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Merénylet Eckhardt Tibor vonata ellen
Halálos családi dráma Kőbányán

Egv szerelmes kertész 
gyilkolta meg maricát 

a szép budai szobaleányt
A főkapitányság bűnügyi osztályán va

sárnapra virradó éjszaka végig világosak 
maradtak az ablakok. Dr. Dóra Sándor 
főkapitányhelyettes és dr. Krizsanec Kál
mán rendőrkapitány irányítása mellett 
egész éjszaka folyt a munka, hogy mielőbb 
fényt derítsen a rendőri nyomozás a 
Dezső-ntcai villában történt rejtélyes gyil
kosságra. A fárasztó éjszakai munka meg
hozta az eredményt,

vasárnap reggelre a rendőrség kinyo
mozta a tettes személyét

és most már csak a szökésben lévő gyilkos 
elfogatása maradt bátra.

Véres ujjlenyomat
Szombaton délután félöt óra tájban fe

dezték fel dr. Sikabonyi Antal, a Nemzeti 
Múzeum főkönyvtárosának Dezső-utca 4. 
szám alatti villájában a gyilkosságot és

a rendőri bizottság gyanúja már az első 
percekben is olyan személyre irányult, 

aki bejáratos volt a vljlába, 
aki ismerőse volt az áldozatnak, a 23 esz
tendős Molnár Mária szobalánynak.

órák hosszat dolgozlak a helyszínen a 
rendőri bizottság tagjai. Mindenekelőtt azt 
igyekeztek megállapítani, hogy a tettes nem 
hagyott-e maga után valami áruló jelel. 
ami esetleg megkönnyítené a nyomozást.

Többször is átkutatták a cselédszobát, 
ahol a gyilkosság történi, majd

reflektor fénye mellett az udvaron lf 
alaposan körülnéztek, azonban arra a 
megállapodásra jutottak, hogy a tettes 
után csak egy véres ujjnyom maradt, 

amelyet a cselédszoba szekrényén találtak.
A daktiloszkopus rövidesen elkészítette 

az ujjlenyomatot és az éjszak i folyamán 
utánanéztek a bűnügyi nyilvántartóban, 
hogy nem ismerik-e fel benne valamelyik 
reRi bűnöző ujjlenyomatát. Ez a munka 
azonban nem vezetett eredményre, a gyil
kosság színhelyén talált ujjlenyomat tehát 
olyan személytől származott, aki büntetlen 
előéletű volt eddig.

A detektívek sorra jártak a környékbeli 
házakat és mindenütt érdeklődtek, hogy 
nem-e láttak valakit bemenni pénteken éj
szaka vagy szombaton délelőtt a Dezső- 
Wcai villa kapuján.

ESy barna fiatalember...
A budai villák lakói meglehetősen el van

nak zárva egymástól és legtöbbjük még a 
közvetlen szomszédját sem ismeri A csc- 
lédleányok azonbnn hamarabb összeismer- 
berkednek és ezek közül kelten emlékeztek 
arrn, hogy

Pénteken az esll órákban látták Molnár 
Máriát és emlékezetük szerint egy 

barna fiatalember társaságában volt, 
"kivel mtr miikor U látlík.

A leány nem volt közlékeny természetű 
és igy a szomszéd villa alkalmazottai nem 
tudták, hogy ki az a fiatalember, akivel 
mutatkozni szokott.

A további nyomozás a szerencsétlen ál
dozat hozzátartozóinak 
felkutatására irányult. Családtagjai közül 
senki sincs Budapesten, ellenben megtalál
ták legjobb barátnőjét, Hamar Róza varró
nőt, akit azonnal behívtak a főkapitány
ságra. A leánnyal ment egy férfiismerőse, 
Ginderi László akkumulátorszerelő is.

Alig kezdték meg kihallgatásukat, máris 
kiderült, hogy

a rendőrség kitűnő nyomra bukkant, 
mert a varróleány és Ginderi sűrűn 

voltak Molnár Máriával
és ők voltak azok, akiket legtöbb i 
belcavatott.

Elek Ferenc 
és Marica gyUrllje

Ginderi vallomása során
felhívta a rendőrség figyelmét Elek 
renc 22 éves kertészlegényre, aki 

varolt a leánynak 
és a fiatalember gyakran dicsekedett 
hogy Marira — mert igy becézték ismerő
sei a szobalányt —, milyen szerelmes belé, 
mennyi ajándékot adott neki és attól tart, 
hogy a lány azt hiszi, hogy ö tényleg el 
akarja venni feleségül.

Ginderi pénteken délelőtt találkozott 
utoljára Elekkel. A kertészlegény

súlyos arany pecsétgyűrűt vett elő a 
zsebéből és dicsekedett, hogy az értékes 

gyűrűt Markától kapta, 
sőt este még 50 pengőt Is fog kapni tőle. 
Ettől az időponttól kezdve többet nem ta
lálkoztak vele.

A detektívek valóságos hajtóvadászatot 
indítottak a kertészlegény után, megállapí
tották, hogy

nincs rendes bejelentett lakása a fővá
rosban, barátainál, Ismerőseinél szo
kott aludni, de péntek este óta sehol 

sem mutatkozott.
Utoljára egy Irányi-utcai vendéglőben lát
ták. Oda többszőr be szokott menni és pén
teken is olt ebédelt. Ebéd után már elboroz- 
galott, újságokat olvasott és egyszer csak 
tréfásan odaszólt a pincérnek:

— Figyeljék ezután a lapokat. Rövide
sen olvasni fogják, hogy eg.v Mária nevű 
nővel valami nagy dolog történik. Ne 
gondolkozzanak sokáig, menjenek a 
rendőrségre, mert én leszek a tettes.

A pincér azt hitte, hogy kissé ittas álla
potban lévő és különben is dicsekvő termé
szetű fiatalember most is dicsekszik, de az

és barátnőinek a

ügyébe

Fe- 
ud-

azzal,

szcui iiuinieiiívci .. ....... n........... ..
még egyszer megismételte előbbi szavait, hardt nagy beszédben hangoztatta, 
sőt távozása után egy {fordulóponthoz érkezett a magyar p

ven-

számolócédulát találtak az asztalon, 
amelyen Elek Ferenc Írásban is meg

ismételte kijelentését.

Az eltűnt fénykép
Délután négy óra tájban távozott a 

(légióból és azóta olt sem mutatkozott. A 
rendőrség megtudta azt is, hogy a fiatalem
ber nemrégen egy bekeretezett fényképpel 
ajándékozta meg Molnár Máriát. Ez a kép 
a leány ágya fölött függött a falon.

A kép a gyilkosság után eltűnt a falról 
és a szekrényen lévő véres ujjnyom is 
azt igazolja, hogy a gyilkos, aki a 
rendőrség szerint nem lehetett más, 
mint Elek Ferenc, borzalmas tette után 
a leány holmijai közül eltüntette leveleit 

ég fényképeit.
abban a hitben, hogy akkor nem fognak rá 
gyanakodni.

A rendőrség természetesen a gyilkosság 
indító okát még nem tudja. Ennek a meg
oldását a gyilkos vallomásától várják. Való
színűnek tartják, hogy szerelmi háttere van 
a dolognak.

RédlékSrOzés!
Vasárnap délben egyébként a főkapitány

ság rádióállomása rádiógramot udott le az 
összes vidéki hatóságoknak, amelyben rövi
den közli a Dezső utcai gyilkosságot, és 

felkérik a vidéki nyomozóhatóságokat, 
hogyha bárhol feltalálják Elek Ferenc 
ncwyorki születésű, 22 éves, nőtlen ker

tészt, azonnal vegyék őrizetbe 
és értesítsék a budapesti főkapitányságot.

A gyilkossággal gyanúsított fiatalember

Az őrült eszmeáramlatokról 
beszélt Eckhardt Zalában

be-

Zalaegerszeg, szeptember 5.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Eckhardt Tibor vasárnap meg
kezdte kétnapos zalamegyei szervezőkörut- 
ját. A kisgazdapárt vezére, valamint több 
képviselőtagja vasárnap öt községben be
szélt.

Szcpctneken többek közt Matolcsy Má
tyás kijelentette, hogy gróf Festetics Sán
dor a hitbizományi reform ellen beszélt és 
ilyen embertől nem lehet szociális cseleke
detet várni. Eckhardt azt hangoztatta, hogy

külföldről nemcsak gondolatokat Im
portálnak nyilasaink részére, hanem 
röplratokat, sőt esetleg anyagi eszkö

zöket U.
A Lenti községben tartott gyűlésen Eck- 

.......................................... . My 
magyar politika.

1G2 centiméter magas, egyenes testtartásu, 
fekete szúró szemű, érzékies vastag szájú, 
pirospozsgás arcú, fekete hajú, fekete baju- 
szu, jobbkarján tetoválás jele látható. Elek 
Ferenc legutoljára világosszürke ruhát, hal
ványkék inget, sárga félcipőt viselt, kalapot 
nem szokott hordani.

A nyomozás eddigi adatai szerint, a fia
talember

Debrecenbe, vagy Berettyószentmár- 
tonba szökött,

ahol rokonai vannak.

Öngyilkosságra készült 
Molnár Márta

Vasárnap a késő esti órákban érdekes 
fordulat áloltt be a Dczső-utcai gyilkosság 
ügyében. Megjelent a főkapitányságon Ha
mar Róza, a meggyilkolt Molnár Mária ba
rátnője és meglepő vallomást tett.

Elmondotta, hogy barátnője már több
ször foglalkozott öngyilkosság gondo
latával, mert szerelmi csalódás érte.

Legutóbb, pár nappal ezelőtt, augusztus 
29-én is halálraszánta magát. Ekkor előál
lították a rendőrség életvédelmi osztályára,

— Nekem Mária 15 pengőt ígért, hogy 
vásároljak számára revolvert — mondotta 
Hamar Róza. — Lehel, hogy tényleg szer
zett magának revolvert és az ő felkérésére 
követte el a gyilkosságot Elek Ferenc.

A bűnügyi osztály detektivjei most ellen
őrzik Hamar Róza vallomását, de ettől füg
getlenül tovább áll a hajsza Elek Ferenc 
kézrekeritésére.

A nép csak abban fog bízni, aki megadja 
jogait. A nyilaskereszt diktatúrát hirdet, 
azt hirdeti, hogy azért nem boldog a ma*  
gyár, mert nem parancsolnak neki eleget. 
A magyar nép életéhez sem ragaszkodik 
annyira, mint szabadságához. Ha nem 
volna ma külföldön divatja ennek a hó
bortnak, a diktatúra hirdetésének,

szégyelnék magukat azok a magyar em
berek, akik a nyilaskeresztet választot

ták,
amely annyira idegen, annyira bűn, any- 
nyira távol áll gondolatvilágunktól. Az az 
eszmeáramlat, amely Németország felől 
hoz ide a szél, csak kötelességeket ismer és 
a jogokból nem ad semmit. Nem a pa- 
rancsuralom, hanem a titkos választójog 
az orvosság.

Hangoztatta, hogy azért járják az orszá
got, mert ébren kell tartani a nép lelkében
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az öntudatot. Nem engedik, hogy s telkekbe 
belel költözzön a kishitűség, nmely nyáj 
módjára tereli a népet és azt hirdeti, hogy 
elég egy okos ember ebben az országban, a 
többi pedig hordja a téglát. Mi

nem akarunk téglahordó rabszolgák 
lenni,

ezért kell nevelni a népet és ezért kell Zala- 
megyéből is kiszorítani ezt a nyilaskeresztes 
hóbortot, amely nem méltó a szabadságsze- 
rcfö néphez.

Így folytatta ezután:
Keresztény n ml politikánk, mert nem 

gyűlölködő. Nézzék eteket at árúit eszme
áramlatokat, amelyek

faji alapon más fajtáknak úgyszólván 
kiirtását hirdetik,

•zt a faji gondolkodást Ismerjük az ezer év 
e'ötti magyar történelemből. Ez a pogány 
faji öntudat, amely mindenkit legyilkolt, nkí 
nem volt magyar fajú. Ezután jött Szent 
István és megtanította n nemzetet a keresz
ténységre. A barbár gyülölethirdetés a ká
linbötő vélemények fejbeverése, a izabad- 
ság elgázalása, a politikai ellrn/élnek ágy
ban való lelóvöldőtése nem keresztény poli
tika.

Gyűlést tartott még a Kisgazdapárt Lcte- 
nyc, Zalabaksa, Gutor földje községekben is.

A kormányzói pár 
a Comói-tavon

Cximo, szeptember 6.
A kormányzói pár n nini napon motor

csónak-kirándulást telt a ComoLlavon és 
ellátogatott Bcllaglohu. Este Horthy kor
mányzó és felesége visszatért Ccrnobbloba 
és az éjszakát Ismét a Villa d'Esteben töl
tötte.

közelharc
a boxeres beérővel 

egy SMor-íéri 
lakásban

Gyarmati László magántisztviselő, aki a 
Sándor-tér 3. számú ház földszintjén lakik, 
szombaton este tiz. óra tájban, amikor haza
tért lakására, az előszoba ajtaját nyitva 
találta és

az clőSBOlrában egy ismeretlen férfivel 
találkozott össze.

A kopottruhás, sapkán férfi, amikor megpil
lantotta Gyarmatit, rátámadt, bokszért vett 
elő a zseléből és kétszer fejbesujtotta a la
kás tulajdonosát.

