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Budai- Goldberger Leó súlyos balesete
Pazar futballnyitány - döntetlen a derbi 

fi lajuedö esik László 
csúfos taúúsa Ktmec^n

Kemecse, aug. 22.
CA Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Vasárnap már kora hajnalban 
zajlott a kemecsei választókerület, amely
nek népe nagyban készült a választásra, 
amely a Kállay Miklós lemondása utján fel
szabadult mandátumért folyt. Három jelölt 
küzdött a kerület képvisel’' igéért: Thu
ránszky Pál főispán korig £L_,árti, dr. Lip
ták László független ki^Muapárti prog
rammal, dr. vitéz Csik László pedig mint 
„fajvédő szocialista", tehát mint Endre 
László főszolgabíró pártjának jelöltje. Az 
eredmény nem meglepetés: .

előrelátható volt, hogy a jelenlegi nyilt- 
szavazúsos rendszer melleit a NÉP je
löltje győz és előrelátható volt az Is, 
hogy n nyilasok ismét sulyos vereséget 
fognak szenvedni a szabolcsmegyei 

kerületben,
amelynek magyar lakossága semmiféle haj
lamot nem érez arra, hogy támogassa az 
importált eszméket hirdető szélsőséges ele
meket. Mégis meglepetés volt, hogy a „Lát
hatatlan. Front" jelöltje,. Csik László 5503 
leadott szavazat közül mindössze csak 
164-el kapóit és ezzel veresége nemcsak 
rendkívüli, hanem szégyenletes is.

nek pedig 143 szavazata volt. A nyilasok 
ekkor már belátták, hogy teljesen remény
telen a további próbálkozás,

abbahagyták az eddigi heves agltáeiót 
és igy történt, hogy délelőtt 11 órától zár
óráig összesen csak 21 szavazatot kaptak.

A

Választási szivarok
Reggel nyolc órakor kezdődött meg a 

szavazás, mindenütt a legnagyobb rendben 
és meglehetősen gyors tempóban. Könnyű 
volt rendet tartani, mert feltűnően kevés 
választópolgára van a kemecsei kerületnek: 

közel negyvenezer lakos közül mind
össze 6339 a szavazó!

Különösen kirívó a választói névjegyzék
nek ez a furcsasága Demecser községben, 
ahol hatezer lakos közül csak 594-nek van 
választójoga. Mondanunk sem kell, hogy a 
választói névjegyzéknek ezek a nyilvánvaló 
hibái a NÉP-jelölt malmára hajtották a vi
zet és ezzel magyarázható a nagy többség, 
amit Thuránszky Pál szerzett. A megfelelő 
módon korrigált választási névjegyzék min
den valószínűség szerint nagy mértékben 
erősítette volna a független kisgazdapárt 
jelöltjét.

A látszólagos rend és nyugalom ellenére 
is már a kora reggeli órákban érvényesül
tek a választáson a nyílt választás jóHsmcrt 
eszközei és módszerei.

Nyirbogdány községben például, de más 
helyeken is arra leltek figyelmesek a sza
vazópolgárok, hogy

a községi jegyző nagyban osztogatja a 
szivarokat a választópolgároknak.

A községi jegyzők és a községi elöljáró
ig tagjai egyébként a választás közvetlen 
előzményeiben is jelentékeny szerepet ját
szottak:

már vasárnapra virradó éjjel egymás
után keresték fel a szavazókat, hogy 
„meggyőzzék**  őket arról, hogy az egye
dül üdvözítő képviselőjelöltje a keme
csei kerületnek n nemzeti egység párt

jának tagja, 
tehát Thuránszky Pál főispán.

Nánássy Imre képviselő 
véres átférje

Reggel kilenc órakor megtörtént az első 
összesítés. Már az első óra eredményéből 
következtetni lehetett arra, hogy miként 
végződni a választás. Reggel 
oszlottak meg a szavazatok:

Thuránszky Pál 
dr. Lipták László 
Csik László

Közben Demecser községben izgalmas 
lenét játszódott le a Thuránszky Pál támo
gatására a kerületbe érkezett Nánássy Imre 
országgyűlési képviselő és egy Szabó Gyula 
nevű gazda közölt.

Nánássy megszólította Szabót és gúnyosan 
megkérdezte tőle:

— No, mi lesz.veletek?
— Köpfenyegforgalóval nem állok szóba! 

— felelte a gazda.
Nánássy Imrét erre elragadta az indulat 
és botjával úgy fejbesujtotta Szabót, 
hogy ez sulyos sérülést szenvedett. 
Szabó orvosi látleletet vétetett fel sérü

léséről.
Közben a szavazás során továbbra is meg

maradt az első óra aránya. Tizenegy órakor 
Thuránszkynak 3055, Liptáknak 931, Csik-

je-

Nyilas kortesek 
a NÉP mellett

kora délutáni órákban
az ellenzék panasszal fordult telefonon 

•n belügyminisztériumhoz, követelte, 
hogy « gyülekezőhelyek kijelölésénél 

törvényesen járjanak cl.
és az erőszakoskodásokat szüntessék be.

A panasz hiábavaló volt: semmiféle intéz
kedés nem történt.

Délután a kormánypárt tovább erősödött, 
annál is inkább, mert

a nyilasok kortesei Is, miután saját 
ügyük elveszett, a NEP-jelöltet támo

gatták.
Délután félöt órára valamennyi község

ben kitűzték a zárórát. Rövidesen befejező
dött a szavazatok megszámlálása, amely 
szerint a választás végeredménye a követ
kező:

Thuránszky Pál 
Dr. Lipták László 
Csik László

így nagy többséggel Thuránszky Pál 
kerület képviselője. Az abszolút többsége

4120 
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164
lett

a
2737 szavazat.

Ezek szerint 5503-an szavaztak le, tehát

a választásra jogosullak 88.7 százaléka.
Különös érdekessége a kcmccsci válasz*  

lásnak, hogy ez az első választás az uj aján
lási törvény életbelépte óla.

A jelöllek
2603—2000 pengő kauciót tettek le, 
amely odavész, ha a szavazatoknak egy 

bizonyos hányadúi nem kapják meg.
Jól informált helyen a következő felvilágo*  
silást kapta a Hctfpi Napló munkatársa a 
kcmccsci kauciókra vonatkozólag:

— Az 1037. évi Vili, törvénycikk I. sza
kasza értelmében a kauciót vissza kell 
fizetni, ha a jelöltet megválasztják, vagy 
megkapja a leadott szavazatok 25 százalé
kát. A törvény végrehajtási utasítása, a 
38.30011037. számú belügyminiszteri rende
let 0. szakasza szerint, ha a jelölt nem kapta 
meg a szavazatok 25 százalékát, a központi 
választmány előterjesztése alapján a belügy
miniszter dönt arról, hogy mi történjék a 
kaucióval.

A konkrét cselben bizonyosra vehető, 
hogy

Gslk László, aki a szavazatoknak nem 
hogy 25 százalékát nem kapta meg, de 
még három százalékát sem, nem kapja 

vissza kaucióját.
Liptáknak a 25 százalékhoz aránylag kevés 
szavazat, csak 157 hiányzott és igv nem le
hetetlen, hogy az ő esetében a belügymi
niszter a kaució visszaadása mellett fog 
dönteni.

Joga van ehhez. A törvény szigorú alkal
mazása mellett azonban, elvész a kisgazda
jelölt kétezer pengője is.

Megindult és az egész vonalon 
zajlik már a politikai élet

Budapestre érkezett Hóman Bálint, ma megjön Darányi
ii4 kultuszminiszter, aki Da- 
piiniszterelnökkel együtt nya- 

ia| Bad-Gastcinben, noha csak

kilenckor
fog 
így

Hóman Bálit 
rányi Kálmán 
rali az ausztrif, 
vasárnapra várták, már 

szombaton este 9 óra 10 perekor
Budapestre érkezett

a menetrendszerinti bécsi gyorsvonattal.
A kultuszminiszter feleségével együtt va

sárnap déleíntt már el is hagyln a fővárost, 
autón Tassra utaztuk, 

ahol Hóman Bólintnak birtoka van. A kul
tuszminiszter ma, hitlön reptpl alaazalfr a 
löváraaba és átveszi hivatalának vezetését.

Darányi ma hazautazik
Darányi Kálmán miniszlerelnök 

azt Bécaböl jelentik a Héttőt Naplónak —, l n ......i.i.h. a szombati napol Sankt-Cilgenben löllölte I sokról még egy érdekes hír foglalkoztatja a

a

Schuschnigy osztrák kancellár nyaralójában.
Szombaton késő este Salzburgba érke
zett a magyar és az osztrák kormány 

elnöke/-
ahol vasárnap este együtt tekintették meg 
Jcdermann ünnepi előadását.

A miniszterelnök szabadsága ezzel véget 
ért és Darányi Kálmán

ma, hétfőn este elhagyja Ausztriát, 
hazautazik

Egy nappal később, autón jön meg Ausz
triából

Kánya Kálmán külügyminiszter, 
aki kedden érkezik 

gróf Csáky István elsöosztályíi .....
imint | tanácsossal együtt.

A külföldön tartózkodó magyar politiku-

beavatottakat: Ernszt Sándor, az Egyesült 
Kereszténypárt egyik legtekintélyesebb veze
tője. Maria-Zellből

Hómába utazott, ahol hosszabb magán
kihallgatáson fogudl-i őt XL Pilis pápa.

Beavatott informátorok szerint ennek a 
kihallgatásnak komoly jelentősége van.

Elkészült
a felsőházi reform 
törvénj tervezete

A most kezdődő héten teljes lendülettel 
megindul a politikai élet, amely — amint 
azt előre jelezte a Hétfői Napló —, Eckhardt

ríí követségi . Tibor nagy beszédével vette kezdetét.
1 Vasárnap reggel megjelent a miniszter

elnökségen KŐder Vilmos honvédelmi 
miniszter.

45



2 HÉTFŐI NAPLÓ Budapest 1937 augusztus 23,

szAzhatvannEgy,
azaz 104, mindössze ennyi jutott nekik. 
Ennyi .szavasaiul kapóit 5503 közül Ke*  
mécsén a „Mthutathui Front*'  képviselője, 
a kétlaki ősik László, aki félláhával a ke
resztény községi pórt tagja, de a másik 
féllel — konjunktúrát szimatolva — „faí- 
vidí szocialista". Endre László híve, nyi- 
luskcreaztCN, vagy söldnyilas, a „Láthatat
lan Front" tagja, azaz, nemzeti szocialista. 
.Mindenesetre van annyi neve a pártoknak, 
(tinik ezt uz Importált eszmevilágot hir
detik, mint amennvi voksol kapott (.sik 
László Kernemén. Mint amennyi magyar 
ember ebben a választókerületben bedőlt 
nvihsfrázl'aiknak és frázisnyllalknak. 
I /' kulán fel kell vetnünk a kérdést éa a 
széLsOjobboldalnak válaszolnia Illene a 
kérdésre: hogyan lehetséges, Imgy amint 
hirdetik — „as ország egész becsületes 
tiszta magyarsága velük érez, hozzájuk 
tartozik", s mégis csuk 104-en álltak ind
ít júk 5503 közliI? Itt valami Iliim van, — 
jiein u kréta körül, mert nem valószínű, 
hogy u mateniutlka destruktív és a mate
matika hazudik — hanem u szélsőséges 
szónoklatok és propagandalratok szövegé
ben. Igy látszik, mégsem áll mögöttük a ■ 
magyar vidék száz százalékú, de még há
rom százaléka sem. I gy látszik, rossz volt 
< sik László orra, amikor az eléklclenllclt 
keresztek kon lünk túráiul szimafoltu. A 
rossz orr sok pénzébe került a kétlaki 
politikusnak: kevés volt a szavazat és igy 
(sík László kétezer pengő kauciója uz ál
lamkincstárba vándorol. A csorbát már 
csak egy ni ódon köszörülhetik ki: ha sür
gősen érvénytelennek minősítik a matema
tikát és azl Is------„faji alapra" helyezik.

A miniszterelnök azonnal hazaérkezése 
plán, tollút valószínűleg még

kedden reggel kihallgatáson jelenik meg 
a kormányzónál,

majd, ugyancsak még kedden nagyjelentő
ségű tanácskozást folytat a NÉP elnökével: 
loády Bélával és a két alelnökkel: Szinnyel- 
'Merte .Jenövei és Zsindely Ferenccel.

I.nnek n megbeszélésnek középpontjában 
ri. in párlügyek fognak állani, híméin

a felsőházi reformról szóló törvényter
vezet, amely ifiár elkészült.

A NÉP propaganda- 
hizottságAbaii össze
csapnak Martonék 
a mérsékeltekkel

1 Augusztus hónapban nem lesz értekezlete 
n kormánypártnak, a NEP-képviselök éré 
íves sürgetésére összeül azonban a párt 
propagandabizottsága, mert ugy a mérsékelt, 
mint a szélsőséges kormánypárti képviselők 
aggódva állapi tolták meg, hogy

n NÉP vidéki szervezkedése a nyár fo
lyamán u szó szoros értelmében telje

sen megakadt.
Íven a propngandahirollsági értekezleten 

n NÉP két egymással szembenálló szárnya 
között olyan összecsapás várható, amilyenre 
hosszú idő óta nem volt példa. Mártonéi; 
ugyanis a centrumot és a pannonistákat, 
vl.ik ,,haladó jobboldali törzs" néven most 
teljesen egy táborban vannak, azzal vádol
ják. hogy az ö működésük eredménye a 
s < rvezkedés kátyúba jutása.

Az osztrák fürdő
helyek felkészültek 
az őszi szezonra

\z osztrákok ulnpQSRii tudatúban vannak ar 
I im forgalom nagy pemzstgaidasági és ma 
gungiizdsisági jelentőségének. Éppen ezért ncin- 

i jól megszervezett |>r< pagandftt állítják 
érdekéik szolgálatába, hanem mindent elkövet
nek, Imgv uz Idegen incglniálla mindazt, amit 
• -orak.izava s kényelme szempontjából meg 
kívánhat. Kétségtelen, liogv ennek a törekvés 

k eredménye. Imgv Aazrírfn ma aRöz<*  a né
hány európai ország közé tartozik aipelvek a 

igvobb Idegenforgalommal di< tekedhelnek 
Mindezeken túlmenően az osztrák hivatalos 

i'ek kedvezményekkel és áldozatokkal le 
Hintik meg a vcndéglátéimarnnk a kereseti le
hetőségeket. Megkönnyítik az ausztriai nvara- 
I I'lmr szükséges KhiHinK megszerzés;! és év- 
i bérre meglepően nagy vasúti kcdvczinénve- 
E> I l< ptelnek életbe.

\ bevált valulúris és közlekedéspolitikai len- 
e Ikezéscknek köszönhető jórészt. |i >gv ebben 
nz évben f>0 százalékkal növekedett a magyar 

. aratók száma Ausztriában.
Az osztrák fürdőhelyek a nvári tapasztalatok 

alap ián bizakodóan néznek uz őszi szezon elé 
js. annál is inkább, mert a nyolevapszázalékos 
visszautazÍRi kedvezményt az. osztrák vasutak 
nz < g. sz évre kitérIcszletlék .

ADORJÁN
UP.I SZABÓSÁGA

KÖLTÖZŐT!
M»eöiruT»iA

Vasárnap bombázták a 
sangháji nemzetközi negyedet

Sanghaj, aug. 22.
Vasárnapra virradó éjszaka a kínaiak he

ves támadásokat intézlek u Japánok sang- 
hájl állásai ellen. A japánok a támadásokat 
visszaverték,

A liencin--Kukáit és Peking— Hankau 
közötti vasútvonal mentén nagy ütkö

zetek fejlődlek ki.
A kínai gyalogsági csapatok ütegei egész 
éjszaka lőtték a japán főkonzulátus környé
két. A japán lakosság vasárnap megkezdte 
Gsingtau vidékének kiürítését is s ezzel 
megszűnik a japán lakosság utolsó mene
dékhelye a kínai partokon. Most már való
színű, hogy (jbinglaii környékén Is megin
dulnak a hadműveletek.

Vasárnap reggel a sangháji nemzetközi

A fajkérdés meghazudtolná
Szent István alapgondolatát"

Sátoraljaujliely, augusztus 22.
(.1 Hétfői Napló tudósitójának telefon

it Icidcse.) Az Egyesült Kereszténypárt szom
baton és vasárnap Zemplén vármegyében 
több nagysikerű zászlóbontó gyűlést tartott. 
A sátoraljaújhelyi és sárospataki gyűlésen 
Tauffcr Gábor országgyűlési képviselő után 
gróf Széchényi György szomorúan állapítja 
meg, hogy a kormány nem tud megfelelő 
créllvel fellépni a diktatúrái törekvésekkel 
szemben.

A NÉP három frakcióból áll.
Az egyiknek vezetője Mecsér. Amikor ezt a 
nevet mondta Széchényi, abcugolnl és pfu
jolni kezdett a tömeg. Azt a kérdést vetette 
lel Széchényi, hogy miből tart fenn ez a 
frakció negyvenhárom lapot és hogyan ter
jedhet cl az a hir az. országban, hogy

ismét bejön egymillió márka Jobboldali 
szervezkedés céljára, mert a külföld a 

mostani eredményekkel elégedetlen.

•]

Németh Antal ünnepi beszéde 
a Nemzeti Szinház első harminchároméves 
igazgatójának sírjánál

Ma százéve annak, hogy a nemzet köz- 
('lakozásából felépült a magyar Nemzeti 
S:inhá:han az első előadást tartották. Az 
évforduló napján a Nemzeti Színház kegye- 
lelcs cmlékünnepségekel rendezett.

Délelőtt a Nemzeti Szinház tagjai kivo
nullak a Kere|>csi-uli temetőbe, a Nemzeti 
Színház első igazgatójának, Hajra József
nek sírjához. A színészek körülállolták a 
sírt és Németh Antal igazgató magasszárnya- 
I.isii ünnepi beszédben méltatta Bajza Jó
zsef érdemeit.

A mai unj) — kezdte beszédét .— nem 
múlhat el azokra való visszaemlékezés nél
kül. akik olt voltak a Nemzeti Szinház meg
születésénél, akik életrchivásában döntő 
szerepei játszottak és akiknek ezért a he
roikus munkájáért az. utókor mindörökre 
hálás lehel.

— Hajza József ■— mondotta — nem cél
nak. hanem eszköznek leklnlelle a tudomá
nyos fel készültséget, amelynek segítségével 
könnyebben és hatásosabban tudta valóra 
váltani a nemzet művelésével kapcsolatban 
felúllilolt nagv programját. Korra nézve 

alig 33 éves mull, amikor meghívták a
Nemzeti Színház Igazgatására, 

de már mögötte állt Szenlmiklóssy Alajos
sal. nz epigranin-elmélcllel kapcsolatban 
vívott nagv vitája, daráitokat fordított a 
magvar szinmüirodalum gyarapítására és 
sikerrel vívta meg a Gonversations-lexlkoni 
port, félelmetes vitatkozó erőről, haladó 
s/elleinü gnmlolkodásról és mély kullurér- 
zvkröl téve tanúságot.

eWBM—i i ■ <
• •

Ötvenéves jubiláris kongresszusát 
tartotta vasárnap Újpesten 
az eszperantó

Vasárnap délelőtt zsúfolásig megtelt az 
újpesti városháza díszterme. Most azonban 
nem a törvényhatósági tanács tagjai gyűltek 
euvbe politikai összecsapásra, hanem ünnep
lőbe öltözött hölgyük és urak jöttök el jubi
leumi találkozóra. Mintha más földrészre 
k< rulne a belépő, egy nemzetközi, dallamos 
nyehen az eszperantó nyelven —, foly
unk a Ajtónnklaiok és a közönség is így djs- 
kurál. í helyezkednek c|: «|r, vitéz Hcnárd Ágoston 

M« tolja Miliőimnek ötvenéves Juli- | nyugalwuott nljuj„tcr és LuUc,

negyed közepébe egy gránát csapott be. 
Még nem tudták megállapítani, hogy a lö
vedéket Japán vagy kínai ágyúból lőtték-e 
ki. Az egész éjszaka tarló heves ágyutüz 
délelőttre megszűnt és csak a felgyújtott 
épületek romjaiból szállt sürii fekete füst 
nz ég felé. Vasárnap folyamán több japán 
csapatszállító hajó érkezett

A sangháji kereskedelmi 
vusárnap kijelentette, hogy

a háborús viszály máris 
fontsterliug kárt okozott 

gántuiajdonbaii.
A kereskedelmi veszteségek felbecsülhetet
lenek és ha azonnal abbahagynák az ellen
ségeskedést, akkor is több, mint egy év kel
lene az angol érdekhálózat uj kiépítésére.

Sanghajbg, 
kamara elnöke

másfélmillió 
HZ angol ma-

Hogyan tűrheti a kormány —kérdezte 
Széchényi —, hogy pártjának egyik cso
portú ilyenirányú kapcsolatot tartson fenn 
idegenből táplált eszmékkel?! Van azután a 
NEP-nek egy nagyipari csoportja és végül 

egy centruma, amely ma is Bethlen 
Istvánt tartja vezérének,

ez a centrum azonban tettekre nem kész és 
elbújik, ha arról van szó, hagy meg kell 
védeni az országot a rendbontó törekvések
től. Ezután a következőt mondta Széchényi: 

— Németországban rendkívül kiélesedlek 
az ellentétek a vallás és vallástalanság kö
zölt. A vitába bevetetlék a fajkérdést is.

Vétek, süt bűn volna nálunk is erre az 
útra térni,

mert a vallásnak minden felelt álló magas
ságát mindenkinek el kell ismernie, a faj
kérdés firtatása pedig nagyon rosszra ve
zetne ebben az országban, mert meghazud
tolná Szent István alapgondolatát.

[•

— Száz éve, hogy az itt nyugvó nagy 
í magyar szellem irányítása mellett megnyi- 
’ tolla kapuit a Nemzeti Színház.

Eljöttünk tehát hozzá, Bajza Józsefhez, 
hogy kegyclelcs megemlékezés mellett, 

sírjánál uj ihletet s erőt merítsünk.
Féltizenegykor a Kálvin-léri református 

( egyházközség gyülekezeti termében húlaadó 
istentisztelet volt, amelyen a színház igaz
gatósági, művészi és technikai személyzeté
nek összes protestáns vallásu tagjai reszt
vettek; a küldöttség élén megjeleni Németh 
Antal is. Muraközy Gyula Kálvin-téri lelki- 

' pásztor mondott alkalmi beszédet.
, 1 • ellizenkellökor római katolikus hálaadó
’ istentiszteleten vetlek részt a Szén István- 

bazilika Zjpd/-kúpolná jóban a színház ka
tolikus vallásu tagjai. A misén megjelent a 
Nemzeti Szinház egész vezetősége Németh 
Antal igazgatóval uz élen. Az ünnepi hála- 

I ad<» misét dr. Wilz Béla pápai kamarás, a 
l Szent István bazilika plébánosa mondotta. 
( A mise végén rövid beszédben mcgemlékc- 
3 zott a Nemzeti Szinház jubileumáról.

Az ünnepi húlaadó szentmisén dr. Kati
déin Ciézn orgonáit, Eyssen Irén és Kiss Fe- 
lenc énekeitek.

Délután két órakor Németh Antal vezeté- 
i sével küldöttség ment Tassra, Földvári] 
i Gábor, az „alapiló alispán" sírjának meg- 
s koszorúzására.
i Délután a régi Nemzeti Szinhdt telkén 
i volt kegveletes emlekünepély, este pedig a 
■ cenlenáriumi ünnepség alkalmával a szin

ház épületét diszesen kivilágitották.• —

leumát az cszperanto-pysiv, 
a Magyar Eszperantó Szövetség tehát juhi- 
lei,n,i konl-’rcsszusra hívta meg tagjait s a 
külföldi államok képviselőit,

A díszterem pódiumén foglalnak belvet a 
magyar eszperantó-társadalom előkelőségei 
az elnöki emelvényen. Dr. Semsey Aladár 
újpesti polgármcitcr és Mihalik József esz
perantó iró ülnek. Mellettük johhra-balra

főtitkár, 
lengyel

nehézséggel

dr. miniszter, Éber Antal, a Budapesti Ke
reskedelmi és Iparkamara elnöke. Karinthy 
Frigyes, dr. Tóth Vince rendőrkapitány, dr. 
Karácsonyi Kálmán főorvos. A közgyűlést 
terem padsoraiban ülnek az eszperantó
világ külföldi, vidéki és budapesti reprezen
tánsai.

A jubiláló nyelv születéséről beszélgetünk 
Farkas Aladárral, a szövetség főtitkárával.

— ötven évvel ezelőtt Zámenhof Ádáin 
lengyel orvos alapította meg ezt a nemzet
közi nyelvet — mondja Farkas

öt nyelven beszéltek a kis 
falucskában, 

ahol praktizált és jgv rengeteg 
kellett megküzdenie. Elhatározta tehát, hogy 
olyan érintkezési módot keres, amelyet kü
lönböző anyanyelvű betegei is könnyen el
sajátíthatnak. A nagy világnyelvek szabó*  
’yait vette át a kivételek elhagyásával: igy 
rakta le alapjait a ma már világot behálózó, 
élő nyelvnek. De hogy ez igy va.i, arra nem 
kell más bizonviték, mint a kongresszus 
résztvevőinek különböző nemzetisége. Az 
afrikai nyelvtársaink képviseletében eljött 
hozzánk Kóla Ajayi libériái tanító. Az an
gol világbirodalom képviseletében Ella Rald- 
win-Smith egyetemi magántanárnő és isko- 
laigazgatónő, aki egyébként is rajongója a 
magyar fővárosnak, minden vakációját itt 
tölti. Japánt pedig egy magyarszármazásu 
japán: Major József, az Omoto vallási moz
galom egyik hirdetője képviseli. És még szá
mos állam képviselője ül itt.

