlpóló pttródlát mutatott be a kél csapat 
é.< a kó:Önség sokat derült az öreg Pádon szem
telenül erőszakos játékán. Ha közelébe kerüli

A Horthy-Kupa döntő mérkőzése 
vitathatatlan magyar győzelmet hoz

MAGYARORSZÁG-—NÉMETORSZÁG
3:1 (1:0)

Mire a megafon bemondja a csapatok 
felállítását, újból megtelik az uszoda néző
tere, mert az eső dől elmenekülő emberek 
erre ii csemegére, mint légy az édességre, 
térnek vissza. Devries holland biró sípjelére 
a kapuvonalon elhelyezkednek a csapatok. 
Magyarország: Bródi Hazai, Sárkány—v. 
Halasy - Bozsi, Németh, Brandy. Német
ország: Klingenburg -Gunst. Bayer—Strauss 
—Schulze. Sehneidcr, Kienzle. A nézőtér 
határtalan izgalomban és drukkban, ferge
teges Huj! Hujl Hajrával ereszti startra a 

az ellenfél, az menten elsüllyedi a vízben. A 
belga csapat kulturáltabb vizipólójútékot mu
latott be és Castclyn révén rövidesen megszerzi 
a vezetést, de kis idő múlva szép támadás so
rán Bermyn gyönyörű ejtett labdával kiegyen
lít. Szünet után az cső szűnni kezd, viszont 
megindul a gólcső. De Pairj) révén ismét a 
belga csapat vezet, de nem sokáig, mert Bermyn 
közelről kiegyenlít. A győztes gólt a játék vé
gén Blitz szerzi meg csapatának. A magyar kö
zönség tapsokkal köszönti a szimpatikus belga 
csapatot.

magyar csapatot. Az első labda a németeké, 
akik feltűnő gyorsan úsznak. Az első kelle
metlen csalódás! Bozsi igyekszik most a 
német kapu felé, de lenyomjuk. A szabad
dobást Halasy Némelhehez adja és a derék 
•lamcsz be is vágja a labdát, de valami 
hiba történt és a biró nem adja meg. 
Brandy futbalipalyára beillő hatalmas bom
báját Klingenburg öszlönszerű mozdulattal 
a kapu fölé nyomja. Egy remek nénid 
doppler száll cl vészjóslóan a kapu felett. 
Általában

pontatlanok a magyar passzok.
Ez a második kcllcmelen meglepetés, Ha-

Szeptemberben már működik 
a futballtotalizalör Franciaországban

Paris, augusztus 15.
(.4 , Hétfői Napló tudósitójának telefón- 

jelentésc.) Parisból jelentik, hogy az angol 
es a svéd futballtotalizalör óriási sikere után 
kedvet kaptak a francia tőkések is a foga
dások bevezetésére és a francia „fulballloti“

Futballpálya
Becs, augusztus 15.

(A Hétfői Napló bécsi szerkesztőségétől.) 
Holnap lesz féléve, hogy Meisl Hugó, az 
osztrák fulballtitán és Európa kétségkívül 
legtehetségesebb futballdiplomája meghalt. 
Az elmúlt félév alatt is sokszor idézték 
Meisl szellemét, akinek kiváló tehetsége 
bizony erősen hiányzott akkor, amikor ta
pintattal, ésszel s ravasszsággal kelleti 
volna megoldani kényes nemzetközi kérdé
seket. A nagy Hugó a bécsi központi teme
tőben alussza örök álmát és nagyságának 
egyik kedves és kegyelelcs bizonyítéka az, 
hogy mindmáig nem felejtenék cl, söl sír
jál a temető igazgatósága egészen különle
ges díszítéssel látta el. Egy futballpálya 
kicsinyített mását varázsolta a sir fölé, 
amelynek határvonalait, hatosát tizenhato
sát és a felezővonalát fehér terméskőből 
rakták ki. A pályát zöld gyep borítja, kö- 

szeptemberre már megkezdi a működését. A 
lökét magánkéz adja, a felügyeletet azonban 
a pénzügyminiszter gyakorolja. A francia 
futball vezetői nagy föllendülést várnak et
től az újítástól.

Andor León

Meisl sírján
zépen egy labdaformúra nyírt zöld bokor 
ékeskedik. A sarokzászlókat pedig muskál- 
liból és ncfelejtsből ültetett virágcsoport 
jelzi. Meghaló ez a kedves figyelmesség é» 
egvben szimbólikus is, mert az osztrák tér
félen ott áll a tábla: Meisl Hugó nevével) 
szimbolizálva a gondolatot, hogy a nagü‘ 
mester még mindig őrt áll kedvenc sportja 
fölött...

Döntetlen az ökölcsata
ÍRORSZÁG—MAGYARORSZÁG 8:81

Az ir-magynr box-mérkőzés döntetlenül 
ződött. Énekes 1L, Kublnyl, Szigeti és 
győzött, míg Bondy, Mándl, Bene és W 
vereséget szenvedett. Mán dl lepontuzása !<•**  
ságtnlan volt.
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A „Gödör" nagyjai fölényesen 
nyerten a Szent istvan-dliat 

a grillmadarasoh elölt
Minden rekordot elsodort a nyári zivatar

Alig kétszáz néző lézeng a pályán, mikor 
elérkeznek a magyar atlétikai bajnokság 
második napjának küzdelmei. Ekkor veszik 
észre a vezetők, hogy a meszelést a zápor 
elmosta s újra kell kezdeni a munkát. Egy
ke! tőre meg is indul s kevés késéssel már 
javában áll a verseny.

A MAC-nál rendkivül nagy az Izgalom.
A Szent István-dijért folyó hatalmas küz

delemben roppant kellemetlenül érinti a 
griflmadarasokat, hogy Darányi dr. nem 
kapott szabadságot és igy biztos pontoktól 
cselt el az egyesület. A BBTE-isták biztosak 
a győzelmükben, de itt is van izgalom elég-

Az eredmények:

200 m.: Bajnok: Gyenes MAC 21.6 mp.,
2. Görkói BBTE 22 mp., 3. Minay MAC 
22.4 mp-, 4. Ember dr. DEAC 22.5 mp. 
Gyenes nagyon rosszul indult. Gőrkói ötven 
méterig vezetett előtte, de ekkor felnyomult 
a MAC erőssége s három méterrel nyerte a 
versenyt.