Gyarmati nz erős illésektől megtánto- 
rodva, a falnak dőlt. Közben a betörő, 
felhasználva az alkalmat, kirohunt az 

utcára.
A magántisztviselő csakhamar utátinsle- 

telt, fellármáftla az Utcát és több járókelő 
segítségével üldözőbe vették n bokszercs be
törőt. l’órprrces hajsza után a Hákócziáéren 
sikerüli utólérni az üldözött embert, 

elfogták és rendőrnek adták át.
A rendőr össrtkölötvo n főkapitányságra kí
sérte az elfogott betörőt. Ott megállapítot
ták, hogy Dösslrr Károly a neve, húszéves, 
ru.oltmullu sinbósegéd. Letartóztatták.

1 perces tökéletes 
bot ot vójkoxds 
"víz, szappan, 
ecset nélkül a

arcápoló gyors
borotvakrémmel. 
Nem pattan fel, 
nem ég az arcbőre 
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Darányi nagy

Hajduböszörmény, szept í.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon- 

jflentése.) Darányi Kálmán miniszterelnök 
szombat óta résztvesz a Hajduhéten. Szom
baton este Hajdúszoboszlóban, Izgalmas ese
mények játszódtak le, amenyiben

a város négyes hintáját, amelyben a 
miniszterelnök is tilt, elragadták a meg

vadult lovak
és a tömegsrerencaéthnséget csak két bátor 
rendőrtiszt akadályozta meg, akiknek sike
rült félrerántaniok a lovakat s Így az ut- 
menti cölöpsorba vezetve megállítani a hin- 
tót. A miniszterelnök ezután autón folytatta 
útját.

Vasárnap Hajdúböszörménybe érekezett a 
miniszterelnök, Lázár Andor Igazságügymi
niszter, államtitkárok és képviselők egész 
sora kíséretében. Hásó István alispán üdvöz
lésére hangoztatta Darányi, hogy milyen 
Örömmel jött a Hajduhétre. Ezután istentisz
teleten vett részt a református templomban. 
Tatnády Nagy András államitkár Bocskay 
Istvánról mondott beszédet. A kiállítás meg
tekintése után a városházád elhangzottak az 
üdvözlő beszédek, majd

a miniszterelnök szólalt fel
és mindenkelŐtt kijelentette, hogy eszeágá- 
ban sem volt, hogy politikai beszédet mond- 

•1

Németországban kisiklott 
egy zarándok vonat: 
tizenkét utas meghalt

Düsseldorf, szeptember 5.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon jele ntése.) Vasárnap reggel egy zarándokvonal, 

amely Koiunicrskircheuből Kevlaar felé tartott, Hol/.heiin állomáson klslklolt. A moz
dony és négy kocsi felborult, három vágón pozdorjává tört. A szcncsétlcnségnek ed
dig tizenkét haloltja van, tizenkettőn súlyosan, huszonötén könnyebben megsebesültek. 
A vizsgálat még nem tudta tisztázni a katasztrófa körülményeit.

Összeomlott a japán oHenziva
Japán életbeléptette a blokádot

Tokió, szeptember ö. i
Vasárnap a japán képviselőházban Ilirota 

külügyminiszter a japán—kínai háború ;
előzményeit ugy Állította he, hogy a kínai 
csapatok váratlanul megtámadták a japán 
seregeket. Azt hangoztatta, hogy

az angol, frnneia és amerikai kísérletek 
nem vezethetnek eredményre.

Hasonló szellemben beszélt a japán mi
niszterelnök Is. Japán egyébként hivatalo
san közölte, hogy fentartja magának a jo
got, hogy a kínai vizeken minden kereske
delmi gőzöst feltartóztasson.

A japán-kinal háború frontjain 
tovább tart a japán offenzlva össze

omlása,
a Ilonéin—pukaui vasútvonal mentén a ki-1

•írni —

Ostromállapot
a FOidkSzi-tengerenl

Párig, szeptember 5.
At egész világ érdeklődésének középpont

jában n kiiszllbönálló földközitengeri érte
kezlet áll.

A francia és nz angol kormány között 
teljes elvi megegyezés jött létre 

nz értekezlet programja, lebonyolítása és 
célkitűzései tekintetében. A lapok szerint 
azonban még folynak a tárgyalások n Qual 
d'Orsa.v és a loreign Office között, hogy a 
meghívókat mely államok kormányaihoz 
juttassák el, A Géniben vagy a népszövetségi 
főváros környékén megtartandó értekezletre 
meghívandók listáját még nem állapították 
meg, a azétkilldendö meghívók szövegét 
azonban már megállapították.

Ixmdoni jelentés szerint az angol kor
mány a következő három pontból álló ja
vaslatot kívánja előterjeszteni a földközi
tengeri értekezleten:

beszéde
a Hajduhéten 

Jón. At öntözési kérdéseket hmertstte, majd 
különböző

tarifakedvezményeket Jelentett be 
vasúti szállítmányokra. Közölte, hogy meg
építik a Hajdúság által sürgetett tiszapolgári 
hidat.

Elmondta, már annyira
előrehaladt az egységes búzatermesztési 

akció, 
hogy Indokolt, hogy a kérdésben állást fog
laljon a gazdaközönség. A minisztertanács 
elhatározta, hogy húst százalékkal leszállítja 
a kukorica tarifáját. Beszélt ezután az állat
tenyésztés különböző fontos problémáiról.

A miniszterelnök ezután a hajdumegyei 
szőlőtermelésről beszélt, majd a háziipar 
nagy fontosságára mutatott rá. Közölte, 
hogy Debrecenben uj középfokú gazdasági 
tanfolyamot kíván létesíteni. Ismertette a 
munkabérkérdéseket és kijelentette, hogy 
ahol a munkabérekkel uzsora folyik a mun
kás kárára, ott

nem fognak habozni, hogy megvédjék 
a munkásság érdekelt.

Résztvett Darányi miniszterelnök a köz
ebéden is, ahol ugyancsak felszólalt a haj
dúság két főerényéről: a szabadságszeretet- 
ről és a fegyelmezettségről.

a

naiak visszaverték a japán támadást.
A legnagyobb szenzáció erejével hatott az 
vasárnap történt hivatalos bejelentés, hogy
a japán hadvezetőség ostromzár alá he

lyezte az egész kínai partvidéket
és betiltotta a kínai hajók forgalmát. A nem
zetközi kikötök, igy Csingtau kikötője is ki
vételt képeznek. A blokád azonnal hatályba 
lépett.

A japán hadvezetőség, tekintve
a sangháji harcok eredménytelenségét 

és az offenzlva összeomlását,
most Dél-Kinára akarja áthelyezni a had
műveletek súlypontját és uj offenzivát ké
szít elő.

1. A földközitengeri hatalmak hajóhadai 
az egyezményt aláíró hatalmak valamennyi 
hajóját, amely a Földközi-tenger vizein tar
tózkodik, egyenlő mértékben támogassák.

2. Az értekezleten résztvevő hatalmak 
tengeralattjárói Is egy bizonyos meghatáro
zott Ideig nem hagyhatják el kikötőiket. 
Minden olyan tengeralattjárót, amelyet a 
Földközi-tengeren találnak, kálózhajónak 
tekintenek és elsüllyesztik.

3. A kereskedelmi hajók kíséretére nem
zetközi hajórajokat szerveznek, a Spanyol
ország felé hajózó hajóknak azonban iga- 
zolniok kell, hogy nem szállítanak tiltott 
árut fedélzetükön.

Ezek szerint tehát valóságos ostromállapot 
jön majd létre a Földközi-tengeren, hogy a 
jövőben minden kalóztámadást megakadá
lyozhassanak.

Valencia, ■ceptember 6.
A köztársasági kormány hadügyminisztere 

vasárnap a következő hivatalos jelentési 
adta kil

Aa északi harctéren a köztársasági csa
patok visszaverték a nemzetlek tárna 

dúsait,
amelyeket utóbbiak a noriega-boquelrlzól ut 
mentén indítottak. A buqueirlzól völgyben 
az ellenség a vidiagól magaslatokig nyomult 
előre. Ugyancsak visszaverték csapataink a 
páncél ut mindkét oldalán indított támadá
sokat és néhány hadállást, amelyet tegnap 
kénytelenek voltunk feladni, ujbói visszasze
reztünk.

Az aragóniai harctéren
a köztársasági csapatok egész nap tar

tották Belchllet
és a nemzetlek által még megszállva tnrtntt 
egyes házakat hatalmukba kerítették. A 
nemzetlek egy kis csoportja a templomba 
menekült, ahol még védekezik. Medianótól 
északra az ellenség erős nyomást gyakorol 
hadállásainkra.

Házkutatás
a szegedi nyilasok 
párthelyiségében

Szeged, szeptember 6.
(A Hétfői Napló tudósitójának telefonja 

leütése.) A szegedi ügyészség vezetője az 
utóbbi időben egyre jobban elburjánzó iz
gató tartalmú röpiratok miatt szigorú uta
sítást adott ki az alája rendelt hatóságok
nak, hogy fokozottabban ellenőrizzék a 
röplapok kiadóit és terjesztőit.

Vasárnap az ügyészség indítványára meg
jelent dr. Hamar vizsgálóbíró, a nyilasok 
szegedi párthelyiségében és házkutatást 
tartott. A párthelyiségben röplratot nem 
találtak, ellenben

lefoglaltak egy sokszorosítógépet, ame
lyet azonnal beszállítottak a szegedi 

rendőrségre.
A nyilasok tiltakoztak a lefoglalás ellen. 
Küldöttséget akartak meneszteni a szegedi 
ügyészség vezetőjéhez, erre azonban nem 
került sor, miután az ügyészség vezetője

semmiféle formában nem volt haj
landó

a megtörtént intézkedések megváltoztatás 
sfira.

Rablótámadás 
a Város
ligetben

A megtámadott asztalos
mester közelharca 
a négy utonállóval

Vasárnapra virradó éjszaka Károlyka 
Sándor asztalosmester hazafelé tartott a cir
kuszból Reitter Ferenc-utcai lakása felé. A 
Mutatványos-tér mögött a vasúti felüljárón 
ment át, mikor hirtelen négy boxerrel és 
bottal felfegyverkezett fiatalember fogta kö
rül.

— öreg Ide a pénzt, ha jót akarsz, — 
mondta vésztjósoló hangon az egyik.

Károlyka azonban nem ijedt meg, hanem 
hatalmas illést mért a fenyegelődző 

útonálló állkapcsára.
Az ismeretlen a következő pillanatban 
hangtalanul terült el a földön. Az éjszakai 
támadók a váratlan ellenállástól

megijedtek és futásnak eredtek.
Az asztalosmester utánuk iramodott. Az 
egyiket sikerült elfognia,

a leütött támadóval együtt a legköze
lebbi rendőrőrszemhez vitte őket.

Most derült ki, hogy a póruljárt rablók 
angyalföldi, kiskorú inasgyerekek. Előállí
tották őket a főkapitányságra, ahol kihall*  
gatásuk alkalmával megnevezték a másik 
két elmenekült támadót is, akik szintén 

kiskorú iparostanoncok.
Vasárnap délelőtt már mind a négy útonálló 
Suhanó a főkapitányságon volt. Beismerő 
vallomásuk után az Átmeneti Fiuotthonba 
vitték Őket. Az eljárás folyik ellenük.
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Elfogták az újpesti álarcos 
banditákat: az unoka bandája 
rabolta ki a nagymamát

Amerikai izü vakmerő álarcos rablás tet
teseit tartóztatta le vasárnap délben az új
pesti rendőrség A deteklivregénybe illő 
bűnügy szereplői fiatal emberek és ami a 
legmegdöbbentőbb a dologban,

a rablás értelmi szerzője az áldozat uno
kája, egy erkölcsi fertőben élő fiatal

ember!
Szombaton reggel egy minden tagjában 

remegő, kétségbeesett idős uriasszony jelent 
meg az újpesti kapitányságon és a bűnügyi 
osztály vezetőjét kereste. Az újpesti kapi
tányság vezetője fogadta az idős nriasszonyt, 
és meglepődve hallgatta végig előadását, 
amely idegizgató éjszakai élményeiről szólt. 
Váradi Aladárné 63 esztendős magánzónő, 
egy postafőfelügyelő özvegye, volt a pana
szos. Előadta, hogy Rákos palotán, az Eötvös- 
utca Í54. szám alatt lakik, saját házában, 
unokájával, a 21 esztendős Szemere Dezső
vel, akinek semmi foglalkozása nincs.

Álarcos banditák 
a hálószobában

— Pénteken este unokáin az újpesti mo
ziba ment barátaival — mondotta izgalom
tól remegő hangon az uriasszony — és csak 
késő éjszaka tért haza. Éjfél lehetett, amikor 
gyanús zajra lettem figyelmes. Felgyújtottam 
a villanyt, de nem láttam a szobában sem
mit. Nem mertem elaludni, ellenben mint 
mindig, ha valami baj ér, vagy valami bánt, 
imádkozni kezdtem. Alig mondtam el egy 
Niatyánkot, amikor a szomszéd szobából 
most már tisztán kivehetőleg, léptek zaja 
hallatszott. Ismét felgyújtottam a villanyt 
és ebben a pillanatban

két álarcos rabló hatolt be a háló
szobába,

mind a két bandita revolvert szorongatott a 
kezében. Odaléptek az ágyam mellé és a 
magasabbik álarcos erélyes hangon rám
kiáltott:

— Ha kedves az Hete, meg ne merjen 
moccanni, mert lelőjük!