— Vendégeink szombaton érkeztek meg 
hozzánk — folytatja a főtitkár. — Auto- 
caron bejártuk velük az egész fővárost, 
majd az újpesti egyesület székházában esz
perantóra fordított magyar müvekből kul- 
lureslét rendeztünk. A tegnapi műsor ismer
kedési estével végződött. Mai munkánkat 
bensőséges vallási ünnepély nyitotta meg: 
Erdei Ferenc egyetemi magántanár, főgim
názium! igazgató és lelkész

eszperantó nyelven celebrált misét 
és mondott szentbeszédet az újpesti rónia! 
katolikus templomban.

A kongresszus résztvevői e perch'cn'Tel.'il
lanok és fészes> vigyázzban éneklik el az 
eszperantó hí mi. ’r/. Dr. Semsey Aladár 
polgármester me^ríl.ta az ülést. Megnyitó
beszédében hangoztatja, hogy a jubileum 
mellett nagyjelentőségű a mai találkozó.

— Itt állunk — mondotta többek között 
■— az eucharisztikus kongresszus küszöbén, 
s módot kell találnunk, hogy ezen a világ
találkozón mi is képviselve legyünk. Oda 
kell hatnunk, hogy nálunk is, mint Fran
ciaországban a közeljövőben,

Ismerjék cl hivatalosan az eszperantót 
élő nyelvnek.

Mozgalmaink annál nagyobb jelentőségűek, 
mert 1040-ben idevárjuk az egész világot 
eszperantó világkongresszusra — zárta be 
megnyitó beszédét Semsey polgármester.

Egymásután peregnek a beszédek. A kül
földi megbízottak sorra beszámolnak orszá
guk eszperantó mozgalmáról. A japán meg
bízott közli, hogy

az olimpiúsz idejére hivatalos nyelvnek 
fogadta el a kormány ezt a nemzetközi 

nyelvet.
Ezzel kettős célt akarnak szolgálni: egyrészt 
az idegeneknek akarnak kedvezni, másrészt 
az angol befolyás ellen óhajtanak küzdeni. 
Ezután a kongresszus résztvevői testületileg 
kivonullak a Hősök Emlékművéhez, amely
nek megkoszorúzása után banketten vettek 
részt. Délután az Aquincumba hajóztak ki 
a résztvevők. A hajón beszélgettünk Kóla 
Ajayval:

— Az ötvenéves múlt a bizonyítéka nyel
vünk életrevalóságának. Szinte magam elölt 
látom a százéves jubileumi világkongresszust, 
aqiely már nemcsak a tudományos világ es 
néhány rajongó elismerését tudja magáénak, 
hanem az egész világ nemzetközi megértésre 
törekvő, békét hirdető társadalmáét.

ABONYI ÖDÖN bookinaker és tiszt
viselői mély szomorúsággal jelentik, 
hogy

Halmai (Hrím Ferenc 
az Iroda főlisztvlselője folyó hó 20-án 
rövid szenvedés után meghalt.

Kiváló, odaadó tisztviselőt, hűséges 
kollégát és kartársat, megértő, me
legszívű barátot vesztettünk el halá
lával.

Temetése folyó hó 23-án délelőtt 
10 órakor lesz a rákoskeresztúri köz
temető halollasházóból.
Emlékét szeretettel fogjuk megőrizni!

Budapest, 1937 augusztus 21.
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A kormányzó
meggyógyult

Horthy Miklós kormányzó az elmúlt hé
ten meghűlt, gyengélkedett. Már javult 
állapota, amikor egy szombaton reggel fel
lépett torokgyulladás megnehezítette a gyó
gyulási folyamatot. Vasárnapra csaknem 
teljesen rendbejött ez a torokgyulladás is, 
amint az államfő betegségéről

vasárnap délelőtt ’/íll órakor 
kiadott alábbi hivatalos jelentés tanúsítja:

„A kormányzó úr Őfőméltósúga tegnap 
délutáni hőmérséklete a 37.3-et nem haladta

A nyilas gróf vasárnapra 
virradó éjjel ismét megbuktatta 
az egységes „Láthatatlan 
Frontot"
A szélsőjobboldalnak szombaton este a 

pestújhelyi Hajdu-íéie Sfrand-vendéglőben 
tartott Marsovszky György-emlékvacsoráján 
akarta néhány nyilasvezér megvalósítani 
régi tervét, az egységes „Láthatatlan Frontot”. 
A vacsorán felszólalók jegyzékét a rendőrsé
gen be is jelentették és ez a névsor valóban 
azt látszott tanúsítani, hogy a NÉP szélső
jobbszárnya kivételével.

csaknem teljes számban együtt vannak 
a diktatórikus hajlamú pártok vezérei.

A bejelentés szerint ugyanis Nagy József, a 
szegedi fogadalmi templom káplánja, ifj. 
Balogh István, gróf Festetics Sándor és Raj- 
niss Ferenc országgyűlési képviselők, gróf 
Pálfy Fidél, Diícsö Jánosné, Kémeri Nagy 
Imre, Csik László, Meskó Zoltán és Buda
vára László szólallak volna fel a banketten.

A „Láthatatlan Front" vacsorája rette
netes csalódást hozott a nyilasoknak.

Volt ugyan liz szónok, de a torzított keresz
tek sztárjai közül a legtöbb nemcsak hogy 
nem szólalt fel, de meg sem jelent Pestúj

Leszúrta feleségét.

túl. Az éjjelt nyugodtan töltötte, ma reggeli 
hőmérséklete 36.1. A torok majdnem telje
sen rendbejött, közérzés kifogástalan. 
Amennyiben a rekonvaleszeenciát semmi 
sem zavarja meg, ez a jelentés az utolsó.

Dr. Szöllőssy, 
egészségügy! főtanácsos, 

közkórházi főorvos."
Az örvendetes vasárnapi jelentés tehát 

arról tudósit, hogy Magyarország kormány
zója már csaknem teljesen meggyógyult.

helyen. így csak a következők beszéllek: 
Söreg János, Nagy József, Balogh István, 
Slatky Gyula, Fiola Ferenc, Józsa Géza, Ké
meri Nagy Imre, Diicső Jánosné, fíenke Ti
bor és Péntek Lajos. Tehát csaknem csupa 
ismeretlen, szürke — vagy inkább barna 
— név. Elmaradt a vacsoráról többek közt 
Csik László és Rajniss Ferenc, de nem jött 
el gróf Festetics Sándor sem, amint a jelen
voltak izgatottan tárgyalták,

éppen azért nem, hogy mcgkontreml- 
nálja az egységes szélsőjobboldalt, amely 
esetleg ncin őt választotta volna meg 

„vezérévé".
Meglehetősen csekély érdeklődés mellett 

zajlott le czekután a vacsora. A legvéreng
zőbb beszédeket Nagy József káplán és Fiola 
Ferenc, az egyik, a kormány által szubven- 
conált szélsőséges lapnak munkatársa 
mondta. Ezeknek szólamai azonban néni 
vidították fel a megjelenteket, akik lehor
gasztolt fővel távozlak, annak tudatában, 
hogy ismét megbukott a jobboladali szélső
ségek egységes frontja.

ELADÁS ÉS SERVICE: MINTATEREM:
VI., ÁRÉNA-ÚT 61. IV., VÁCI-UTCA 1.

Telefon: 296-820 Telefon: 182-848

ságra kisérték, majd onnan a főkapitány-1 letartóztatta a rendőrség,
Ságra került. A gyári munkást a súlyosan sérült asszonyt pedig a mentők

szándékos emberölés kísérlete elmén a Gróf Károlyi-kórházba vitték.

wtetsn mowedalt tova levetette 
Mai-soiMw Leót, 

2:<n súlyos s«És»ei sz»«m»a szállítom
mert nem akart hozzá visszatérni

Véres családi dráma játszódott le vasár
nap reggel Újpesten, az Allila-ulca 34. sz. 
házban. Az egyik földszinti lakásban lakik 
Danics József gyári munkás 36 éves fele
sége. Danicsck pár hónappal ezelőtt össze
vesztek és azóta az asszony külön él férjé-

Vasárnap reggel nyolc óra tájban Danics-. 
né kinn állt a ház előtt a kapuban, amikor 
észrevette, hogy férje közeledik a házhoz. 
Be akart sietni lakásába, de férje utólérte 
és kérlelte, hogy maradjon kinn az utcán, 
mert nagyon fontos dolgot kel! vele meg
beszélnie. Az asszony engedett a kérésnek 
és Danics eleinte a legbarátságosabb han
gon kezdett beszélgetni. Megígérte, hogy le
mond alkoholszenvedélyérői és a jövőben 
keresetét haza fogja mini, csak

az asszony ismét térjen vissza hozzá. 
Félórahosszat beszélgettek körülbelül, ami
kor az asszony be akart menni a lakásba, 
azzal, hogy rokonai várják és el kell men
nie valahova, majd közli férjével döntését. 
Danics erre magából kikelve követelte, hogy 

az asszony azonnal döntsön.
ő nem vár egy percig sem tovább, ő íllma 
rád és ha az asszony nem akar vele együtt 

élni, akkor
mind a kelten meg fognak halni.

Danicsné, amikor látta, hogy férje nem 
tréfál és kabátja

zsebéből egy élesre fent hatalmas kést 
vesz elő,

sikoltozva rohant el dühöngő férje elől. 
Beszaladt a kapun és már majdnem elérte 
a földszinti lakás ajtaját, amikor férje utól- 
érle és elkapta ruháját. Elkezdte ráncigálni 
az asszonyt, durva szilkolódzások közben 
földre teperle, azután

a késsel több helyen összeszurkálta.
A legsúlyosabb szúrások a bal lapocka tá
ján és a balvállon érték a szerencsétlen asz- 
szonyt.

A nagy vérveszteség következtében Da
nicsné elvesztette az eszméletét, a vérengző 
férfi pedig eldobva a véres konyhakést, el
menekült. A házbeliek azonnal értesítették 
a rendőrséget a történtekről és a rendőrök
kel együtt

többen üldözőbe vették Danics Józsefei.
Sikerült is ulólérni, a rendőrök összekö
tözték, azután először az újpesti kapitány-

Könnycn végzetessé válható sportbaleset 
áldozata lett a magyar gazdasági élet egyik 
tekintélyes személyisége, budai Goldbergcr 
Leó, a Goldbergcr Sám. F. és Fiai textiláru
gyár rt. elnökigazgatója.

A textilipari hatalmasság már idős ember, 
azonban magas köra ellenére is intenziven 
sportol.

Állandóan lovagol.
Szentendrei birtokán tölti a nyaral, itt is 
hódolt kedvenc szórakozásának és sportjá
nak, a lovaglásnak. Szombaton este szintén 
elindult szokásos sclalovaglására. Bégi, ki
próbált, szelíd természetű hálaslovára ült 
fel és lovásza kíséretében előbb lépésben, 
majd pedig ügetve nyargalt a szentendrei 
Goldbergcr-villa közelében vezető utakon 
A ló, nem lehet tudni mitől hirtelen meg
ijedt.'

Ágaskodni kezdett, majd hirtelen meg
fordult és a mezőn keresztül vad vág- 

tatásba fogott.
Izgalmas pillanatok következtek, Gold

bergcr Leó keményen ült a nyeregben,
a száguldó állatot azonban nem volt 

képes megfékezni.
.4 lovász segítségére sietett gazdájának, de 
nem tudta a megvadult hátaslovat ulólérni. 
A hajsza közben 

bekövetkezett a szerencsétlenség.
A megvadult állat lovasával egy „iker- 

siirgönypózna“ fel' rohant. .4 kél vastag 
fenyörud közölt egész keskeny rés van; ezen 
keresztül vágtatott a hátaslő. Olyan keskeny 
volt a rés, hogy csak a paripa fért rajta ke
resztül, a nyeregben ülőt azonban lesodor
ták a póznák.

Goldbergcr Leó vérző fogakkal a földre 
zuhant.

Különösen lábán sérült meg súlyosan. Szent
endrei orvos részesítette első segélyben, az
után autóba emelték és behozták a l’ark- 
szanatóriumba.

Nyomban ápolás alá vették.
Tetanusz-oltást kapott,

zúzott sebeit bekötözték, (loldbergcr Leó 
kezelőorvosának nagy fájdalmakról panasz
kodott. Az volt a gyanú, hogy mikor lezu- 
zu liánt a lóról,

belső sérüléseket szenvedett.
Vasárnap délelőtt megröntgenezték, a 

röntgenfelvétel szerint azonban a zúzott se
beken kivid szerencsére Semmiféle komo
lyabb baj nem történt. Ennek ellenére bu
dai Goldbergcr Leó tovább is a szanató
riumban marad.



/.
'Athénből írják a Kisüti pl ónak: Muzeum. 

'lesz egy korfui villából, amelyről olyan so
kat irtok már a magyar újságok és amelyre 
olyan sokat gondoltak már a magyarok. 
Rudolf trónörökös tragikus halála után Er
zsébet királyné már csak árnyéka volt a 
saját életének. Esztendőkön át utazgatott, 
menekült a tragédia emléke elöl. Korfu szi
getén gyönyörű parkban álló villát vásárolt, 
a legkiválóbb miiveszek és tervezők rendez
ték be a villát, maga a királyné is rész Ivett 
a tervezgetésekbe. A csodálatosan szép vil
lát övező parkban fclálliftalía a haldokló 
'Achilles szobrát, innen kapta nevét a villa: 
'Achitleon. Erzsébet királyné halála után a: 
A< hilleon egy ideig lakatlanul állt, 1907-l)en 
Vilmos császár birtokába jutott. A császár 
érintetlenül hagyta a berendezést, a parkon 
sem változtatóit, de a haldokló Achilles 
szobra mellé feláll itatta a győzelmes Achil
les szobrát Mikor a háborúban Görög
ország a központi hrilalmak ellen harcolt, az 
'Achitleon tiszti üdülő volt. Utána játékkasz-i 
nőt akarlak csinálni belőle, nemrégiben pe
dig György görög királyé lett. György király 
elhatározta, hogy saját használatára nem 
veszi igénybe Erzsébet királyné egykori vil
láját, hanem kegyeletet gesztussal mú
zeummá változtatja az Achillcont.

II.
Odeschalchl Géza herceg, az Odeschalchi- 

tsalád nesztora, vasárnap 79 éves korában 
Sándor-ulcai palotájában elhunyt. Bécsben 
temetik cl.

III.
Tegnapelőtt délben az V. kerületi anya

könyvi hivatalában elegáns hölgy és sötét
ruhás ur állt az anyakönyvvezető elölt. A: 
esküvő közönsége mindössze néhány főből 
állt. Minden külön értesítés helyett: dr. őlel
tér Rózsi, az „írja hadnagy" szerzője tar
totta esküvőjét dr. Balassa László ideggyó
gyásszal, a (.boriié poliklinika kitűnő fő
orvosával. .1 menyasszony tanúja Gál Jenő 
dr. ügyvéd, volt országgyűlési képviselő, a 
vőlegényé dr. Gcrber Béla, a Charité poli
klinika főorvosa volt. A: esküvő után csön
des családi ebéd volt, amelyen az uj páron, 
és a szülőkön kivid csak két tanú vett részt. 
Mellet Rózsi és dr. Balassa László két órá
nál az esküvői ebéd után két liftre Olasz
országba utazott. 7’eljesen titokban zajlott 
le az egész, csak vasárnap reggelre tudták 
meg a legbizalmasabb ismerősök, hogy az 
t,lrja hadnagy" szerzője férjhezment.

IV.
’A legújabb autótulajdonos és autóvezető 

'dáma: Eszterházy Ferencné, a tatai muzsi
kus-gróf felesége.

V.
Esztendőkig tartó előkészületek és renge

teg fáradozás után végre tudóra válik a terv, 
hazahozzák Krasznojarszkból Gyóni Géza 
földi maradványait. A jövő hét szombatján 
indul Budapestről az exhumálást és haza
szállítást intéző bizottság Kelten utaznak 
Kzovjetoroszországba. Mészáros Vilmos dr. 
ügyvéd az egyik. Mészáros dr. a fogolytá
borban lakótársa volt Gyóni Gézának s pon
toson ismeri a helyet, ahol a költőt eltemet
ték Vele megy Tiry Gyula, a Budapesti Köz
ségi Temetkezési Intézet aligazgatója, hogy 
az exhumálás és a hazaszállítás szakszerű 
részét irányítsa. A szovjethatóságok nem 
gördítenek akadályt az exhumálás elé. Köny- 
nyen is fog nienni. Annakidején ugyanis a 
fogolytársak a halott Gyóni Géza derekára 
uusövet forrasztottak, mert számítoltak rá, 
hogy valaha sor kerül majd az agnoszkátásra 
és igy a koporsóban olyan ismertető jel lesz, 
amely kétségtelenné teszi az azonosságot. A 
bizottság útja Arőrcl Cgy hónapig tart, az ex
humálás és a hazaszállítás költsége tízezer 
pengő körül jár.

VI.
Törzsök Károly, a kiváló fiatal szobrász

művész vasárnap a Kerepcsi-lcmelö halottas
házában a Pékár-család és a Petőfi Társaság 
megbízásából elkészítette Pékár Gyula halotti 
maszkját

VII.
Arra a hírre, hogy Windsor hercege Ma- 

gyarorizágra jön vá lás:ni, megélénkült az élet 
a: tilzási irodákban, különösen a vadászbér- 
lelek ügyével foglalkozó vállalatoknál. Ren
geteg uj jelentkező van, de későbbi érdekes 
tervek is foglalkoztatják a vadász-irodákat. 
Szó van arról, hogy a: őszi szezonra három 
külföldi vadászvoiuit érkezik Magyarország
ra. Ar egyik angol vendégeket hozna, a má
sik olaszokat, a harmadik pedig németeket. 
A nagyobb vadászterületekkel már folynak 
a tárgyalások az árról, a lövési dijakról és 
az elszállásolás lehetőségeiről. A; ariszto
krata birtokosok közül is többen hajlandók 
a külföldi vendégek rendelkezésére bocsátani 
vadászterületeiket.

BAKTER: Ihaj szottyom Lcpcses szom
széd, meg se mongya, úgyis tudom hogy 
Pesten járlak.

ÖRZSI: Ott hát.
BAKTER: Még pedig Szent Istvány dicső 

királunk ünneplésire, igaz-e?
ÖRZSI: Lcpcsesék nélkül az meg nem es

hetett, hájjá.
BAKTER: Nono! Osztón vólak-e sokan 

vidékről?
LEPCSES: Hahaj! Estére a Duna partyán 

ollan sokadalom röll’ent össze mitlátni, hogy 
a nagy taszajkodásba komótosan ellophat
ták vóna az ember fél gatyaszárát, még csak 
észre se vette vóna.

BAKTER: A szenvedésit neki! De nem 
lopták el.

ÖRZSI- Nem ám, mer jobban ügyeltünk, 
mint Duflaorrú Gugyi Antal a püzsökfalusi 
válláron.

BAKTER: No csak. Ilát a‘ hogy történt?
LEPCSES: Nem hallotta? Pedig híres 

eset vót. Fölkövetkezeit Duflaorrú, meg a 
felesége, hogy elaggyanak egy szekérderék 
vizes dinnyét. Rettentő sok nép rözsgötl a 
vásárba. Hát ahogy a vevőkkel alkudoztak, 
valaki észrevétlen kifogta elül a két lovu
kat, oszt agyesz-bugvesz elvitte. Mikor osz
tón lúlattak a dinnyén s megfordúván rú- 
gyiittek a horzaszlóságos lényvalóságra, 
Duflaorrú ollan karingósnt fohászkodott, 
hogy még a Lacikonyha gyalu forgáccsá i s 
elpirult szégyenibe. — „Nem vöt annyi 
eszed:*  — mordút a felcségire, — „hogy a 
lovakat íítettük vóna a bakra, magunkat 
meg befogtuk vóna a rúd mellé?!': — 
„Ugyan mái*:  — sápogotl az asszony, — 
„a lovak nem atták vóna el a dinnyét.:*  — 
..Az igaz**  — mérgelődött Duflaorrú, — „de 
minket meg nem loptak vóna el!“

BAKTER: Késő bánat, ebgondolat! S az
után osztón mit hallottak Pesten? Teszem 
föl a japányokrul, meg kinajiakrul.

ÖRZSI: Vágják egymást, akár a répát.
BAKTER: De eztet nem-értem.'Hát a 

nagyhatalmak mér tűrik, hogy a japányok 
így rátehenkednek Kinai-órszágra?

LEPCSES: Mér? Hát idefülejjen! Eccer 
ahhoz a Rogyadék Balog Pálhoz beszállá
sollak e*  katonát. De valami ollan nyomott
orrú, disznószeiníí, rusnya virágszál vót, 
láccolt rajta, hogy tisztára tévedésből szü
letett embernek s nem vízilónak. Hát écca- 
kának évaggván Rogyadék Balogné útszól 
a másik ágyba az urához: —• „Aplya, ap- 
tya, itt ül az ágyam szélin a katona!“ — 
..Fogd a szód, hallgass!" — mordult vissza 
uz ember. — „Aptya, aplya" — szólt kis 
idő múltán megen az asszony, — „csókúgat
inH)iniu)i))iiiiii)>iiiiiHiiutfiiuiiiuiiiiiiiiiiii(ííii(aiiU!iíniiiiii!«ntmiiiiiitniumi!ini!(((ifiut(n(iiuiiii!ii(iifiiif(mfniuiiuii(f(iiiu(((((nuifiuii

PÁR1S
SZŐRMÉS DIVATFELVONULÁSA

harmínckétfokos melegben
Pária, 1937 aug. 20,

Paris izzik a melegtől, tele a város 
idegenekkel, akik minden talpalatnyi 
helyet elfoglalnak, a Metrókban óriási 
a tömeg, a Bois fái som nyújtanak 
hűvös árnyékot és ebben az, őrült 
hőségben vágtatunk egyiÉ bemutató
ról a másikra, ahol mindenütt állig 
szőrméivé vonulnak fel a mannekenek 
Bizony Isten, nem irigyeljük ezeket a 
gyönyörű mennekeneket: 32 fokos
meleg és — gyapjuruha szőrmével! 
Ez még a leghiubh nőket is vissza
tartja az irigy sóvárgástól.

Nézzük csak mit tartogat számunkra 
az uj divat. Ettől azután rögtön le
hűlünk, mert a mi szép én drága, /sőt 
méregdrága, az mind szerepel az uj 
őszi és téli divatban.

Először is megállapít hatjuk, hogy 
a divat teteje a szőrme, drága prém : 
nerz, perzsa, ezüst és kék róka. Csak-

nemes szőrmén 
gyönyörű kivitelben 
nagyon előnyős árban

T
Cili, szocsnei 

váci-utca zz. félemelet

a katonai!" — „Fogd a szád, hallgass!" — 
bőrként újra Rogyadék. Persze reggel az 
asszony igen föl vót zándorodva emiatt, 
hogy a férje eltűrte a pofátlan vendég csó- 
kulgatási szándéklalait. — „Fogd a szád, 
hallgass!" — mérgelődött az ura, — „ha 
közétek mentem vóna, képes lett vóna av
val a randa képivel engemet megcsókú- 
gatni!"

BAKTER: Nono, hát hiszen. — Hát ab- 
bul mi igaz, hogy Szarvason becsapott a 
villám a temetői halotlasházba?

ÖRZSI: Agyon is ütött c*  szegény asz- 
szonyt.

LEPCSES: Cseplész kössegbe is vót eccer 
egy illen temetési katasztróka, de a' sze
rencsésebben végződött. Egy bizonyos illető 
Bágyog Biczó Andrást kisérlek ippen ki a 
végső nyúgadalomba. Eccer csak a lovak 
inegrökkenlek valamitől, főfordították a 
szekeret, a koporsó rapityára tört s a be
szentelt illető, aki csak cethalott vót, talpra 
szökkent. Persze igen nagy ürömibe zsoltá- 
rozni kezdett, úgy dicsérte az Urat. — „Mit 
hálistenkedik hájjá?" ripakodott rá a kis- 
biró, — „hát nem láttya, hogy ihol a ko
porsó agyonütötte a feleségit?!" — „Nono, 
csak lassan," —- intette a kisbiról a fÖItú- 
matt egyén, — „mé-g igen gyönge vagyok 
ám, oszt a jóbul is megárt a sok!"

ÖRZSI: Ilogv a szél verje össze bokáját 
az ollan cudarnak! — Oszt mehetnénk is 
aptya.

BAKTER: Dehogy mehetnek, dehogy me
llétnek. Valamiről még nem szólt Lcpcses 
szomszéd.

LEPCSES: Ugyan miről?
BAKTER: Hát hogy az Ekkhard beszéde 

alatt a kisgazdák aztat kajátozlák: „Mú
zeumba a Hómannal! Vigyék a Ilómant a 
múzeumba!"

ÖRZSI: Azt kajátozták bizony.
BAKTER: No lám. Hát ollan nagybecsű 

ember az a mi szeretett Hóman apánk?
LEPCSES: Nézze hájjá, aztat a kispá- 

póczi Kurfanla Mütyür Jánost fölfogatták a 
pesti Állalkertbe valami' takaríttó szógának. 
Hát egy nap, ahogy bent áll egyik ketrecbe, 
oszt ippen rágyútt a pipájára, odatéved egy 
vót katonabajtársa, neve szerint ötvaros 
Letymct Káról s igen clcsudálkozva bámul 
rá. — „Jaj nini" — kaját ki a ketrecből 
Kurfantn, — „maga az?" — „Én én va
gyok" — habog vissza az illető, — „de 
maga micsinál odabe?" — „Fővetlek ide az 
Állalkertbe" — feleli büszkén a pipás, •— 
„oszt igen jó dógom van." — „Lám csak 
mekkorát lehet tévedni," — csovájja fejit 
Ötvaros Letymct, — „én mindig azt hittem, 
hogy maga ember!" — Oszt Istennek ajál- 
lom.

nem minden kollekcióban szerepel a 
gyapjú és selyemruha szőrme nyaakal, 
szőrme zsebekkel, sőt volt egy remek 
megoldása Vatunak, amikor a fehér 
satin nagy esti ruhának vállából két 
keskeny pánt futott le a csuklóig, 
azután széles kék róka kézelőben 
végződött egészen muffszcrüen.