1500 m.: Bajnok: Szabó MAC 3:57.6 mp.,
2. Harsányt BBTE 3:58.8 mp., 3. Istenes dr. 
MAC 3:59.6 mp., 4. Aradi DEAC 4:04 mp. 
Szokás szerint Aradi diktálja a tempót, a 
többiek mögötte kényelmeskednek. Csak 
Kása iparkodik egyszer egyszer uj szint adni 
a küzdelemnek, mig végül csöngetésnél 
Szabó hirtelen erősít, elfut a mezőnytől s 
csak Harsányt tud vele tartani. A célegyenes 
előtti fordulóban felnyomul Ráthonyi s be
fogja Harsányit, akivel összeütköznek. Rá
thonyi másodiknak fut be, de Harsányi óvá
sára a versenybíró megsemmisítette az ered
ményét.

110 m.-e*  gátfutás: Bajnok: Kovács BBTE 
15.2 mp., 2. Szabó MAC 15.5 mp., 3. Dombó
vári MAC 16.1 mp., 4. Pálfl MTK 16.3 mp. 
Ennél a versenynél volt a legerősebb a szél, 
amely segítette a versenyzőket. Sok sikerte
len start után Jávort az indító kizárta a ver
senyből. Kovács a harmadik gáttól kezdve 
vezetett és fölényesen győzött.

Snlydobás: Bajnok: Csányi MAC 14.42 
m., 2. Horváth MAC 14.14 m., 3. Varró Váci 
RE 14 m., 4. Deák KEAC 13.81 m. Ha Da
rányi indul, több a pont.

Magasugrás: Bajnok: Bódosi BBTE 190 
cm., 2. Kerkovics BBTE 184 cm., 3. Sólyom 
KEAC 180 cm., 4. Rétsághy MAC 175 cm.

400 m.-es gát: Bajnok: Héjjas dr. Beszkárt 
56.6 mp., 2. Margó dr. BBTE 57 mp., 3. 
Polgár BBTE 57.2 mp., 4. Hetényi BEAC.

A BBTE annyira bízott Margó dr.-ban és 
Polgárban, hogy Kovácsot nem indította 
ezen a távon. Héjjas dr. végig vezetve bizo
nyította be, hogy őt nem lehet olyan köny
vijén eltemetni.

400 m.: Bajnok: Kovács (BBTE) 40.6 
mp., 2. Görkói (BBTE) 49.7 mp., 3. Vadas 
(MAC) 49 7 mp. A legizgalmasabb verseny! 
200 méterig Kovács és Görkói vezet, akkor 
Vadas is felnyomul hozzájuk. Most már 
három futó küzd elkeseredetten a rendkívül 
fontos pontokért. A MAC-tábor lelkes buz
dítására Vadas húsz méterrel a cél előtt 
utolsó erőfeszítéssel némi előnyhöz jut, de 
az utolsó erőfeszítésre Kovácsban van meg 
a legnagyobb erő, mellbedobással győz.

4X400 m-e*  ifjúsági Budapest-kerületl 
bajnokság: Bajnok: BBTE 8 p. 36.6 mp. 
(Stepánszky, Ördögh, RévíTy, Abafy.) 2. 
I TE 3:37.2 mp., 3. LESOK 3:39.8 mp.

3000 métere*  csapat verseny: Bajnok: 
UTE/A 21 pont, 2. LESOK 35 pont, 3. 
I TE/B 68 pont. Egyénileg 1. Zoltag (UTE) 
9p.32.8mp., 2. Vajda (LESOK) 9:35.2 mp.,
3. Almásy (UTE) 9:36.8 mp. A verseny alatt 
indult meg a hatalmas zápor. A sürü csep- 
pekben zuhogó eső miatt

a vezérkar egy szempillantás alatt el- 
tiint a pályáról,

de a versenyzők mindennek ellenére is vi
gasztalanul továbbrótták a köröket. A be
futónál sem várta őket senki, úgyhogy 
senki sem tudta az eredményt, amelyet csuk 
jóval később közöltek a közönséggel. A kö
zönség magából kikelve méltatlankodott a 
rendezőség eljárása miatt, úgyhogy végül 
Tatár István a szakadó eső ellenére meg
jelent a pályán s kezéből tölcsért alkotva, 
indította meg tovább a versenyt 38 perc 
szünet után.

Az eső elállta után — most már az idő
közben felszaporodott s közel másfélezer- 
főnyi közönség előtt — folyik tovább a 
'erseny. Időközben Farkas Mátyás, a MAC 
trénere megóvja Kovács eredményét a 400 
m. síkfutásban s azt állítja, hogy A’oudcs 
elhagyta a pályáját, hatvan méteren át Va
das pályáján futott s igy akadályozta a 
MAC-versenyiőt. A pályaellenőr azt jelenti, 
hogy a pályaelhagyást nem vette észre s 
bár a nyomok arra mutatnak, hogy
i az óvá*  alapos, • versenybíró érihetet-

lenül elutasítja az óvást.
Diszkoszvetés: Bajnok: Madarász (Besz 

kárt) 47.06 m., 2. Kulitzy (BTE) 45.96 m.,
3. Remecz (Rákosligeti MÜVE) 45 .31 m.,
4. Józsa (PEAC) 44.40 m.

10.000 méter: Bajnok; Kelen (BBTE) 31

Tüneményes formára
futott fel a Hungária a derbi előtt

HUNGÁRIA—VENUS 4:1 (1:1)
Bukarest, augusztus 15.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 
tése.) A Hungária multheti közepes teljesítmé
nye, valamint a szombati bukaresti veresége 
utón ugy itthon, mint Bukarestben mindenki 
azt hitte, hogy a magyar bajnokcsapat mélyen 
holtponton jár formájában és igy a román 
bajnokcsapat ellen aligha fogja megállni a 
helyét. A bukaresti közönség mindennek elle
nére az ottani viszonyokhoz képest meglehetős 
nagy számban kereste fel a Venus pályáját s 
mintegy tízezer néző elölt futott ki a pályára 
a magyar csapat, amelvet a közönség váratla
nul igen meleg ünneplésben részesített.