— Én, a hatvanhárom éves, beteges, tehe
tetlen asszony, természetesen nem tudtam 
szembeszállni a banditákkal — 'folytatta 
Váradiné. — Nem tehettem mást, mint bele
nyugodtam a sorsba. Az álarcos férfiak 
felnyitották a szekrényeket és olyan ottho
nosan járkáltak a lakásban, mintha oda 
tartoztak volna. Amikor kinyitották a szék- 
Tényeket és

a kétezer pengő értékű családi ékszere
ket magukhoz vették,

gorombán rámkiállottak, hogy azonnal 
mondjam meg, hogy hol van a pénzem, mert 
azt is magukkal akarják vinni. Könyörögni 
kezdtem, hogy legalább a pénzem hagyják 
meg, hiszen öreg napjaimra nem marad be
tevő falatom, de ez a banditákat nem ha
tolta meg.

— Mi jól tudjuk mindenkinek a vagyoni 
viszonyait, ebben a. házban tízezer pengő 
van elrejtve! — kiáltott fel most már a 
kisebbik álarcos.

— Én erre mcgeskiidlcm, hogy nincs több 
pénz a háznál, mint 520 pengő és hogy az 
élelem megmentsem, ezt a pénzt hajlandó 
vagyok odaadni. Ezután megmondtam a re- 
volveres rablóknak, hogy a pénz a varrógép 
bókjában, egy imakönyvbe van betéve.

— öt darab százas és egy darab busz
pengős volt a lapok közé elhelyezve,

a pénzt zschrevágták az álarcosok, az ima
könyvet pedig a sarokba hajították. Ezután 
odasiettek az ágyhoz,

lábaimat, kezeimet összekötözték 
és odaerősítették az ágy lábához. Ez még 
nem volt elég, a takarót a fejemre gyömö
szölték, azután elmeneküllek.

A „hálás” unoka...
özv. Váradiné azután előadta, hogy 

nagynehezen sikerült levegőhöz jutnia, ad
óig fészkelődön, mig a takarót odébb tolta 
a fejéről, azonban

« kötelékek olyan erősen belevágtak ■ 
húsába, hogy nem tudott kiszabadulni 
fájdalmában hangosan zokogott. Félóra 

múlva érkezett haza unokája a moziból, 
aki kiszabadította kötelékéből, majd maga 

meglepődve érdeklődött, hogy mi történt, 
izgatottan fö]-alá járkált a szobában és azt 
° tanácsot adta a nagyanyjának, hogy más
nap reggel menjen be a rendőrsége és je
lentse be a történteket.

Az újpesti kapitányságon Szalag Ágoston 
öetektivfőfelügyel- csoportját bízták meg a 
nyomozással. Bravúros munkát végeztek,

P«r óm alatt elfogták ai álarcos rab
lás Összes tetteseit.

A detektívek Jól emlékeztek arra, hogy az 
*>noka, Szemere Dezső már egyszer-kétszer 
kerepelt különböző panaszokból kifolyó- 
•I a rendőrségen ás ast te tudták, hogy 

bár jövedelme nincs, mégis szeret költe
kezni, nőkkel mulatozni.

Vallutóra fogták a fiatalembert.
Szemere Dezső eleinte fölényesen válaszol- 
gatott a detektívek kérdéseire.

— Csak nem gyanúsítanak engem a do
loggal. Hiszen Váradiék neveltek fel és egy 
unoka nem lehet hálátlan nevelőanyjával 
szemben — mondotta.

Később azután már alábbhagyott fölé
nyességéből, amikor látta, hogy a detektí
vek nagyon is jól ismerik az egész élet
módját. Kivittek a moziba és megállapítot
ták, hogy tényleg ott volt egy fiatal leány 
társaságában. De az is kiderült rövidesen, 
hogy a moziból a Vasut-utcában lévő Hor- 
váth-kertbe ment, ahol két barátjával talál
kozott. Egy liter bort hozatak, az gyorsan 
elfogyaszották és közben izgatottan beszél
gettek. Távozás után

az utcán több szemtanu szerint vala
min osztozkodtak.

Szemere Dezső, amikor a detektívek eléje 
tárták ezeket az adatokat, nagyon meghök
kent, halottsápadt lelt, azután könnybelá- 
badt a szeme és elkezdett beszélni.

Rendőrkézan 
három fiatal rabló

— Most már tudom, hogy hiábavaló len
ne a további tagadásom,

Mindent bevallók,
mert magam is belátom, hogy igen nagy 
bűnt követtem cl — vallotta. Súlyosan vét-

-

Merénylet Siófoknál 
a trieszti expressz 
ellen, amelyen

Eckhardt Tibor utazott
Nagykanizsa, szeptember 5.

Szombaton éjjel 10 óra 20 perckor, ami
kor a trlcszt—római 1208. számú gyors
vonat Siófok állomást elhagyva Balaton- 
földvár felé robogott,

Szánlód állomás előtt a zsúfolt étkező
kocsi egyik baloldali ablaka óriási 

csörömpöléssel betört.
Az étkezőkocsiban, amelynek vendégel kö
zött több külföldi utas Is tartózkodott, pá
nik tört ki. az utasok ijedten ugráltak fel 
a terített asztalok mellől. Kiderült, hogy 

a pályatestről egy nagy darab kővel 
éretlen merényletet követtek cl a robogó 
gyorsvonat ellen és a bezúzott vastag 
ablaküveg szilánkjai valósággal ellep
tek több utast. Az egyik szomszédos 
asztalnál foglalt helyet Eckhardt Tibor, 

a független kisgazdapárt vezére, aki Né- 
metliy Vilmos, Rakovszky Tibor, Matol- 
csv Mátyás és Horváth Ferenc országgyű
lési képviselők, továbbá Nagy Ferenc, a 
párt országos főtitkára, Berccz Sándor és 
Kiss József szerkesztők társaságában uta
zott pártjának zalamegyci gyűléseire.

Gácsér József bencés-főkormányzó 
becsületsértési pere a balatonfüredi 

Yacht Club alelnöke ellen
Győr, szeptember 5.

(A Hétfői Napló tudósitójának telefon
jelentése.) A szereplő személyek révén is 
nagy érdeklődést és feltűnést keltő bccsü- 
lelsértési port tárgyalt tegnap dr. I'ehér- 
váry Imre járásbiró a győri járásbíróságon. 
Gácsér József, a Szent Benedek-rend bir
tokainak főkormányzója szerepelt sértett
ként a perben, amely egy balatoni klubház 
építése körül keletkezett.

A Balatoni Yacht Club balatonfüredi 
szakosztálya nemrégiben elhatározta, hogy 
klubházat épít Balalonfürcden. Közvetlen 
a Szent Benedek-rend birtokához tartozó 
terület melleit akarták felépíteni a klubot 
és az egész ügyet Nagy Sándor mérnök, a 
klub alelnökc intézte. Nagy Sándor annak 
rendje és módja szerint megkérte az épí
tési engedélyt. A kérvény az illetékes fóru
mok elé került, de

a közigazgatást eljárás során Gácsér 
József, mint a bcncésblrtokok főkor- 
mányzója észrevételt emelt az építési 

engedély megadásával szemben.
Arra hivatkozott, hogy abban az esetben, 
ba a klubházat a tarveratt helyen építenék 

keztem szegény nagymamámmal szemben, 
aki annyit költött rám és annyira szeretett, 
én pedig jóságát gonoszsággal viszonoztam. 
Megérdemlőm, hogy megbünhődjek. Higy- 
jék el,

a rossz társaság vitt a bűn útjára, 
barátaim beszéltek rá minden rosszaságra.

Szemere Dezső ezután előadta, hogy két 
barátjával, Király József lakatosinassal és 
Karbiner Frigyes hentesinas$al, akik vele 
egyidősek, eszelték ki az egész rablóhistó
riát. ő úgy tudta, hogy tízezer pengő kö
rüli készpénz és kétezer pengő értékű ék
szer lehet odahaza a nagyanyja lakásán. 
Úgy gondolták, hogy ehhez az összeghez 
valamiképpen hozzá kellene jutni. Szemere 
Dezső azt állítja, hogy ő először hallani 
sem akart a rablásról, úgy tervezte, hogy a 
valódi pénzt ellopják és helyébe hamis pénzt 
lesznek, az aranytárgyak helyébe viszont 
réztárgyakat helyeznek.

Barátai azonban naiv elgondolásnak tar
tották az ő tervét és azok eszelték ki az 
amerikai stilü álarcos rablást.

Szemere lement a moziba és azalatt 
hajtották végre n rablást, 

utána találkoztak az osztozkodásnál.
A rendőrség csakhamar elökeritette az 

elzüllölt unoka két barátját is, akik
ugyancsak töredelmes beismerő vallo
mást tettek. Az elrabolt pénz és az ék

szerek Is megkerültek
és vasárnap délben a rendőrség munkája 
be is fejeződött: a háromtagú bűnszövetke
zett tagjai letartóztatásba kerülek.

Sem Eckhardt Tibort, sem a vele együtt 
illő képviselőtársait nem érték a szerte
repülő szilánkok, de Nag.v Ferenc országos 
főtitkár, aki a bezúzott ablakhoz közei ült, 
a nyakán könnyebben megsebesült, Hor
váth Ferencet, Kiss Józsefet és Berccz 
Sándort pedig valósággal ellepték a szilán
kok.

Pöllner Izidor dr. budapesti lakos, aki
nek feje fölött röpült he a kő, a fején 

és nyakán több sebből vérzett.
Az étkezőkocsiban utazott Pál Károly dr. 
orvos, aki Olaszországba ment szabadságra, 
először Pöllner dr.-t kötözte be, majd 
Nagy Ferencet vette kezelésije. Időközben a 
gyorsvonat befutott Balatonföldvárra, ahol 
Berccz Sándor szerkesztő nyomban jelen
tést lett a merényletről a szolgálatvezető 
MÁV tisztviselőnek és átadta a bűnjelként 
lefoglalt kődarabot. A MÁV még az éjszaka 
értesítette a merényletről a csendőrséget. A 
nemzetközi gyorsvonat késés nélkül foly
tathatta útját Nagykanizsa felé, ahol Eck
hardt Tibor kíséretével kiszállt, hogy va
sárnap korán reggel megkezdje zalamegyci 
körútját.

fel, ez zavarná a kilátást, megbontaná a 
balalonparti sétány harmóniáját és egyéb 
kifogásokat emelt.

Nem sokkal azután, hogy Gácsér József 
meglette ezeket az észrevételeket,

Nagy Sándor, a Yacht Club alelnöke 
beadványt küldött Kelemen Krlzosz- 
tomhoz, a Szent Benedek-rend főapát
jához. Ebben a beadványban élesen 

kritizálta Gácsér József eljárását
az építési engedéllyel kapcsolatban és erős 
kifejezéseket használt vele szemben.

A beadvány tartalmáról értesült Gácsér 
József főkormányzó és nyomban eljárást 
indított becsületsértés címén Nagy Sándor 
ellen. Így került az ügy a győri járásbíró
ság elé.

Nagy Sándor a tárgyaláson elismerte, 
hogy ő irta a beadványt és arra hivatko
zott, hogy közérdek vezette. Bizonyítást 
ajánlott lel arra, hogy nem voltak helytál
lók azok az észrevételek, amelyeket Gácsér 
József az építés elleni kifogásban emelt és 
ezért jogosan illette kritkával a főapáihoz 
intézett beadványában.

A mérnök védője, dr. Országh Pál ügy-
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véd a bizonyítás elrendelését indítványozta. 
A bencés főkormányzó képviseletében dr. 
Bernolák Nándor ügyvéd, nyugalmazott 
népjóléti miniszter jelent meg a tárgyalá
son. Bernolák Nándor felszólalásában han
goztatta, hogy azok a kitételek, amelyek 
Gácsért a főapáihoz intézett beadványban 
érték, kimerítik a becsületsértést, szerinte 
az eddigi eljárás során is bebizonyosodott, 
hogy a becsületsértés megtörtént és ezért 
az ítélet meghozatalát kérte.

A bíróság végül
helytadott a mérnök és védője indít

ványának, elrendelte a bizonyítást, 
amelynek során iratokat fognak ismertetni 
és tanukat hallgatnak ki. A járásbíróság 
ezzel elnapolta a tárgyalást.

Bécsben 
őrizetbe veitek egy 

budapesti kereskedőt
Bécs, szeptember 5.

Vasárnap délben a bécsi rendőrigazgató
ság rendeletére egy badeni szállóból előállí
tották illés Ernő ii éves budapesti kereske
dőt. A bécsi rendőrség már huzamosabb 
ideje figyelte Illést, aki ellen

az a gyanú merült fel, hogy valutacsem- 
pészésscl foglalkozik.

Illés kihallgatása során tagadta a bűncse
lekményt, ennek ellenére őrizetbe vették.

A pesti kereskedő huzamosabb ideig élt 
Bécsben, az utóbbi napokban azonban el
tűnt a hatóságok szeme elől. Most

Badenban bukkant fel,
erről tudomást szerzett az osztrák valuta
rendőrség, mire azonnal detektiveket küld
tek ki, akik Illést a gazdasági rendőrségre 
szállították s ott őrizetbe vették.

pAX/C'NG - ba#
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Hő'nnn Bálint kultuszminiszter, akt most 
is gy hetes utókúrán Balaton/(íreden van, hi
vatalos funkciót végzett, de nem mint mi
niszter, hanem mint fárdővendég. A bencé
sek gyógyfürdőié ünnepséget rendezett dr. 
Schmidt Ferenc, a kiváló igazgató-főorvos 
tiszteletére abból ax alkalomból, hogy egye
temi rendkívüli tanárrá nevezték ki. Az ün
nepségen résztvett a kultuszminiszter is és 
szép beszédben méltatta Schmidt Ferenc ér
demeit,

II.
Regele Oszkár ezredes, a budapesti osz

trák követség katonai attaséja, más beosz
tást kapott, elhagyja Budapestet. Utódja a 
katonai attaségi tisztségben Eberle René ve
zérkari alezredes.