Hallatlanul előretört a bársony, 
hasonlóképpen újra virágkorát éli a 
satin. A brokát is visszajött, a szivár
vány minden színében. A tüli se hagyja 
magát és igen előkelő pozíciót biztosit 
magának az esti divatban. A tüll 
olcsó — mondhatják a hölgyek. Igen 
ám! De legalább 10—15 métert szab
nak egy-egv szoknyába, mig a derék 
erősen sveifolva alkalmazkodik a de
rék vonalához. (Ez a divat csak kes
keny körvonalú hölgyeknek való). 
Különösen Chanell lanszirozza a tüllt 
nagyon, rózsaszín, sárga, bordó és zöld 
színben élénken elütő szalagdiszekkel.

A délutáni ruhák fődisze a tavaly 
már „divatéletbe” lépett hímzés — 
különösen a nyak körül és az őv 
helyén elszórtan és csokorban: ki 
almi a díszt viselni szereti. Esti ruhák
nál a virághimzés helyettesíti vállbán 
és deréknál a művirágot, de roppant 
bájos fehér tüll-ruhát is mutatott 
Chanell elszórt színes hímzett virá
gokkal.
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Mainbocher és Shiaparelli kolhk*  
ciójában c'supa angolos jersey-ruha, 
szőrmés, téli rövid és 78-os kosztüm, 
satin és brokát esti ruhák domináltak.

Az angol kosztümökben Robiér ve
zet. Csodás angolos vonalukkal töké
letes sikert arattak. Főjellegük : rö
vid szoknya, 4 zsebes kabát és angolos 
megoldású szőrmedisz.

Nem uj, de mégis minden őszi divat- 
tudósítás lényegé*:  hogy a fekete a 
domináló szín minden más színnel cs 
hímzéssel kombinálva,

A fekete szin mellett minden ősz 
küszöbén megpróbálkoznak más szi
liekkel is : az idén a bordóval, szür
kével, zölddel, barnával és kékkel.

A lila szin is élénk szerepet játszik 
az idei kollekcióban.

Egyelőre ennyit a párisi divattit
kokból.

(Dr. Dévai né Erdős Böskc.)
♦

Nem gond az őszi ruha- és kabátbevásárlás 
annak az asszonynak, aki bemegy a Calvin-téii 
Fenyves Áruházba, mert olt már a legelegán
sabb őszi divatruhát —- divatanyagból 9.80 
pengőért kaphat. A legcsodásabb női átmeneti 
kabátok dublszövetből 39 pengőért kaphatók 
niár. Hölgyeim! Ezt az alkalmat igazán nem 
szabad elmulasztani.

íaflÖÍ ttPIlWOll
Wesselényl-utea 55
és TeréíB-körut 18

legolcsóbban

— A FIAT-gyár mindig a legnagyobb súlyt 
fektette arra, hogy minél változatosabb Igénye
ket tudjon kielégíteni. A Balilla 1100 megjele
nésével újból három egységesen kiképzett, leg
modernebb típus áll renelkezésre, a kétüléses 
FIAT 500, a négyüléses Bal illa 1100 és a hat
hengeres FIAT 1500. Mind a bárom típus ele
gáns áramvonalaival, független rugózásé első 
kerekeivel, rendkívül nagy sebességével és sta
bilitásával. műszaki komfortjával, valamint 
olcsó üzemköltségével tökéletesen megfelel 
aszerint, hogy kétüléses vagy négyüléses kocsi 
szükséges. Az uj Balilla pedig mindazok ré
szére, akik négyhengeres motorral és 105 km 
sebességgel megelégednek, méltó módon helyet
tesíti a kitűnő FIAT 1500-as típust. Mint hat- 
üléses kocsi a sorozatot a még mindig nép
szerű áramvonalas Ardita egészíti ki.

Fillérekért járhat
a legelőkelőbb színházija!

Váltson bérletet 
a Vígszínházba!

A Vígszínház az uj színházi szezón küszö
bén újra meghirdeti

amelyet évek előtt kezdeményezett s ame
lyet esztendőről esztendőre megújuló si
kerrel tart fenn.
Hároiiiléle bérlet - háromféle áron!

1. Filléres bérlet
Ez tizenkét különböző darab előadására 
szól, meghatározott helyre és meghatáro
zóit napra. A legdrágább hely a zenekari 
Illés első sorába 3 pengő 80 fillér. Ennek 
o jegynek rendes ára a színház pénztárá
nál 8 pengő 80 fillér. A többi hely ugyan
ilyen arányban olcsóbb. Már egy pengőért 
is lehet bérelni jó földszinti helyei!

2. Szabad-bérlet
Ez liz különböző darab előadására szól. 
Nincs meghatározol! naphoz és helyhez 
kötve, a napot a bérlő szabadon választ
hatja. A rendes pénztári áraknál 

30—40 százalékkal olcsóbb.
3. Premier-bérlet

A szezon tiz bemutató előadására, meg
határozóit helyre szól. Mindenki tudja, 
milyen híresek a Vígszínház premierjei- 
Minden bemutató művészi és társadalmi 
esemény.
Ajánlatos a bérletet megrendelni, mert « 
a jó helyek gyorsan elfogynak.
Külön kedvezmények, gyerniekelöadások, 
matinék, stb.
Mindenféle részletes felvilágosítást és Iá*  
jékozlnlást megad a

vígszínház gazdasági hivatala
V., Pannonia-utca 1. Telelőn: 115-344
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Borzalmas rabló
gyilkosság Tápiőgyörgyén

* 9V,,’SOS ’stáléjában hátulról leütötte, azután 
kirabolta Simkó Sándor Jómódú gazdálkodót

Rejtélyes gyilkossági 
ügyben folytat nyomo
zást vasárnap reggel óta 
a tápiógyörgyei és a 
környékbeli csendörség. 
A gyilkosság "' 
Simkó Sándor 
tápiógyörgyei 

gazdálkodó. Az ismeretlen tettes
hátulról lelőtte áldozatát, 

azt azonban, hogy bosszúból vagy rablási 
szándékból követte-e el a bűncselekményt, 
azt még eddig nem lehetett megállapítani. 

Tápiógyörgyén a Boldogházi-ut 1292. 
hrsz. alatt van Simkó Sándor gazdálkodó 
lakóháza és mögötte a földje. Simkó szom
baton reggel kocsin elment hazulról, kü
lönböző gyümölcsöket és más terményeket 
'♦Itt eladni a közeibe. Úgy volt, hogy a dél
utáni órákban hazatér, azonban családja 
hiába várta haza egész nap,

nem tért vissza.
A családfő távolmaradása nagy izgalmat 
kellett, mert Simkó, aki józan életű ember, 
bejelentés nélkül soha nem szokott bősz- 
szabb ideig elmaradni hazulról. Felesége és 
gyermekei mindenfelé érdeklődlek, de sehol 
nem tudtak megnyugtató választ kapni. A 
szombatról vasárnapra virradó éjszakái ál
matlanul, a legnagyobb töprengések köze
pette töltötték. Az volt a tervük, hogy va
sárnap reggel bejelentik az eltűnést a 
csendőrségen és kérik a nyomozás megindí
tását Simkó Sándor holléte ügyében. Sim
kóék lakóházától párszáz méter távolságban 
a gazdasági udvarban van az istálló, ahol a

áldozata
46 éves 
jómódú
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Megtalálták
a valutacsempészek titkos listáját

0/ íesjra
nagy vw&uti&bünügynek

A valutaügyészségen hetek óta folyik a 
nyomozás abban a nagyszabású valutacsem
pészési bűnügyben, amelynek során H’cís: 
István kereskedőt és feleségét, Kiéin Adolf 
és Weisz Sándor kereskedőket letartóztat
ták. Rappaport István csapi gabonakeres
kedő ellen pedig nyomozólevelct adtak ki.

A Hétfői Napló információi szerint most 
érdekes meglepő fordulathoz érkezett a 
nyomozás. A valutaügyészség deteklivjei 
átvizsgálták mindazokat az iratokat, ame
lyeket a letartóztatott gyanusilootlaknál le
foglaltak. Az iratok közölt

megtalálták azt n félve őrzött, titkos
j. listát, amelyen azoknak u neve szere- 
1 pcl. akik Rappaport valiitasibcr biin- 
■ szövetkezetének tagjaitól zugárfolyamra 

valutát vásároltak.
Tizenöt név szerepel ezen listán. 
név mellett fel van tűntetve az 
összeg, amit a siberek eladtak.

A detektívek most felkutatják 
tik tizenöt „ügyfelét", 
állítják a valutaügyészségre és megkezdik 
kihallgatásukat.

Ezen a héten tehát izgalmas újabb nyo
mozás kezdődik a nagy valutacsemnészési 
bűnügyben 
eredménye

tizenöt uj gjanusi tolt őrizetbe vétele 

Mindegyik
a valuta-

Rappapor- 
valamennyit elő-

és a nyomozás előrelátható

lesz.
Utakat szembesíteniAz

lovakon kívül három tehén is van. Vasár
nap reggel öt óra tájban Simkóék egyik 
régi alkalmazottja, mint minden nap, ki
ment az istállóba, hogy megfejje a tehene
kéi. Alig lépett be az ajtón, amikor

u szénában hasraffkve, vérző fejjel, hol
tan találta gazdáját.

Az öreg cseléd a borzalmas látvány hatása 
alatt fellármázta az egész környéket és 
csakhamar Ilire terjedt, hogy a gazdálkodót 
holtan találták az istállóban. A családtagok 
siettek elsőnek a borzalmas esemény szín
helyére, majd értesítették a csendőrséget is. 
A csendőrjárőr a községi orvossal együtt 
érkezett Simkóék házába. Az orvos meg
vizsgálta a halottat s megállapította, hogy 
Simkó nem öngyilkosság áldozata — hiszen 
erre a hozzátartozók szerint semmi oka 
nem lelt volna —, hanem

bűntény áldozata lett. A gyilkos golyó 
bálul hatolt be a gazdálkodó koponyá

jába és azt teljesen szétroncsolta.
A fegyvert, amelyből a lövés történt, az 
istálló mögött találták meg.

Megállapította a nyomozás, hogy Simkó 
a közeli falvakban eladta összes áruját és 
valószínűleg az azokért befolyt összeg nála 
lehetett. A kocsit még bevitte az istállóba és; 
mig olt foglalatoskodott, azalatt történt a 
gyilkosság. Úgy látszik a tettes egész utón 
követhette, ulánalopózott és amikar végzett 
a gazdálkodóval,

a nála lévő pénzt elrabolta
és elmenekült. A csendőrség széleskörű 
nyomozást indított a gyilkos kézrekerité- 
sére.

ják a Weisz házaspárral, mert legtöbben 
közülük Weiszeklől vettek valutát. Weisz 
István és felesége előző vallomásaikban be
ismerték már, hogy kiknek adlak cl valu
tát zugforgalomban. Ezeket a gjanusi tol la
kat szembesítik velük.

Hangos botrány 
egy dnnagaríi 
Kavéház terraszán
Szent István-napján este tíz órakor kínos 

botrány színhelye volt a Modcrn-kávéház, 
vendégekkel zsúfolt terrassza. A dunaparli 
kávéházban, több száz vendég szorongott a 
Gcllért-hegy felé néző terrasszon. Mindnyá
jan a tűzijátékot várták,

legnagyobb részük külföldi volt: 
németek, angolok, franciák, japánok. Alig 
röppentek fel a Gellért-hegy ormán az első 
rakéták, amikor a pincérek váratlanul 

felszólították a vendégeket, hogy hagy
ják el a helyeiket.

Az történt ugyanis, hogy a kávéház tulaj
donosa a várható Szent István-napi, rend
kívüli forgalomra tekintettel

meghosszabbította a kávéház dunaparli

terrasszát,
de erre hem kért járdafoglalási engedélyt. 
Mikor már zsúfolva volt a terrassz vendé
gekkel, Radocsay rendőrfelüguelő nyolc 
rendőr és hat lovasrendőr kíséretében meg
jelent a kávéház előtt és

felszólította az üzletvezetőt, hogy ürí
téssé ki az engedélynélkül megnagyob

bított terrasszt.
A pincérek erre a rendőri utasítás szerint 
felkérték a vendégeket, keljenek fel helyük
ről és üljenek át a kávéház másik front
jára, közölvén velük, hogy !

a dunai oldalról el kell vinni az asz
talokat.

A vendégek hangosan méltatlankodtak, kü
lönösen a külföldiek, akikkel nem tudták 
megértetni, hogy miért történik mindez. A 
váratlan zűrzavarban több asztal felborult.

A földre eső tányérok, csészék és poha
rak cserepeinek csörömpölése közben 
megkezdődött azután a terrassz kiürí

tése.
Sokan fizetés nélkül távoztak. Végül is si
került érvényt szerezni a rendőri utasítás
nak, a meghosszabbított kávéházi terrassz 
„kiürült" és csak a törött asztalok roncsai 
és a széttört edények földön heverő marad
ványai emlékeztetlek a lezajlott botrányra.

3

Lemez játékosok bandája 
megostromolt 
egy Teleki-téri házat

A Teleki-tér és a Fiumci-ut tájékán a ku
bikusszállás és az OTI-palota környékén az 
utóbbi időben egyre sűrűbben tűnnek fel a 
lemezjátékosok, akik már nem egyszer ren
deztek botrányt és tegnap is példátlanul 
botrányos jelenet játszódott le itt.

Nem messzire a kubikusszállústól lemez- 
játékos-társaság kezdett dolgozni, „Hol a 
piros, itt a piros!" játékot játszottak. Csak
hamar nagy csoportosulás fogta körül őket. 
A tömegbe sodródott Balázs Teréz, háztar
tásbeli nő is. Minden pontosan a lemez
játékosok régi receptje szerint zajlott: a ban
kár fcnnszóval, lármásan csábította a játé
kosokat, néhány cinkostársa játszott is vele 
és nyert, hogy ezzel is csábítsa a hiszékeny 
nézőket,

a többi cinkosok pedig n kiváncsiak 
tömegébe furakodvn biztatták, serken

tették játékra a nézőket.
Balázs Terézt is megszólította egy fiatal
ember:

— Miért nem játszik, kisasszony, ezen so
kat lehet nyerni — mondotta.

Balázs Teréz, húzódozott, a fiatalember 
egyre hevesebben unszolta, végül, hogy le
rázza magáról, azt mondotta: már csak 
azért sem játszhat, mert nincsen aprópénze, 
csupa bankó van a retiküljében. A fiatal
ember ebben a pillanatban

kiszakította Balázs Teréz kezéből a 
kézitáskát és futásnak eredt.

A leány kétségbeesett kiáltozására nagy ka
varodás támadt, a lemezesek abbahagyták 
a játékot és hirtelen kavargó tömeg rohant 
a menekülő fiatalember után, a tömegben 
voltak jóhiszemű üldözők, de jórésze a le
mezjátékosokból és cinkosaikból került ki.

A közelben szolgálatot teljesítő rendőrőr
szem a nagy lármára odasietett és mikor 
hallotta Balázs Terézlől, hogy miről van 
szó, a menekülő fiatalember után vetette 
magát. Néhány percnyi üldözés után a 
Teleki-téren elfogta. A fiatalember huzako- 
dolt-dulakodott a rendőrrel. Egyszerre csak 
a tömegben felharsant a kiállás:

— Ne engedjük n szegény embert, üsd

Nyllaikozall
A magyar klr. kereskedelmi minisztérium a 

budapesti kereskedők érdekképviseleteinek fel
szólalása miatt felhívott minket arra, hogy üz
letünkben az „egyetlen" 25 filléres egységáron 
való árusítási rendszert változtassuk meg, mi
vel ez a többi kereskedők érdekeit állítólag 
sérti.

Ezen kívánságnak eleget óhajtunk tenni és 
ezért folytatólagosan átszervezzük eladási rend
szerünket annál is inkább, mivel a többféle 
áron való árusítás vevöközönségiinkre újabb 
előnyökkel fog járni. Ezentúl tehát az eddig 
árusított 25 filléres cikkeken kívül, — melyeket 
tovább is árusítunk — más olcsó áru 
is fogunk Különféle árakon raktáron

Bevezetésül az Iskola kezdéséhez:
’/< ives rajztábla
Rajztábla-tok kartonlemezből 
Fejes vonalzó 53 cm-es 
12 drb „Lyra" színes pasztel Írón

P —.81
P —68
P —.48
P —.76

Budai Egységár un.
Margit-körut 29.

n zsarut!
A jóhiszemű üldözők most már lermésze< 

lesen félrehuzódtak, de a lemezjátékosok, 
cinkostársaik és barátaik megtámadták a 
rendőrt és kiakarták szabadítani az elfo
gott embert. A rendőr kénytelen volt vele 
behúzódni egy kapu alá és az odakerülő 
házmester belülről bezárta a kaput.

A kivülrekedt csőcselék, mialatt n rendőr 
a kapufolyosón Igyekezett ártalmatlanná 
fenni a rugkapáló embert, valósággal 
megostromolta a házat, ököllel, botok

kal döngették a kaput.
A kritikus helyzetet a házmester mentette 
meg telefonon fölhívta a közeli rendőrőr
szobát, ahonnan rendőrök érkeztek segít
ségül és szélkergették a fenyegetően visel
kedő, körülbelül százfőnyi tömeget.

Mikor megtisztították a járdát, a rendőr 
az elfogott embert előállította a főkapitány
ságra. Kiderült, hogy egy rovottmultu nap
számos. Balázs Teréz reliküljét és pénzét 
nem találták meg nála,

a pénz a nagy kavarodásban eltűnt.
A fiatalember égre-földre eskiidözölt, hogy, 
nem ő a tolvaj, semmi köze az ügyhöz. Meg
kérdezték tőle, hogy akkor miért menekült 
a rendőr elől.

— Kérem szépen — magyarázkodott —, 
én sajnos, rovottmultu ember vagyok. Mi
kor hallottam, hogy valaki azt kiabálja, el
lopták a reliküljét, nagyon megijedtem, 
mert arra számitottam, hogy rendőr jön, 
igazoltatás lesz és akkor elsősorban elígé
rnél gyanúsítanak, mint rovottmultu embert. 
Gondoltam,

inkább ncin várom meg az igazoltatást, . 
csak azért szaladtam cl...

A napszámost a rendőrség egyelőre őri
zetbe vette és tovább kutatja, ki rabolta el 
Balázs Teréz pénzét, egyúttal pedig a fő
kapitányságon úgy döntöttek, hogy

kérlelhetetlen és szigorít razziákknl 
tisztítják meg Budapest egész területét 

a lemezjátékosok veszedelmes bandájától.



A legteljesebb mértékben biztosítva van a 
Hétfői .Napló október 2—3.-lki

PÁROS ELŐNYVERSE.NYÉNEK 
sikere. Mór most, hat béllel a verseny elöli 
naponta kapjak a nughlvólgény léseket, 
mert a hrhlzsezfik nagy tábora hídja, hogy 
ezek a versenyek a szezon legkiemelkedőbb 
brhlzseseniényei és azok díjazása olyan gaz
dag és pazar, hogy fellélleniil érdemes azo
kon indulni már őzért is, meri a hendikepé- 
hí folytán u leggyengébb pár épp ugy meg
nyerheti a gyönyörű el.sö dijai, mint a leg
jobb bajnoki pár.

A rendezőblzotlság összeállította a zsürll, 
melynek elnöke Szabó Nándor min. taná
csos. 'lúgjai: Ur. Báron Sándor, vitéz Dániel 
László, Keleti Andor, Kiinger Pál. dr. Mol
nár llurry, dr. I’eb'í Andor, dr. Sz.ervier.ky 
(•yiirgy és dr. Szigeti Pál. Az etönyoszló- 
lilzollság elnöke: Ur. Pékry Jenő, a Magyar 
Brldgc Szlivi iség kapiíúnyu. i ngjál: Décsl 
J ászló, Csaló Sándor, <!r. Ilitdovernig László, 
dr. Kftlzian Imre, dr. Kun Miklós és vitéz 
Sinin (iákor.

Meglilvóígénylés r. Hétfői Napló kiadóhi
vatalában, Erzsébet körül 28. Tel.: 13-08-ilG.
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káu.’.y Tinón ny. miniszter, a mapf/ar] 
Bridye-Sz<melség elnöke a szeptember e/«ö| 
hetében megtartandó választmányi üfé.srn 
bejelenti végleges lemondását. Hiábá kirlelÁ 
fék a hivatalos l,ör<ik. a közszeretetnek 
venflö elnök nem Imjlándó megmaradni a: 
elnöki tisztségben. .1 Bridge-Szövétség ra
gaszkodásának fis hálájának kifejezésekén! 
K állap Tibort örökös disicinkéül válás:!ja. 
A nuyi resedíi elnöki tisztség ellátására a 
szövetség ügyvezető elnökét, Dormándy Géza 
ny. tábornokot kérik fel.

*
A magyar élgárda egyik legkiválóbb tayfdn. a 

no'/f/ népszerű.tépnek örvendő Pécsi Lászlón si 
keres vakbélimerációl hnitntt vénre dr. Ilídll 
professzor a Payor-szanatórtunvban. A bridye 

vet sey „nyiitrössl jé"-nek legseorfíulmosnbh 
fanja már ismét dtfgbiik: szanatóriumi szoba- 
jál>< 1 kés:i i dó a versenyszezont és augusztus 
.V> r<i (>>,.-/• í, tif'a a kapitányi értekezletet a 
jávöétd verscnyproyrmn és időbeosztása mcu- 
dllapilására.

♦
Pénteken kezdődik a nagy pöslyéni nem

zetközi verseny, amelyben három ínagyar 
csapat vesz részi: I nio L. T. C., .11. T. K. 
és a I). S k<.nil»iii:.H csapat. A verseny 
favorit >a az idén is a világbajnok osztrák 
csapni Kár. hogy a Fészek nem tud elutazni, 
mert l’ústvénben alkalma lenne nz osztrá
kokkal felvenni a versenyt.

♦
(.1 I.BEHTSON nevét u „lrlck‘‘-(-lmélet telte 

naggyá, utána bukkantak fel a különböző pocn- 
srámlUlstili; a négy Asznál nz ász húrom poén, 
n t-anelál níil négy, uz osztrákoknál és a ma
gyaroknál bél por.-. Most két Halat, de nagyon 
t< bet égés brldgczű feltalált*!  n ,.pengíí“-eliné- 
Jelel. Az áss egy pengéi KI fillér, n király kilenc
ven fillér, n dáma öltén és n bubi 20 fillér. 
Jndlli'ts .l.(J') 0 pengő közölt....... Egy kis menti
áráért már lehet rmvl«H“

♦
A DIPLOMÁS í.l.l’R is felkészült n nagyon 

ei - vrsetnszezonra: ni., kitűnő játékost, dr. 
Berkes Józsefet. Igazolta le clsAósetalyu csapata 
részére.

*
A pltmber 27-én kezdődik az idei bajnok

ság. melynek nevezési zárlata szeptember fő. 
Vlr igazolási és fegyelmi szabályzatok lénye
gesen megváltozunk. .1 változásokat most 
készíti elő a szövetség ügyésze, dr. Kötztdn 
Imre, aki munkáját az augusztus 30-iki ka- 
jdlányi értekezleten fogja ismertetni.

*
Mimién évben Srrnt Istvánkor rendezik n 

(>ídön nyaralók nvári bridgeverkvnyét. Az Áüö- 
gödi Társaskör rendezésében nz. idén is kitü
nően sikerüli a versenv. A szakszerit és kitűnő 
roiidezéCrt Darvas Antall illeti nz elismer, s. 
A seisenv győztese: 1. dr. Solti Ervin —Deinjén 
Zoltán: 2. <lr l'orrav Eleinérné- Deménv Osz
kár; 3. dr Vámos házaspár; I. Welker László— 
<lr -ül I n ö .'>. K.nlnr Béla ltohus Béla.

TÖLTŐTOLL 
MINERVA^S

Legszebb 
a (lyarutó

HÉTFŐI NAPLŐ

„Komplikált valutabünügy" 
meséjével végigszélhámoskodta 

az ismert pesti ügyvédeket 
egy fiatalember

A főkapitányságra egymásután érkeznek 
a feljelentések egy furfangos szélhámos el
len, aki

a pesti ügyvédeket szemelte ki áldo
zataiul.

Heteken keresztül folyt az ügyes szélhá
moskodás és az ügyvédek csak akkor jöt
tek rá, hogy becsapták őket, amikor a szél
hámosnak sikerült kisebb-nagyobb összeget 
kicsalni tőlük.

Az ismertebb ügyvédek irodáiba egy ijedt 
tekintetű, sápadt fiatalember Állított be. El
mondotta, hogy édesapja sátoraljaújhelyi 
kereskedő és

egy komplikált valuta bűnügyébe keve
redett.

Ezután nagy részletességgel előadta, miről 
van szó. Olyan bonyolult történetet és 
komplikált valulabiincselekményt adott elő, 
hogy közel félóra hosszat tartott, amíg be
fejezte mondanivalóját ezekkel a szavak
kal :

— Nagyon kérem ügyvéd urat, vállalja 
az ügyet, vagy pedig ajánlja egyik kollégá
ját, aki valutaügyekben járatos ...

A íiatalember rendszerint először olyan 
ügyvédhez fordult, aki valutabiinűgyeket 
nem vállal. Az ügyvéd nyomban telefonált 
valamelyik bűnügyi védőnek és másnap a 
íiatalember ott volt nála.

Aláírta a meghatalmazást, dijlevelet.

Halálbaindult a Vöröskereszt-Otthon 
két lakója, mert nem tudta megfizetni 

a huszfilléres lakbért
Vasárnap este gyors egymásutánban két

szer hívták a mentőket a Nyugati pályaud
varhoz. Kél öngyilkossági kisérlel történt, 
kél állásnélküli magántisztvisc’ő mérgezte 
íneg magát, mindketten a Vöröskereszt 
Vúci-ati szeretet otthonának lakói.