A kékfehérek igen jó játékkal hálálták meg 
a közönség rokonszenvét, a csapat régen látott 
jó formát futott ki.

A csapat s egyben a mezőny legfőbb Játé
kosa Szabó kapus volt,

akinek pazar védését egy»e-másra hálálta meg 
a közönség dübörgő tapsviharral. Igen jól ját
szott Turay is, aki mellett Dudás is a legjobb

Jől „hatott" a Ferencváros 
a salgótarjániakra

FERENCVÁROS—SBTC 8:2 (3:0)
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 

lése.) Háromezer néző előtt remek iskolajáték
kal győzött a kitűnő formában lévő Ferenc
város a helyi csapat fölött. A Ligában némi 
rutint szerzett salgótarjániak félórán keresztül 
sikeresen védekeznek, de a 33. percben nem 
tudják megakadályozni, hogy Sárosi a hálóba 
ne lője a labdát. 1:0. Amint megtört a jég, meg
indul a gólzápor és a 37. percben Kemény gólja 
süvit a hálóba. 2:0.

Egy perccel később ismét Kemény eredmé
nyes. 3:0. Szünet után is szép, fair játék folyik 
és a közönség meleg tapsokkal honorálja a fe
rencvárosi csatárok időnként szemkápráztatóan

Az ETO nemzetközi meccsel készült
FC WIEN—ETO 3:3 (2:1)

Győr, augusztus 15.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) A mérkőzés előtt óriási eső 
riasztotta el a közönséget, de még igy is, 
ezerötszázfőnyl közönség volt kiváncsi az 
újoncok bemutatására. A kisokista Kovács 
a centerhalfban és Novák, a Veszprémi TC 
volt játékosa a centerben, a csapat előnyére 
szolgált, azonban a Tóth 11. helyett beugró 
Gróf annál inkább meggyöngitette a védel-i

Korányi II. bűcsűjátéka Szegeden
BUDAI 11—SZEGED 4:1 (1:1)

Szeged, augusztus 15.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) A nagy hőségben indult mérkő
zésen igen kedvetlenül, lagymatagon játszott 
a szegedi gárda,

mintha csak Korányi II. slratójátéka 
lelt volna a mérkőzés, 

Uj bekkcsillag tűnt fel: 
Szuhai, a csatár

Egy héttel a bajnoki start megnyitása 
előtt a2 összes NB-csapatok komoly tré
ningbe állottak már vasárnap s a bemele
gítő meccs után most nehéz ellenfelet ke
restek. Az Újpest az Elektromosban találta 
meg méltó partnerét s bár 4:1 (1:0) arány
ban legyőzte, ezt még nem lehet jóslatnak 
tekinteni az őszi találkozásra, ahol bizo
nyára komolyabb játék alakul ki. E szem
pontból nem lehetett panasz itt sem, mert 
az elején még ugy futott a labda a művé
szek lábán, mintha a szezon derekán len
nénk. Később aztán leállt a tisztelt társa
ság, főképp pedig az Újpest csatársora, ami 
nagyon nem tetszett a közönségnek. A 
drukkerek máris sokat vártak az Újpesttől. 
Negyvenöt perc mindössze egy gólt érlelt 
meg s ezt Pusztai az Elektromos-kapus 
ügyetlensége folytán fejelte a hálóba. 
Ezután a Hungária legjobb napjaira emlé
keztető csatár játék alakult ki, vagyis a lila
fehér csatárok ugy tologatlak, mintha vala
mennyien a MÁV pályaudvarain tanulták 
volna a mesterségüket. Kocsis és Zengellér

p. 40.4 mp., 2. Szilágyi (UTE) 31:53.2 mp.,
3. Hernádi (Törekvés) 32:28.8 mp., 4. Gyi- 
mesi (Postás). Kelen végig vezetve nyeri a 
versenyt, Szilágyi nem bírta az utolsó kö
röket.

A hármasugrást a pálya használhatatlan
sága miatt hétfőre halasztották, este félhét
kor rendezik meg ugyancsak a Beszkárt 
pályán.

A Szent btván-vándordijat a BBTE 
most már megnyerte,

mert a 64 pontjával szemben a MAC eddig 
mindössze 54 pontot tudott összeszedni, 
ugyhogyha a benevezett két versenyző az 
első két helyet is foglalná el, maximálisan 
62 pontot tudna csak szerezni.

napjaira emlékeztető formában Játszotta végig 
a mérkőzést.

A legjobb mégis a csutársor volt.
A fürge és gyors Horváth II. uj szint vitt a 
játékba, sokkal gyorsabb és lendületesebb volt 
a csapnt. Cseh II. is megemberelte magát és 
olyan játékkal ukkolt ki, amilyent nagyon ré
gen nem láthattunk tőle. Sassal együtt pompás 
szárnyat alkottak s aratták Szabóhoz hasonlóan 
a tapsviharokat.

A román bajnokcsapat alig tudott azólioz 
Jutni a mesés formára felfutott Hungáriá

val szemben
és szinte az egész mérkőzés alatt védekezésre 
szorult. Támadásai Szabó káprázatos formáján 
váltak sikertelenekké.

Cseh II. rúgta az. első gólt. A román bajnok
csapat tizenegyesből ragasztotta ekkor a szép- 
ségtapaszt Szabó kapujába.

Szünet után a Hungária támadásai felőrölték 
a bukarestiek védelmét s igy Cseh és Horváth
II., majd újra Cseh góljaival fölényes győzelmet 
aratolt a kék-fehér csapat 

szép akcióit. A 9. percben a Kispestből meg
tért Székely szerez gólt. 4:0. Ezután a salgótar
jáni csapat is lendületbe jön, ami a 26. perc
ben Koppány góljában jut kifejezésre. 4:1. A 
gól utáni támadás nyomban ferencvárosi gólt 
hoz és Kemény szép lövése akad a háló jobb
sarkába. 5:1. Most változatos játék, a salgótar
jáni csapat kitünően birja az iramot.