III.
A "MAC legeslegfőbb rendezőgdrdája vég

leg őssreállitotta az Idei lillafüredi sporthét 
programját. A pontos menetrend: tennisz- 
verseny szeptember 16., bridgeverseny 17-től 
1l)-ig, 18-án nagy bál és táncverseny, vízi- 
műsor a hámori tavon, a lillafüredi uszodát 
bárrá alakítják ói. A legérdekesebb, hogy 
az Idei MAC-sporthét nem egy hétig, hanem 
csak őt napig tart, de kijár neki a „hét" el
nevezés. Olyan pompás, gazdag műsora van, 
hogy nem egy, de két héttel is fölér.

IV.
Vajda Pál, a kitűnő Irő és színházi ren

dező lakására tegnap becsöngetett a postás. 
'Apró csomagot hozott. A csomagból minia
tűr kis aranysarkantyu került elő. A külö
nös küldeménynek kedves és érdekes a ma
gyarázata. Földes Jolánt nagyban „ugratták" 
az ismerősei annakidején, amikor benyúj
totta a világpályázatra „A halászó macska 
utcája" című regényét. Azzal is ugratták, 
hogy drukkolnak neki, de jutalmat kérnek 
érte. Földes Jolán mindenbe belement. Vajda 
Pálnak például aranysarkanlyut Ígért. Jött 
azután a nagy nap és kiderült, hogy az ug- 
rató-drukkerck Jól jártak: a halászó macska 
befutott és inkasszálhattak Földes Jolántól. 
A regéngsiker azóta bejárta a világot és most 
színdarab készül belőle. James P. Pinkcr 3' 
Són, a londoni könyvkiadó. Földes Jolán 
hozzájárulásával Vajda Pált bízta meg, hogy 
Írjon színdarabot a regényből. Vajda Pál 
hozzá Is fogott, de a kiadó egyre sürgeti, 
mert még az idei szezónban színre akarja 
hozni Londonban, hogy a regény mintájára. 
onnan induljon világhódító útra. Pinkerék 
egyik kábelt a másik után küldték hol Vajda, 
hol Földes Jolán címére. Az Írónő végül 
postára adta a kis aranysarkantyut kettős 
céllal: elsősorban, hogy „lekvitteljc" régi 
adósságát, másodsorban, hogy jelképesen 
serkentse munkára Vajda Pált. A célzás teli
betalált. A kitűnő Vajda, péntek óta napi 
13 órát dolgozik. Ennek a magyarázata sem 
érdektelen: „Babonás vagyok — mondja az 
Író —, macska szerepel a regényben, 13-dn 
kaptam a megbízatást, most 13 órát dolgo
zom és 13 képből áll majd a darab. Biztos 
a siker — csak arra vigyázok, hogy fekete 
macskát ne lássak, amíg a halászó macska 
színpadra nem kerül",

V.
A kormányzó legfelsőbb elhatározásával 

Rónay Miklósnak, a Belvárosi kávéház köz
tiszteletben álló tulajdonosának átlagon fe
lüli háborús teljesitménycinek elismerése
ként, az emléklappal ellátott századosi rend
fokozatot adományozta,

VI.
Érdekes könyv kerül rövidesen a közön

ség elé, báró llatvany Bertalan „Távolkclel" 
című munkája.

VII.
Cooper Fenimore regénye jut eszünkbe, 

ha ezt a szót olvassuk: Börharipnya. Ezúttal 
azonban nem az indián regény hőséről, diák
korunk egykori szép emlékéről van szó, ha
nem a legújabb divatról, a női lábakra szánt 
börhnrisryáról. Párisban ugyanis elkészült 
a legfissebb újdonság, a finom bőrből késríllt 
harisnya. A leghitelesebb szaklap igy kon
ferálja be: „A harisnyák égést finomak, vé
konyak, elegánsak és az a nagy előnyük, 
hogy sokkal melegebbek, mint a selyemből 
készültek. Az árak a felhasznált bőranyag- 
hoz (gazodnak. A gyártás céljaira tehén-, 
gazella-, kecske- és antilopbőrt használnak" 
Ezennel tudomásul vesszük, a bőrharisnyát, 
a tehént, a gazellát, az antilopot, az elegan
ciát és a meleget is, csak egy óhajunk van: 
az Arak nemcsak a felhasznált bőranyaghoz. 
de n budapesti zsebekhez is igazodjanak. 
Akkor nincs baj, talán ezt is kibírjuk...

Vili.
Pékár Gyula halotti maszkját — Törzsök 

Károly, a kitűnő szobrászművész alkotását — 
megvásárolta a parlamenti muzeum.

s^lötvé í&Utsi

BAKTER: Uccu nini Lepcses szomszéd, 
igaz-e, hogy megen Pesten vótak?

ÖRZSI: Ott bizony. Megnéztük a budai 
házat, aki rapityftra összedüt.

BAKTER: A szenvedőit neki! Oszt ki a 
hibás?

ÖRZSI: Senklse vállalja. Az építőmester 
uszonnyá, hogy rosszul értette a parancsot.

LEPCSES: Előfordul az illen. Teszem föl 
cccer Munkács városába katonaság vót, oszt 
egy bizonyos illető főhadnagy ur Odobasics 
aki igen jótét módon szokott elunni, meg
parancsolta a házigazdájának, neve szerint 
Hózenfúsz Izsáknak, hogy reggel ötkor ko
cogjon be aa ablakán. No, másnap reggel a 
főhadnagy ur arra ébred, hogy Hózenfúsz 
Izsák áll az ablaknál és a hasát fogva rö
hög. — „Hinnye a molv egye ki a pajeszát 
magának" — mérgelődött Odobasics — 
„mit rötyög maga énrajtam?!**  — „Én?"

- rémült meg Izsák — „én csak a paran
csot tejjesittem, mer a fűhodnogy ur aszon- 
la, hogy reggel ütkor az obiokán kocog
jak be".

BAKTER: A' nem lehetett rossz! •— Oszt 
azontúl mi újság Pesten, Lepcses szóm 
szód?

ÖRZSI: Egy úriember, aki háromszoros 
doktor, beállt kőmivesnek.

BAKTER: A tátintóját neki! Vájjon hogy 
tandíja magát az uj mesterségbe?

LEPCSES: Aszhiszem igen rosszá, mer 
a sok tanulásának ott nem veheti hasznát.

ÖRZSI: Ki minek nem mestere, elron- 
lója annak.

LEPCSES: Nálunk is vót eccer illen 
eset. A Lasponya Kőgyök Gyula csizma
dijához beállitott az a törvénfacsaró Krem- 
pelsz ügyvéd, oszt aszongya, ű szeretné ki- 
tanúni a csirizen mesterséget. A majszter 
ráállt. Hát első nap az ügyvéd jancsiszö 
get akart beleverni e*  csizmasarokba, s a 
kalapáccsal ollan Jézustalan módon rásuj- 
tott a hüyelkujjára, hogy még a mája is 
ríva fakadóit a nehésséges fájdalomtul. •— 
„Hjal" — aszongva a csizmadia, — „e nem 
ügyvédség ám, ide ész kölll"

ÖRZSI: Igaza is vót.
BAKTER: Nono. — Hát a rejtélles bu 

várnaszádról mi hír?
ÖRZSI: Szépcs süllesztgeti a hajókat.
BAKTER: A nyű egye megl Mán a viz 

alatt is békétlcnkennek az emberek?
ÖRZSI: Mindenütt.

le-BAKTER: Oszt vájjon miféle nácijó 
bet az a tengeralattjáró?

LEPCSES: Tuggyák aztat azok, akiket 
illet, legyen nyugolt. Ippenúgy, mint annak 
a Hátulszembe Ványolos Mihálnak vót egy 

Bundát, szármát üWrr.’rttTft'ft
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ANYAG-BESZÁMOLÓ
AZ UJ DIVATBAN

Túl a párisi és részben már a buda-
pesti divatbemutatókon is, nyugodtan 
adhatunk meteorológiai jelentést a 
divatfrontról. Tessék tehát figyelni!

Kabátokra boüclés, noppés és ango- 
rás szöveteket vásároljunk. Ezek puha, 
lágy esésükkel remekül kimutatják 
az alakot a vatelin dacára is.

Délelőtti és délutáni ruhákra as 
angora és egy uj gyönyörű anyag: 
a selyem jerjsey mellett döntöttünk. 
Ez valami egészen fantasztikus puha, 
lágy anyag. Azután újdonságnak itt 
vannak a csipkés szövetek. (Vigyázat 
Hölgyeim! nem csipkeszövetek!) Ezek 
lazaszövésü szövetek csipkeszerü min
tákkal.

Selymekben ismét a klókét favori
zálják, ezeknek mintája nem annyira 
reltcfszerü, mint tavaly, hanem lapo
sabb, simább mintákkal és csipke
szerü benyomással készülnek, ami 
távolból valóban egészen a csipkét 
juttatja eszünkbe. Pedig a csipke 
nem annyira divatos az idén, mint 
ahogy a nyári előjelek mutatták. 
Láttunk csipkét, ez nem vitás, viszont 
ezek inkább estélyre szóltak és nem 

anyósa, no, minden jóravaló lélek körösz- 
töt vetett, ha csak elment a házuk előtt. 
Mer az öregasszony egy pillanatra be nem 
fogta a borskor száját, belekötött az a ve- 
jibe, jányába, béresbe, szógálóba, kutyába, 
macskába ..,

BAKTER: ösmertem a vén szappanynak- 
valót. Tavai hótt meg.

LEPCSES: Hát akkor arra is emlékszik, 
hogy a temetése másnaptyán igen nagy 
födrengés vót. Mikor eztet a Hátulszembe 
Ványolos meghallotta, nagyot csóvált a fe
jin s aszongya: — „Tuttam, hogy huszon
négy óráig se marad békén odale!“

ÖRZSI: Aki délig eb, az délután is kutya.
BAKTER: Úgy van az. <— Hát abbul mi 

igaz, hogy Nevijorkba főtanáltak egy 
áíomcsináló masinát?

ÖRZSI: Az ám. Az álmatlanságba kornya- 
dók részire.

LEPCSES: Jobb a természetes álom. Hat 
liter kadarkátul.

BAKTER: Vagy másfélliter szllvapálin- 
kátul. De ollan erős legylk, hogy a mozdony 
is megindujjon tűlle.

LEPCSES: Emlékszek rá, hogy egyidőbe 
az a Kapcarágó Bugyi Bálind se tudott 
alunni. Nem jutott eszibe, hogy mellre szo- 
plncson e*  kis szőllölevet, mer igen buta 
ember vót, oskolát se járt. Hát Itt nyaralt 
e*  pesti ur, azt tanácsúta neki, hogy este 
lefekvéskor számoljon ezerig, attul majd 
elalszik. No, másnap kérdi a pesti ur, 
alutt-e? Dehogy alutt szegény. — „Eztet 
nem értem" — csudálkozott az úriember
— „hát számolt ezerig?" — „Ménkűt" — 
aszongya az oskolázatlan Kapcarágó — 
„hatszáznyócvannál már reggel vót*.

ÖRZSI: Oszt mehetnénk is aptya.
BAKTER: Hő, hő. Még arról akarom 

meginterpenálni, Lepcses szomszéd, hogyan 
van az, hogy ottan a Sangháj országba ol
lan sok kinaji esik el, s ollan kev^njfipjiny.

ÖRZSI: Könnyű aztat fölfogni. Mer any- 
nyi a kinaji, hogy még az eltévedt goló is 
talál.

LEPCSES: Ez ippen ollan, mint mikor 
Csánkpókos Bodolya Pál utazott a vona
ton, oszt szembe ült vele egy igen elanyát- 
lanodott rongyos-piszkos illető. Csak nézte 
Bodolya, hogy a rongyos ember megríihelli 
magát, oszt nagyhörlelen belenyúl az ingi- 
be s mán húz ki e*  szép nagy kövér barna 
balhát. „No maga ügyes ember" — dicsérte 
Csánkpókos, — ..hogy csak benyúl s ige 
nyessen torkon ragaggya aztat ,aki csip!"
— „Haggya el" — ránott a vállát a ron
gyos illető — „és ha mellényulok?" — No 
hasolló jókat. Isten álgya.

lencsipkék, vagy gyapjucsipkék vol
tak, hanem selyemcsipkék taft kom- 
binéval.

Erősen előretörtek a fényes anya
gok. Estélyre a sima és fémmel át
szőtt lamék és satinok, vagy pedig 
az igen-igen puha cirék mennek, ame
lyek satin benyomását keltik. Ebből 
azután logikusan következtethetünk 
arra, hogy a ciré is divatos lesz még. 
(Ilallelujah! Cirével rendelkező sziré
nek. ..)

Rengeteg a bársony is. Angol bár
sony köpenyre és muszlinbársony dél
utáni és esti ruhának. Muszlin bár
sony és kioké, vagy marocain tül- 
applikációval. Túli-felsőrésszel. Igen 
dekoratív divat.