A 02-cs postahivatal mellett a járókelők 
észrevették, hogy egy férfi hirtelen megáll, 
egy pillanatig szédülten támaszkodik a ház
falnak, azután összerogy. Odasiettek hozzá, 
majd szóllak a rendőrnek, aki ménfőkért 
telefonált. A mentők megállapították, hogy 

htminállal mérgezte meg magát.
Első segítségben részesítették. Egy pillanatra 
magához tért. Csak annyit mondott, Wesse
lényi Mihály a neve, magántisztviselő, a 
Váci-ul 98. szám alatt lakik. Ezután megint 
elvesztette- eszméletét. A mentők a Rókus- 
kórházba vitték. A zsebében egyetlen fillért 
sem talállak.

Rövid idő múlva megint a nyugatihoz kel
lett kivonulni a mentőknek. Nem messzire 
úttól a helyiül, ahol Wesselényi feküdt, ösz- 
szeesetl egy kopollruhás ember. A mentők 
nála is luminálmérgezésl konstatáltak és öt 
is a kórházba vitték. A második öngyilkos
jelölt csakhamar magához tért és

nagy meglepetésre ő is a Václ-ut 98. 
számot diktálta be lakóhelynek.

Megmondotta a nevét is: Murinka

—o ■■WTw

Megint kifosztottak 
lárom külföldi autót a Belvárosban!

A főkapitányság bűnügyi osztályán va
sárnap reggel egyszerre nem kevesebb, 
mint négy autólopási bűnüggyel kezdtek 
foglalkozni, és ami a logfclháborilóbb,

n négy esel közül háromszor külföldi 
vendégek autóját fosztották ki a tol

vajok!
Tcmesváry László tisztviselő, az ismert 

politikus autója késő este a Gresham-palota 
épülete előtt állt. A kocsiban volt Temes
várimé ezüslrókója. A járókelők észrevet
ték, hogy egy fiatalember kilopta a kocsiból 
az ezüstrókát és futásnak eredt vele. Üldö
zőire vet lék, elfoglak és a rendőr bevitte a 
szomszédba, a főkapitányság épületébe. Ki
derült. hogy Steimrtz Olló tizcnkilencéves 
napszámos, aki egyébként rendőri felügye
let alatt áll. .Steimelzrt őrizetbe vette a 
rendőrség.

Temesvárit László tolvaja kézrekerÜlt, de 
■ ónál rosszabbul jái I három külföldi ven

Sznlmrcndo!... n rilrd^lpnz.íntrts'if msp 
tLi ,n”.ír ! Károly-körut 3aléiéivé és 130 j34

Tárgyalt napokon keresztül, aztán ijedt 
arccal állított be az ügyvédhez:

— Borzasztó kellemetlenség ért: tegnap 
ellopták pénztárcámat és ma kell elutaz
nom apámért, hogy felutazzak vele Pestre 
és magammal hozzam az ügyvéd ur hono
ráriumára az előleget is. Kérem, szívesked
jék kisegíteni, hogy liazautashassak ...

Az ügyvéd gyanútlanul odaadta az 50, 
100 pengői

a hazautazásra, a kliens pedig többé nem 
jelentkezett.

Pár nappal ezelőtt dr. Vadász Sándor 
ügyvédnél járt a szélhámos fiatalember. Az 
ügyvéd dr. Halász Lajoshoz küldte „komp
likált valutaügyével". Halász Lajossal 1000 
pengő honoráriumban állapodott íneg és si
került tőle és dr. Vadász Sándortól 50—50 
pengőt kicsalni a „hazautazásra". Virág 
Gyula, Beinilzér Pál és több más ügyvédei 
ugyancsak 50—100 pengő erejéig csapolt 
be.

Az ügyvédek szélhámosát — aki mindig 
más nevet használt —, most keresi a rend
őrség. A nyomozás eddigi megállapítása 
szerint

egy ismert ügyvédi iroda elcsapott, el- 
züllött írnoka szélhámoskodta végig az 

ügyvédeket.
Rövidesen sikerül kczrekerilcni a züllött 
fiatalembert, aki jelentős összeget szedett 
össze kelek alatt.

volt tisztviselő, aki mostanában alkalmi 
munkákból igyekszik fönntartani magát.

Murinka állapota vasárnap reggelre jobbra 
fordult és mivel nem szoiult kórházi ápo
lásra, a főkapitányság életvédelmi osztá
lyára került. Mikor kihallgatták, eipanaszol- 
lák, hogy jóideje nincsen keresete, fillér nél
kül áll. Mostanában a Vöröskereszt Váci-uti 
Szerctctházáhan lakott, ahol

napi busz fillért kellett fizetni a szállá
sért, tegnap már ezt sem tudta kifizetni, 

hajlék nélkül maradt
és elkeseredésében akart meghalni.

Murinka Mihálynak gyorssegélyt utalt ki 
az életvédelmi osztály, párnapi élelmet és 
lakást biztosítottak neki, mire lemondott 
öngyilkossági tervéről és elengedhették a fő
kapitányságról.

Wesselényi Mihály, n Vöröskereszt-ott
hon másik lakója, még eszméletlenül 

fekszik,
nem .hallgathatta ki a rendőrség. Az ő ki
hallgatása fog ja tiszt ázni, van-e valami ösz- 
szefüggés a két öngyilkossági kísérlet közölt. 
Különösnek látszott ugyanis, hogy mind a 
kettőn Appen a Nyugatinál mérgezték meg 
magukat és tisztázásra szorul, hogy a ha- 
lálbainduló két ember honnan szerzett cgy-

Mihály | forma mérget, lumináll.

dégünk.
Herknass Vihnosné newyorki magánzóim 

kocsijának ajtaját a /)unapalota-sr.áHó előtt 
feszítette föl ismeretlen tolvaj, aki egy öt- 
százpengős kabátot vitt cl.

Ellenné Ekyan párisi vegyészmérnök, 
aki a l.ukácsfürdőben lakik, ugyancsak a 
Dunaparton, a VVurm uccában hagyta a ko
csiját, amelyből a tolvaj egy drága kabátot 
emelt el.

Dr. Szemző Jenő párisi bankár
MI-48.124. rendszámú fekete csukott ko
csijával megállt a belvárosi á/cranó-szálló 
előtt és bement a szállóba, hogy megláto
gassa otllakó édesanyját. Mire kijött, egy 
ügyes tolvaj elemellc a kocsiban hagyott 
felöltőjét és elvitt egy barna kézitáskát, 
amelyben ékszerek voltak, azonkívül

üzleti feljegyzések és blaneó váltók.
!1 r. k{*ira tízezer pengő körül

22-toi Kezdve 
olcso drahen

RnifopeíL 193? au^usztüB 23, 

jár. Szemző Jenő dr. kijelentette a rendőr- 
ségen, az ékszerekre és a kabátjára nem 
reflektál, csak a megtaláló számára teljesen 
értéktelen üzleti feljegyzéseket és a bianco- 
váltót szerelné visszaszerezni.

A rendőrségen is nagy megütközéssel ve
szik tudomásul, hogy mostanában egyre 
többször fordul elő, hogy külföldi autóso- 
kát lopnak meg. A mostani három esetei 
néhány nap alatt másik háróíft előzte meg. 
Az Opera előtt Carlo Enrico olasz mérnök 
kocsijából vittek el fényképezőgépet és lát. 
csövei, a Vigadó-lér és Mária Valéria-wccu 
sarkán Alberti Calcigni olasz tengerészeti 
minisztériumi tisztviselő kocsijából loplak 
hatezer lila értékű fényképezőgépet, J. C, 
Bressen amslcrdami kereskedőnek a Do. 
rotlya ucchbnn veszteglő kocsijából pedig 
ezer hollandi forint értékű holmit zsákmá
nyoltak.

Érdekes következtetéseket lehet levonni 
abból, hogy a Carlo Enrico-fé\e esetet ki
véve, a többi lopás mind a Belvárosban, a 
Dunaparthoz közel, a nagy szállodák tájé
kán történt, amiből valószínűnek látszik, 
hogy

egy és ugyanaz a társaság ólálkodik a 
szállodák környékén és lesl-várja az 
alkalmat, hogy kifossza a külföldi 

autókat.
Hasonló autólopások minden nagyváros

ban előfordulnak, nemcsak nálunk, hanem 
a külföldön is, de a budapesti idegenfoor- 
galom és Budapest presztízse érdekében 
ideje volna a legszigorúbb és legszélesebb
körű intézkedésekkel megakadályozni a 
hásoi^Jó esetek előfordulását. Talán helyes 
volna, ha Dunaparton és a nagyszállodák 
környékén, ahol a legtöbb külföldi autó áll, 
megkettőznék a rendőrőrszemeket. Viszont 
igaz, hogy nemcsak a rendőrségre kell há
rítani ezt a munkát,

a nagyszállodák igazgatói is gondos
kodhatnának arról, hogy házikezelés
ben őriztessék az autókat, a szállodák 
nem fizetnek rá az idegenforgalomra, a 
vendégek megérdemlik, hogy párpengős 
fizetésű szállodai boy nézegesse meg 
időnként a hotelek környékénálló 

nutókat!
Végül pedig nem szabad megfeledkezni 

arról, hogy a város autóőrzési engedélyt 
adott a hadirokkantaknak. A hadirokkantuk 
meg is kezdték ezt a munkát, de ugylátszik, 
legtöbbnyirc a célnak nem megfelelő he
lyekre állították őket, mert alig kereslek 
valamit és nemrégiben éppen az aulóparki- 
rozó helyek uj megállapitásól kérték.

Végeredményben Budapest idegenforgal
mának teljesen mindegy, hogy a rendőrség, 
a szállodák, vagy az autóőrző szervezetek 
gondoskodnak róla, csak egy biztos: véget 
kell vélni a sorozatos autólopásoknak.

Bornemisza miniszter 
nyitja meg 
a nyemdiitnlalítoiiosoli 
világkongresszusát

A Magyar Tudományos Akadémia nagy
termében kedden délelőtt kezdődik a világ 
nyomdalulajdonosai 5.-ik nemzetközi kon
gresszusa, amelyen 20 állam közel 400 részt
vevővel képviselteti nyomdaiparát. A Ma
gyarországi Grafikai és Rokoniparosok Fő- 
nökegyesülele mint a kongresszus rendezője 
mindenre kiterjedő gonddal biztositolta a 
küllöldi vendégek kényelmes elszállásolását 
es szórakoztató programmról is gondosko
dott. A külföldi delegációk egyrésze máris 
megérkezett, mig a legtöbb csoport hétfőn 
érkezik. Így hétfőn este ér Budapestre a 
hatvan főt meghaladó angol delegáció, Mr. 
Aasfeh-Lcój/i-nak ,a nemzetközi nyomdász
szövetség elnökének vezetésével, mig utolsó
nak a német nvomdatulajdonosok küldött
ségé kedden reggel érkezik 79 főt meghaladó 
csoportban. A külföldi yendégek sorában 
szerepel többek között: Sir Williani Cod- 
ling, az angol állam nyomda igazgatója, 
dr. Kari Scliger, a németbirodnlmi ipari 
csoport alelnöke, Tutali, az olasz nyomdász
testületek elnöke, Korthuiss, hágai nagy lap
kiadó, Nils Ahlund, stockholmi nyomda
tulajdonos, akinek üzemei 5000 munkást 
foglalkoztatnak. Kruger őrnagy, a transvaali 
államnyomda igazgatója és a nagy külföldi 
nyomda- és lapkiadó-üzemek számos veze
tője. A kongresszus keddi ünnepélyes meg
nyitó illésén a kormányzót Bórnemisza 
Géza iparügvi miniszter képviseli, akinek 
megbízásából a kormány nevében Tóry 
Gergely államtitkár fogja üdvözölni a kül
földi vendégeket. A főváros képviseletében 
Kováesházy Vilmos tanácsnok jelenik meg 
a kongresszus megnyitásán, amelyen részt- 
vesznek a magyar kulturális és gazdasági 
élet, valamint a magyar sajtó és Irodaloin 
előkelőségei is. A kongresszus tagjai a meg
nyílás elült testületileg vonulnak a Hősi 
Emlékműhöz, amelyet megkoszorúznak.

—• Villamos főzési bemutató. A Honvéd ucra 
-2- alatti elektromos kiállítás bemutató- 
konvhájáhnn hétfőn, csütörtökön és péntekért 
délelőtt f'.’l 10 ómkor gyümölcsbefőzésl. rétes*  
pudding, bal. különféle Úsztak és húsok ké
szítését mutatják be. Belépés, ruhatár díjtalan-
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Ravasz László

nagy prédikációja 
a reformátusok első 
István király-ünnepén

’A magyar református egyházban eddig 
hivatalosan nem ünnepelték I. István ki
rály emlékezetét, A legfőbb református egy- 
házigazgntási testület, az Egyetemes Konvent 
tavaszi ülésén tigy rendelkezett, hogy ezidén, 
az augusztus 22-iki vasárnapon

minden református Igehirdclő a hon
alapító király alkotásáról szóljon.

A budapesti Kálvin-téri templomban a 
'Konvent lelkészt elnöke, Ravasz László dr. 
püspök, titkos tanácsos végezte az istentisz
teletet, amelyre óriási közönség gyűlt össze. 
Ravasz püspök szentbeszédében a többi kö
zött ezeket mondotta:

— Tegnapelőtt volt az a nap, amikor a 
legnagyobb keresztény magyar egyház tag
jai,

a mi római katolikus testvéreink
első királyunk emlékezetére ünnepet szen
teltek és neki, mint egyházuk szentjének a 
kijáró vallásos tiszteletet esedezések között 
megadták. Mi, a reformáció népe vagyunk, 
legszentebb meggyőződésünk szerint nem 
vehetünk részt olyan ünneplésben, amely
nek egyik alapgondolata, a szentekről való 
tanítása a mi egyházunk tanításával hom
lokegyenest ellentétben áll. De magyar em
berek vagyunk, keresztyén emberek va
gyunk,

Chamberlain angol miniszterelnök 
meglátogatja Mussolinit 
— jelenti vasárnap London
London, aug. 22.

A Sunday Erprcss értesülése szerint 
Chamberlain miniszterelnök a jövő hét ele
jén visszatér Londonba, ahol a kormány 
több tagjával megbeszélést folytai a távol
keleti helyzetről.

A Sunday Refcree lehetségesnek tartja, 
hogy

Porráégett Boulogne-sw-Mer 
világhírű kaszinója

Boulogne-snr-Mer, augusztus 22.
A múlt évszázad közepén épült boulogne- 

sur-meri kaszinó palotája a vasárnapra vir
radó éjszaka tűzvész következtében csaknem 
teljesen elpusztult.

Sok műkincs lett a lángok martaléka.
A tűz keletkezésének oka, hogy a városi 
elektromos müvek villúnyszolgállatásában 
bekövetkezett szünet miatt a kaszinó pincé
jében a már régóta használaton kívül helye
zett elektromos fejlesztötelepet üzembe állí
tották.

A városi elektromos müvek megrongá
lása miatt egész Boulognc-sur-Mcr 
szombaton este világítás nélkül maradt, 

a kaszinóban azonban mégis világosságot 
akartak, hogy a szombatesti nagy forgalmat

Rejtélyes kaland
a Népligetben

Két nőt megtámadott és
Vasárnap virradóra éjszaka egv óra táj

ban a Népligetben az éjjeli őr kétségbe
esett női segélvkiállásra lelt figyelmes.

— Segítség! Gyilkos! Rabló! Segítség! 
Segítség!

A kiáltozás a népligeti ciVkusz közeléből 
hallatszott. A Népligetnek ez a része telje
sen elhagyatott és az éjszakai órákban még 
'üágilás sincs erre. Az éjjeli őr a rendőri 
>s segítségül hívta és azzal együtt indullak

Szombaton este a Bécsi-utca és Szervita
tér között, csukott fekete 

autóból eltűnt egy 
barna kézitáska 
különféle iratokkal
Becsületes megtaláló, 
vagy nyomravezető minden
igazoltatás nélkül 
magas jutalmat kap 

dr. Szemző Jenőnél, a Palnllnua-szállóban

legalább is olyan magyarok és keresz
tyének, mint bárki más ezen a földön,

egyetemes egyházunk legmagasabb 
közigazgatási testületének rendeletére ma a 
református templomokban megemlékeznek 
az első magyar királyról.

Beszéde további során Szent István állam
alkotói nagyság-ót méltatta Ravasz László, 
majd igy folytatta:

— Ha református értelemben, hitvallá
saink szerint szent az az ember, aki nem a 
maga hasznát, hanem az Isten dicsőségét 
szolgálja, akinek nem drága a sajátmaga 
élete, oltárra dobja, amikor Isten dolgairól 
van szó: akkor az első magyar király az 
evangéliumi egyház szerint is szent volt. 
Szent nemzet lesz a magyar, ha bűnbánó 
nemzetté válik, egyedül Krisztustól várja 
üdvösségét. Szent lesz a magyar akkor,

ha elfordul minden pogányságtól, céda- 
ságtól, szemérmetlenségtől, a családot 
Isten templomának nézi és c múlandó 
világban Isten dicsőségét szolgálja: ha 
nem emberekben bízik, nem emberek

től várja szabaditását, 
hanem egyedül Annak hatalmas dolgait hir
deti, aki a sötétségből a világosságra átve
zeti — fejezte be magasszárnyalásu prédi
kációját a püspök.

Chamberlain az ősz folyamán megláto
gatja Mussolini olasz miniszterelnököt.

A miniszterelnök erről a kérdésről való
színűleg előbb Sir Eric Dritmmond rómn'i 
angol nagykövettel folytat megbeszélést, 
aki jelenleg Skóciában tartózkodik szabad
ságon. Ezen a megbeszélésen valószínűleg 
szóbakerül Mussolini palermói beszéde is.

a játéktermekben lebonyolíthassák. Az ósdi 
áramfejlesztőtclep működése azonban 

számos rövidzárlatot Idézett elő az épü
letben és a rövidzárlatok következtében 

tüzek támadtak.
Rövidesen már az egész épület hatalmas 
lánggal égett és a város aránylag kevés
számú tűzoltósága nem bírt a lángokkal.

A szomszédos városok tűzoltóságai küld
tek segítséget, mire azonban a tüzel lokali
zálták,

az épület legnagyobb része elpusztult. 
Emberéletben, az eddigi jelentések szerint, 
a tűzvész nem okozott kátt. A tűz szeren
csére még abban tii időpontban keletkezett, 
amikor a kaszinó látogatói még nem he
lyezkedtek cl a termekben.

megvert egy ismeretlen fért;
történt ott tulajdonképpen. Két fiatal, jól 
öltözött nőt találtak az elhagyott helyen.

Az egyik nő eszméletlen állapotban 
volt, a másik teljesen feldúlt állapotban.

A rendőr kérdezösködéséré az eszmélet
óéi lévő nő elmondotta, hogy Kianek Ilo
nának hívják, 24 éves varróleány és a kö
zeli Mária Valéria-telepen lakik. Az eszmé
letlen állapotban lévő nőnek a nevét nem 
tudja, mert azt csak az esti órákban is
merte meg. A varrónő állítása szerint, ő 
hazafelé tartott a Népligeten keresztül la
kására, amikor látta, hogy

egy fiatalember megtámad egy nőt, 
azt ütlegeli, sőt amikör a nő a földre Cselt, 
többször meg is rugdosta. Erre ő a nő se
gítségére sietett és rendőrért kiáltott, mire 
az ismeretlen férfi őt is megtámadta, 

ütni, verni és rugdosni kezdte.
Amikor mind a kelten — ő is és a férfi 
társaságában lévő nő — ójullan a földre 
estek, az ismeretlen ember elmenekült. 
Kianek Ilona rövidesen eszméletre tért és 
‘azután újból segítségért kiáltozott.

A titokzatos éjszakai támadás másik

szereplőjét a Szent Istváivkórháiba vit
ték, ahol megállapították, hogy Mandler 
Klárának hívják, 27 esztendős háztartásbeli 
nő, a Nap-utca 9 alatt van a lakása. Kihall
gatni még nem lehetett és igy a rendőrség 
egyelőre nem lát tisztán a rejtélyes ügyben.

Borzalmas öngyil
kosság a párisi 
világkiállításon 

iPáris, augusztus 22.
A párisi világkiállítás közönségéi az el

múlt este borzalmas óngyilkosság döbben
tette meg. A kiállítás területén,

az Elffel-torony második emeletéről a
200 méteres mélységbe vetélte magát 

egy harminc év körüli férfi.
Az öngyilkos a 100 méterrel alacsonyabban 
fekvő kiugra forraszra zuhant és

teste teljesen szélzuzódott.
A halottnál nem találtak igazoló balokat, 
úgyhogy személyazonosságát még nem lehe
tett megállapítani. A borzalmas körülmé
nyek között elkövetett öngyilkosság a világ
kiállítás és az Eiffel-toronv látogatói sorá
ban nagy izgalmat idézett élő.

JWi T

Agyonlőtte magát 
Novak Pál 
iparművész

Kovák Pál 21 éves iparművész, aki littdél
pesten a Kistcmplom-utcn 1. számú házban 
lakott, szombaton látogatóba ment Ismerő
seihez Erd-parkvárosba.

Este a fiatalember kiment a kertbe sé
tálni és egyszer csak revolverdörrenést hal-

Példátlan éjszakai botrány 
és tömegverekedés a Rámái parton

Botrányok sorozata játszódon le vasár
napra virradó éjszaka egymásután kél al
kalommal is a Római-part 32. szám alatt, 
Günncr Gyula vendéglőjében.

Szombaton este zsúfolásig tele volt a 
kerlhclyiség, a környékbeli villák és vikend- 
házak lakói vacsorázlak ott a legjobb han
gúiéiban. Éjféllájban kiürült a helyiség, a 
vendégek hazatérlek és alig egy-két asztal
nál tartózkodott már csak közönség. Az 
egyik asztalnál a vendéglős ült három ba
rátjával. Kártyáztak, mini rendesen minden 
este. A kártyapariit éjféllájban izgalmas 
jelenet zavarta meg.

Berohant a vendéglő helyiségébe Nel- 
hert József főpincér felesége, minden 
bevezetés nélküli magából kikelve GUn- 

nerre rontott
és követelte, hogy azonnal fizesse ki azt a 
száz pengői, amelyet a férje óvadék fejében 
átadott neki.

A vendéglős csilitgatta az asszonyt és ki
jelentette, legyen egészen nyugodt, férjét 
nem éri semmiféle károsodás, különben is 
elszámolási viszonyban vannak és ő be
tartja a szerződési. Az asszony nem nyu
godott meg, sőt egyre harciasaid) lett. To
vábbra is kövelelődzoll és amikor a ven
déglős és felesége arra kérték, hogy távoz
zon el a helyiségből,

megtámadta n vendéglős feleségét, ar
cul ütötte, majd a következő pillanat
ban gyufatartót, poharakat kapott fel, 
azokkal bombázta a vendéglős asztalát.
Termvszetsen a többi vendégek sem tűr

ték sokáig a botrányos jeleneteket és csak
hamar feldúlt méhkashoz hasonlított áii 
egész kerthelyiség.

Két pártra szakadt a közönség, egyik 
pórt a vendéglős mellett, a másik a fő

pincér felesége mellé állt.
Óriási lárma, zaj keletkezett, most már 
netiirsnk poharak és gyufatnrtrtk, hanem 
székek is röpködlek egyik asztaltól a má
sikig és n nagy lármára a közeli csónakhá
zak és villák lakói is felriadlak álmukból.

A vlkcndházak és a villák lakéi fürdő
trikókban és könnyű öltözékben ro- 
háhtak a Vendéglőbe, Imgy rendet te

remtsenek.
Az első percekben természetesen az álmuk
ból felriadt emberek rtertl látták tisztán a 
helyzetet és nagyszabású

általános verekedés keletkezett.
Jóidéig tartott mór n verekedés, amikor a 
85-öS rendőrőrszoba legénysége értesült az 
eseményekről és öl rendőr rohamléptek
ben igyekezett a vendéglőbe, hogy lecsil
lapítsa a kedélyeket.

A rendőrök
gumibotokkal a kezükben hatoltak be a 

kertbe
és csakhamar rendet is teremtettek.

Ki éjszakai botrány összes résztvevőinek 
n neveit feljegyezték és valamennyink ellen 
megindul az eljárás cscndháborilás elmén.

Technikai és mezőgazda
sági kiáliitás szept. 12-ig.

KUzépeurőpn nagy vAsAra.
Kiállítók 20 AlTnmi.nl. — Vásárlók <2 országból.

Vizűin nélkül, vásárigazolvánnyal és útlevéllel bárki 
szabadon állépheti az osztrák határt. Cseh átutazó
vízum nem szükséges. .1 elentékeny inenetdijkedvez- 
mények a magyar, cseh és osztrák vasutakon, » 
Dunán, valamint a légiforgaloinban. Vásárigazol- 
vánjt (á I*  5.—) és mindennemű lei világosítóit kész
séggel ad a

Wiener Messe Akt.-Ges., Wien VII.
Valamint az alánt felsorolt tiszteletbeli képviseletek: 
Budapest: Osztrák Követség mint konzuli hivatal, 
V.. Akadémia-utca 17., Osztrák Forgalmi Iroda, 
budapesti fiókja, VI., Andrássy-ut 28., IBÜSi m. kir. 
állanivnsuti hivatalos incriclji-aylroda. V.. Vigadó
tér 2., Máv. Hív. Menetjegyiroda, Nyugati pálya
udvar, Keleti pályaudvar. I.. Gellérí-tér 1.. II.. Fő
utca 1.. III. Margitsziget, IV., Károly-kórut 30., 
IV., Petőfi Sándor-utca 2.. tv., Appdhyi-tér 1., V., 
Nádor-utca 16., V., Vilmos cs/.szár-ut 78., V., Ferenc 
József iéi- 3., V.. Józscl-tér 2 4.. VI., AndráSSv-ut 
ál., VII.. Erzsíbet-körut 45-47., VII., Rottenbiíler- 
utca 1.. VII., Erzsébet-körut 20.. Vili.. József-kórut 
3.. VII!., Józscf körut 5')., Vili., Baross-utra !.. 
Fiók-Corvin Aruház, Vili., Blaha I.ujza-tér 3., 
Kossuth Lajos-u. 40. és az összes vidéki Menetjegy 
ibodákbnn. Wagóns l.its (Cook S. A., IV., Váci
utca Schenkcr és Társai Budapest nemzetközi 
szállítmányozási r. t . Nádor-utca 26 . Postafiók 55.. 
„vla" Utazási Iroda Kit., IV., Váci-utca 36.. Itanirf 
utazási iroda. V., Ilartnincad-utca 2. Újpest: Újpesti 
fiók (Markusbank), Árpád-utca 67.