A 30. percben Koppány lövésével szemben 
tehetetlen a Fradi védelme. 5:2. A játékidő 
vége felé döntő fölénybe kerül a Ferencváros 
és a nagy góllövő kedvében lévő Kemény ha
talmas lövéssel beállítja a végeredményt. 6:2. 
A Ferencváros formája a derbi szempontjából 
teljesen kielégítő és megnyugtató nagyszámú 
hívei részére.

met. Az osztrák csapat a tipikus bécsi is
kolát játszotta, amellyel szemben a győri 
együttes hatalmas lendületet dobott harcba, 
Bartoli és Wimmer gólja után Balogh be
adásából Boross hatalmas huszméteres 
bombát zudit a sarokba, majd Lantos fejese 
szünet után kiegyenlíti a bécsiek előnyét. 
Gróf hibája miatt Kóczián újból a bécsiek 
részére szerzi meg a vezetést, de Boros 
megmenti a becsületet. Tóth 111. beadását 
kapásból ugy zúdítja a felső sarokba, ahogy 
az a nagykönyvben van megírva.

a jeles szélső ugyanis az elmúlt napokban 
Franciaországban járt és ebben a pillanat
ban ugylátszik. hogy utolsó mérkőzését ját
szotta Szegeden. Annál nagyobb kedvvel 
játszottak a budaiak, akikre rá sem lehe
tett ismerni, a legutóbbi játékaik után. Kü
lönösen Sáros volt elemében, aki három 
gólt lőtt. A Budaiak negyedik gólját László 
lőtte, mig a Szegedét Korányi II, 

még a kapust is kidriblizve állott biztos 
gól előtt, de a kapu mellé vitte a labdát.

Szünet után néhány tartalék került friss 
vérként a csapatokhoz s ez rögtön meglát
szott a játékon, mert mindjárt elevenebb, 
gólratörőbb és nmbiciózusabb jelenetek kö
vetkeztek. Előbb Hidasi nagy lövése lett 
gól, aztán tizenegyesből Kocsis ért el ered
ményt, majd húsz méterről Szendrődi javí
tott s végül Pusztai zárta be a góllövők sö
tét. 4:1.

Futó nem játszott az Újpest védelmében, 
mert légycsipéstől vérmérgezést kapott. 
Helyette Szuhai, a „magyar Drake" játszott 
a jobb-bekk posztján. Mint annyiszor már, 
ezúttal is kiderült, hogy a véletlen fedez 
föl nagy tehetségeket.

Szuhai, mint bekk, egyik élménye volt 
ennek az utolsó nagy futballhadgya- 

korlatnak
és nem sértődhet meg Joós, ha azt mond
juk. bogv nz ifjú titán tehetsége melleit 
kissé elhomályosul a régiek csillaga. Nyílt

színi tapsokat kapott ez a fiatal gyerek, ak! 
már csatárkorában megmutatta, hogy rúgni 
tudja n labdát, csak éppen hiányzik belőle 
az a „finesz", ami a csatárt csntárrá teszi
— Magyarországon. A bekkposzton Szuhai 
határozottsága, labdabiztonsága, nagy lövőt 
ereje és gyorsasága teljes mértékben érvé
nyesült s igy az Újpest talán nem is várat*  
tanul pompás uj bekkhez jutott.

A Phöbus csak 20 percig 
gyártott gólokat az esS 

miatt
A nagy eső ellenére is nagyszámú Phöbus- 

drukker kereste fel vasárnap délután a 
Phöbus Berlini-utcai pályáját, hogy megte
kintse a jövőhéten kezdődő bajnoki szezon 
főpróbáját. A mérkőzésekre kijött Dietz ka
pitány is. A Phöbus a multheti rákosligeti 
mérkőzése után, ma a Kispest elleni barátsá
gos mérkőzéssel készült a Szent István nap
jára előrehozott Bocskai elleni első bajnoki 
meccsére. Ezen a mérkőzésen akarta a két 
csapat égető problémáit megoldani, hogy, 
felkészülten nézhessenek szembe a nehéz 
bajnoki küzdelmekkel. A Phöbusnál az az 
újság, hogy sem Turay 11., sem Solti nem 
játszik, igy Béky az újdonsült center. A Kis
pestnél Havas bekkel, Monostori halfot 
játszik, Keresztes a jobbösszekötőben vitéz
kedik.

Bányai edző sípjelére kezdenek a csapa
tok. Változatos játék után a kispesti Újvári 
fölé lő. Béky sorozatos Phöbus-támadás után 
pompás góílal szerzi meg a vezetést a kék
sárgáknak. 1:0. Viszont Serényi az üres 
kapu mellé lő. Béky a másik oldalon idege
nül mozog egyelőre a center posztján. A 
remek formában levő Rökk pompás lefutá
sát jó beadással fejezi be, Béky stoppolja és 
lapos lövésével szemben a kispesti Gergő 
tehetetlen. 2:0. A párductestü Csikóé pom
pás védése sok tapsot kap. Nemes ágyugyá- 
rosnak csap fel, bődületes lövésére azonban 
Csikós kilőtt nyílként röppen. — Kiugratták 
a karámból a csikóst, nem is lopták el a 
lovall — jegyzi nieg epésen egy borízű hang
— a remek védés nyomán. A csúszós pá
lyán sokat csuszkáinak a játékosok. A kö
zönség Phöbusl Phöbusl Phöbus! — csata
kiáltásai biztatja kedvenceit: Fekete, Rökk, 
Titkos II., Csikós máris remek formában 
vannak. A Kispestnél Déri és Nemes vezér- 
kedik, de pompás a védelem is. Megyeri jó 
szereléseivel vonja magára a figyelmet. Ki
tűnő kondícióban van a Phöbus — jó A 
Kispest is. A 20. percben tartunk, amikofl 
a zuhogó eső miatt Bányai mester lefújja a 
játékot. Ugylátszik, a csapatokon kívül az 
eső is jól birja az iramot, mert szakadatla
nul esik. A Kispest játékosai megunják a 
várakozást és felöltöznek, példájukat a 
Phöbus-játékosok is követik. Az eső közben 
elállt, de már nem lehetett tovább folytatni 
az érdekes mérkőzést,