Színben pedig minden fekete, bár

FÜGGÖNY,
függönyanyagok, csipkefüggöny, 
csipkeszövet, grenadin Agyteritő, 
szönyegfonalak és alapok 
nagy választékban 
Hirdetésre hivatkozók 10 Mázaiéit onced 
ményban részesülnek

SZEKERES

ELYEM 
ZÖVET 
ZÉKELYI 
zent IstvAn-körut 19

itt-ott úgy ritkán rozsdabarna, zöld 
és bordó színek is feltűnnek a nagy 
fekete kollekcióban.

Egy kevés muszlin is divatos lesz 
télre estélyi ruhának. Annál több 
lesz a brokát, a fémmel átszőtt selyem. 
Egészen arany és ezüst ruhákat is lát
tunk, amelyek olyan pompőzek, hogy 
minden mást elhomályosítanak. Egy 
ilyen toilette, Hölgyeim és máris biz
tosan elkönyvelhetik téli hódításai
kat. . •

(Dr. Dévainé Erdős Bőske.)
♦

Binét és Barna, Deák Ferenc-u. 18, sz. alatti 
szövet- és selyemüzletébe mentünk be, hogy, 
cikkünkhöz megszerezzük a szükséges anyagot. 
Csodás szép angora, noppé, bársony, klóké, 
csipke és minden divatanyaga megérkezett Le
imi nem Is lehet, Hölgyeim, azokat látni kell!

♦
A Fegyves Áruház ma sem hagyja magát! 

Olyan szenzációs az őszi kelmeajánlata, hogy ha 
nem láttam volna saját szemeimmel, el sem 
hinném. Tessék meghallgatni: bársonyokat már 
7.80 P-töl, velursiffont 19.50 P-töl, puha ruha
selymeket 4.80 P-töl, a legszebb klokékat 2.90 
P-töl lehet kapni. Hát nem érdemes ezekért az 
árakért egyszerre egy tucat ruhát csináltatni?.^

Őszi dívatpremíeren
Geíger Pálnál

Nagy élményben részesültek Budapest divat
dámái, akik végignézték az Andrássy-uti Gelger 
divatszalon őszi-téli kollekcióját. Száz darab 
modellt mutatott he a hatalmas termeket zsúfo
lásig megtöltő hölgyek előtt, amely kollekció 
bátran vetekcdhelik a legnagyobb párisi divat
házak bemutatóival. Egymásután vonultatta fel 
az évad nagy slágereit, a rókás, perzsás, nutriás 
kosztümöket. Dusán eziistrókaprémezett kabátjai, 
eredeti szörtnegallérmegoldásal, rengeteg tapsot 
kaptak. Szövet- és délutáni szatln-, selyem-, jer- 
sev-ruháit élvezet volt nézni. Estélyi ruhái gyö
nyörűek. Brokátok, muszlinok, stb. A közönség 
alig akart szétoszlani, mindenki gratulálni akart 
és kczelszoritani Geiger Pállal, a szalon fiatal 
tulajdonosával, akinek Ízlését ma már minden 
hölgy elismeri és magasztalja, ,

Nagy sikerrel zajlott le 
az Őszi Vásár 
vasárnapi főpróbája

Szinte az országnak hatalmas tavaszi vásár
jóra kellett gondolnia annak, aki vasárnap fo
lyamán akár délben, akár délután megfordult 
az őszi Vásár városligeti területén. Reggeltől- 
es,ÍR.. wnkadatlanul nagy tömegekben özönlött 
a közönség, amelyet az Országos Kézműves
ipari Kiállítás most már hatalmasan megnöve
kedett területe minden torlódás nélkül simán 
be tudott fogadni.

Izgalommal lesték a kiállítók a szombat és 
vasárnapi napot. Tudták, hogy ez az igazi fő
próbája. bizonyságtétele a sikernek. Es a siker 
bekövetkezett. A három napja nyifvaálló vá
sárt eddig már közel ötvenezer ember láto
gatta, akik közül harmincezer a vasárnapra és 
kötél tizenötezer a szombati napra esett.

Különösen feltűnő a vidék és a külföld nagy 
érdeklődése. A tavaly 11 nap alatt érkezett nem 
egészen tízezer utassal Szemben csütörtöktől 
vasárnap estig ez évben már több mint hétezer 
felutazott látogatót számoltak meg. akik közül 
a külföld közel ezer vendéggel szerepel. Zsúfolt 
vonatok hozzák, viszik a közönséget. Budapest 
idegenforgalmi iparára uj virágzás korszakát 
hozta az őszi Vásár.

Erőteljesen megindult az üzleti forgalom is. 
A kiállított tárgyak nagy része mellett ott lát
juk már az „eladva" táblát. Persze nem tarto
zik a ritkaságok közé az sem, hogy egyik-má
sik tárgy a minta alapján adott rendelések 
folytán már több példányban is elkelt. A vásár 
első napjai tehát mindenben megfeleltek nem
csak a közönség és a rendezőség, hanem a ki
állítók várakozásának is.

■ Hangulat csak Budán, hangulatban vezet * 
Tabán

— Villámon főzési bemutató. A Honvéd-utca 
22. sz. alatt, az Elektromos Mü bemutató konv- 
hójában hétfőn, csütörtökön és pénteken dél
előtt j^lo órakor gyümölcsbefőzést, rétes, púd- 
ding. hal, különféle tészták és húsok készítését 
mutatják be. Belépés, ruhatár díjtalan.

‘— Ne hamarkodja e| a fliggönyhevásárlást. A 
függöny _ a legszebb díszítőeleme a lakásnak, tehát, 
hogy öröme is legyen uj függönyében, fordul
jon tanácsért szaküzleliinkhöz s mindenben 
igyekszünk segítségére lenni. Lipótvárosi Fo
nal rl., Szent István-kÖrut 25.

— Mégis van uj a nap alatt... Bécset venni 
budapesti adás közben, ez eddig este és csak 
szuper készülékkel volt lehetséges. Ma már 
nappal Is gyerekjáték cgv modern kétcsöves 
rádióval. A Standard kétcsöves Erfrrf-nak egyik 
főülőkárlyája ez, nnffv szuperrádlókhoz hason
lóan cgygombhangolással állítható be a W*  

Jtöbb európai adóállomás és azoknt nappal í 
tisztán és uagy hanggal szólaltatja meg.
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Kezdődik az iskolaév...■totRWáRM tanoos botránya 

az líeiotabtan
Az utóbbi időben egyre gyakoriabbakká 

váltak az ügyvédek elleni támadások. Leg
utóbb — mint ismeretes — a törvényszéken 
egy elkeseredett asszony késsel támadt rá 
•volt ügyvédjére, most pedig a tábla Gyenes- 
■tanácsának előszobájában irizultáltak egy 
ügyvédet.

A tábla Gyenes-tanácsa kisebb polgári per
ben tűzött ki tárgyalást. Az ügy alperese 
Tömör Károly, Amerikát járt magyar, egy 
Muzeum-köruti há*  tulajdonosa volt, aki el
len dr. Bányász Vilmos, ismert fővárosi ügy
véd, indított keresetet. A táblai tárgyalás 
minden incidens nélkül zajlott le. Tömör 
éjidéig nyugodtan hallgatta az ügyvéd fel
szólalását, majd hirtelen indulatba jött,

kirohant az előszobába és ott kiáltozni 
kezdett:

— Csak jöjjön ki az a gazember, majd 
ellátom a baját!

Pár perc múlva Bányász befejezte beszé
dét, kiment az előszobába, ahol szembetalál
kozott tomórral.

Letartóztattak egy szélhámos 
német fiatalembert, 

aki utazási irodát gründolt Budapesten
Vasárnap délben a rendőrség csalás el

mén letartóztatta dr. Brockmann Hans düs
seldorfi születésű 28 esztendős gépészmér
nököt.

A német fiatalember társaságában megis
merkedett Veres Ferencné magánzónővel, 
aki az Irányi-utca 7. számú házban lakik. 
Az elegáns, jómegjelenésü német állam
polgár

magas összeköttetésekre hivatkozva, 
előadta, hogy megbízatása van Budapes

ten egy utazási iroda szervezésére. 
Arra hivatkozott, hogy főleg Hollandiával 
vannak remek kapcsolatai es később más 
üzletágakra is kifejleszti tevékenységéi.

Veresné hajlandónak mutatkozott köl
csönt folyósítani az utazási irodához és a 
fiatalember a Sziget-utca 9. számú házban 
vett ki helyiséget iroda céljaira. „IRA“ uta
zási iroda felirat került az ajtóra, azonban 
dr. Brockmann semmi tevékenységet sem

Ma dönt a vizsgálóbíró a halál
ház gyanúsítottjai ügyében 

A védelem szerint talajcsuszamlás idézte elő a katasztrófát
A Daróczl-uti borzalmas házbeomlás gya

núsítottjait: Szécsi Dezső építészmérnököt, 
Trautmann Rezső statikust és Czeik Sán
dor vasbeton-alvállalkozót a törvényszék 
Markó-utcai fogházában helyezték el.

Vasárnap délelőtt Kozacsek Béla ügyész
ségi alelnök a gyanúsítottak előzetes letar
tóztatásának fentartását kérte a soros vizs
gálóbírótól.

Pártényi József dr. vizsgálóbíró már meg
kapta az iratokat, a késő esti órákig tanul
mányozta azokat.

Ma, hétfőn vezetteti maga elé a halál
ház felelős építőit 

és kihallgatásuk után dönt letartóztatásuk 
kérdésében.

Jetiinek József dr. Szécsi védője vasárnap 
megjelent a törvényszéken és terjedelmes 
beadványt nyújtott át a vizsgálóbírónak, 
amelyben rámutat arra, hogy védence fogva- 
lartására semmiféle ok nincs,

kéri Szécsi azonnali szabadlábrahelye- 
zését.

Hivatkozik a védő, hogy Szécsi a maga 
részéről a leggondosabban járt el. A szak
májában szolid, megbízható építésznek is
merik és fel sem tételezhető, hogy akár gon
datlanságból, akár anyagi érdekből tudató- 
*an mulasztást követett volna el.

Végül rámutat az ügyvéd a teljesen épen 
maradt betonoszlopokra, melyek lényegesen 
nagyobb terhet viseltek és arra kéri a vizs
gálóbírót, hogy

rendeljen el újabb helyszíni szemlét 
szakértők bevonásával, hogy megállapíthas
sák milyen okok játszottak közre a házbe-

fmidsi nagy Musz
•él 9-kor
minden este nagy nemzetközi amerikai 
"zabadetilusuprofesszionista birkózó
versenyek

Esténként 5 pár birkózik

LelOvéssel fenyegette meg 
volt ügyvédiét

— Gyere csak ki a folyosóra! — kiáltotta 
harsány hangon Tömör.

— Lelőlek, mint egy kutyát!
Az ügyvéd szó nélkül, sápadtan hallgatta 

volt kliensének fenyegetőzését, majd mikor 
látta, hogy Tömör a hátsó zsebéhez nyúl, 
segítségért kiáltott. Az előszobában levő al
tisztek, ügyvédek ellálták az Amerikás ma
gyar útját, miközben dr. Bányász Vilmos 
igyekezett a hátsó kijáraton menekülni.

Tömör azonban nem tágított, 
kiszakította magát az őt körülvevő tö

megből,
utánaeredt az ügyvédnek, de nem érhette 
utál, mert újból eldllták útját.

Tömör még tovább kiáltozott:
Meg fogsz dögleni. Majd még találko

zunk.
Dr. Bányász Vilmos a mai nap folyamán 

életveszélyes fenyegetés és becsületsértés vét
sége miatt feljelentést tesz támadója ellen.

fejlett ki az Iránt, hogy tényleg megindul
jon az élet az irodában. Veresné gyanúsnak 
találta a dolgot és

csakhamar rájött, hogy egy német szél
hámossal került össze, 

aki az átvett ezer pengőt saját céljaira for
dította.

Veresné feljelentést tett a német mérnök 
ellen a főkapitányságon és vasárnap délelőtt 
dr. Brockmann Hans egy detektív társasá
gában megjelent a főkapitányságon. Rövi
desen megállapították, hogy tavaly nyáron 
már hasonló szélhámosságot követelt el a 
fővárosban, akkor

kitoloncolták és örökre kitiltották Buda
pest területéről.

Brockmann különben Németország területé
ről is örökre ki van tiltva. Vasárnap délután 
a toloncházba vitték és ott döntenek to
vábbi sorsa fölött.

omlásnál.
A védő ugyanis bizonyítani igyekszik, 

hogy a katasztrófális házbeomlást egészen 
más okok idézték elő. Erre vonatkozólag 
kért megkeresni a földtani intézetet, mert 
— véleménye szerint —

talajcsuszás Idézhette elő a borzalmas 
katasztrófát.

A Daróczi-utcai halálház sérültjeinek ál
lapota egyébként javult. Egyedül Hubauer 
Fülöp, a Daróczi-utcai ház egyik résztulaj
donosának állapota súlyos, de az orvosok 
megállapítása szerint már ö is túl van az 
életveszélyen.

T

Gázolt, azután tovább
hajtott Fischer László 
gyárigazgató

Vasárnap hajnalban három óra tájban 
Óbudán a Szentlélek-léren egy magánautó 
elgázolta Hegyi Gergely kocsist, aki életve
szélyes sérüléseket szenvedett.

A gázolás után a magánautó tovább
robogott.