Jolink a házbelick. A hang irányába siettek 
és

uz egyik kerti pádon átlőtt halántékkal 
találtak rá » fiatal iparművészre.

Azonnal. értesítették az öngyilkosságról a 
budafoki mentőket, de azoknak már nem 
akadt dolguk, a szerencsétlen fiatalember 
időközben meghalt. Búcsúlevelet hagyott 
hátra, amelyben azt Írja, hogy szerelmi 
bánatában megy a halálba.

Giínner Gyula és A’euhcit Józsefné ezenkívül 
külihi-klililn is feljelentették egymást 
rágalmazás, durva becsületsértés és 

testi sértés elmén.
Egyóra tájban elcsendesedett a Római-1 

part környéke, Gíinner és barátai a nagy 
csata után Ismét visszaültek az asztalhoz, 
hogy folytassák a félbemaradt kártyapartit. 
Nem sokáig tartott azonban a nyugalom. A 
főpincér pártjához tartozó tíztagú társaság 
visszatért a vendéglőbe és
újból megismétlődlek az előbbi jelenetek.
Most azonban a verekedés nem tartott 

olyan sokáig, mint első Ízben és a szerep
lők száma som volt olv sok, mert valaki 
mindjárt az első percekben értesít ette a 
rendőrőrszobát és a gumlbotok rövidesen 
meg is lelték a hatásukat.

mintafilléres!
Ön jegyet vált a 
Uécsi vagy a Caslnóba 
Segítség!
Örököltem!!! 
cimü
magyar vígjátékhoz s

hazáig gurul 
a nevBtástöl!

AlTnmi.nl
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Darvas Lili megérkezett:
— Szép nyaram volt

Vasárnap délután Pestre érkezett Darvas 
Lili, aki a margitszigeti hotelben szállt meg. 
Beszélgettünk a művésznővel:

— Egy hónapig nyaraltam Salzkammer- 
guthan, mondhatom, hogy sok év után ez 
volt nz első nyugodt, boldog és csendes 
nyaram. Ezért nem is játszottam Karlsbad- 
ban, mert nem akartam megszakítani nya
ralásom. Néhányszor berándultain Salz
burgba. Ez volt minden, színházzal kapcso
latos élményem a nyáron. Dohát vége a 
szép nyárnak és hétfőn kezdődik az ugyan
csak szép munka, amikor elkezdjük pró
bálni a Pesti Színházban, férjemnek, Molnár 
J-'crcnrnek uj darabját, Dclilá-t.

Zárt kafriik mellett 
tarlolla meg vasárnap a Nemzeti Színház 
a magyar feltámadás, a magyar művelődés, 
a magyar szó temploma százesztendős szü
letésnapját. Bár a színház igazi ünnepe az, 
amikor a lágyult rivalda előtt, a fellebbent 
függöny mögött megkezdődik a színészek 
játéka, mégis néma rezignációval beletörő
dünk abba, hogy csak augusztus 22-ike van, 
amikor a színészek nagy része megérdemelt 
nyári pihenőjét élvezi, amelyet ilyen kis 
ünnepség, mint ez a százesztendős szüle
tésnap, nem zavarhat meg. Jól tudjuk, 
hogy a Nemzeti Színház, amely vulaha a 
nemzet építő napszámosainak volt a temp
loma, akik augusztus 22-én, a nyár dere
kán sem voltak fáradlak arra, hogy a ma
gyar szó. f orrodul mositó erejével, a nagy 
eszmék és gondolatok mécsesével világít
sanak be a sötét éjben tragikumával csa
tázó magyar leikébe, jól tudjuk, hogy a 
Nemzeti Színház ma egy hivatalos sínre 
telt intézmény, amely a burák pontos me
netrendjének szabályai szerint éli életét. 
Mégis áhítattal állunk meg most a Nemzeti 
Színház ideiglenes épülete előtt őszintén 
kívánni azt, hogy e színpadon ismét oltárra 
emeltessenek azok a tisztult eszmék, em
beri ideálok, művészi elvek, amelyeket az 
utóbbi időben a belső kritika nélküli szel
lem terjengőse lassan-lassan bizony por
lasztóid kezdett. Hisszük, hogy ezek az 
őrök ideálok az elkövetkezendő száz év út
levelének vízumaként nyitnak utat a ma
gyar szó boldogabb korszaka felé.

Ebből a száz évből az utolsó húszra fa
lán jól emlékszem. Van néhány halk 
történelem ezekről a sohasem felejtett na
gyokról, akik a színház számára sohasem 
haltok meg, legfeljebb csak pihennek a ke
repest temetőben.

JÁSZAI MARIRÓL
egész ifjú riporter koromban már megje
gyeztem magamnak, hogy senki nálánál

búcsúzik Budapesttől;

aiándékha adia a foto gráfiáját 

jobban el nem ismerte a tehetségeket, viszont 
tudott nagyon kegyetlen is lenni. Egy fiatal 
színész (ma már elismert nagy művész), 
szerepet kapott a Stuart Máriában, Erzsébe
tet játszotta Jaszai, aki kétségbeesve látta, 
hagy ez a magánszínházból jött színész se 
hogy sem találja helyét a Nemzeti Színház- 
nagyok között. A rendező hiába állítja he
lyére, idegességében mindig elmozog, Jászai 
rászólt:

— Kérem, maradjon a helyén!
*— De hát hová álljak, Nagyasszonyt 

dadogott az ifjú színész, mire Jászai rend
kívül mérgesen igy szótf:

— Itt ülök én, mellettem áll Pcthes ur, 
itt Gyenes ur, itt Mihafyffy Károly ur, ott 
pedig Abonyi Géza ur. Maga kérem pedig, 
álljon ki — a Kcrepcsá-utra...

CSILLAG TERÉZ
volt Gaál Franci elődje. Korának legna
gyobb naivája a Vígszínháztól került a 
Nemzeihez, ahol az időik folyamán áttért 
az anyaszerepekre és a Színművészeti Aka
démia tanára lett. Mint ilyen, növendékei
vel minden évben a Váljunk el cimü 
darabot hozta ki évenkint vizsgaelőadás
képpen. A szerelmes férfi főszerepét, Dés 
Prunelles-t, mindig legjobb növendékének 
adta. Abban az időben az ő felfogása sze
rint a szerelmes szarepeket mindig 
sza káliban kellett játszani, 
mint szakállas volt a Vasgyáros-ban Derb- 
lay Fülöp is. Ez olyasféle norma volt, mint 
az, hogy most az amerikai filmekben az 
intrikust kis bajusszal játsszák és a bon- 
vinánok tömött vállal állnak ki a közönség 
elé. Egy fiatal növendékének azonban nu< 
gyón rosszul állt a szakáll. Az egyik vizs- 
gaelődáson az egyik felvonást még szakál
lason „vette”, a második felvonásban azon
ban merész újítással szakáll nélkül 
jelent meg a színen és az első jelenetben 
odaszólt feleségéhez, Cyprienhez:

— Mit szól hozzá, leborotváltattam a 
szakállamat. Jól áll?

A vizsgaelőadás közönsége első pillanat
ban dermedten figyelt, majd kitört a ka
cagás. Olyan botrány keletkezett, hogy a 
függönyt le kellett engedni. Csillag Teréz 
fölment a színpadra, egy szót sem szólt, 
hanem hatalmas pofont mért le 
Des Pruncllesnck. (A naivák már akkor 
pofozkodtak.) Viszont ez a kis incidens 
forradalmi újítást vezetett be az Akadé
mián. A Des Prunellcsck és a Derbi ay Fü- 
löpök ezentúl szakáll nélkül „vették” a 
vizsgákon a szerelmes szerepeket.

IVÁNFFY JENŐ.
ez a konzervatív, elegáns ur, akinek ren
dezetlen vallása a kurzus idején sem volt 
ok arra, hogy ne nevezzék ki a Nemzeti 
Színház örökös tagjává és főrendezőjévé, 
aki a numerus clattsus atyjának, H a 11 e r 
István, akkori kultuszminiszternek egyik 
legbizalmasabb barátja volt, nehezen tudta 
elviselni, hogy h a j a bizony már 
kissé ritkult. Akkor került a szín
házhoz Peregi Oszkár, az uj szerelmes szí
nész, akinek lobogó ütőkéről rendezetle
nül lógott homlokába a dús haj. Peregi 
nagy kedvenc volt, aki alaposan kiélvezte 
népszerűségét és a Nemzeti Színház előtti 
kispadon kollégáit állandóan szóval tar
totta. Egy ilyen alkalommal azután odaállt 
elébe Ivánffy Jenő és ezeket mondotta:

— Fiatalember, vegye tudomásul, hogy 
a művészethez nem haj kell — és most ki
eresztette hatalmas hangját, úgyhogy a 
Rákóczi-uti konflisállomás gebéi összerez
zentek, — hanem hang!

Ezzel ugyanis még akkor is bőven ren
delkezett korának egyik legnagyobb Sha- 
kespcare-szlnésze. Viszont Beregi orgánu
mára sem lehetett később panaszkodni.

BAKÓ LÁSZLÓ.
ez a kétméteres óriás, az egykori leghíre
sebb Bánk bán. a kurzusidőben szélsősé
ges politikai jelszavakkal igyekezett ha
nyatló népszerűségének nagyobb tábort 
biztosítani. (Igaz ugyan, hogy legjobb ba
rátja a zsidó Gaal Gyula volt.) Föl jegyez
tem róla ezt a kis történetet. Az egyik nö
vendéke ráköszönt a Nemzetiben:

3 -féle bérlet
filléres árakon a

MŰVÉSZ SZÍNHÁZBA!
Igazgató: BÁRDOS ARTÚR

a) Népszerű bérlet meghatározott napra,-----t---------------------------— 50 —60% kedvezménnyel!
b) Szabad-bérlet tetszésszerinti napra,

------------------—----------— 45 —50% kedvezménnyelI 
Premier*  bérlet 40% kedvezménnyel!

10 előadás —10 művészi esemény!
■Iklr!cl rp'vH^gOHltto: a Művész Szinhiz jegypénztárjait. (TelelonazAm: 111-044)

— Alázatos szolgája Bakó ur!
— Hogy mer velem bizalmaskodni! — 

kiált rá az ijedt fiatalemberre Bakó — én 
magának nem vagyok Bakó u r, mondja 
csak egyszerűen: jóestét-! Különben is hogy 
hívják magái?

— Karikásnak kérem szépen.
— És azelőtt? — firtatta.
— Krausz voltam, kérem szépen .. ■ 
Bakó gondolkozás nélkül rávágja: 

*— Akkor egyáltalában ne is köszön
jön!

Krausz ur búcsút mondott ezután a szín
padnak. Ma orvos.

GYENES LÁSZLÓ
volt a leghíresebb Lucifer, és a legjobb- 
szivü tanár az Akadémián. Három évig ta
nított egy korosztályt és ebből mindig ki
választott egyet-egyet, akit legtehetsége
sebbnek ítélt. Ezt a diploma kiadás után 
felvitte a lakására és megajándékozta. Egy- 
egy öltöny ruhát, egy pár cipőt, egy kala
pot, három inget és a mai negyven pengő
nek megfelelő koronát adott néki utravaló- 
nak az egész éleire. így ruházta fel T i - 
már Józsefet, Somló Istvánt és igy ka
pott tőle ajándékot László Miklós, a 
későbbi kitűnő szinész-iró is, aki akkori
ban bizony szegényebb volt a templom ege
rénél. Lászlón lötyögött Gyenes nagy ru
hája, viszont nem volt pénze azt átalakít
tatni, elment a Petőfi-utcába és eladta. A 
sors véletlen játéka azonban megtréfálta 
Lászlót. A Petőfi-utcában az uraságoktól 
levetett ruhát pont Gyenes szabója, Kirch- 

-steuer vette meg, aki uj szerzeményét büsz
kén mutatta meg a művésznek is. Gyenes 
szót sem szólt, visszavásárolta az elképedi 
szabótól a ruhát és elküldte László Miklós 
címére. Ezzel a sorral:

„Az én ajándékom pedig nem eladó”.

ODRY ÁRPÁDRÓL
a legjobban beszélő magyar színészről kap
csolatos élményem, amely egyúttal a leg
megrázóbb és legpéldaadóbb, szinte gye
rekéveimet hozzák vissza. Újpesten a Ta
vasz-utcában volt a villája az Odry-család- 
nak és a titokzatos, magányos, vaskerítését 
kertben gyönyörű fehér szobrok gyújtották 
fel a gyermek fantáziáját. Odry Lehel la
kott a villában és látogatására gyakran ér- 
kezett ?<la 0 d rU Árpád is, ez a testet öl
tött élő ércszobor. Már sejtettem ak
kor, hogy mi a rangja Odry Árpádnak a 
magyar színészetben, de azt, amit egyszer 
a nyugdíjas Odry Leheltől hallottam, aki 
sokszor barátságosan elbeszélgetett a Ta
vasz-utcai gyerekekkel, sohasem felejtem el.

— Jól jegyezd meg öcsém, hogy minden 
az akarattól függ. 11a igazán akarod, 
mindent elérhetsz az életben. Itt van ez az 
Árpád. Ma a legszebben beszélő színész, de 
vájjon ki tudja róla, hogy gyerekkorában 
és ifjú korában dadogott...

íme Odry Árpád titka. Micsoda akarat
erő, micsoda hihetetlen energia kellett ah
hoz, hogy a dadogó fiatalemberből a leg
szebben recitáló színész lehessen. Ez az 
energia egyúttal megcsufolta a modern or
vostudományt, amely még most sem tudja 
tökéletesen gyógyítani a dadogást. Odrytól 
kellene példát venni a Nemzeti Színház 
mai, kissé dadogó rezsimjének, hogy e 
színház színpadáról valóban a legtisztáb
ban szárnyaljon a magyar szó: De kevesen 
vannak ilyen Odryak ...

* Mai lányok R.-T. Mulatságos vígjáték 
ugyan a mese, de azért mégis hü tükörképe a 
mai. dolgozó lányok életének a Leány a tal
pán! cimü uj magyar film, amelyet Gaál Béla 
most forgat odakinn a Hunniában. Hét lány 
történetét irta meg Földes Jolán, illetve az ő 
regényéből forgatókönyvet gyártó Vaszary-fivé- 
rek és Mihály István, — mind a heten maguk 
keresik a kenyerüket. Kun Magda gépirókis- 
asszonv egv irodában. Szeges Lia asztalosinas, 
Dayka Margit főzni tud, Donálh Ági szőnyeget 
sző és a többiek is mind önálló kenyérkeresők. 
A hét dolgozó lány aztán összeáll és részvény
társaságot alakit, amely lakásberendezéssel 
foglalkozik. Sok vidám epizódhoz vezet az uj 
üzlet, amely arra legalább is jó, hogy férjhez- 
adja valamennyit.

rangot adományozzuk 
annak a filmnek, 
amelyet szombat dél- 

I előtt vetítettek le előttünk a Fórumban. Címe 
A gazdag ember leánya, műfaja, a revü-pei*.  
sziflázs. amely azért különösen érdekes, mért 
éppen a revü nagymestere, a Broadway Melodv 
1937 és 38 rendezője, Roy Dől Ruthi alkotta 
A revü legmulalsűgosahb száma: Egyszerű va
csora a milliomosoknál. Lakájok sorfala kö- 
zött felvonul a hatalmas ebédlőbe egy vitor
lás játékhajót maga után huzva az ismert 
öreg milliomos, majd ebek falkája között be
vonul a milliomoskisasszony. Valóságban a 
nézőtéren ülnek és nézik saját magukat. Ki- 
tör a botrány, ebből indul el a film bűbájos 
és aranyos csclekmérye. Ritz Brothers, ez s 
három komikus-ikertestvér, Dick Powell, 
Madleine Cárról és az orgonahangu Alice Faye 
együttese valóban élmény, amelyet Irwfag 
Berlin öt száma tesz felejthetetlenné. A filmre 
egyébként még visszatérünk.

mégpedig a legkitű
nőbb szórakozás az 
a film, amely az 

Urániában fut Sherlock Holmes címen. Köny- 
nveket fakasztó szatíra keretébe illesztett de- 
tektivfilm, a főszerepben Hans AlbersszoL 
Ennél jobb német filmet az. utóbbi időben nem 
láttunk. Conan Doylo híres regényhősének, a 
kokeásruháju és kurta fapipás Sherlock Hol- 
mesnek, s hü famulusónak VValson dr.-nak 
történetét kapjuk, a végén azonban kiderül, 
hogy mindketten szerény magándetektívek, 
akik a világhírű maszknak triikkjével jutnak 
sikerhez és majdnem a börtönbe. Hans Albér
let régen láttuk ilyen jó szerepben, aranyos a 
Walson szerepét játszó Ilans Rühmann 

a Rabszolgahajó című 
film, amely kissé 
halvány utóérzése a 

híres Lázadás-nak. Azonban igv is, különösen 
gigantikus méretű tómegfclvételeivcl (amikor 
a rabszolgák az égő hajóról a tengerbe ugra
nak) figyelemre tarthat számot.

A HÉTFŐI NAPLÓ SZE
RETETTEL, DE OBJEK- 
TIV SZIGORRAL BÍRÁI*

Hotel Kikelet
Nem több ennél és 
nem kevesebb. Vár
nái László a szó

viccek halmozása helyett ezúttal a film
szerű helyzetkomikumokat poentirozza és 
’K.V nagy segítségére van Gál Bélának, a 
kitűnő rendezőnek, aki c filmmel siker
filmet produkált. A vadregényes Mecsek 
pompás panorámája előterében játszódik 
le a vidám és érdekes cselekmény. A Ii*  
lel tulajdonosnője (Tőkés Anna) és kenj*  
szerűségből eltitkolt férje (Páger Antal) I 
mosolygó, derűs -szenlimentalizmust, vle 
szont a vérbeli, de vaskos humort Turajf 
Ida és Kabos Gyula nászutaspárja szolgál*  
tatja. (Nem találtuk teljesen megfelelőnek 
e komikus szerelmes-duo szereposztást.) 
Palló Imrét, aki Ábrahám néhány számát 
énekli, biztosan elviszi a külföld, Hajét 
Eta gyönyörűen énekel. Uray Tivadar re
mek, a film szenzációja azonban Tőkét 
Anna nagyszerű alakítása. A fotográfiák 
kitűnőek, A Ilajdu—Daróczv produkció él 
Falus István gyártási vezető kitett ma
gáért.

Segítség, örököltem!
A második legújabb gyártású magyar 

film, amit láttunk e héten a: Segítség, 
örököltem! Indig Ottó irta a filmet abból 
a nem teljesen uj ötletből, hogy a szegény 
ember, aki hatalmas vagyont örökölt, 1 
változott életkörülmények folytán a sze
mélyzet rabszolgája lesz. Ez az örök m*  
tivum természetesen alkalmat ad a forgató
könyv Írójának, Mihály Istvánnak és Szé
kely István rendezőnek arra, hogy a 'e"‘ 
mulatságosabb ötletekkel gazdagítsák 8 
mese vázát. Elég annyi, hogy a közönség 
rendkívül jól mulat, hiszen amit kap. a 
legkönnyebb, a legvidámabb.

A szereplők ellen 
nincs kifogásunk- 

■ A kitűnő ííó.-an
Gyula, a vezérszólista, aki a vendéglősből 
lett milliomos szerepében angyali kedves
séggel csetlik-botlik nz egyszerű szárma
zás és az urhatnámság mesgyéjén. Agtll 
Irént is jó volt ismét látni. LcegyszeríW- 
tett játéka, finom szivhangjai, bubáj* 1’ 
profilja megbabonázza a közönséget, W 
naJI Gábor, majd az aranyos Réthy Ann.'» 
Földényi pedig egy Hypolit-szerü ^lak*J  
szerepben brillíroz. Bástyái István 
filmmuzsikája hangulatos.
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Eső, zivatar
A Meteorológiai Intézet jelenti vasárnap:
Hágánk nyugati részein már tegnap dél

után volt néhány zivatar. Éjjel a Dunántúl 
nagy résién, reggel és délelőtt már az Al- 
ióldön is több helyen kiadós zivataros cső 
alakult ki. Budapest felett hajnali három 
órakor 11 milliméter esőt adó zivatar, dél
előtt 10 órakor gyenge záporeső vonult át.

A Balaton vizének hőfoka Keszthelyen 
21, Bogláron 20, Balalonfiireden, Siófokon 
21, Kenésén 20 fok. A Duna vizhőmérsék- 
lcle. Budapesten 19 fok volt.

Budapesten vasárnap délben a hőmérsék
let 20 fok, a tengerszintre átszámított lég
nyomás 759 milliméter, gyengén emelkedő.

Várható időjárás a következő 21 órára:
Mérsékelt nyugati szél. Több helyen 
cső és zivatar. A hőmérséklet az ország 
nyugati felében már alig változik, ke

leten csökken.

■ — József főherceg mondott hcszédet a 
ceglédi frontharcos ünnepen. Az Országos 
Frontharcos Szövetség vasárnap zászlóavató 
ünnepséget rendezett Cegléden. Az ünnep
ségen megjelent József főherceg is és nagy
hatású beszédet mondott, ezután vitéz 
Makrai/ Lajos szentmisét celebrált és szent
beszedet tartott.

A KULTUSZKORMÁNY GONDOSKO
DIK PÉKÁR GYULA TEMETÉSÉRŐL. 
Hétfőn délután félöt órakor temetik Pékár 
Gyulát a kercpcsi-uti temetőben, a székes
főváros által adományozott díszsírhelyre, A 
Magyar Külügyi Társaság és a Petőfi Tár
saság elhunyt elnöke temetésére a kultusz
kormány rendelkezésre bocsátotta az Ipar
művészeti Muzonm előcsarnokát. A gyász
szertartást is a kultuszminisztérium rendezi. 
A temetésen megjelenik Rőder Vilmos hon
védelmi miniszter, mint a miniszterelnök 
helyettese, Hóman Bálint kultuszminiszter, 
de ott lesz József főherceg is, mint a Ma
gyar Tudományos Akadémia elnöke. Búcsú- 
beszédet mond a kormány képviselője és a 
NÉP szónoka is.

Kénsavvel leöntötte hűtlen udvarló
ját és a maradékot megitta. Kun Borbála 
.30 éves egri leány az utcán megleste hűtlen 
udvarlóját, Kohn József 34 éves kereskedő
segédet és kénsgvat öntött az arcába, majd 
a sav maradékát niegitta. Kun Borbála ál
lapota reménytelen. Kolin Józsefet nem fe- 
uyugali életveszély, de attól tartanak, hogy 
elveszti szemevilúgát.

— Vasárnap tömeges kivégzés volt Lenln- 
gradban. Vasárnap tömeges kivégzés volt 
I.cningradhan. Egy monstre szabotázspör 8 
halálraítélt vádlottját lőtték agyon. A halá
los Ítéletet éjjel hirdették ki és néhány órán 
helül végre is hajtották. Az volt ellenük a 
vád, hogy a leningradi ipari üzemekben 
végrehajtott szabotázscselekményeik számos 
munkás életét követelték áldozatul.

—- A utó karambol a Várban: négy sebesült. 
Vasárnap este a várbeli Országház-utcában 
összeütközött kél autó. Az utasok közül meg
sebesült Kandela Jenő újpesti kereskedő, a fe- 
Icsi'ge, két rokona, Vezér Józscfné és Lengyel 
Mihályné. A mentők első segélvnyujtús után a 
lakásukra szállították őket. Kandeláék tizen- 
hárcinliónapos kislányának, aki szintén az 
egyik kocsiban ült, nem történt baja.

— A közéneiirópai hadirokkant találkozó 
résztvevői Kecskeméten. A Magyarországon 
rendezett középeurópai hadirokkant talál
kozó résztvevői vasárnap Kecskemétre lá
togattak el, ahol nagy ünnepélyességgel fo
gadták őket. A külföldi látogatókat Kiss 
Endre polgármester látta vendégül, majd 
Kecskemétről Bugacra rándultak ki.

Megharapta a ló Láng Lénárt képvi
selőt. Láng Lénárt országgyűlési képviselő 
niosonszcnlpétcri birtokán vasárnap reggel 
ló akart lovagolni, a ló azonban megharapla 
■' kezét. A seb olyan sulyos, hogy a képvise
lőt mentők vitték a győri kórházba, ahol 
külön osztályon fekszik.

— Szmrecsányi egri érsek 25 éves Jubileuma.
C'Xii egyházközség vasárnap ünnepelte Szmrc-

Lajos egri érsek 25 éves jubileumát. Az 
' g' ’u'zközség valamennyi templomában ünnepi 
"f< iiiisztcletet tartottak. Egerben délelőtt disz- 
k"zgyíilés volt, utána az előkelőségek ünnepi 
'Iliden vettek részt Dutkay Pál érseki hely- 
nőknél.

Xitézl beiktatás Mohácson. Vasárnap ik- 
be jelképesen Mohácson vitézi telkébe 

■l/l.hz olvenhét vitézt, akit az ország különböző 
' "‘vkeiről telepítettek nr. Ormánságba. Baranya- 

deli részébo. Az ünnepségen részt vett a 
'"ónaiiyzó képviseletében Igmándy Hcgyessy 
l7a lestőrtábornok és suk más előkelőség.