A „kis Takl“ újra nagy
SZÜRKETAXI—HALADAS 41S (1,1)

Szombathely, aug 15.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen*  

tése.) A Szombathelyen átvonult hatalmas fel
hőszakadás után kezdődőit a mérkőzés, amely 
hatalmas küzdelem után a soíTőrök megérde
melt győzelmével végződött. A vendégcsapat 
Kiszely lövésével szerezte meg a vezetést, Mó- 
róci egyenlített, majd Szegedi gólját Szabó 
egyenlítette. Az utolsó félórában a Szürketaxi 
óriási iramot diktál, Kiszely és Takács II. két 
gólelőnyt szerez. Gazdag az utolsó percekben 
szépíti az eredményt. A Szürketaxiban Mik- 
lóssv és Mosonyi hátvédpár egészen elsőrangú 
futballt játszott, Takács II. Is igen Jó formá
ban volt.

A BOCSKAI TURAGYÖZELME 
Lemberg, augusztus 15.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen*  
tése.) A Bocskai túrázó csapata szép és izgal
mas mérkőzésben 4:3. (3:1) arányban győzött 
az Ukrajna ellen.

K-

NEM IS OLYAN NAGY MUMUSOK AZ AME
RIKAI ATLÉTÁK.

Stockholmból jelentik: A Svédországban tú
rázó amerikai atléták szombaton Hclslngborg- 
ban szerepeltek, ahol a verseny az esős idő
járás miatt csak kévé*  néző előtt folyt le. 
Eredmények:

100 m.: 1. Perrln Walker (USA) 16.8 mp. —< 
400 m.: 1. Mállóit (USA) 49.9 mp. — 800 m.:
l. Busch (USA) 2 p. — 1500 m.: 1. San Romani 
4 p. 02 mp. —110 m. gát: 1. Staley (USA) 14.7 
mp. — .Magasugrás; 1. Mclvln Walker (USA) 
200 cm. — Rúdugrás: 1. Warmerdam (USA) 
390 cm. — Diszkoszdobá": 1. I«evy (USA) 47
m. 04 cm. — Sulydobás: 1. Bergb (svéd) 14 m. 
96 cm.

Úszkál a vert mezőnyben! A Magyar Posztó
gyári SE Weisz Mnnfréd báró kerékpár-em
lékversenyét Éles FTC nyerte 4 óra 19.3 mp. 
alatt Karakt Beszkárt és Ritz Postás előtt. 
Nagy meglepetést keltett, hogy a nagy favorit 
Liszkoy. a Törekvés versenyzője a negyedik 
helyen kötött ki.

Vlzlpőlóbnjnokság. SZl'E-BEAC 6.3 (é-t), 
Biztos győzelem!
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Fekete evezfisvasánup
Amsterdamban

— Hóval—Löwy 5:3 (2:0). Tatai ut. Vezette: 
br. Gudenus. Változó, helyenkint durva játék, 
Czórmán (Löwy) súlyosan megsérült. — 
Kábelgyár—Flóra 1:0 (0:0). Fehérvári-ut. 
Vezette: Skaliczer. Góllövő: Maycr. Egyenlő el
lenfelek, a Kábel jobb védelme nyerte a mér

kőzést. — Magyar Vasfonal—Magyar Radiátor 
7:2 (4:0). D G. S. E. Vezette: Ember. Megér*  
mell győzelem.

Ligadij.
Löwy II.—Chlnoln II. 1:1 (0:0). Népsziget 

Vezette: Rácz.

Egyetlen első helyei sem szerzett a klktltdOtt 25 evezős imiii)MDMniiiii»)iiiMimiuiniiiiiiH»t(tiiiiiií<niiHiHmiiinHinu)H»ii!iiiiiii»»niHDJj]niiiDHf(iiii!íH(iiUHHniHnniiiH«niuinii!i{imimu(ni

Amszcrdam, uugusztus 15.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 

lése.) Vasárnap Amszterdamban a Boseh-pú- 
lyán zuhogó esőben tartották meg az evezős 
Furópa-bajnokségok döntő küzdelmeit. A 
bosszú pálya mentén az eső miatt nem volt kö
zönség, csak a fedett tribünökön szororgtak 
a kiváncsiak. Magyarország szép reménységgel 
Indult a döntőben, mert bárom számban is 
képviselték színeinket az evezősök Annál ki
ábrándítóbb eredményeket hozott azután a 
döntők futama. A kormányos:-élkiill négyesünk 
csak a hurmndlk helyet tudta biztosítani ma 
g.inuk, a kettős párevezős aratta még viszony

lag a legnagyobb sikert a második helyezés
sel, inig a nyolcasunk megdöbbenlöeu lecsú
szott és a negyedik helyen kötött ki.

A Nemzetek I)lját ezekután nem tudták 
megszerezni az evezősök, pedig költséges uta
zásuktól és huszonölfőnyi gárdájuktól többet 
várt a magyar sportközönsé-g.

A Nemzetek Diján ok győztese Németország 
lett öt ponttal, mögöttük Olaszország követ
kezett három ponttal és a sort Svájc zárta be 
egy ponttal.

Ezt a fekete evezős-vasárnapot sokáig nem 
fogjuk kiheverni, mert még az olimpiai kudarc 
is élénken az emlékezctünkbeu él.

Az okos
és

bécsi —
a balga budapesti futballba/nokság

Most készültek cl Bécsben is n bajnoki sor
solással, nini egyebek között alkalmat ad arra, 
hogy a két ország fiilhallrendszcre közölt fenn
álló nagy különbségit kidomborítsa.

Az első liga bajnokságáért Bécsben 
csak 10 csapat játszik, szemben a magya

rok 14 NB-csapatával.
Igaz, hogy mind a 10 osztrák csapatot egyet
len város, Bécs tartja cl, viszont ez a tiz egye
sület kétmilliós város fulbullközönségét tud
hatja innga mögött.