Az őszemes rendőr, aki szemtanúja volt a 
gázolásnak, feljegyezte az elmenekült autó 
számát és ezen a nyomon vasárnap délelőtt 
megállapították hogy Fischer László gyár
igazgató, aki a Gyömrői-ul 40. sz. alatt la
kik, gázolta el a kocsist

Fischer, aki a Magyar Pamutipar Rt. igaz
gatója, családjával együtt vidéken volt és 
hazafelé tartott a fővárosba, miközben el
ütötte az úttesten haladó Hegyi Gergelyt.

Vasárnap délben sürgősen beidézték a 
gyárigazgatót a főkapitányságra és megkezd
ték kihallgatását. Fischer azt hangoztatta, 
hogy

nem vette észre az úttesten haladó fér
fit s még arról sem tudott, hogy elgá

zolt volna valakit,
ezért nem is állította le a kocsiját.

A gyárigazgató kihallgatása még folyik a| 
főkapitányságon,

Minek ide orvos? Hisz ezek mind Tungsram-fényncI dolgoznak ’

Halálos családi dráma 
Kőbányán

Agyonlőtte a feleségét, azután öngyilkos 
lett Joe! Gyula MÁV alkalmazott

Vasárnap este tiz óra tájban megszólalt 
a mentők telefonja:

— Kérem, siessenek, szörnyű gyilkosság 
történt!

Az ismeretlen telefonáló ezután akadozó 
hangon elmondotta, hogy Kőbányán, a Bol- 
grfr-utca 12. számú házban

Joel Gyula MÁV alkalmazott lakáséul 
szörnyű tragédia történt.

A vasúti alkalmazott fegyvert fogott fele

A Toscanini-Furtwángler 
botrány újabb fejleményei

Furtwángler nem dirigál többé Salzburgban
A Toscanini—Furlwfingler-affér hire pár 

nappal ezelőtt bejárta az egész világsajtót 
és az osztrák művészi körök, bármennyire 
is szerették volna azt múló incidensnek 
venni —, annak komoly politikai színezete 
van —, amelyből Toscanini a további fejle
mények során —, mert ilyenek is vannak, 
még pedig igen érdekesek —, személyesen 
nem is csinál titkot. A Toscanini— Furt- 
wangler-affér a salzburgi „Basar" kávé
házban játszódott le, ahol a világhírű olasz 
dirigens egy nagyobb társaságban — amely
ben Furtwángler is jelen volt — némi poli
tikai színezetű megjegyzés kíséretében ki
jelentette, hogy aki Bayreuthban dirigál, 
annak semmi keresnivalója nincs Salz
burgban. (Ez a célzás természetesen Furt- 
wanglernek szólt, aki a bayreuthi ünnepi 
játékok zenei vezetője). A kijelentést izga
tott vita követte, amelynek folyamán

a két világhírű művész majdnem ököl
harcra ment egymással

s a fenyegető lettlegességcket csak az aka
dályozta meg, hogy a társaság tagjai közbe
vetették magukat és még idejében széjjel
választották őket.

Toscanini világnézete ismeretes, elvi el
lensége minden diktatúrának de különösen 
a horogkeresztnek, Németországban nem 
vállal szereplést, ugyanakkor azonban

megtiltotta a moszkvai rádiónak, hogy 
salzburgi konzcrtjclt továbbíthassa.

Az osztrák hivatalos köröket rendkívül 
kínosan érintette a botrány, mert mig egy
részről nemcsak a most annyira hangsúlyo
zott német-osztrák kulturbarátsóg kedvéért, 
de a kiváló német karnagy művészetéért is 
nagy súlyt helyeznek annak ausztriai sze
repléseire, ugyanakkor tisztába:) vannak az
zal, mit köszönhet Salzburg Toscanininck, 
aki nemcsak teljes művészi tekintélyét kö
tötte le örökre Salzburgnak, de

majdnem egymillió schilling készpénz
zel is járult hozzá az olt most folya

matban lévő építkezésekhez
s igy az ö állásfoglalását nem tekintetbe 
venni, rendkívül nehéz lenne. Minden oldul-

ségére. A pisztoly eldördült, Joelné elvágó
don a parketten, amikor ezt a férje látta, 
önmaga ellen fordította a fegyvert, halánté
kon lőtte magát.

Mire a mentők megérkeztek, mindket
ten halottak voltak.

A mentőkkel egyidejűén értesítették a 
rendőrség központi ügyeletét, ahonnan rend
őri bizottság ment a kőbányai lakásba és 
megkezdte a vizsgálatot, hogy mi lehet a 
tragédia oka.

—:

ról megkísérelték kapacitálni Toscaninit, 
hogy revidiálja álláspontját és valamilyen 
formában nyújtson békejobbot Furtwangler- 
nek, aki halálosan megsértődött s az affér 
után azonnal clakart utazni Salzburgból.

Toscanini barátai igyeztek felvilágosítani 
a „maestrot" arról, hogy Furtwángler nem 
híve a nemzeti szocialista tanoknak, eszten
dőkön keresztül a legerélyesebben síkra 
szállt azok ellen s hosszú ideig személyesen 
fedezte dr. Kerbert, aki faji okokból volt 
aztán kénytelen elhagyni a harmadik biro
dalmat, Brúnó Wattért, az azóta elhunyt 
Albán Berget és még sok mást... Toscanini 
mindezt tudomásul vette, kijelentette azon
ban, hogy mert Furtwángler megpróbálko
zott pór személyes jó barátján segíteni, még 
nem ok arra, hogy ő elvi álláspontján vál
toztasson és továbbra is az a nézete, hogy 
Furtwángler a mai viszonyok mellet

Salzburgban és Bayreuthban egyszerre 
nem szerepelhet.

Furtwángler — mint értesülünk — kije
lentette, hogy Bécsben a jövőben is bármi
kor szívesen hangversenyez, a téli szezónban 
hajlandó is vállalni pár estét.

Salzburgba azonban többé nem megy.
Egyelőre igy áll ez a rendkívül kényes 

affér, amelynek elsimításán a barátok egész 
légiója dolgozik, békés megegyezésre azon
ban — ismerve Toscanini temperamentu
mát — nagyon kevés remény van.

Teljes biztonság
ElnyuahataUan ui Angol

AUSTIN

IBSN-as ■senxáclós flpnaa. 
Az angol autóipar csucHteljcBittuénye.BRUCK Vili., Tavaaameső-utca 
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A HÉTFŐI NAPLÓ PÁROS ELŐVERSE- 
NYÉNEK

nevetései már megkezdődtek. A nagy uzáin 
bán jelentkező párok egyréaze külömbözŐ 
felvilágosításokul kér. Legtöbben nz előnyök 
nagysága Iránt érdeklődnek. Az előny meg- 
állapításoknál nz a cél lebegett a rendezőség 
szénié előli, hogy nz erőkülönbségeket ki
egyenlítse. Tehát azok is lelje# eséllyel in
dulhatnak, akik még soha versenyen részt 
nem vetlek és igy bármelyik induló pár 
megnyerheti u remek első dijat: n

8—8 nap Üdülést Kékesen.
A résztvevőket u rendezőség nyolc páros 

csoportba sorolja. Minden csoport 28 leosz
táson körmérkőzést játszik Hovveil kiegyen
súlyozott mozgás szerint. Az egész verseny 
négy ilyen szakaszból áll. A párok által elért 
eredinényösszeghcz a szakasz végén hozzá
járulnak n kiszabott előnyök.

A mezőny fokozatosan klscbbedik, ■ va
sárnap esti döntőt lő pár játssza.

Szükség esetén az első szakaszban kisebb 
főcsoportot alakit u rendezőség. Természe
tesen ii főcsoportokban nz előnyök az elér
hető pontok arányában számíttatnak át. A 
verseny részletes feltételeit a helyszínen 
kapják kézhez n versenyzők.
A VERSENY SZÍNHELYE A SZENT GÉL- 
I.ÉIIT SZÁLLÓ DUNAPARTI DÍSZTERME.

Meghlvólgénylés és nevezés a Hétfői 
Napló kiadóhivatalában (Erzsébet-körut 28. 
130-898),

♦
IGAZI MESTERI látékot élveztek végig legutóbb | 

egyik előkelő klub kibicel. Bátron e/oionrf/iaf-g 
fűk, hogy rejtvényben is ritkán láthatunk Ilyen 
remek helyzetet; a legszebb azonban az, hogy 
az egész Játszma teljesen újszerű és sabtonmen- 
tcs volt. Íme a kiosztás:

í> 3 2
9 A B 3 2
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Dél helyén ülő, dr. Widder Lajos, a kiváló 
bridgezó hat szanzudut játszik. Indulás treff 
tizes. Felvevő üt a kézben a treff dámával és 
lejátszó a három magos pikk figurát. Szomo
rúan állapítja meg, hogy a pikk nem „húz". 
Tehát uj lehetőségei keres. Lehívja a kör ki- 
rály-dámáit, lemegy az <ir.:lalrfl a Ircfl királlyal, 
lehívja az asztalon a kiír ászt és bubit, melyre 
eldobja a kézből a káró hármast és a pikk 
nyolcast: treff ásszal kézbejön. A végállást most 
a következő:
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Felvevő most lehívja a tizenharmadik treffet 
és erre Kelet helyén ülő nagyon szungvinikus 
partner félórá t ..most mit dobjak". A helyzet 
magaslatán lévő Widder dr. ad egy Jó ,,ügyvédi" 
tanácsot, dobd cl a kis körűdül, Kelet belenyug
szik sorsába és káról dob. Erre a felvevő ki
hívja hiúnk káró I.irályét és teljesít (.4 helyzet 
természetesen menthetetlen akkor is, ha pikket 
dob.) Bravó dr. Widderl

♦
A CSAPATBAJNOKSÁGOKAT Intéző bizottság 

honorálni akarja azt nz órlúal munkát, amit a 
Hétfői Napló Puma Előnyversenyének rcndeifl- 
blzottaága kifejt. Átlátva ezen verseny nagy 
propaganda ériekét, elhatározta, hogy az októ
ber 4-1 bnjtiokl meccseket kivételesen október 
tl-ri feszi át, hogy az elsőoazlályu Jiíiékoaok Is 
minél nagyobb számban végjének részt Párna 
A menyünkön.

♦
Lll.LAFGítEDEN ez évben is megrendezi a 

A/.U.' a szokásos sportholet. inolynek keretében 
nagyszabású páros brídpeversenyt is rendeznek.

♦
\ PÖSTVÉNBÖL hazatérő brldgezöket meg- 

k< idcititk, miért ..égtek le?" A Jó Klucslk igy 
Válaszolt .1 . I • 11 •• iszap minit . . .*•

Ismerjék el, hogy
Habsburg főherceg vagyok 
kéri a hágai nemzetközi bíróságtól 
egy badeni rokkant főhadnagy, 
Ferenc Ferdinánd törvénytelen fia

Bécs, szeptember 5.
(A Hétfői Napló bécsi tudósítójától.) 
Rendkivül érdekes per indult a hágai 

nemzetközi bíróság előtt. A Bécs melletti 
Baden városkában élő rokkant tartalékos 
főhadnagy, Kurt Hahn, aki hivatalos ok
mányokkal tudja kimutatni, hogy a 
monarchia egykori trónörökösének, Ferenc 
Fcrdinándnak házasságon kívül született 
fia, származása legalizálását kéri a nemzet
közi biráktót. Kűri Hahn

Habsburg főherceg aknr lenni 
és ami a legérdekesebb, követelése nem 
nélkülöz minden jogi alapot.

Még emlékezetes, hogy pár hónappal 
ezelőtt az egész világsajtót bejárta a hir, 
mely szerint a Badenben felbukkant rok
kant főhadnagy, Kurt Ferdinánd Franz 
Hahn, havi 1000 schilling

kegydíj fizetéséért perli mostahofivérét, 
Ferenc Ferdinánd legidősebb fiát s 
hagyatékának kézelőjét, Hohcnberg 

Miksa herceget.
A bécsi per irataihoz voltak csatolva mind
azok a hiteles okmányok, amelyekből két
séget kizárólag kiderül Kurt Hahn szárma
zása.

Többek között csatolva volt a prágai Be- 
zirksgericht Alt und Josefstadt előtt 1899 
augusztus 29-én kötött birói egyezség ok
irata, amelynek érdekes tartalma a követ
kező; ... megjelentek a bíróság előtt Fe
renc Ferdinánd főhercegnek és Hahn Leo
poldine prágai lakosoknak jogi képviselői...

Ferenc Ferdinánd képviselője ügyfele 
nevében kijelenti, miszerint a főherceg 
elismeri, hogy Hahn Leopoldlne kis
asszony születendő gyermekének ö az 

apjn ...
a főherceg 3000 ezüst forint egyszer és 
mindenkori végkielégítést ajánl fel az anyá
nak, ha az ugy a maga, mint a gyermeke 
nevében minden további jogigényéről le
mond ... Hahn Leopoldine megbízottja e 
feltételt elfogadja s igy a birói egyezség 
megköttetik ...

Az egyezség megkötése után pár hónap
pal Hahn Leopoldine egy fiúgyermeknek 
adott életet, akit Kurt Ferenc Ferdinánd 
névre keresztellek. Kurt Ferdinánd Franz 
Hahn, aki a világháborúban megrokkant és 
mindkét lábára béna és akiről a nyilvános
ság majdnem négy évtizeden keresztül 
semmit sem tudott, az összeomlás után 
Amerikába vándorolt, majd onnan tavaly 
visszatért Ausztriába és azóta Badenben élt 
feleségével a legnagyobb nyomorban.