..... » kereskedők és a Budai Egységár
t zutt. a Budán megnyílt uj Budai Egységár 
''■'l egységáras rendszere miatt a budapesti 

reskedok felszólaltak a kereskedelemügyi 
"iniszti ritimban. A kereskedelmi minisztérium 
'"’benjárására a Budai Egységár kft. a 25 fii- 

1 l(,s áron kívül ezentúl más különféle olcsó 
r' i ll1,' IS foK árusítani. Ezzel a budapesti ke- 

kívánsága IcljnsülL
-- Halálozás. B(.|„ M.v főfelügyelő

i'.'al’ fv<*s  korában elhunyt. Temetése 
, r d' lulán félöt órakor lesz a farkasréti 
‘vmeiő halottashúzából.

Vasárnap megoldódott a borzalmas 
tiszapartl gyilkosság rejtélyei

két nővére őlette meg
Csősz Jőzseff földbirtokost

Ötszáz pengót ígértek a gyilkosnak, 
akit velUk egyUtt letartóztattak

A'naptárból látható... ' 
hogy mi a nagy s*en».íció I

Kecskemét, aug. 22.
(A Hétfői Napló tudósitójának telefón

jelentése.) A borzalmas kecskéi tiszaparli 
gyilkosság ügyében vasárnap szenzációs for
dulat történt:

a csendőrség elfogta a kegyetlenül ki
tervelt és végrehajtott bűntény tetteseit.
Augusztus első hetében a kecske! komp 

közelében a Tisza-parlon
egy idősebi) férfi lefejezett holttestét 

találtuk.
Megállapították, hogy Csősz József 58 éves 
kecskeméti földbirtokossal azonos, akii 
Kecskeméten arról ismertek, hogy állandóan 
a perpetuum mobile megszerkesztésén dol
gozott és erre tekintélyes vagyont költött cl.

A nyomozás során a csendőrség gyanúja 
a rokonok felé irányult és vasárnapra sike
rült is megtalálni a tetteseket. A csendőrség 
kihallgatta ifjú Kerekes János fuvarost, 
Csősz József unokaöccsét, aki elmondotta, 
hogy

ö vitte ki az idősebb urat a Tisza- 
partra,

de további sorsáról semmit sem tud. El
mondotta Kerekes azt is, hogy a szekéren 
együtt utazott velük Bállá Antal 28 éves 
gazdalegény és ö maradt kettesben Csősz 
Józseffel.

A csendőrök most Bállá Antalt hallgatták 
ki, aki rövid ideig tartó zavaros előadás 
után

bevallotta, hogy ő gyilkolta meg Csősz 
Józsefet. A földbirtokos két nőtestvére 
vette rá a bűncselekményre és 500 pen

— A PÉNZl'GYMINlSZTEB A KÖLT
SÉGVETÉSRŐL ÉS KÜLFÖLDI TÁRGYA
LÁSAIBÓL. I:al>inyí Tihamér pénzügymi- 
niszler vasárnap választókerületébe: Pécsre 
érkezett, s egy napot töltött itt. Az üdvözlő 
beszédekre válaszolva, a pénzügyminiszter 
kijelentette, hogy külföldi tárgyalásai so
rán Magyarország külföldi államadósságait 
részben véglegesen sikerült rendezni, rész
ben három éves provizóriumot kapott. Az 
idei költségvetési év hosszú idő óla deficit
mentes és most olyan költségvetést állítot
tunk össze, amely kevéssé kedvező termés 
esetén Is meg fog állani — mondotta a mi
niszter. — Délután Fabinyi libáméi- meg
tekintette a pécsi Katolikus Körben rende
zett gyümölcs- és mézkiúllitást.

— AZ IGAZSÁGÜGYMLNISZTER FEL 
AVATTA A NAGYKANIZSAI UJ TÖRVÉNY
HÁZAT. Lázár Andor igazságügyminiszter 
vasárnap felavatta Nagykanizsa uj törvény
házát. Az Ünnepségen Lázár Andor nagy hc
szédet mondott, amelyben a pártatlan igaz
ságszolgáltatás fontosságát hangoztatta, majd 
a bírói hivatásról beszélt. A bírónak éppen 
úgy kötelessége, mint a kormánypárti ténye
zőknek, hogy a kalandorpolitikára rányomja 
Ítéletével a maga rosszalásának bélyegét — 
mondotta az igazságügyminiszter.

— A miniszterelnök nyitja meg n Hajdú
hetet. A történőin! „Hajdu-kcrült" közön
sége szeptember 5-től 12-ig mezőgazdasági, 
ipari és kulturális fejlettségének bemutatá
sára Hajdúböszörményben llajduhetet ren
dez, amelynek programján több kiállítás, 
kongresszus, népünnepély és sportesemény 
szerepel. A Hajduhelet Bárányt Kálmán 
miniszterelnök nyitja meg.

SZÉCHENYI
GYÓGYFÜRDŐ
t.o. nőt gözfltrdöjéuoi kapcsolatban 
konyhasóval mesterségesen telített

ul termál-sősmetlence
l fite s il it

gőt Ígérlek neki,
ha elteszi láb alól Csősz Józsefet.

Egy év óta készültek a gyilkosságra 
és legutóbb, mikor a földbirtokos egy két
ezer pengős pert megnyert nővéreivel szem
ben és ragaszkodott hozzá, hogy a nagyobb 
pénzösszeget rövid időn belül ki is fizessék, 
elhatározták, hogy

végrehajtják tervüket.
Bállá beállított Csőszhöz és elmondotta, 

hogy az egyik tiszaparti tanyán nagyon ol
csón lehet barackpálinkafőzéshcz szükséges 
cefrét vásárolni. Ifj. Kerekes János kocsiján 
indultak el és mikor a kecskéi komphoz ér
keztek, azzal szállt le a szekérről, hogy most 
már kettesben folytatják tovább az utat a 
tanyáig. Csősz Józsefet bevezette a partmenti 
bokrok közé,

mögéje került és botjával leütötte.
A földbirtokos eszméletlenül terült cl a föl
dön, Balta pedig elővette hatalmas zsebké
sét és

addig vagdalta a nyakát, inig a fej le
vált a törzsről.

A gyilkosság után visszament a kocsira és 
elmondotta Kercskesnck, mi történt. Beval
lotta Bállá azt is, hogy a Csősz József meg
gyilkolásáért ígért 500 pengőből

száz pengőt már fel is vett.
A csendőrség Bulla Antalt, ifj. Kerekes 

Jánost és Csősz József két nővérét
letartóztatta

és a nyomozást erélyesen folytatja a borzal
mas gyilkosság részleteinek további tisztá
zására.

— Megszökött egy életfogyllgtanra ítélt gyil
kos a hartai fegyintézetből. Vasárnap délelőtt 
a harlai fegyintézet kcrtgazdnságáhól megszö
kött az élctfogytlglanra ítélt Ifj. Méhes Géza, 
aki n ravazdi erdőben vadorzói közben egy 
csendőrt agyonlőtt. Az egész országban kere
sik.

— Dirsztay Antal báró megtartotta eskü
vőjét a milliomos angol leánnyal. London
ban vasárnap a 26 esztendős Dirsztay Antal 
báró megtartotta polgári esküvőjét a mil
liomos Benn Patrícia Claraval. Ar. esküvő 
már péntekre ki volt tűzve, de az utolsó 
pillanatban elmaradt. Dirsztay báró egyik 
tanúja a bécsi származású Vic Olivér volt, 
aki annakidején XVinston Churchill leányá
val kötött regényes • házasságot. Az ifjú 
Dirsztay bárónő az esküvő után nyilatko
zóit az újságíróknak, s kijelentette, nem 
igaz az a hir, hogy apja 150.000 font „l*J-  
lépési dijat'4 akart fizetni férjének.

— Felvétel a Márta Diákotthonba. A buda
pesti IX., Liliom-utca 13. sz. alatti Márta Mater 
diákotthonban megüresedett helyekre az. 1937 — 
38. tanévre szóló felvételi kérvények augusztus 
25-ig beadhatók. Pályázhatnak oly szegény 
sor.su, példás viseletű és jó előmeneteli) egye
temi és főiskolai hallgatók, akik tanulmányai
kat Budapesten végzik. A bentlakás díjtalan.

— Házasság. Kovácsevics Juci (Kőbánya) és 
Nagy István a 8 Órai Újság kiadóhivatalának 
főtiszlviselője jegyesek. (Minden külön érlesi 
lés helyett )

— Hadifogoly találkozó. Irbít, Koléna. Ahr.á- 
inovkn, Novocliopcrszki volt orosz hadifoglyok 
agusztus 20-én, vasárnap d. ti. tartják találko
zójukat Kispesten, Kinizsi-u. 10. sz. alatti Ári- 
gj’ásl vendéglőben.

— Bejárhatod] az egész világot, Polgár kalap 
párját nem találod, Wesselényi-utca 55. és Te- 
réz-körut 18.

Eladás monnylsóg ós Idöboni korlátozás nélkül.
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Kitűnő Sport flanelek
Hői dlvjtssllérok és övék
Függöny etamlnok ”.58

Gyönyörű pongyola flanelek
KöpeniövéjQ pizsama flanel B*rn*|y|k:
Mintázott fehérnemfl flanelek"" .9 8

n«u syapiú HŐI ruhakelmék
Mintázott és egyszínű Bármelyik ;

Ruhást;,1 QC) 
ésOlvatmüselyinek f-zU

ESESS Férfi kötött ingek

IW Á Ml més. mintás Mlílngek
Szobalány készletek 2.90

Hői kötött ruhák <
30 c,n gumi csípőszorítók Rárm«iyik 
„ „öi------------------- o on
Férfi IiSlöIngek J.zv

La T • 5 
r 4*1

Nagy szeniidé 

Nöl átmeneti 
kabátok

KÁLVIN TÉR 7
— ÖNGYILKOSSÁG A CSÓNAKHÁZ- 

BÁN. Vasárnap a Római parton lévő No- 
vara csónakházban Szanller Rezső újpesti 
műszerész felesége mellbelőlle magát. A 
mentők a Rókusba vitték. Az öngyilkosság 
okának felderítésére nyomozás indult.

— Rablótámadás Angyalföldön. A Tarj 
ni-réten az elmúlt éjszaka megtámadták és 
leütöttek Lcnbacher Antal 54 éves dohány- 
tőzsdést. A vakmerő támadók ezután elra
bolták az eszméletlen Lcnbacher pénzét, 
óráját és láncát. A rendőrség a vakmerő 
rablótámadás ügyében megindította a nyo
mozást.

FÉNYKÉPEZZEN!
1 fiVíl roll-film előhívása 8 darab 
tllköríényes másolattal összesen. íiJIér

Fánk laboratórium
PÁRISI NAGY ÁRUHÁZ

— Egy őrült fiatalember garázdálkodott vá
járnál) Debrecenben. Hajdú István debreceni 
fiatalember vasárnap a nyílt utcán, az Arany- 
bika előtt kezdte költeményeit szavalni. Előál
lították a rendőrkapitányságra s igazoltatása 
után elengedték. A fiatalember ezután a debre
ceni munkásotthonba mer t, pisztolyalaku szer
számot fogott n gviilésczö munkásokra s lelő- 
véssél fenyegette őket. A gviiles résztvevői el
meneküllek. Ezután az egvik előkelő dehrer?ni 
•'Ukrászdába ült be uzsonnázni. Mikor fizetésre 
terült a sor, kijelentette, hogy ő híres költő s 
ezért nem fizet. Ezekulán ismét előállították a 
rendőrségre. Elmeállapotát fogják megvizsgálni.

— Előadás Brazíliáról. A Szent István-he’l 
ünheoségekre Budapestre érkezett dr. I.accrJa 
brazil kormánykiküldött kíséretében Gaelzcr- 
Xctto brazil ezredes, a brazil kormány európai 
állandó technikai megbízottja, aki ma. 23-án, 
hétfőn délelőtt II órai kezdettel a Corvin film
színházban (üllői ut és Józscf-körut sarok) 
Brazíliai kulturális és gazdasági életéről, ter
mészeti szépségeiről és a rio de janicrói kar
neválról eredeti brazil filmek bemutatásával 
előadást fog tartani. Belépődíj nincs és meg
hívók a Magvar Vörös Kereszt központi irodá
jánál (VHL. Baross-uíca 16.. telefonok 146-291 
és 94) hétköznap 9-2-ig díjmentesen igényel
hetők.

— Szerelmi bánat miatt halólhnindult egy fia
tal fiú és egy fiatul leány. Szilágyi Tibor 21 
éves magántisztviselő, aki a Cserből-utca 2CI. 
számú házban lakik, vasárnap hajnalban az 
Erzsébct-hid közepéről a Dunába ugrott. Szilá
gyit. aki szerelmi bánatában akarta Dunába 
ölni magát, a mentők a Rókus kórházba vitték. 
— Huyber Mária 19 éves háztartási alkalmazóit 
a Klolild-ntcn 10. .számit házban szerelmi bá
natában gázzal nieginérgezte magát. Sulyos ál
lapotban vitték a Rókus kórházba.

— Iskolaclkkek n Fenyves Áruházban. Te
kintettel a közelgő iskolaszezonra, igen nagy 
választékkal készült fel a Kálvin-téri Fenyves 
Aruház iskolaruhákból, iskolai felszerelési tár
gyakból és iskolaszerekből. Az árak igen jutá
nyosak. dacára a kiváló minőségeknek, például 
leány Bocskay-ruha, tartós sötétkék szövetből, 
bélelve, kézlcrnkással, 65 cm 18.80 pengő. Fiú 
Bocskay-ruha, jóminőségii sötétkék szövetből, 
végigbéiclve, élőirásos zsinórozás. 5-ös szám
11.80  pengő. Sötétkék Intézeti alj. tarlós szö
vetből. nagy felhajtással. 90 cm 5.90 pengő. 
Matrózbluz. tartós ripszből, dupla garnitúrával, 
kívül kőlős (csilri) fazon, 55 cm 5.90 pengő. 
2 darab rajzfüzet 25 fillér, 5 darab zsinórirás 
füzet 25 fillér. 1 radirvégü iron 16 fillér, 1 írón- 
hegyező 18 fillér, I üveg Fenyves atrecen-tinta 
25 fillér. Il.ili Isknlntáska erőieméiből 98 fillér, 
lakkozott iskolatáska 2.40 pengő, iskolnkazetlu 
< rőlemczből 1.38 pengő bőr tolltartó 143 
pengő, uzsonnatáska ciőler.iczböl 73 fillér.
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GyilkosereJO küzdelemben, 
tébelyitő izgalmak között 

döntetlen lett a pazar derbi
Az első bajnoki fordulóban az Újpest sokgólos gySzelemmel 
startéit — Győr elvérzett a budaiak tudományától — A nap meg
lepetése a SzUrketaxi pompás győzelme

Vasárnap délután Budapest utcái hirtelen 
mintegy varázsütésre megélénkültek és sűrű 
rajokban indult meg n közönség a mór-már el
felejtett futball egyik tanyája, a Hungáriá ul 
felé. A villamosok roskadásig tömve vollak 
már két óra tájban, amikor pedig a meccsek
nek még hiriik-hamvuk sem volt. A Népszín
ház-utca és a Salgótarjáni ul szinte szakadatlan, 
villamoskocsikból álló kígyót alkotott, ame
lyen fürtökben lógtak az emberek. A mintegy 
harmincezer ember kiszállítására a Bcszkárt 
hnllallqn erőfeszítést tett, berendelte a szabad
napos kocsivezctőkel és kalauzokat s igyeke
zett megfelelni a közlekedés követelményei
nek. Nem rnjla, hanem nz egyetlen vonalon 
mulolt, hogy az emherezrek kiszállítása meg
lehetősen lassú tempóban történt. Ennek elle-

Az Újpest kilókkal győzött I
VJPF.ST—NEMZETI 7:0 (2:0)

Különösen ünnepélyes képe volt vasárnap a 
Ihingária-uti sporttelepnek, ahol kettős mécs
eséi szórakoztatták a futball vidéki és fővárosi 
barátait. A kitűnő műsor és az időjárás elvé
gezte n maga reklamirozó munkáját és igy az 
Újpest és a Nemzeti szokatlanul nagy néző
közönség előtt nyitotta meg az első komoly 
bajnoki nap cseménydus összecsapásait. Három 
nagy csapat volt együtt egy pályán s igy ért
hető, ha a Ferencváros és a Hungária druk
kerei ezúttal

kivételesen egyesüllek,
hofey kettőzött erővel buzdítsák a Nemzetit az. 
Újpest legyőzésére. Határzollan Újpest-ellenes 

A LEGKOMPLIKÁLTABB GÓLOK EGYIKE

Szlanesllc

K i sál ági

Horváth vad rolnim után keresztbe iveit a labdát. Fenyvesi vissza játssza középre, Sztancsik 
háttal állva dobja a kapu pitvarába. Itt előbb KUalagi llorválhoz fejd, majd amikor vissza
kapja, a hálóba fejeli. 3:2. II. félidő 10. perc. (Copyright by Hétfői Napló — System Hor

váth.)

tűn azonban végre eredményes lelt a lila
fehér otsroin s egy komplikált láinndás után 
Zscngellér — Pusztai - Kocsis — Zsengeltér 

Angyal - Kállai utat futotta meg a labda, 
hogy végül is a hálában kössön ki 1:0. Az. Új
pest ellő! pompás étvágyat kapott, nagy, ro
hamokkal veszélyezlelte a fekete fehérek ka
puját, ahol Angyal kitünően látta el a védő 
.szerepét. Közben ugyan az Újpest is kaphatott 
volna gólt, de azután a 28, percben Xsengellér 
pontos labdáját ii tizenhatoson álló Kállai 
dopplerrel küldte a haléba. 2:0. A két gól nem
hogy letörte volna, de feleli nkiletlc a nemze
tieket, csupán nz volt n huj, hogy

nem győzték kilóikkal nz újpesti, pompá
san kltcny észtett teli verek súlyát ni szem

ben a harcot.
Ezért aztán puháknak és lassúaknak tetszetlek

Gyilkos iram, pazar jelenetek 
és klasszisfölény a Hungária javára 

gólok nőikül
HUNGÁRIA FERENCVÁROS 3:3 (1:1)
A derbi, ez a minden bajnoki csalók kö

zött lcgizgalmasnbb ütközet a több mint 
negyedszázados, fényesinullu csapatok kö
zölt, mint mái annyiszor,“most is lázrózsú- 
kat varázsolt az. izgalomtól túlfűtött aréna 
közönségének arcára Szépnél-szebb nők 
vannak kint,

felvonult u fűi áros minden cícgáiiciúja, 
nők. férfiak egyaránt kitűnő öltözködésük
kel hívják fel Budapest ízlésére n figyelmet. 
Közben a zsongó nézőtér éli n maga meg
szokott életét. Füstkarikák szállnak a leve-

nére az első meccs
inár huszonkétezer

szinpompás ruhába öltözött és ingujjra vetkő
zött nézőt talált a nagy aréna körül.

A hatalmas közönség-érdeklődés a derbinek 
szólt, amely ezúttal a sors szeszélyéből a baj
noki nyitány napjára esett. Igyekeztek ezt a 
mérkőzést későbbi terminusra áthelyezni, de 
azután

győzőit a sportszerűség s mint kiderült, 
semmit sem veszített az üzlet.

A Hétfői Napló éles formában foglalt állást a 
incecstologató tárgyalások idején a sportszerű
ség érdekében s az a harmincezer néző, amely 
a derbi felfokozott izgalmait élvezte át, a mi 
igazunk mellett bizonyítóit.

jelenik a Hungária csapata s hogy Budapes
ten, sajnos, az utóbbi időben erősen romlott 
a sportszerűség színvonala, bizonyítja az a 
fülhasitó füttykoncert, amivel a kékfehérek 
bajnokcsapatát fogadják. Alig tudja el
nyomni a gyenge taps. Hertzka biró elegáns 
fekete ruhájában sorsol, felsikit a sípjel s 
a Fradi nappal szemben megkezdi a nagy 
játékot. Rögtön bajjal indul a derbi. Müller 
egy labdát háttal állva akar elöreemelni,

CSEH MESTERBRAVURJA

a Nemzeti-támadások. A 40 percben páratlan 
jelenet izgatta fel a közönséget. Egy újpesti 
ostrom kapcsán nyolcszor egymásután zúgott 
a lövés a Nemzeti-kapura és ugyanannyiszor 
pattant villámszerűén visíza az ördöngős 
gyűl ökléről. Jött a második félidő ........ .
mindjárt az elején Balogh egy lécre pattanó 
labdáját a berohanó Pusztai a hálóba fejelte. 
3K». Mit lehet ilyenkor a szegény középcsa
pni?! Megmutatta a Nemzeti, mert most már, 
hogy minden elveszett, megpróbált győzni. 
Előbb Kisalagi gyönyörű huszméteres bombája 
suhant a hálóba, azután a 10. percben — ahogy 
ezt a gólrajzunk mutatja — feltünen kalandos

a 
a

An- 
már

illan, a fejelések tömegéből született meg 
gól. 3:2. Még ezután is frontban maradt

s

telt

■Nemzeti. amit lélektanilag Kővágó hendszéért 
megítélt tizenegyes robbantott ki. Ezt ugyanis 
Kocsis a kapufának lőtte. Erős Nemzeti nyo
más következett és a kiegyenlítő gól a tomboló 
hangorkánja közben inár-inár a levegőben ló
gott, iimikor a 26. percben Pusztai fordulásból 
küldött labdája elintézte a meccs sorsát. 4:2. 
Egy pereccel később Flóra a nagy kavarodás
ban hendszet vétett s ezt aztán*  Zsengellér a 
lécre és onnan a hálóba küldte. 5:2). Alig ’ 
el egy perc, amikor

Zscgcllér a nap legszebb gólját lőtte, 
mesteri kiszökéssel s egy villámgyors és 
hé: szögből lőtt labdával. 6:2. Némi unalom 
alakult ki. hogy végül is egy taccsdobásból 
Tóth gyilkos bombával dagassza hétre az uj 
pesti gólok számát. 7:2. Az unalom tovább foly
tatódott és végül Ki-'alagi ásilozva beállította a 
végeredményt, pontosabban belőtte a Nemzeti 
harmadik gólját, ami esetleg a szezón végén 
kellemetlen lesz az Újpestnek.

ne-

l

góbén, cukrot szopogatnak a gyerekek, hű
sítőket fogyaszt a nagyközönség és egymás
után érkeznek az előkelőségek. Bornemisza 
Géza minisztert mosolyogva kiséri végig az 
MI.Sz páholyába l setty Béla elnök, nem 
sokkal később pedig

megérkezik Eckliardt is,
egész családjával és már menetközben meg
feszített figyelemmel és nagy érdeklődésről 
nézi a zöld gyep nyüzsgő éleiéi, ahova

a Ferencváros legénysége tébolvltó hang
orkán közben kifutott.

| Másodpercek telnek csak el, amikor meg

Tátrai

Müller Korányi

Műik. „ökkléíível Saa magiul, pontcB pasMal Játazlk Korányi elől a kőiépre,
ahol Cseh már Urosrn várja a nagy helyréiét. Hiába fut ki Háda, Matyi ördöngös trükkje 
ellen tehetetlen. 1:0. I. Iffldö SO pere. (Copyright by Hétfői Napló — Syslrm Horváth.)

Müller körömpaMzos

:0.

nem látja, hogy Korányi ráfut s
a rúgás nagy erővel éri a francia fut
ballal kacárkodó ferencvárosi bekk- 

krekk arcát.
Felhasad a bőr az arcán és vérzik.

De nem olyan anyagból gyúrták, hogy ez 
különösebb emóciót váltana ki nála, Rauch- 
maul, a Ferencváros uj trénere jóddal teto
válja a vérző sebet s most aztán „Króni", 
a Franzstadt kedvence úgy néz ki, mint
hogyha egy sziu-indián szertartásból érke
zett volna a derbire. A Ilungária-védelem 
kapkod, eleinte bizony gyenge szerepet ját
szanak a bekkek. Van dolga Szabónak, en
nek a szeszélyes, de tagadhatatlanul nagy 
tehetségnek, sőt korner ellen is kell véde
kezni a hirtelentámadt ferencvárosi ostrom 
nyomán. Ez harsantja ki a közönség torká
ból az első nagy tempózást, ami aztán csak
hamar abbamarad és csodák-csodájára, az 
idegpattantó izgalmak közben, a félidő vé
géig többé már nem is hallatszik. A pályán 
gyúrják egymást az ellenfelek, tapogatják a 
gyenge pontokat, miközben Sárosi szédüle
tes bonibalövése húsz méterre a kaputól 
csuk milliméterekre súrolja a felsőlécet. 
Nyomban ezután Kardos adja vissza a köl
csönt s az ő labdája is alig kerüli el a hálót. 
Elmúlt az első negyedóra s most már mind
két csapat taktikája kialakul. A Hungária 
W-formációja jól működik és támadásai a 
tudományos futball kedvelőinek valóban 
tetszhetnek. A 17. percben például, amikor 
Cseh gyilkos lövését Háda kiüli és Sas a 
labdára ráfut, már gólt is lőhetne, de ke- 
resztbejátszik és olyan erővel, hogy Cseh 
nem tudja megszerezni az erős labdából a 
megérdemelt gólt. .4 Hungária fölénye ki
alakulóban van. Kornert is rúg a Ferenc
város ellen és egyre növeli az amúgy is pa
zarul fölfokozolt iramot. Kár, hogy Titkos
sal nem sokat törődik Kardos, aki ezúttal 
is gondosan titkolja azt a nagy tehetséget, 
amelyet a Hungária álmodozói évek óta 
lesnek. Kardos a legnagyobb futballzsong- 
lörök egyike és egy varieté színpadán a föl- 
fordított söröspohár tetején bravúros dolgo
kat ludna bemutatni a labdával — egyedül. 
De mint csapatjátékos?!... láttuk ezt 
első félidőt.