A 14 magyar NB-csapnt közül 11 budapesti! 
s csak fokozza a nehézségeket az a tény, hogy 
ezt a 11 csapatot az egymilliós Budapest sport
közönségének kell tartani. Oly kirívó az ellen
tét és magyar szempontból annyira egészség
telen. hogy ezen az aránytalanságon mielőbb 
segíteni kell. Egyetlen módja adva van: való
sítsák meg a B-osztállyal alátámasztott NB-t 
és csökkentsék az clsővonalbeli egyletek szá
mát tizenkettőre, vagy még inkább tízre.

Enélkiil nem lehet fejlődést várni a nyo
morgó futbnlltól.

Az MTE kínos kalandja
a Sportegykézzel

Rendkívül kínos és feltűnő esete volt a 
bélen nz MTE csapatának a sportegykézzel. A 
Nemzetközi Asszonyhét alkalmából a külföldi 
vendégeknek bemutatták a hölgycsoportot is és 
őzért versenyt rendezlek — gazdag díjazással. 
Résztveft nz. MTE hölgyslafélájn is és pech 
jerc győzött. A verseny végén Filotás Lili, a 
rádió szpíkere n megafónon egymásután szólí
totta fel a győztesekéi, hogy jelönijének meg 
n gazdag tisztelőid! jnkkal megrakott asztal 
előli, alu.l a Sporlegykéz osztogatta a megér-, 
demclt jutalmakat. Az MTI-' győztes csapatának 
izgalomtól piros hölgyfutója is tisztelettudóan 
megjelent amikor a mikrofónon ót felszólítot
ták, hogy jöjjön a kultuszminisztérium dijának,

egy pompás vázának az átvételére.
Feszült pillanat

következeit. A mindenható sportegvkézben már 
olt volt a váza, amikor valami törlént, mert azt 
nem kapta meg a győztes MTE, hanem a mö
göttük szerepelt angol hölgyeket jutalmazták 
vele. Hogy miért, az titok, mint ahogy eddig 
sem derült ki, mi volt az oka annak, hogy egye
dül az MTE győztes csapata maradt ki a jutal
mazásból. A többiek mind kaptak tisztelet
dijat.

Kínos ügy volt ez, ami érthető elkeseredést 
kellett a népes klubban. Egyelőre várják a 
megszégyenítésért az elégtételt. Állítólag kará
csonyig várják — azután már nem.

FI BLflSz elnöhe ügyvédjelölt
A budapesti amatőr nlszövetség híres ve

zére: Zsarnóczey János, a nyár elején sze
rezte meg a doktorátusát és nyomban utána 
iigyvédjelöllkónt jegyeztet le be magát a bu
dapesti ügyvédi kamaránál. Dr. Zsarnóczay

Dugó nyerte a Fesietics-emlékversenyt
A Festetics-emlékvorseny mindhárom fogadott 

lova csődöt mondott s az első két helyen az 
Issekulz istálló crakjei: Dugó és Diagonyos vé
gezte. A favorit Diktátor a távig vezetett, az 
utolsó kétszáz méteren azonban hárman is meg
előzték.

Az esőtől felázott talajon egyébként néhány 
meglepetés adódott. A napot bevezető eladóver
senyben Pénz fmiselie le a már nyerőnek 
látszó Verekedőt; a kétévesek versenyében a 
favorit Tisane a legrövidebb fejjel ért haza 
Vinko H. előtt; az Aszári handicapet Nordland 
nyerte a legközelebb esedékes Aszfaltbetyár 
ellen; Mumus és Aratás, mint outsider, Hó pe
dig, mint nagy favorit nyerte handicapjét.

Részletes eredmények:
I. I. oszt, eladóverseny, 1. Pénz (6) Csapiár. 

2. Verekedő (3) Weissbach. 3. Dongó (10) Fel- 
ting A. F. m.: Albusz (25) Malatinszky, Cava- 
liero (3) Keszthelyi, Farandole (10) Csula. 
Ereszd el (4) Klimscha, Bon-Pas (10) Félix, 
Mulass (Itt) Gutái, Desperado (6) Tellschik, 
Napfelkelte (6) Horváth K. II., Dénes (16) Alt.

hossz, fejhossz. 10:60, 27, 19, 57. Befutók; 
10:440, 174.

II. Nyeretlen kétévesek versenye. 1. Tisane 
(1%) Esch. 2. Vinkó H. (2%) Félix. 3. Liliom 
(6) Gutái. F. m.: Siber (12) Kovács L., Arisz
tid (10) Schejbal, Destoyer (4) Tellschik, Mécs 
(12) Hevesi, Dobos (8) Klimscha, Virtus II. 
(12) Csapiár, Rejtvény (6) Nagy G. Fejhossz, 
l!< hossz. 10:25, 12, 12, 20. Befutók: 10:27, 145.

III. Aszári handicap. 1. Nordland (2) Gutái. 
2. Aszfaltbetyár (5) Klimscha. 3. Ciro (6) Esch. 
F. m.: Biidiger (8) Schejbal, Sokrales (5) Telt- 
schik, Bitang (2%) Vrábel, Bromo (6) Keszt
helyi, Mák (5) Csuta. 8/< hossz, % hossz. 10:24, 
13, 17, 13. Befutó: 10:164.

IV. Herceg Festetics Tassllo emlékverseny. 
1. Dugó (10) Klimscha 2. Dragonvos (16) 
Szentgyörgyi. 3. Pilátus (10) Schejbal. F. m.: 
San Francisco (8) Balog, Diktátor (1%) Gutái, 
Mirevoló (2%) Tellschik, Hős (20) Csapiár, 
Sidney (6) Weissbach, Bonnié (2%) Esch. 2% 
hossz, nyakhossz. 10:86, 29, 79, 24. Befutók: 
10:966, 523.

János ügyvédjelöltnek ezen a héten volt a 
„premierje": a HÉV-katasztrófa tárgyalá
sán szerepelt először a bíróság előtt hivata
los minőségben.