A bécsi törvényszék az eléje tárt hivata
los okiratok alapján

havi 300 schilling kegy dij fizetésére 
kötelezte Hohcnberg Miksa herceget, 

aki az ítélet ellen fellebbezett, az elsőfokú 
Ítéletet azonban a felsőbb bíróság is hely
benhagyta.

Perét mindkét fokon megnyerte, Kurt 
Ferdinánd Franz Hahn most újabb lépésre 
szánta cl magát és pedig, hogy az osztrák 
polgári perrendtartás 142-ik paragrafusa 
alapján

származása legalizálását kéri.
Ez a törvénycikk ugyanis igy szól: „olyan 
esetekben, ahol az apaság kérdése biróilag 
tisztázva van, a házasságon kívül született 
gyermek a mindenkori uralkodó tartományi 
herceg (Landesfürst) kedvezményezésére 
összes jogaival törvényesnek ismerhető 
cl . . .“

Miután Kurt Hahn cseh állampolgár és a 

Termál súsmedence a

Széchényi dnogyfordo
i. o. női gőzfürdőiében
A termálvízzel töltött medence hőloka 38 C°, 
mesterségesen hozzáadott sótartalma 1.5°/,.

A medencét a női gőzfürdő vendégel az eddigi 
NYITVA: Arak mellett használhatják.
reggel 7-től ®
a „ . . Közvetlen közlekedés: földalattival, 1, 24 éa 25-ös 
este o-lg. Jelzésű autóbusszal, 44 és 25-ös jelzésű villamossal.

csehszlovák állam törvénykönyve ezt a 
törvényszakaszt az osztrák polgári per
rendtartásból átvette, erre való hivatkozás
sal Benes köztársasági elnöktől kérte szár
mazása elismerését. Keresetére a prágai 
igazságügyminlsztériumtól kapott választ, 
amelyben közlik vele, hogy a legalizálást 
eljárást csak akkor lehetne Csehszlovákiá
ban lefolytatni, ha ugy az apa, mint a 
gyermek a cseh állam polgárai lennének, 
miután azonban Ferenc Ferdinánd főherceg 
természetesen nem volt csehszlovák állam
polgár, ebben az iiguben csak a hágai nem
zetközi döntőbíróság hozhat Ítéletet.

A prágai miniszteri leirat után,
Kurt Hahn bécsi ügyvédje utján be
adta származásának legalizálását kérő 
keresetét a hágni nemzetközi bíróság

hoz.
Érthető, hogy a Hágában legközelebb meg 
Induló és a maga nemében szenzációsnak 
ígérkező pert a nemzetközi jogászviláfi

E héten döntenek 
az állásától felfüggesztett 
Minnich professzor ügyében

A földművelésügyi minisztériumban ki
pattant sikkasztásokkal kapcsolatban, — 
mint ismeretes — Minnich Károly törvény
széki orvosszakértő Torday László minisz
teri tanácsosról megállapította, hogy elme
beteg. Később, amikor a nagyarányú bűn
cselekmény minden részlete tisztázódott, 
Minnich profeszor visszavonta írásos szak
véleményét.

Ugyanekkor nyilatkozott a sajtóban, 
amelyben azzal igyekezett menteni eljárá
sát, hogy öt a védelem félrevezette, mert 
Torday elmeállapotának megvizsgálásakor 
az érdekeltek csupán háromezer pengős 
sikkasztásról tettek emlitést.

A hírlapi nyilatkozat megjelenése után 
Gadó István, a budapesti törvényszék el
nöke elrendelte Minnich ellen a felügyeleti 
vizsgálatot. Később a törvényszéki elmeor
vosszakértőt felfüggesztették állásától.

A törvényszék elnöke ugyanekkor meg
bízta Engedi Róbert vizsgálóbírót a vizsgá
lat lefolytatásával, aki

heteken keresztül, mint vizsgálóbiztos

A Virág kalapos cég beszüntette 
a döm ping árusítást

Megegyezéssel ért véget a kalaposok botránypere
Néhány hónappal ezelőtt nagy feltűnést 

keltett a Kalaposok Ipartestületénck fel
jelentése a Virág k. f. t., Meszanek József 
nevű igazgatója ellen, amelyben az Ipar
testület azt panaszolta, hogy az ismert fő
városi kalapgyár

más cégektől lopott kalaptompokat ad 
el üzlethelyiségében.

A nyomozás nagy apparátussal indult 
meg, amely csakhamar megállapította, hogy 
egy munkás a Gyukits-féle kalapgyár rak
tárhelyiségeiből

ÖRÖKLAKÁSOK
Legnagyobb kincs a nyugodt békés otthon 
Mindenki biztosíthatja gondtalan életét az 
Uj Lipótváros pompás öröklakásos palo
táiban. A város legszebb és legelegánsabb 
negyede. Modern kényelem, nagy luxus 

legjobb tőkebefektetés,

25 évig adómentes.
Gyönyörű kilátás, pormentes utcák, leve

gős tágas lakások.
Érdeklődés az öröklakások Irodájában V., 
Pozsonyi-ut 35. Légrády Károly-u. sarok.

Telefon: 202-572 és 290-237
Vasárnap is. Terv. Prospektus.

óriási érdeklődése kiséri, mert hiszen elvi
leg fennáll a lehetősége annak, hogy a 
nemzetközi bíróság a megfelelő törvény
szakasz értelmében tényleg legalizálja 
Kurt Hahn származását, amikor is bekö
vetkezhet az az érdekes eset, hogy

Kurt Hahnból Habsburg főherceg lesi 
— míg Ferenc Ferdinánd törvényes 
gyermekei, mint ismeretes, csak Ho

hcnberg hercegek...
Mindennek azonban valószínűleg pusztán 
csak elvi lehetőségei vannak.

Andor León 

végezte a kihallgatásokat
Többek között

kihallgatta azokat a hírlapírókat, akik 
a nyilatkozat megtételénél jelen voltak.
A vizsgálóbiztos most fejezte be a vizsgá

latról szóló jegyzőkönyveket, amelyeket 
már megküldött a törvényszék elnökének.

Gadó, aki jelenleg szabadságát tölti, a 
napokban foglalja el hivatalát,

ekkor történik végleges döntés 
a felfüggesztett orvosprofesszor nagy port 
felvert ügyében.

Egyébként Torday elmeállapotáról szóló 
ellentétes orvosi szakvélemények még az 
igazságügyminisztériumban vannak. Az 
Igazságügyi Orvosi Tanács tagjai szombatig 
szabadságon voltak és csak ma, hétfőn ül
nek össze az egyes tanácsok. Illetékes he
lyen azt a felvilágosítást adták a Hétfői 
Napló munkatársának, hogy az Igazságügyi 
Orvosi Tanács

e héten okvetlen dönt
Torday elmeállapotának kérdésében.

hosszú időn keresztül lopkodta a kalap
tompokat és azokat Meszanek József

nek adta el.
Az ügyészség vádiratot adott ki Meszanek 
ellen. A törvényszéken Dán biró tárgyalta 
az ügyet. ítéletre azonban mindezidegi nem 
került sor.

Ugyanekkor a Kalaposok Ipartcstülcte 
tisztességtelen verseny cimén pert indított a 
Virág k. f. t. ellen és arra kérte a bírósá
got, hogy kártérítés terhe alatt tiltsa el a 
Virág k. f. t.-t a dömpingáron való árusí
tástól. Keresetében előadta, — melyhez még 
további kilenc előkelő fővárosi kalaposcég 
is csatlakozott, — hogy a Virág k. f. t.

azért hídja árult olcsó áron eladni, 
mert lopott árut boz forgalomba.

A kalaposok botrányperében Zsenlkó dr. 
törvényszéki biró már többször tartott tár
gyalást. Szombaton tanukat hallgatott ki, 
akik részben súlyosan terhelő vallomást 
lettek Meszanek igazgató ellen.

Ezek után dr. Elein Ferenc, a Virág k. 
f. t. ügyvédje a tárgyalás felfüggesztését 
kérte, arra hivatkozván, hogy nz ipartestü- 
let és Virág k. f. t. között dúló harcot oz 
egész magyar kalaposipar sínyli, éppen 
ezért az ügyben békés megoldást kell ke*  
resni.

Közel egyórás tanácskozás után nyitotta 
meg újból a biró a tárgyalást. Dr. Kiéin 
Ferenc bejelentette, hogy ügyfele, Mesza*  
nek József

kötelezettséget vállal • tisztességtelen 
verseny abbahagyására,

egyben megfizeti az eddig felmerült össze# 
perköltségeket. Dr. Kassai Béla, az ipariéi- 
tölti ügyésze elfogadta az ajánlatot, mire 
a törvényszék a további eljárást megszün
tette,
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Kánya külügyminiszter ma Bethlennel tárgyal
megnyílt
Délután Székely-jaja

Este Garay Gee-jazz
Ossy Marianna énekel

A szélsőségek 
újabb szervezkedése 
az egyetemeken

/d- 
tár-

A poliükai élet homlokterében ismét gróf 
BethlenUjván személye áll. Elterjedt ugyan
is a hir, hogy

Bethlen ismét belép a kormánypártba, 
amelyet 1935 tavaszán otthagyott, amikor 
az akkori miniszterelnök, Gömbös Gyula 
kieszközölte a házfeloszlatást. Bizonyos po
litikai körökben a belépés hírének megerő
sítését látják abban, hogy

Bethlen István vasárnapra virradó éj
jel váratlanul Budapestre érkezett, 

birtokáról, Inkepusztáról.
A Hétfői Napló munkatársának bizalmas 

forrásból nyert értesülése szerint a hir ét 
a volt miniszterelnök Budapestre érkezése 
között semmiféle összefüggés nincs és gróf 
Bethlen István

egyelőre nem Is foglalkozik azzal a 
tervvel, hogy belépjen a NEP-be.

Többféle oka van ennek. Mindenekelőtt 
az, hogy a NÉP egyáltalában nem azonos a 
régi egységespárttal, amelynek Bethlen ve
zére volt, sőt a Gömbös-féle 1935-ös vá
lasztások tömegesen jutottak be NEP-kép- 
viselők, akik

nemcsak Bethlen politikájával, de sze
mélyével is éles ellentétben állnak.

Gróf Bethlen István nem hajlandó ezekkel 
egy párt tagja lenni, mert tudja, hogy a 
kormánypártba való belépése egy sereg 
képviselő kilépését vonná maga után és 
tudja, hogy ha csatlakozna a NEP-hez, ez
zel teljesen felforgatná a politikai élet 
frontjait. Éppen ezért, a most kezdődő par
lamenti ülésszakban is

csak mint pártonkivüli képviselő fogja 
támogatni a Darányi-kormányt.

A Ház munkájában egyébként az uj ülés
szakban élénken vesz részt Bethlen és * * 
szólal mindkét alkotmányjogi javaslat 
gyalásakor,

Nagyjelentőségű 
politikai tanácskozások

Darányi Kálmán miniszterelnök e héten 
folytatja tárgyalásait a pártvezérekkel a 
felsőházi reformrój. Az egyesült keresztény
párt előreláthatólag szerdán foglalkozik a 
történelmi jelentőségű reformmal.

Ernszt Sándor szombaton Budapestre 
érkezeit

és ma, hétfőn átveszi a párt vezetését. A 
kereszténypárt részéről elsőnek őt fogja 
fogadni a miniszterelnök.

Még egy rendkívül érdekes politikai ta
nácskozás lesz ezen a héten:

Kánya Kálmán külügyminiszternél ma, 
hétfőn délelőtt megjelenik gróf Beth

len István.
Ez a megbeszélés az aktuális külpolitikai 
kérdésekkel fog foglalkozni és nincs kap
csolatban sem a készülő törvénytervezetek
kel, sem Bethlennek a NEP-be lépéséről 
szóló hírrel, sem pedig azzal a tervvel, hogy 
Bethlen fogja képviselni a Népszövetség 
előtt Magyarországot.

Az elmúlt pénteki minisztertanács után 
Darányi minisztertelnök fontos megbeszé
lést folytatott Nickl Alfréd rendkívüli kö
vet, meghatalmazott miniszterrel

■ Svájcba Irányuló magyar gabonaki
vitelről.

Remény van ugyanis arra, hogy többszáz
ezer métermázsa magyar búzát lehet elhe
lyezni Svájcban és ennek megtárgyalására 
Nickl Alfréd egy magyar gazdasági delegá
ció élén e héten Bernbe utazik.

Kémeri Nagy Imre 
közvetít

A szélsőségek továbbra is élénken 
szülődnek a most kezdődő politikai 
pányra. Érdeklődésük egyrészt a i 

ké-
_ ____ _______ ,______  kam

pányra. Érdeklődésük egyrészt a nürn
bergi pártnap felé irányul, másrészt a szep
tember 19-iki Hungária vacsora felé, ame
lyen állítólag

bejelentik, hogy ki lesz az „egységes 
láthatatlan front" vezére.

Ebben az irányban legtevékenyebben a so
kat szerepelt Kémeri Nagy Imre tárgyal, 
aki azon fáradozik, hogy összebékitse há- 
rnm .,vezér‘‘-önjelölt barátját: gróf Feste
tics Sándort, Endre Lászlót és ifj. Balogh 

akinek pártjában — amint azt u 
Het/öi Napló már megírta — pillanatnyilag 

,az „országos főszervező" díszes tisztét tölti 
be.