A Ferencváros rohamai ritkábbak, 
olyankor huszáros tűz lobog bennük s 
szélsők rohamaival pillanatok alatt

Tébolyitő izgalom — potyognak a gólok
A második félidőben a pályára lépő Hun

gáriát olyan füttykoncert fogadja, mintha — 
az Austra jött volna ki az aluljáróból. Ezt 
nevezik a saját pálya előnyének ... A kék
fehérek indítják el a labdát és nap ellen 
játszanak. Táncos vezeti az első támadást. 
Dudás ráfut, elesik, de van ideje felkelni és 
elegáns szerelést bemutatni. Müller agilisán 
játszik, túlbuzgóságában faultolja Székelyt 
és a Ferencváros komért ér el. Székely még 
nem illeszkedett bele a csapatba, látszik 
rajta n lámpaláz és kipkodóan játszik. A 
különben jóképességű játékos Sárosi csúsz
tatott fejesét három méterről gyengén Szabó 
kezébe lövi. Cseh Matyi iparkodik a közé

megbo- 
lévesen

remnek a kézzel-lábbal védekező Hungária 
kapuja előtt. Egv ilyen lovasattak után 
Gyurka fejre kapja Táncostól a labdát és 
a süvítő fejest Szabó csak a tigrisek vé
rengző ugrásával tudja utólérni és ' '

A meccs gyönyörű.
Semmi hiba nem zavar, még azt is 
csatjuk, hogy Ilertzka biró egyszer 
itél. Megkapja a maga fütty-adagját és csak
hamar egalizálja a másik oldalon is a téve
dést s ezzel az ügynek a lovagiasság sza
bályai szerint vége. Nem tagadható a Hun
gária fölénye most, mégis a ferencvárosi 
ostromok szisszentik a gyengébb idegzetű 
közönséget. Előbb Kemény bombáját védi 
Szabó s aztán a Hungária hatalmas táma
dásából mintegy reakcióként Sárosi ve
zényli rohamra a legényeit. A labda azon
ban Kiss lábáról kapu mellé fut. A Hunyd- 

az

de 
a 

le-

ria okosabb támadójátéka a 30, percben 
hozza meg a gyümölcsöt.

Ahogy gólrajzunk Is kitünően mutatja, 
Müller körömpasszal szökteti Lázár 
mellett a kitűnő Sast, aki viszont 
ugyancsak körömpasszal tolja középre 
a labdát Korányi előtt. A fürge Cseh 
itt most már készen várja a nagy hely
zetet, fut a labdával és hiába jön ki 
Háda, Matyi előbb jobbal a labdát Háda 
testébe lövi, aztán a visszapattanó lab
dát a hálóba küldi. Mesteri Cseh-gól 
volt, nem hiába hangzik föl orkán- 

szerűen a tetszésnyilvánítás. 1:0.
A Hungária összjáték-fölénye a gól után 

sem szűnik, mégis a ferencvárosi kitartás 
sakk-mattá teszi nem sokkal utóbb a ma 
nem túlzottan jól játszó bajnokcsapat vé
delmét.

Kemény, akire egyáltalán nem vigyáz
nak, pedig a legveszélyesebb Fradi- 
csatár, üresen kap egy labdát, majd 
amikor Sebes megtámadja, kényelmesen 
tudja középre Ívelni. Itt ugyan Túrái 
őrzi Sárosit, de nem annyira, hogy 
Gyurka ne tudná előrefejelni a labdát 
s a rástartoló Kemény éles szögből gyil

kos erővel duzzasztja a hálót. 1:1.
Ez kellett csak a Fradi-közönségnck, má
morosán ünnepli a kiegyenlítő gólt. A tizen
egy zöldfehér játékos ereiben mágikus erő
vel ömlik szét az egyenlítés diadala és öt
perces gyilkos nyomással és Kemény ve
zényletével lélegzethez se engedik jutni a 
Hungáriát. Amikor ez elmúlik, már Cseh 
jeleskedik a tizenhatos táján, ahol az őt 
őrző két bekk közül kiugrik és — az cléfiitó 
Iláda kezébe emeli a labdát. Ez is nagy 
gólhelyzet volt. Hát még aztán, ami ezután 
következik! Cseh mesterien emeli maga fö
lött át a labdát, kiadja Sashoz, aki egyedül 
fut le és kényelmesen gólt lőhetne, ha 
merne, ö azonban bead, Cseht nyomják, 
Titkos meg későn érkezik s oda a nagy, 
szédítő helyzet. Ami ezután következik, az 
már a megszokott Hungária-jclcnetck soro
zata: Kardos viszi a címszerepet lassúságá
val és pontatlan passzaival, egészben véve 
használhatatlan játékával. Alighanem el 
kell búcsúzni tőle egy időre, hogy helyet 
adjanak az agilisabb Horváth Ii-nek. Talán 
ő kisebb tehetséggel is több gólt tud majd 
rúgni.

pen, ki akar törni a hátvédek között, de a 
két ferencvárosi bekk ollóba fogja. Matyi 
feltett kezekkel méltatlankodik egy darabig, 
de látja, hogy Ilertzka biró nem megértő 
és abbahagyja a méltatlankodást. Kemény 
huszonötméteres szabadrúgást a kapu fölé 
rúgta.

A B-közép lelkesen biztatja a Fradit.
„Mindent bele."' — hangzik orkánszeriien a 
biztatás. Herlzka biró tévesen Ítél meg egY 
szabadrúgást a Ferencváros ellen és

kitör a botrány. Az állóhely ütemes 
sértésekkel Illeti, mire az önérzetes bíró 
leállítja a játékot és nem akarja (oly-
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Egy percnyi kapacilálús után, látva, hogy 
n nézőtér elcsendesedik, ismét jelt ad a játék 
folytatására.

há

öngólt
’A játék már nem olyan szép, mint az 

dsd félidőben, látszik a csapatokon a sze
rűn eleje és a tréningek hiánya. Hosszú 
negyedórákig egyetlenegy valamirevaló ak
ció nem alakul ki s mindkét csapat rom
bol. Müllert csúnyán fellöki Lázár, de a sza
badrúgásból semmi sem lesz, mert Dudds 
elhirtclcnkedi.

Kardos játéka felforralja n vért a Hun- 
gária-hivők ereiben.

Minden akciót elront indolens lassúságával 
és agyondicsért passzai rendre ellenfélhez 
mennek. A 18. percben

végre Kardos Is megembereli magát. 
Szép labdát tálal Tikos elé, a szélső 
lerobog a kornervonalig, onnan magas 
ívben centerez Cseh elé. Matyi vissza
felé fejel és a labda egyenesen Korányi
nak tart, de a Fradi szerencsétlenségére 
Tátrai közbefut és a labdát irtózatos 
erővel saját kapujának balsarkúba 

vágja, öngól. 2:1.
B-közép valósággal megdermed. A Hun

gáriát föllelkesíti az ajándékgól cs hosszú 
percekig támad, de a csatárokban nincsen 
energia és a sok tologatásból még csak va- ; 
lamircvaló gólhelyzet se alakul ki. Sárosi 
kitörése megdobogtatja a hungárista szive
ket, de Gyurka gyengén guruló lövést 
ereszt a kapura, amit Szabó kényelmesen 
ölel keblére. Tetszetős Müller—Sas kombi
nációval támadásba lendül a Hungária, <le 
a szép akció mindössze csak komért ered
ményez, amelyet jóváttélelként Táarli

Őrjöngő biztatás 
két FradE-góSt hoz

Az erősen feljavult Polgár felhozza a 
rcncvárost.

Hossza lahdáva) Táncost szökteti, aki 
elől Biró kézzel kanalazza el a labdát. 
Táncos ivell a pálya széléről a szabad
rúgást a közép felé. Sárosi közrefogva, 
kissé halra fejel, Kemény remek tem
póval érkezik és mint a villám, kapás
ból a hálóba gyilkoscrejii, szinte látha

tatlan bombát ragaszt. 2:2.
I.cirhatatlan a tombolás a B-közép tájékán. 
Keményt játékostársai percekig csókolgat
ják. Amit meg is érdemel, mert ritkán látott 
remek gól volt. A Fradi feléled a nagyszerű 
gól hatása .alatt éa.egy perc múlva .máj; ki 
is csavarja a Hungária kezéből . a ■ -vezetés 
dicsőségét. ■■

Lázár szökteti Keményt, aki vészjós
lóan száguld a kapu felé. A Hungúria- 
védclem leáll és offszájdot reklamál, 
de a biró sípja néma marad. Kemény 
ki is használja a reklamációt, nyilsebc- 
sen fut és felniagas beadást küld a 
jobbszélre. Tánczos n félmagas beadást 
kapásból irtózatos erővel a balsarokba 

vágja, 2:3.
Szabó úszott a labdára, de csak akkor ér
hette volna el. ha legalább olyan gyorsan 
iiszik, mint Csjk Feri. A Hungáriát valóság
gal agyontaglózta a gyors egymásutánban 
bekapott két végzetes gól. A B-közép hangja 
a maximumra fokozódik és

őrjöngve biztatják a Ferencvárost. 
Sárosi ki is ugrik a bekkek között, de 

l-e.

marosi ki is ugrik a bekkek között, de a 
biró lefújja a lesállást. Gyurka befut ugyan 
u labdával a kapuba, de kár volt a benzi- 
1,,,rt, mert a bíró szabadrúgást rugat a Fe
rencváros ellen. Polgár harminc méterről 
gyönyörű, éles bombát küld a kapu mellé.

A ritkacrejii bomba alig arasznyira süvít 
<*•  a léc mellett. Szabó usz|k a labda után, 
remek testtartással. A meccs egyig legszebb 
jelenete volt. Már-már mindenki elkönyveli 
;i I radi dqrhigyőzelmét, de a könyvelőknek 
nincsen igazuk,

Gyönyörű ás kétségbeesett Hungária- 
lámadús bontakozik n 34. percben. Kjs 
rövid felszabadító rúgása Miiller elé 
száll, nki ügyes fordulással Sast küldi 
rohamra. Sas, u mezőny legjobb csatára 
faképnél hagyja Lázárt és gyorsvonali 
sebességgel robog u tucesvnnalon men- 
*en. ahonnan hajszálpontos beadást 
•“la| Cseh elé. Cseh ügyesen játsza tísz- 
táia n j^t köpött Kardost és a
közónséghosszuntó lajliár angol hideg
vérrel a háló jobb sarkúba vágja a ki

egyenlítő gólt. 3:3.
Á gólra megjön a hungaristák hangja is é*  
az ülőhely felöl fergetegez erejű, ök-mes 
•■Iliin—^á—rifipt lelket önt az. önbizalmát 
•^saii visszanyerő csapatba, Kélségbeoselten 
■nnad a Hungária, hogy megszerezze a má- 

Sl bajnoki pontot is. A Kardos—Titkos- 
^-arriy, amely eddig nem sokat mulatott, lép 
aKcióba ús Tátrai Cseh elől csqk az uh só 
11 'Hintlián tud menteni, óriási ferencvárosi 
'i'dhelyict is adódik a finisben a Hungúria- 
fcupu előtt, de

Dudás szinte komikus hidegvérrel 
alussza e| Kiss lába elől a holtbiztos gól- 
e yzetet. A Fradi csatársorában a veszedel- 
1Pí' gólh.vövé előlépett Kemény u legjobb. 

uncos átvágott labdáját a tömörüli vé- 
r ii's csr,k hajszádat lövi a kapu .

cie/íé. A Hungáriq halisora a mérkőzés ve-1

|gén inkább Titkost forszírozza. A tnind- 
véglg elhanyagolt szélső még ereje teljében 
van és nagyszerű elfutásokkal állítja égnek 
a B-közép haját. Hatalmas sprintet vág ki 
a robusztus szélső, Hámori utánpnyurgal 
és csak az utolsó pillanatban tudja el
nyomni a veszedelmes támadást. Ismét 
Titkos fut el, de beadását a kissé jobbfelé 
húzódó Sas közelről a kapu fölé lövi. A 
Hungária-nyomús rendkivül erős.
harminc méterről ereszt meg egy bombát,

Müller

Pálinkás „elnézte” a szegediek 
bajnoki pontjait

BUDAFOK—SZEGED 2:1 (1:0)
A talaj ideális, a közönség nagyszámú, mint

egy 2000 főnyi. Mindez, ugylátszik, meghatja a 
budafoki játékosokat, jnert -már a második 
percben kilesznek magukért: Kaptq labdájával 
Kovács elfut és futtából, 25 méterről irgalmat
lan nagy bombát küld kapura. Pálinkásnak 
máskor meg sem kottyan egy ilyen lövés, de 
most clbámészkodik. 1:0. A „paprikások" kap
kodnak, percekig nem jutnak szóhoz. 11a most 
csak még egy valamire való csatára lenne a 
Budafoknak! De nincs, Kovács egyedül „gür
cöl" és igy nem is lehet eredmény. A szegediek 
csak jósokára térnek magukhoz. Ott meg csak 
a jobbszárny ér valamit, a többi csapnivaló. A 
közönség az uj fenomént, Tátrai centert biz
tatja, Matyi, Matyi! — hangzik mindenünnen, de 
a játékosból csak a név emlékeztet a „Nagy 
Mftlyi"-ra, aki ugyanakkor a Fradi-védelmet 
táncoltatja. Béldi nadrágjánál fogva húzza 
vissza a kitörő Korányit, de a biró mégis Sze
ged ellen rugatja a büntetőt. Még a legvérrne- 
sebb budafoki drukkerek is csóválják a fejüket. 
Somogyi összecsap Tátraival, egy nagy reccse-

Pechesen kezdett az ETO — 
de van jövője

sorban: az újonnan leigazolt Limperger sehogy 
sem találja meg a helyét, társaival nem tudja 
megértetni magát s a támadások sorra meg
akadnak rajta. Igen gyengén játszik a két szélső 
is. Hiába dolgozik a két összekötő megfeszített 
erővel, zörög a gépezet, nem megv a munka. 
A Budai „11“ csatársora annál szebben és job
ban játszik, minden akcióját sikerrel vezeti. 
A 15. percben Vértes nagyot és merészet gon
dolva, káprázatos cselek után átsiklik a védők 
gyűrűjén cs közelről berúgja az első gólt. 1:0. 
Néhány perc múlva remek összjáték gurul 
végig a pályán Sáros Jászberényihez, ö Ver
meshez gurítja a labdát s utóbbi éles lövéssel 
megszerzi a második gólt. 2:0. Az ETO nagy 
gólhelyzetbe kerül ezután, de Balogh kapu 
mellé küldi a biztos gólnak látszó labdát. Jász
berényi már nem ügyetlenkedik: a szünet előtt 
néhány perccel Sáros labdájával átverckszi 
magát a védelmen és ballal a sarokba bőm 
bűz. 3:0.

A szünet után hatalmasan feljavul az ETO. 
.Most már rá sem lehet ismerni az előbb még 
vergődő csapatra s olyan a játék, hogy nz ETO 
győzelme sem látszik elérhetetlen ábrándnak. 
A közönség lelkesen buzdítja n csapatot s nz 
ki is tesz magáért, egykettőre fölépyb kerül. 
A Budai 11 teljesen védekezésre szorul s csak 
egyszer-cgyszcr tud kibontakozni a rettentő 
nyomás alól.

BUDAI „11“—ETO 3:0 (3:0)
Gvör, augusztus 24.

Hétfőt Napló tudósítójának telefonjelen- 
A Nemzeti Bajnokság ezévi küzdelmei 
először állt ki az „ősrégi-* győri sporl- 

A bemn-

64 
lese.) 
során 
kultura kitűnő képviselője, az ETO. 
latkozás ünnepélyes keretek közölt zajlott le. 
Fcllobogózott pálya fogadta uz elleneidet, a 
Budai „11“ együttesét s mintha a rendkívüli 
eseményre az églek js felfigyeltek volna, a 
meccs kezdetére még a nap is kisütött. A győri 
sportközönség igen sokat várt a mérkőzéstől, 
amit bizonyít, uz js, hogy a kcdvezetőflennek 
látszó időjárás ellenére is

mintegy 3000 főnyi közönség 
látogatott ki a pályára. A bemutatkozás bal
sikert hozott, a győri csapat rendkivül szeren
csétlen kimenetelű mérkőzés sorún vereséget 
szenvedett, azonban ismerve a győriek teltre- 
kész vezetőségét, már a mulatott játék láttán 
is bizton' remélhetjük, hogy a csapat nem is 
nagv erősítésekkel meg fogja állni a helyét az 
NB-ben s ezzel is igazolva lesz a NB clgondO’ 
■ásónak helyes intenciója.

A Budai gárdáját udvarias, meleg taps fo
gadja, de a tüntetés fergetegessé válik, mikor 
a zöld-fehérbe öltözött ETO-játékosok jönnek 
ki a pályára. A jutók során mór a legelső per
cekben is látható, hogy nagv baj van a csatár-

Gázolt a Szürketaxii
Pazar játékkal lelépte az amatőrbajnokot

SZt’RKETAXI-TÖREKVÉS 6:1 (1:1)
A profiligából felkerült Szürketari friss vér

keringést hozott az NB ehneszescdelt érrend
szerébe. Az újdonsült NB-csapal kirobbanó 
formával.

valósággal legázolta az amatőr bajnokot.
Az első félidő óriási iramban kezdődik. Érde
kes uj figurával mutatkozott be a Taxi. A néző
téren

felvonult a Taxi hölgy-kórusa
szócsatát vivőit a Törekvés-középpel, 
pályáján játszó amatőrbajnok olyan 
fekszik a küzdelembe, mintha meg 

Szürketaxit. Hiábavaló azonban

és ádáz 
A saját 
ciánnal 
akarná enni ... 
minden igyekezet, mert a Taxi-védelem kitü
nően — gázol. A játékidő elején n Taxi-csatár- 
sor egymásután kapja u „defekleket" és 
hosszú ideig nem lúd gólt elérni..

A Taxi erős gázt ad és megnemengedett se
bességgel Darázs fut el offszájdgyanus helyzet
ből. A lapos centert Szegedi átlépi és Kiszely 
a rosszul ugró Kiss mellett a hálóba vágja a 
vezető gólt. 1:0. A Törekvés mág nem adja meg 
magát. Jgazi amatőr lelkesedéssel küzd és a 
nagy igyekezetét gól koronázza. Nemes szabad
rúgását Regös II. Gerc elé tnuábbitja, ezúttal 
nincs kapufa és a labda halálblztosan sünit a 
hálóba. 1:1. Nemcsak a pályán heves a küzde
lem, a nézőtéren is élénk szócsala folyik. Klug 
biró megunja az állandó fülsiketítő hangzavart, 
iringóhoz kéreti Sáfrányt, n Törekvés elnökéi 
és figyelmezteti, hogy

ha n lárma alább nem hagy, kénytelen kf- 
üriltctnl a pályát.

Az elnök közli a vószhirt a közönséggel és 
Innátok alatt ehiéniuj^S nézőtér. A félidő 
géig inkább a Törekvés van frontban.

Szünet utón is parázs Törekvés-rohamok 
•clkezn'-’k, de a véges amatőrök mór a 7. perc

ben felmondják n szolgálatul. Ettől kezdve n 
Taxi korlátlan ur n pólyán. A II. percben Da
rázs lefutásából 'lakács II. a balsarokba mesés 
gólt lő. 2:1. A továbbiak során a tulvérmesen 
látszó Farkas segíti újabb gólhoz a Taxit- A 
támadó Kovácsol a büntető területen belül 
csúnyán felvágja, és Kiszely révén lizcnegvcshöl 
a „taxaméter" mór 3:l-ct mutat. A vérszemet 
kapó volónosok népi engedik ki a vergődő ama
tőröket karmaikl’-ól Kővárt vezeti a táma-'ást 
és Kiszely lábon keresztül Takács leripuskés- 
aóit rvg 4,L I zr túii pe;>cl rr d ili a gólözön 
és a, Törekvés ..is ‘zé.hoz jut de I 'máriásai 
erőtlenek. A 28. percben esik a nap legszebb

V(

pil 
vf-

de n lapos labda közvetlenül a léc mellűit 
fut ki a mezőnyből. Elhamarkodott lövés 
volt, mert még métereket vihette volna n 
Jabdáj. A mérkőzés . utolsó perceiben a 
Fradi víg ki egy finist és a finis sorén több
ször kerül veszélybe a Ilungária-kapu, de a 
védelem — Túráival az élén — csirájában 
megfojt minden góllövési kísérletet.

Az eredmény az igazsághoz híven dön
tetlen maradt.

kis

de

pés hallatszik, mindenki elrémül, törésre gon
dol, de szerencsére nincs nagyobb baj, a 
Matyi lábra áll.

Szünet után Seper méltó a nevéhez: 
szabályszerűen elscprl Nyilast. 

Botrány előjelei rajzolódnak a pályára, 
lassan helyreáll a rend. Csak a gól csendesíti 
le a budafoki drukkereket: Somogyi szfekteté
sével Gynrcsó kitör és 11 méterrel félmagas 
lövést küld a kapuba. 1.1. A fáradtság mind
jobban meglátszik a játékosokon, egyre jobbun 
szédelegnek, unalom lesz úrrá a pályán, mig 
csak Kapta vitézi tette felébreszti a drukkere
ket: nagy bátran összecsap Somogyival, a sze
gediek keménykölésfí centerhalfjával és előírás- 
szerűen kétvállra fekteti. Zug az elismerés mo
raja, de sokáig nincs semmi akció. A buda
fokiak a Dunát is segítségül hívják már a vé
dekezéshez, kétszer is a vízbe kerül a labda, 
mig az utolsóelőtti percben váratlanul győze
lemhez jut a fáradt gárda: Kovács 30 méterről 
végső elkeseredésében kapura lő és a labda az 
ismét elbámészkodó Pálinkás kezel fölött a 
hálóba surran. 2:1.

gólja. Komért ér cl a Szürketaxi és a sarok- 
/■ligást Darázs íveli a kapu elé.

A másod virágzását élő „kis Takl“ a föl
dön fekve, lábfejjel ejti a sarokba a re

mekbeszabott vizipőló-góH. óit.

védelembe vonul. A nagv védekezés közben az 
örökmozgó Takács II. előrehoz egy labdái, azt 
remek érzékkel Szegedi elé tolja és a kis cen
ter a kapu balsarkába pontos gólt durrant. 6il.

A Céglíga bajnokságai
A második forduló mérkőzései a papírfor

mának megfelelő eredményeket hoztak.
I. osztály:

Growe—Wert hetin 3:2 (2:1). Pozsonyi-ut, j. 
v. Gruber. Erős iramú, szép mérkőzés, meg
érdemelt győzelem. Mossheim (Growe) a me
zőny legjobbja. Werlhcim egy 11-esi nem ér- 
téliesített. — Albut—M. Acél 2:2 (1:1). Gyöin- 
rői-pt, j. v. Slrompf. Erős iramú mérkőzés, 
rgyenjő erők küzdelme. Góllövök: Nyerges, Fe
kete, ill. Wiesl, Jerabak. — Kispesti textil-*  
Daniibia 4:1 (1:1). Kispest, L'llöi-ul, j. y. Barna 
B. Kispest Joliban kihasználta a szabadi ligáso
kat. Egy ll-esl nem értékesített. Góllövök: 
Olajkár (21, Kirnbauer, Csömör, Izsák (öngól.)
— Hajós és Szántó—Chinoin 3:2 (2:1). Buda- 
foki ul, j. v. Skalitzcr. Jobb csatársor szeren
csés győzelme, (ióllövők: Érti, Eckstcln ((II-cs) 
és Irázi, ill. Rqzóli (11-es) és Páncél. — Buda- 
vidéki posztó-—Woífner 3:2 (2:0). Atllln-ii., j 
v. br. (fiidcnus. Megérdemelt győzelem. Wolf- 
ner egy 11-cst nem érlékesitetl. Góllövök! Pan- 
berger (2), Koletics, ill. Szandalszki, Lendvni.
— .V. Pamntlpar—Pilléi 3:3 (2:1). Nagyszom- 
bnt-u., j. v. Kraft. Durva mérkőzés, reális ered 
inéiiv. Baumgorlen, Döntök, Koterba kiállítva. 
Wejszberger (Pamut) megsérült.

II. osztály:
Izsák—Djp. Posztó 3:0 1;0). Békp-u . j. V. 

Arányi. — Radiátor—Shell 1.0 (OO) Gvömrői- 
ut. j. v. Cscprcghy. — Müller—Engel 4.1 (2:1). 
IRAK p„ j. v. Istenes. — Révai — llandlcr 0:0 
(2:0). Gázgyár, J. v. Törők,

Liga dij:
Chinoin II.—Dantibla II 1:0 (0:0,. URAK p . 

j v. Engel. Jntagyár—Reic.h Zsinórgyár u.o 
(1:0). Népsziget, j. v. Tausz. F.

A KERÉKPÁROS világbajnokságot 
V1JVER NYERTE.

A Koppenhágában megrendezett kerékpáros- 
világbajnokságul Vjjver (holland} nyerte Geor< 
get (francia) előtt.

A CSEHSZLOVÁK FUTBALLBAJNOKSÁG 
DERBIGYŰZTESE A SPARTA

Prágából jelentik: Sparta—Slavia 2:( (2:1), 
Huszezrr néző. Viktória Ziskov—Viktória Pil- 
sen 9:9, SK Pihen—Prostejov 7:4 (3:1). Mo- 
ravska Ostrava — Bratislavn 4 1 (1:1), Pardublta 
r— Nahod, 2:1 (0:0).

NÉ.WTTORSZÁG 118:77 re LEGYŐZTE 
Al’SZ 1'RIÁT ATLÉTIKÁBAN

A 7000 Jtiéző előtt lefolyt versenyen a jobb 
eredmények-; 110 m. gát: Wegncr 14.7 mp., 2')0 
m-: Borchmeyer 21,8 mp., 400 m - Roberls 48.9 
mp., 10 km.: Musik (os:lrák) 31:38,8 mp. (osz
trák rekord.)
A CSEHSZLOVÁKOK VEZETNEK TENNISZBEN

Pöstyénből jelentik: 
Középeurópai 
Csehszlovákia 
szúg ellen.

A magvar csehszlovák 
Tcnniszkuna-mérkőzések 

3úl arányban vezet 
R&zletcs eredmények: 

Taska—Szigeli-Dailos 6:3, 6:2, 6:2, \ 
P.lhovski 7:9, 6:3, 4:6, 6:1, 6:2.