Utolsó hadgyakorlat Párizs előtt
a főiskolások hadseregével

C.suta. 2. Szántás (l’/s) Alt. 3. Lemnos (3)' 
Klimscha. F. m.: Díszpolgár (6) Szentgyörgyi, 
Blonde Kathrcin (4) Gutái, Faun (4) Esch,
Duke of Wellington (6) Keszthelyi, Simpnng 
(12) Fodor, Hindu (12) Csömöri. % hossz 
2 hossz. 10:81, 17, 14, 14. Befutó: 10:140 és 114*

VII. Welter handicap. 1. Hó (p.) Csapiár. 
2. Amaranthe (4) Balog. 3. Sárkány (6) Félix, 
F. m.: Ultimo G. (12) Félix, Lilla (12) Fet- 
ting K., Doboz (6) Weissbach, Pitypalaty (10) 
Esch T„ Baka (25) Ribenszky, Borzas (6) 
Klimscha II., Bonne nuit (12) Csömöri, Padisah 
(6) Klimscha, Kundry (12) Simics, Argument 
(12) Esch Gy. II , Africanus (6) Horváth K. II, 
2................................................. .hossz, 1% hossz, 10:28, 20, 24, 48.

A Szent István díj
A szezon legnépszerűbb versenyét futják pén

teken Budapesten. A 24.000 pengős díjnak Bar- 
fúr az előzetes favorifja, melyet utolsó formája 
szerint csaknem lehetetlen lenne megverni, ha 
— a versenyeket pnplron futnák. A klasszikus 
versenyekben azonban éppen az Idén soroza
tosan olyan meglepetések adódtak, hogy szinte 
az lenne a csodálatos, ha ez a mutatott formák 
szerint kimagasló esélyű hároméves megnyerné 
a versenyét.

Ellenfelei közül a két nagyklasszlsu négy
éves: Figaro és Alaska túlsók súlyt kénytelen 
leadni. Papiron még leginkább Gyöngy látszik 
veszélyesnek, de őt régen láttuk, csak az 
istállóforma szól mellette. Közeli esély ugyan
csak „papiron" Napnyugta is, de eddig nem 
bizonyult elég klasszisnak, A munkák szerint 
komoly ellenfél a favorit Istállótársa Sirató, 
mely otthoni formák szerint sokat javult utolsó 
futása óta.

Mindenesetre humoros volna, ha a verseny 
favoritját — az idei tendenciának meg
felelően —, más ellenfél liijján, saját istálló
társa verné meg, de éppen a két ló együt
tes munkái szerint nem lehetetlen, épp 
ezért:

SIRATÓ 
győzelmét várjuk a nagy versenyben.

Augusztus 20-án és 22-én d. a. 8 érakor

Magyar Lovaregylet versenyei HÉTFŐI NAPLÓ
Szerkesztik: ’

Dr. ELEK HUGÓ és MANN HUGÓ
Felelős szerkesztő és kiadó: Dr. ELEK fiUGÖ

Szerkesztőség és kiadóhivatal: Ensébef-kőrot M.
Telefon hétköznap és vas déli 12-ig: 1-S0S-M. Vas. d. b. 
1 órától (Aradi-u. 8, Globus-nyomda-: 1-100-4S, 1-J45-81. 
Vas. d. u. ÁiMől lapzártáié: 1-1 H-«. 1-190-43. 1-1IH4, 

1-245 81.

V. Handicap. 1. Mumus (6) Pfendler. 2.
Bomba (8) Bihari. 3. Aderno (4) Kupái K.
F. m.: Ultimo G. (12) Félix, Lilba (12) Fel
iing K., Honvágy (3) Mihalovjcs, Honvéd (4) 
Alt, Kopó (12) Szele, Bátor (10) Esch T„ Sa- 
lome (10) Esch Gy. II., Kópia (5) Csömöri,
Lcncia (6) Kajári, Buda (6) Klimscha II. jflőFIZETÉSI AR: Egy évre 5 pengő. - EGYES SZÁM 
1 hossz, ’/y hossz. 10:72, 23, 56, 25. Befutók; ■ ára: Magyarország 10 fillér, Ausztria 20 Groschen. Frso- 
10'538 206 I ciaország 1 fánk, Jugoszlávia 2.50 dinár. Németország

‘ .... , . . .. ,.,15 PL. Olaszország 1 líra, Románia 5 lei, CsehszlovákiaVI. Kétévesek handlcapja. 1. Aratás (5) | i ők.
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mscha II. i ELŐFIZETÉSI AR: Egy évre 5 pengi. 
». Befutók; 1 ára: Magyarország 10 Altér, Ausztria 2

Repüiö-riport az ív legfontosabb sporteseményének bősei között 7
Még öt nap és Párizsban megkezdődik a fő

iskolai világbajnokság: a magyar sport czévl 
legnagyobb erőpróbája. A gárda nagyon ko
molyan készült, hogy megvédhesse világbaj
nokságát. A legutóbbi bravúr után fokozott 
figyelemmel fordul a sportközönség feléjük: 
Sikerül-e megismételni a babéros multatlt

Repülő-riport keretében rnzziáztuk végig a 
főiskolások valamennyi ..műhelyét", Utolsó al
kalom volt ez. kémszemlére a start előtt.

A BE\(. stadion nz első megállóhely. Csoko- 
lá'lébnrnnra süli fiilbollisták tanyáznak itt. 
L< vönkndémiájuk pompás és bombús. Van mit 
védeni a ké» kapusnak. Herényinek és Godá 
link. Három hete táboroznak együtt, meglátszik 
a kondíciójukon. Tablón József, a főiskolások 
csapul kapitánya bizakodó.

— Feltétlenül győzni fogunk A csapat na- 
gyón jó s ha valami fatális eset közbe nem 
zavar, inegvédjtik a világbajnokságot.

A .salakon a 4Xl00-ns staféta gyakorolja a 
váltást, bácsalmási dr. a dirigens Kifogásta
lan n váltás s Így van alapja a bizalomnak: 
Sirrcl a staféta tud 42 mp.-ct. Ez pedig bőven 
eh g a világbajnoksághoz.

Az ugrópályún Manyikn, nz egyetlen hölgy
atléta gyakorol Szentkirályi Margit — ö az. 
akit nem akarunk kivinni.