BALSIKER-SOROZAT AZ AMMERSEEI VI- 
TORMZÖ VERSENYEN, Az Oltó vitorlázóinak 
nemzetközi versenyében a magyar résztvevőket 
sorozatos balszerencse üldözte. Egyik csapat 
íem ért el helyezést.

Kovács második Párisban

:i

Pária, augusztus 22.
(A Hétfői Napló tudósilójának telefonjelen

tése.) A colombcsl fitmliónban huszonötezer 
főnyi közönség előtt nyitották meg a főiskolai 
világbajnoki küzdelmeket. Az ünnepélyes meg
nyitás során <i francia e.sapjil után felvonuló 
magyar gárdát tüntető meleg tapssal üdvttzöltc 
a közönség.

A legnagyobb érdeklődéssel várt négyszáz- 
méteres gátfutás nem hozott magyar sikert. 
Kovács verve maradt attól a Pattersontól, kit 
néhány héttel ezelőtt fölényesen legyőzött. Vár
szegi mélyen formáin alatt didiott és Józsával 
együtt harmadik helyen végzcCf.

Az eredmények:
400 méteres gátfutás: Világbajnok: Patterson 

USA 52. 5 mp.. 2. Kovács 58.4 mp.
Gerelyvetés: Világbajnok:.......................... *

71.22 m. 2. hsa feszt) 66.75
64.10 m.

Diszkoazvetés: Világbajnok Carpenfrr
47.57 m, 2. Noel francia 47.00 m. 3.
45.11 ni.

PÁRISBAN NÉMETORSZÁG VEZET. Á pá
risi főiskolai bajnokságban az eveaés és a 
vívószámok után a pontverseny állása a követ
kező: 1. Németország 17.3 pont. 2. és 3. Magvsr- 
nrszág és Lengyelország 28—28 pont. 4. Fran
ciaország 19. pont. 5. Belgium 14 pont. 6. 
Anglia 2 pont. 7. Csehország 1 pont.

.Xekknreh (finn) 
m. 3. Várszegi

USA 
Józan

Barátságos futball eredménvek: SzFC-Szom- 
batlielgi Haladás 2:1 (1:0). SzSE—SVSE 31 
(1:1) SSE—SIiTG 1:1 (1:0).

Süketnéma atlétikai olfmplász. 1 
délután rendezték meg a MAC-pályán 
zetközi süketnéma atlétikai 
senyt Franciaország r.verli 
második Magyi 
gyclorszóg

A berni
Caracciola 
.4 magyar

Az NSC 
jegyében

Vasárnap
i a nem- 

liiketnéma atlétikai viadalt. A pontver- 
anciaország iiverle meg 39 ponttal, 

irország 33 pont, harmadik Len- 
29 pont.
nemzetközi nngydijas autóversenyt 
nyerte 2 óra 17 p 39.3 mp idővel. 
Hartmann a tizedik helyen végzett. 
úszó versenye. Hatalmas mezőnyök

. . . folyt le nz NSC II. osztályú uszóver- 
senve. Legjobb eredményt 800 méteren Kőrössy 
(UTE) értő cl, ideje 11:4*J  mp.

Kalocsa gyözbtt n Duna-Tiazaközl sárosak 
Ifjúsági iiszóvcrsenyén. Az eredmények köze
pesek, csak Aba.v—Npmes II. 100 ni ifjúsági 
1.17.4 mp-es eredménye emelhető ki. A pont
versenyben: 1. Kalocsa 58 pont. 2. Kunszent- 
njiklós 55 pont. 3. Kecskéinél 27 pont.

*
llauser Béla, a régi kispesti ftilballvczér Du

dásnak. az egykori válogatott hálvédivk ven
déglőjében borozgatoll Jó ideig hallgatta a ci
gányzenét, majd magához kérte Dudást, a „lu- 
lajt“,

— Gyuhiskám, nagyon kérlek, szerződtess ka- 
lonazenét. La csak n kalongzcnil szeretem.

— Miért. Bé'a bácsi ’
— Mert a katonazene nem tányéroz.

*
Nemes kétévi szünet után uira Indult és győ

zött. A Székesfehérvári MÁV Előre kerékpórver- 
senvét a kél óla nem versenyzett Nemes, a 
Postás jeles versenyzője nyerte meg Adorján 
dőlt. Az eső miatt csak öt versenyző indult az 
első osztályban.

Az. FTC iflusági atlétáinak győzelme. A 
BBTE. MRTSE és FTC ifjúsági klubkozi ver
senyt az I’Tfi nyerte meg 4 4 ponttal 35.5 pon- 
főt elét! BBTE előtt. A verseny hőse Fulak- 
falvi, az FTC versenyzője volt, aki HJO-on 
116 mp.. lúvolugrásba.i 683 ciji. hárnpisugrós- 
bán 13.86 cin.-es eredménnyel győzőit, de még 
főbb számban is helyezve volt,

A Szombathelyi SE nemzetközi lenniszevr- 
tényé. A férllpáros döntőjében a Str:)ii|> fivérek 
6:1. 6:1, 6:1 arányban legyőzték a Csermák— 
Kun együttest.

A Pécsi AC uszóverrenye. A l’abinyi-vjjjdcr- 
dijas usróvei srnvl a Pécsi AC n.ve. ta meg a 
MAC elölt 25:20 ponlaránnvul. Az urediné- 
nvek: 100 in- gyors- Alias Nemes PÁC 60.8, 
40'1 m : Mak'árv 5.33 3, 2h0 m. mell; Fábián 
MAC 2 54.6 100 in. Imi: Kov. es PÁC LI9 I, 

m. 1. PÁC 10:18.2 mp., 2. MAG 10:18 4 
másodpere.
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Elsöprőm az MLSz-t,
ha ismét előjön az NBB tervével!"
— mondotta az amatőrvezér a futball 
legaktuálisabb kérdésében

_  Úgy éljek, nem merem Itt eldobni ezt a
szivarcsutkái! 

— ? ? ?
— Annyi Itt ■„szalma", félek, hogy tüzet 

csinálok ...

— Uffll fogom kezdeni — felelte nevetve Fo. 
dór —, hogy: hol volt, hol nem volt...

♦

A belügyminiszter legújabb határoznia 
dicseretremelló gyorsasággal érkezett meg 
az MLSz-hez és olyan állásfoglalást tartal
mazott a NBB-vel kapcsolatban, ami bizo
nyára

óriási feltűnést
leni. Megálhipitofla ii helügyminisz- 

a: MLSz az NBB egy esztendős 
itdyosan vétett a sport- 
azt is leszögezte, hogy n 

játszik az ele- 
másként nem, 
jövőben meg- 
f elállítására a 
elegendőnek a 

belügyminiszter, ugv határozott, hogy jobb 
meggyőződése ellenére kivételesen elnézi az 
MLSz-nek a furcsa halogatást, hozzájárul 
alihoz, hogy jövőre állítsák fel a B osztályt, 
de ennek szabályait legkésőbben április 1-ig 
már be kell nyújtani a minisztériumhoz.

Ez a határozat a legnagyobb megnyug
vással tölthet cl minden komoly sport
embert, mert kitűnik belőle, hogy

a minisztérium éppen a fiitbullpoliti
kosokkal üzemben a sport pártjára ál

lott
•gészsége.s fejlődésére.

ismert amatőr 
napnál világi-

fog kelt, 
tér, hogy 
elhalasztásával 
szerűség ellen é: 
sportpolitika káros szerepet 
ven sport rovására s ezt lia 
.szabályinódosilással kell a 
gátolni. Minthogy az NBB 
llátralávő időt nem tartja

és ügyel nz
Annál feltűnőbb lesz az 

vezér állásfoglalása, nini a 
■abban bizonyítja azt

a kétszínű játékot, 
ami az NBB egyéves elhalasztása 
zajlott.

A vehemens kirohanásairól és 
lan opponálásairól ismert amatőr 
kor kérdést intézlek hozzá, hogy 
vábbi álláspontja a 
következőket felelte:

— A harcunk első része már eldőlt. Az 
NBB-t ebben az esztendőben már nem való
sítjuk meg. A továbbiakra nézve pedig ki
jelentem, hogy

akár egy hónap múlva, akár egy év 
mulva jönnek Ismét elő ezzel u tervvel, 
a sorsa hasonló lesz, mert ml semmi 
szin alatt nem egyezünk ebbe bele. Ha 
hatulml kérdést csinálnak ebből az 
Ügyből, akkor én Is könyörtelen le
szek — mondotta széles és kifejező 
gesztussal — és elsöprőm ezt az MLSz-t, 
ha továbbra is forszírozza az NBB 

tervéi.
Az NBB-t a belügyminiszteri határozat 

sz< ríni az MLSz köteles lesz jövőre meg 
csinálni, igy tehát a nyilatkozatnak ez az 
erélyes része alighanem teljes kudarccal fog 
végződni, mert lehet az, hogy az amatőr 
alszövetségek a mai gyenge kezű MLSz-t el 
tudják söpörni, de még csak az álmukban 
sem juthat eszükbe az MLSz helyeit is cse
lekvő belügyminisztériummal ujjat huzni.

sulvos
Az MTK legendás csapata, amikor híre már 

bejárta a nagyvilágot, a következő „vicces 
Mikii" középpontjába került. A Törekvés ellen 
kellett volna bajnoki mérkőzést játszania va
sárnap, ugyanakkor pétiig lekötött nemzetközi 
mérkőzése is volt. Az MTK a kettős kötelezett
ségeknek úgy telt eleget, hogy a Törekvés ellen 
kiállította i» II. csapatát s a sztárjait pedig a 
külföldi ellenféllel eresztette össze. Mimikét csa
pat győzött, de utána óriási vihar keletkezett. 
A Törekvés joggal telt panaszt, hogy a dölyfös 
M I K lebecsülte és megszégyenítette azzal, hogy 
ellene csak a II. csapatot játszatta.

összeült a kupnkhinúcs, megállapították, hogy 
nz M IK nem viselkedett sportszerűen és a ha
sonló esetek elkerülése végett szabályt nlkollnk, 
amely kimondotta, hogy bajnoki mérkőzésre 
minden egyesület a legjobb csapatával köteles 
kiáltani. Ez a szabály évtizedek óta egyik sarka
latos törvénye volt a futballnak. Érthető, sport
szerű. logikus és helyes törvény.

Most mégis kimaradt a szabálykönyvből!
Az MI K a legutóbb felhatalmazást adott egy 

bizottságának, amelynek elnöke Nádas Ödön, 
hogy egyeztesse a szabályokat és nyomassa ki 
ujia. A bizottság nekiült, a munkát elvégezte 
és kész az uj .szabálykönyv. A tapasztalt sport
vezérek azonban hiába keresték benne ezt a

Cseh Matyi nagyobb társasággal Harkány 
fürdő környékén egy kis hegyi kirándulásra in- 
dúlt. A társaság elemózsiával fölszerelve, a 
hegy felé tartott. A hegy lábánál Matyi he- 
megy egy kocsmába, hogy a társaság megbizá- 
sóból bort vásároljon. A kocsmáros meg. 
kérdi-

— Valami komolyabb, nehéz bort parancsol?
— Könnyű bort kérek — mondja Matyi —, 

mert a hegyre kell cipelni.

*
A Hungária és a bécsi Müller közötti tárgya

lások egy héten át tengernyi újságpapírt fo
gyasztottak. Állandó cikklénia volt: átszik-e a 
derbin Müller vagy sémi A Hungária vezetőié- 

___ \ 'i erre cél- 
"zott az epés drukker, amikor megkérdezte Fo
dor dr.-t:

— Hogyan fog az unokáinak a Müller-ügyről 
beszélni, doktor ur?
(HfiniffniiiiiiiitiiiiiHiiiiiBiintiiiin.'HiiniHiiuiiiiiiitiiiuiiniiniKuutíltiiiiiiHHHnHiJiiiniHiííHiiiiHiHiiutniiiiiHt ’iHttiniiiiiniinHDHHiiiiiHj

derbin Müller vagy sem? a riungaria 
I ginek nem volt könnyű dolga. Nyilván 

zott az epés drukker, amikor megkérő

szakadat
vezér mi
mi a lő

tt BB ügyében, akkor a

Motto.

Dornino nyerte

fontos dogmát, sehol sincs.
szabályslkkasztás történt,

eltűnt nz egyik lényeges tétel, holott a bizott
ság szabályok kihagyására nem kapott felhatal
mazást, mert ilyesmit csak a futball alkotmá
nyos szervei közgyűlés

E pillanatban még 
munkáját felületesen 
más, fontos szabályt

utján tehetnek meg.
nem tudják, hogy a 
végző bizottság hány 
adott át az enyészet

nek.
Kiszámíthatatlan bonyodalmak származhat

nak ebből, igy a többi között különösen abból, 
hogy az egyesületek jelenleg nem kötelesek a 
legjobb csapataikkal kiállni. Ha a bajnoki finis
re gondolunk, amikor az első és utolsó helyek 
forognak kockán pusztán amiatt, hogy melyik 
egyesület milyen csapattal lép a porondra, ak
kor beláthatjuk, hogy

ez n mulasztás alapjaiban rendítheti meg 
az egész bajnoki rendszert és kiszámítha

tatlan botrány okozójává válhat.
A hiányos és felületes szabálykönyvet tehát 

azonnal gyökeres revízió alá kell venni és újat 
kell kinyoinátni — természetesen inás bizottság 
utján és a régi bizottság tagjainak költségére.

A 3200 méter távolságú Elnöki dijban, annak 
ellenére, hogy a versenyt meglehetős lassú 
tempóban futották le, a favorit Borúra derű 
vereségével végződött. A legutóbb ugyanezek a 
lovak ellen nagy stílusban nyerő Balbinus- 
kanca, várásra lovagolva, megközelítőleg sem 
futotta igazi formáját s csak harmadik lelt a 
biztosan nyerő Dornino és a vezetőidként in
dult Skvtha mögött.

A nap versenyei egyébként végig reális ered
ményekkel zárultak. Nordland, Cifra és Sirató, 
mint favoritok nyerték versenyeiket, de Ave 
Caesar és a 19-es mezőnyben győző Babvirág 
is fogadott lovai voltak versenyeiknek.

Részletes eredmények:
I. Is! váll telki díj: 1. Nordlank (1%} Gutái. 

2. Bazsa Rózsa (5) Weissbach. 3. Művész (5) 
Tellschik. I-’. ni.) Ciro (134) Esch, Fék (25) 
Hevesi, Napnyugta (5) Schejbal, Lator (12) 
Hujber. 4 hossz, 6/< hossz. Tót.: 10:29. Helyre: 
13, 14. 21. Befutó: 115.

II. Kétévesek versenye: 1. Cifra (7:10) Gutái. 
2. Dankó Pista (2) Szentgyörgyi. 3. Top Hat 
(3) Csapiár. F. ni.: Blonde Kathrein (5) Schej
bal. Fejhosst, 2Yz hossz. Tót.: 10:16. Befutó: 
26.

Iff. Kétévesek augusztusi nagy handlcapja: 
1. Ave Giesar (1) Bihari. 2. Bric ó Brac (4i 
Nagy G. 3. Aratás (214) Klimscha. F. ni.: Diá
déul (6) Szentgyörgyi, Arizone (4) Gutái, 
Ábránd (4) Klimscha, Drusza (6) Csömöri. Fej
hossz, 1 hossz. Tót.: 10:82. Helyre: 14, 15.
Befutó: 377.

IV. Elnök díj: 1. Dornino (2) Gutái. 2. 
Skylha (5) Keszthelyi. 3. Borúra Derű (p) 
Tellschik. F. ni.: Cimbora (6) Szentgyörgyi, 
Moulin Bougc (6) Balog. 5/» hossz, Lá hossz. 
Tót.: 10:28. Helyre: 18, 30. Befutó: 203.

V. Handicap: 1. Babvirág (18) Klimscha. 2. 
Doboz (6) Pfendler.. 3, Minek (12) Horváth II. 
F. ni.: Napfelkelte (20) Lőkös. Hó (9) Simics, 
Holouan (12) Kolonics, Poző (4) Félix. Hozo
mány (10) Fctling K.. Alvajáró (6) Alt, Camélia 
(12) Gosztonyi, Csókos Julis (14) Bakonyi, 
Széltoló (6) Csömöri. Thenk you (12) Keszt
helyi, Hédié (10) Bihari, Pitvpalalv (5) Esch 
T._ Baka (20) Ribenszky, Borzas (10) Mányi, 
Cica (12) Kajári, Bonne nuit (10) Bihari II. 
2 hossz. Yi hossz. Tót.: 10:104. Helyre: 28, 39, 
81. Befutó: 793, 1542.

VJ. Kétévesek eladó liandicapje: 1. Kegyetlen 
(114) Klimscha II. 2. Hawaii (4) Schejbal. 3. 
Arra való (4) Alt. F. ni.: Cél (6) Csömöri, Pán-

az Elnöki dijat
cél (12) Kovács L, óhaj (4) Pfendler, Panama 
(12)'Mányi, Carola (6) Kajári. Fejhossz, nyak- 
hossz. 10:28, 13, 12, 14. Befutó: 10:104.

VII. Handicap: 1. Sirató (1 ’/<) Tellschik. 2. 
Aszfaltbetyár. (6) Gutái. 3. Gaffe (12) Kajári. 
F. m.: Adua (12) Schejbal, Bitang (5) Weiss
bach. Csatárió (8) Esch, Nanking (12) Keszt
helyi, Mák (6) Szentgyörgyi, Huascai- 
Klimscha, Rcsista (12) Gosztonyi, 
Mányi. Báthory (12) Bihari II.,

.. (21 
Lilla (16) 

............... . , Honvéd (8| 
Pfendler. 4 hossz, hossz., 10:25, 15, 14, 82, 
Befutó: 10:59 és 389.

Aug. 28-án és 20-én d. u. 8 órakor 
magyar Louaragyiat versenyei

A Kozma Ferenc emlékversenyt, szezon 
első nagy kísérleti jellegű versenyét futják va
sárnap Budapesten. A 16.000 pengős dijban az 
eddigi legjobb kétéves: Bobby találkozik néhány 
jó kétévessel és a háromévesek közül: Titok, 
Amoureuse és Podcbraddal.

★
A szombati versenynap főszáma: az Eszter- 

házy-dij a pálya legjobb öreg lovait szóllitja 
starthoz. A nevezettek közt vannak: Try Well, 
Borúra derű, Cimbora, Fűrstenbrauch, Cabala, 
Derűs, Bohó stb.

nerroi napló
Szerkesztik:

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

Szerkesztőség és kiadóhivatal: Ertsébet kartil 28. 
retefon hétköznap és vas. déli 12-ig: 1-303-96. Vas d. o. 
I órától (Aradi-u. 8. Globus-nyomda-: 1-100-43. 1-245-81. 
Vas. d. u. Wó-lól lapzártáig: 1-100-42, 1-100 43, 1-1H-44, 

1-245-81.
ELŐFIZETÉST AB: Egy évre 5 pengő. - EGYES SZÁM 
ára: Magyarország 10 fillér, Ausztria 20 Groschen. Irán- 
ciaország 1 tank, Jugoszlávia 2.50 dinár. Németország 
15 PL, Olaszország 1 líra, Bománia 5 lei, Cscbszlusákia 

1 ék.
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Tragikomikus rejtvény:
Hogyan csinál az MLSz 14 vasárnapból 16-ot

A kétmilliós Bécsben tiz csapat játszik 
nol||fgérl. az egymilliós Budapesten tizennégy. I 
Két mint egymás melleit, amely mindennél job- | a 
bán amellett bizonyít, hogy a bécsi futballpoli- 
tikól okos emberek irányítják. Itthon hiába volt 
az akció, a I I cs létszámot nem sikerült leszo
rít api s igy a bajnokság megindult a koldus- 
irton.

Meglehetősen fejetlenül mennek a dolgok 
mostanában s igy a többi kötött

teljes homály borit ja
azt « lényeges kérdést: mit szándékozik 
a: MIS: tomisszal" Arról van ugyanis szó, hogy 
az elnök határozott kijelentést telt:

■— .4 magyar válogatott részt vesz a világbaj- 
nokstígon'

Nincs okunk kételkedni nz el 
tatban és jólérlcsüllséghen. Ili 
megáll, akkor feltétlenül felmerül a probléma.

hogyan csinál nz MI.Si 14 vasárnapból
16 ot?

A számítás rendkívül egyszerű Május 22-éig 
be kel! fejezni a bajnokságot, ha kint akarnak 
tenni Párisban. Kezdeni hamarabb, mini feb
ruár 15. — aligha lehel. E két időpont közölt 
15 vasárnap van. köztük husvét, nmeivel időt
len idők óla az egyesületek nemzetközi méréséi 
számára tartan .k fenn. Marad tehát H vasár
nap. Viszont 13 bajnoki és 3 válogatott meccs 
összesen 16 vasárnapot igényel. Honnan veszik 
a hiányzó két vas.irnnpol? Mégcsak kölcsön
kérni sem lehet. Nem nmtfltl tehát más hátra 
minthogy hétkö:bcn is jiitsszanak De mlko«? 
A válogatott mérkőzések elölt a s’övelség nem 
engedhet ilyen játékot, mert kímélni kell a jó 
tékosnnvagof Válogatott mc< ; '- k után meg 
nem játszhatunk a nagvegyesülclek, nv rt akkor 
hátránnyal óllnnénnk ki ellenfeleikkel szem
ben, akiknek játékosai nem vetlek részt n váló

a baj-I gátolt mérkőzés ,,strapáiban “ Tehát mikor? Az 
ennégv. utolsó 4 héten. Paris előtt, hat meccset játszani 

' válogatottakkal, ha kézenfekvő is, roppant 
Iga és veszedelmes dolog.
Itt áll tehát a lecke, amire senki sem gondol, 

pedig meg kell oldani már most, ha a rendsze
res készülés látszatát fenn akarja n szövetség 
tartani. Ez nem csak nz MLSz ügye. ítészük van 
benne az egyesületeknek is és joggal várnak 
feleletet már most, amikor még van idő a vi
tára.

tenni
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NEVETŐ SPORTNAPLÓ
Szűcs Gyuri, az Újpest tengelye, aki a játé

kán kívül áldott jó szivéről is híres, az újpesti 
pálya elölt egy mezítlábas rikkancsgyerektől 
Hét fái Naplót vásárol. Lefizeti a tiz fülért és 
végignéz a rongyos gyereken. Szivében föl
ébred a részvét és barátságosan megkérdezi a 
fiút:

— Hányán vagytok ti odahaza?
— Tizen, kérem szépen.
— fis hány szobában laktok?
— Ef/i/ szobában!
— Ejha! — mondja Szűcs összefacsarodott 

szívvel. Azután kivesz a tárcájából még egy tiz- 
fillérest és odanyujtja a gyereknek:

— Itt van fiam szólj az anyádnak, hogy 
vegyen ki nagyobb lakást. ..

♦
Salamon Béla, a Hungária vezérdrukkrrc, n 

Bnlnlnn hils habjaiban hevert ki azt a sok 
bosszúságot, amelyet egy éven keresztül óko
rait a I edscnc csapata. " .... __L__ _
fialva pihen ■ siófoki strandon ■ bemondások 
nagymestere. Amikor meglát, panaszkodni 
kezd:

Csendesen, szivaroz.

Megfejtésül beküldendő a regény címe és dióhéj tartalma.
VÍZSZINTES:

I. Több mint 200 éves, vi
lághírű regény dióhéj tartal
ma. (A regény címe a függőle
ges 1-ben megtalálható).

II. Fordított lánynév. 12. A 
napilapok gyakran az első ol
dalon hozzák az innen érkező 
újabb híreket. 13. Ezen a he
lyen. 14. Gyakran lehet áruló. 
15. Egy bizonyos tulajdonság
ban hasonlít az éremhez. 16. 
Kitör és „ezt" kér. 17. Fanyar 
az ize. 18. Ki az? falun. 20. 
Kicsinyít. 21. Kedves és régi 
ismerősöm. 22. Mister röv. 23. 
Nyelvtani szó. 24. Nyitott 
szemmel ügyel. 25. Kés jel
zője. 28. Sok egyenlő méretű 
fogból álló mezőgazdasági esz
köz. 27. Azonos betűk. 29. 
Angol Runév. 30. Abc része.
31. Nem vesz róla tudomást.
32. Talp fele. 33. Abc része. 35. 
Csatorna. 37. Vissza: szüksé
ges. 38. Az ilyent oldalról 
nyomja valami. 39. Szíriában 
és a középső Eufrátcsz vidé
kén beszélték ezt a nyelvet. 
40. üt. 41. Arról a szigetről 
való, ahol Napokon a „száz 
nap" előtt száműzetésben volt, 
magas hullán — angolul.

40. Tenger és

FÜGGŐLEGES:

1. Kérdés, mely hasonló ehhez: Létczik-c 
olyan ember, aki ne ismerné Gulliver utazásait? 
Ebben a kérdésben meg van a felelet arra is. 

hogy mi annak a regénynek a címe, amelyiknek 
dióhéj tartalma a vízszintes 1.) 2. 1919-ben hall 
meg ez az író. 3. Van-e. ki nem szereli az ilyen 
patgól? 4. Tank fele. 5. Egyik minisztérium 
6. A!:|!n 111 7. Lmeri pol likaj rövidítés. 8 A

múlt időből ismerjük. 9. 1918 óla főváros. 1®- 
Hetek közepe. 12. Csőcselék. 13. Fele'clcini 
vége. 15. Olasz falu a Po síkságán, (Napokon 
1900-ban verte meg itt az osztrákokat.) 1®- ' 
pengős előde. 17. Ebédnél a háziasszony 
mondja. 19. Sok tagja van s lassan halad. 21- 
Azonos belük. 22. Kiváncsi felesége voU. 2®- 
Előre. 28. Tinta — angolul. 29. Filmszínész”®1 
keresztnév. 31. Kötőszó. 32. Szövésnél font”*-  
33. Kémlel. 34. Vissza- megszünteti nz égést 
Mostani. 36. Az „én" I igy Írtak volna Rómá
ban. 38. Ö — németül 39. Ismert prepozíció.

GBÁTZER JÓZSII
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