A második állomás a BBTE pályája. Itt tre
níroz Sir dr Társai szerint a népszerű „Kaja" 
jobb lesz, mint valaha

Ezután a Szigeti:, n MAC otthonába visz nz 
utunk A főiskolai válogatott zöme innen indul 
útnak. Vadas, Istene’. Csapiár, Rálonyi, n for
mája tetőpontján álló Várszegi és Aradi . . . 
Remek csokor ez tehetségekből összerakva.

A rlportkörut a Szövetségi Házban ér véget 
Pincétől a padlásig Párizs láza füti a kőépü
letet l ent a botolók duója pufToglaljn nz ülé
seket, fent az MESE adminisztrációja dolgozik. 
Feltűnő a nyugalmuk. Majzik László dr. adja 
ar okát

— Hónapok óta gondosan készítettük elő n 
főiskolai világbajnokságot, azért nincs most 
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„rumli". Utazni azok fognak, akiket már ki
jelöllek. Legfeljebb annyi a változás, hogy két 
tenniszező és két boxoló indul útnak. Sajnál
juk, hogy vivőink nem mehetnek, de Kovács, 
Berczclly és Gerey nélkül valóban értelmetlen 
lenne a szereplés. Bízunk a csapatban, ez a 
maroknyi sereg világbajnoki koszorúkkal meg
rakodva. diadalmasan tér majd haza.

Reméljük, így lesz. Takács István

Megkezdődtek a
Cégliga-bajnokságok
A nyári szünet után ismét munkába állt 

ezen a bélen a Cégliga, hogy a bajnokság 
második fordulóját megkezdje. A Cégliga
— ellentétben a társadalmi futballal — 
nem őszi és tavaszi fordulóból, hanem ta
vaszi és őszi fordulóból áll. Bajnokot tehát 
csak nz. ősz végén avatnak. A bajnoki for
duló eredményei az alábbiak:

/. osztály.
Growe- Wolfner 2:1 (0:60). Vezette: Mészáros 

L. A mérkőzés 6 perccel előbb botrány miatt 
félbeszakadt. Magyar Painulipar—Kemény és 
Társa 1:1 (1:0). Mnglódi-ut. Vezette: Páris I. 
Gyenge mérkőzés. Góllövők: Golctzáll, Sári. — 
Wcrthclmer—Bndavitlékl Posztó 4:1 (2:0).
Gyöngyösi-ut. Vezette: Török. Gyenge iram, a 
jobb Wolfner győzelme, — Dcnuvla—Albus 9:1 
(4:1). Gyömrői-ut. Vezette: Gerő F. A jobb csa
társorral és nagy szerencsével játszó Danuvia 
könnyen győzött n gyenge Albus-védelem mel
lett. Klstcil—Chinoln 8:3 (5:2). Urak-pálya.
Vezette Arányi. Jobb csapat reális győzelme.

//. osztály.
Újpesti Posztó—Engcl 4:1 (3:1). Hajdii-ntca 

Vezette: Polliik Szerencsés győzelem. — Müllcr
- Izsák 0:1 (3:0). Béke-utca. Vezette' Strampf. 
Megérdemelt gs őzelem n gyenge vedelem ellen.

Megfejtésül a dióhéitartalmon kívül beküldendő a színdarab neve, amelyet kettőbe- 
Segítségül csak ennyit: a szó második részének a sorszámavágva rejlettünk el az ábrában. 

23-mal nagyobb, mint az elsőé.
VÍZSZINTES:

1. Világhírű színdarab dió- 
héjtartalniának kezdete (foly
tatása a függőleges. 1.) 11. Má
sik. 12. A takács. 13. Vissza: 
itt olcsóbb a főzelék, mint 
az előkelő üzletekben. 14. Ta
szít. 18. Ész-szel együtt szere
pel egy közmondásban. 19. 
Nem látni néha a levéltől. 
20. Nyolc apai és nyolc anyai 
nemes őst felmutató s meg
felelő vagyonnal rendelkező 
24 éves férfi lehetett ez, ha 
a király is akarta. 21. Szin
tén. 22. Talán. 23. Mestersé
ges nvelv. 24. Fordított név
elő. 26. Tillószó. 27. Halat 
lehet benne fogni. 28. Paripa. 
29. Hamuban és határban 
van. 30. Odébb helyező. 31. 
Vissza: a bíró. 32. Növekszik. 
33. Csodálkozó szócska. 35. 
Görög betű. 36. Ebben a 24 
órában. 37. Rcája. 38. Arab 
nevekben fiát jelent. 39. Te 
is lehet, de a többesszáma is.
41. Minden hitnek ez a vége.
42. Lehet, hogy rövidesen 
illető titkosan dobhatja be az 
urnába a céduláját? ön mit 
gondol? 43. Ez no érje önti 44. Francia roman
tikus regényíró, sokat olvasott regényeiben szo
ciális célzat és élénk me | zövés tűnik fel. 
48. Az ötlet vége. 49. Női név. 50. Ádám párja. 
51. Falt vala.

FÜGGŐLEGES:
1. A vízszintes 1 folytatása. 2. Ing — falun.

3. Nek társa 4. szarvashoz hasonlít. 5. Előd.
6. Nvárnn sok ember jelzője 7. Néha az ember

feje. 8. Puccsrész. 9. C. A. E. 10. Csend jelzőj® 
lehel. 12. Harag kezdete. 13. Bácsi — népiesen. 
15. Némely ember viselkedése ilyen. 16. Te meg 
én. 17. Korhol. 18. Nevén nevező. 22. Ilye" 
írás, ndás, vezetés stb. van. 23. Olgácska. 24. Két 
oldala van, mint nz éremnek. 25. ... burg. **•  
Levitte vala. 34. Be kollégája. 35. Zola irta, n*  
megduplázzuk. 37. Torony — németül. 38. Kel
lőzve: Zozó. 39. Kellőzve: Zizi. 40. Beléje. 42. 
Spanvolország királynéja volt. 43. Labda része. 
45. Kar alja. 40. ÉP. 47. Rangjelző. 46- F.J*