Kémért részvételével egy másik akció is 
folyik;

■z egyetemi szélsőséges propaganda, 
amit ujult erővel indítottak meg. Ezt az agi- 
ációt nem nyilas szervezetek irányítják, 

egyrészt a MOVE kebelében mü- 
ödö Árpád Kör, másrészt pedig az úgyne

vezett Szittyatőrzs. Az Ájpád Kör egy bu- 
ft2i|Vendéf?10 különtermében, a Szittyatőrzs 
Pedí« a Turul-várban tartott tanácskozásán

határozta el, hogy
a szélsőjobboldali mozgolódásokban 
tevékenyen résztvevő diákokat anyagi

lag Is támogatja.
Pénzt bocsátanak ezeknek rendelkezésére, 
kifizetik lakbérüket és ingyenes jegyzeteket 
és tankönyveket is szereznek nekik. Félő 
tehát, hogy már a tanév elején ismét han
gos jelenetek színhelye lesz valamennyi 
egyetem.

Megoldódott a rejtély:
Földváron megtalálták Zsidó Jánost,
Szombaihelyi Blanka autószerelőiét

Vasárnap reggel egy detektív kopogtatott 
be az Iskola-utca 32. számú ház egyik föld
szinti lakásába Zsidó János rendörtörzsör- 
mesterékhez.

— Megtalálta a balatonföldvári csendőr
ség a Pista fiút, — mondotta — akit Szom
bathelyi Blanka vitt le az autóján a Bala
tonhoz.

Felkerestük Zsidó Jánosnét, mondja el, 
hogyan történt az eltűnés és a megkerülés.

— Jó gyerek a Pista, jó nevelést kapott 
és igen jóképű... — mondja felcsillanó 
szemmel —, nem is értem, hogy történt az 
egész. Én nem voltam Peseten. Egy leve
lezőlapot kaptam a Balaton mellől, ame
lyen üdvözletét küldött a fiam. Azután nem 
jött semmi hir és én bejelentettem az eltű
nést a rendőrségen.. A fiú a Méray-motor- 
vállalat Zápolya-utcai telepén dolgozik — 
motorszerelő. Az utóbbi időben 
megváltozott volna, néha-néha 
este. Ilyenkor azt mondta, hogy színházba 
megy. Elutazásom előtt is pár nappal 
Jókai-szinházba kéredzkedett el.
vele akartam menni, lebeszélt, mert azt ál
lította, hogy későn éjjel gyalog kell haza
jönni. öt azonban „egy bácsi" autón haza
hozza az előadás után, de számomra már 
nincsen hely. Hogy az eltűnés hogy tör-

mintha 
elmaradt

a
Amikor

Gazdag potyavendég különös
kalandjai a Gellért-szállótól

a főkapitányságig
Szombaton délben beállított a Gellért- 

szállóba egy jól öltözött, őszhaju nő. Mind
össze egy kis bőröndöt hozott magával. Szo
bát kért és kiállította a bejelentőlapot. Vi
déki földbirtokos feleségének nevét irta a 
bejelentőlapra. Kinyitották számára a szo
bát, elhelyezte bőröndjét, rendbeszedte ma
gát, azután elindult a városba és

ez a séta különös bonyodalmak után a 
főkapitányságra vezetett.

A Gellért-szálló vendége taxiba ült, el
vitette magát néhány helyre és végül a Fe
renc József-rakparti Sy/u/o-penzió elölt ál
lította meg. a kocsit. A soíTőrt fölküldte a 
penzióba azzal, hogy különféle holmijai ma
radtak a penzióban, kérje el és hozza le. A 
sofTőr becsöngelett a penzióba, megmondta 
az autóban várakozó hölgy nevét és kérte a 
holmikat. A penzióban ismerték a nevet, azt 
mondották, hogy a hölgy tényleg egy vidéki 
földbirtokos felesége, egyszer valóban náluk 
lakott, de semmiféle holmit nem hagyott olt. 
A sofTőr visszament a válasszal és nagyon 
furcsállotta, hogy az utasa kissé zavarosan 
beszélt. A taxisoíTőr végül megunta a dol
got és a viteldijat kérte,

de az utas csak nem akart fizetni, mire 
egyenesen a főkapitányságra hajtott 

vele.
Az őszhaju nő nagy méltatlankodva beszélt 
a rendőrtisztekkel, kijelentette, hogy nem 
tűri a „molesztálási'', majd kifizeti a taxit, 
egyébként megmondotta a nevét és azt is, 
hogy a Gellérl-szállóban lakik. Telefonon 
felhívták a szállót és azt a felvilágosítást 
kapták, hogy valóban bejelentett lakása van. 
Végeredményben azzal zárult az ügy, hogy

a taxIsofTŐr panaszt tett az utas ellen, 
a ki nem fizetett viteldíj miatt, a rend-

..óterrüt
FAL- ÉS BUTORBURKOLÁSOK
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A kÍYáh&zban

Farkas Bftia 
muzsikál 

éa

OrbánSándor 
énekel

tént, azt csak az albérlőm és a szomszédom 
elmondásából tudom.

— Itt vár a kapuban Szombathelyi Blanka, 
szaladt be a fiam Csőri Gábornéhiz —, me
sélte a szomszédom —, megyünk a Bala
tonra, de nincs nálam egy fillér sem, adjon 
egy pengőt kölcsön. Csóriné odaadta a pen
gőt és a fiam elutazott. A flu tizenhatéves 
és nőgyülölő.

— Most majd a csendőrség felhozza a fiút 
Budapestre, tőle akarom megtudni, hogy tör
tént ez a kirándulás, miért szállt ki Siófokon 
Szombathelyi Blanka nyilatkozata szerint 
és hogy került Földvárra. Alaposan ellátom 
majd a baját s remélem, ezzel végetér a ba
latoni kaland.

Beszélgettünk Szombathelyi Blankával, aki 
mosolyogva felelt:

— Nagyon örülök, hogy az „elrabolt" 
flu megkerült. A szerepem az egészben jó
formán semmi, csak az, hogy

kezdő autós vagyok és féltem egyedül 
országúira kimenni.

Gumit szerelni nem tudok s ez a flu, amikor 
a Méray-garázsban, ahol az autómat kar
bantartják, megtudta, hogy a Balatonra ké
szülők, megkért, hogy vigyem magammal, 
legalább ha az utón baj történik az autóval, 
segítségemre lesz.

Őrség pedig elbocsátotta az Idős asz- i
szonyt, I művész alkotása, míg az obdlszk Bauniann

mivel igazolta a személyazonosságát és be-1 Béla soproni szobrász műve. Az ünnepség 
jelentett lakását. ’ szeptember 20-án kezdődik.

r
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Az eset azonban ezzel még nem zárult le. 
A taxi potyautasa a rendőrségi jelenet után 
betért egy dunaparli kávéházba. Limonádét 
rendelt, azután

a traflkost szólította és rövid idő alatt 
egymásután három doboz finom egyip

tomi clgadettát kért tőle,
de egyelőre nem fizetett.

Kis vártalva arra hajtott a taxisoffőr, akh 
nek az előbb a kellemetlen esete volt velő, 
A sofTőr meglátta, hogy a potyautasa a kávé
házban ült. Megállította uz autót, bement a 
kávéházba és figyelmeztette a főpincért, 
mire ez, rosszat sejtve, rögtön inkasszálni 
akart, de megint az előbbi jelenet ismétlő
dő't meg: az őszhaju nő méltatlankodott, 
tiltakozott a „molesztáló*"  ellen. Egyre han
gosabbá vált a diskurzus. A főpincér végül 

rendőrt hívott, majd előkerült egy de*  
tektiv is, aki az izgatottan viselkedő nőt 
a főkapitányság központi ügyeletére kí

sérte,
ahonnan csak nemrég bocsátották el.

Az elegáns nő viselkedése már olyan fel
tűnő volt, hogy szükségesnek találták a 
rendőrorvosi vizsgálatot. A rendörorvoa 
megvizsgálta és megállapította, annyira ide
ges, hogy nem ajánlatos, ha egyedül engedik 
cl a főkapitányságról,

elő kell keríteni a rokonait éa azoknak 
kell átadni.

Most már kérdezgetni kezdték, kik a 
hozzátartozói. Megmondotta a férje elmét, 
aki vidéken földbirtokos, azonkívül meg
nevezte több budapesti rokonát is. A buda
pesti rokonoknak telefonja van. A rendőr
tisztek

egymásután három rokont hívtak fel, 
de egyik sem akarta vállalni, hogy ma

gával vigye
a földbirtokos feleségét.

Végül nem tudlak máskén! dönteni 
egyelőre a főkapitányságon tartották és úgy 
határozlak, hogy értesítik az urát éa meg
kérik, jöjjön Budapestre és vigye magával 
a feleségét.

— Hősi emlékmű. Nagy ünnepség keretében 
nvatja fel a volt 48. gyalogezred tisztikara és 
legénysége Sopron városával karöltve az ezred 
hősi halottainak emlékét. A brons dombormű 
Kisfaludy-Stróbl Zsigmond, a kiváló szobrász
művész alkotása, míg az obeüszk

versenVére



Távirat a Nemzetihez:
Rino Alessi Pestro Jön a 
Medici Katalin premierjére

Vasárnap érdekes távirat érkezett a Nem
zeti Színház igazgatójához. A távirat fel
adója Rino Alessi, Olaszország egyik leghí
resebb drámaírója, akinek Medici Katalin 
cimü darabja pénteken kerül bemutatásra 
a Nemzeti Színházban. Rino Alessi arról ér
tesíti Németh Antalt, hogy már a főpróbára 
Pestre jön és a premieren is személyesen 
részt vesz. ;

Rino Alessi nz egyik legérdekesebb és leg- 
becsültcbb alakja a modern olasz drámairo
dalomnak, íj

akivel meleg barátságot tart fenn Mus
solini is.

Rino Alessinak egy darabját már játszották 
Magyarországon, a Debreceni Szinház mu
tatta be. I)r. Hlrn esete cimü müvét, ame
lyet különben az egész világon játszották.

Színházi hét
A MAGYAR SZÍNHÁZ KAMARASZ1N- 

IIÁZÁ-nak szinházavató megnyitó darabja 
francia vígjáték lesz az L'Acheteuse, ma
gyar címe még nincs. A főszerepeket Makog 
Margit és Sennycy Vera játsszák. — MIT 
JÁRKÁLSZ MEZTELENÜL? cimü Faydeu- 
bohózatot újítják fel a legközelebbi műsor
ban a Terézköruti Színpadon. A két vendég
szereplő színész Murait Lili és Törzs Jenő 
lesz. — 150-szcr játszották a Dr. Kerekes 
Mária cimü László Miklós-darabot, amelyet 
most a Deutsche Volkstheater megvett és 
novemberben műsorra tűzött.

Gregus helyett Bihari, 
Perényi helyett Básthy

Szombat délelőtt a Vígszínházban, ahol a Vic- 
toria Regina-! próbálják, feltűnő szereplővál
tozás történt. Gregus Zoltán szerepét biharinak 
adták, akinek a szerep sokkal jobban fekszik.

A másik szereplőváltozás a Pesti Színházban 
történt, a Molnár-darab próbáján. Az egyik' 
fé.rllszcrcplő, Perényi László azzal mondott le 
szerepéről, hogy hétfőn katonai szolgálatra vo
nul be. Szerepét Básthy Lajos, a színház uj

ÍÍÍÍV Sitt

remier plán
íme n vidéki plakátkliltésrel: Bektlldték n 

balatonfüredi KIMuludy-mozI plakátját, amely 
n „Hotel Kikelet” cimü filmet hirdeti. A fő
szereplőket a plakát Igy jellemzi: Tőkés Anna, 
„a szépszemli szálló igazgatónője**,  Turay Ida, 
,41 menyasszony első éjszakája-” Gratulálunk!

♦
8:1 a szerelem javára cimü filmhez Zsoldos 

Andor, a produkció vezetője pauzáiéban, azaz 
egyösszegűén szerződtette a színészeket. A 
film felvételei ennek hntnlmaa méretére való 
tekintettel a számított Időn Jóval túl tartottak. 
I'rt a pausálés színészek nem fogadták a leg
jobb kedvvel, mert ha az eddigi szokás sze
rint napokra szerződnek, sokkal több gázsihoz 
jutottuk volna. A filmnek ezért uj elmet adtak: 
„K| bírja tovább”, játsszák Zsoldoa és a páti 
sálésok.

MAGVAR SZÍNHÁZ

asszony 
(.latna lakót)

Színmű 3 felvonásban. Irta: Mazo dr la Roche. 
Fordította: Hevesi Sándor. — Londonban ed
dig 58® előadást ért. meg! — Főszereplők : 
Vaszary Piroska, Törzs Jenő, Kabos Gyula, 
Péchy Blanka, FőidényI László, Kcrcszleasy 
Mária, llosvay Ferenc, Háttér László gr., 

Slmnr Erzsébet, Pataky, Rutlkay.
Bcn Jc ‘: Pródy Pál. — Tervező: Vpor T'.bor. 

Jegyek tuár válthatók.

ét még hosszú évtizedek után is tani- 
kellene az Akadémián, ahol véletlenül

1. ‘Meghal
NÉMETH ANTAL, a Nemzett Szinház 

igazgatója „bizalmas" jelzésű leveleket in
tézett a napilapok főszerkesztőihez, arra 
kérve őket, hogy a szinház cenfenáris évét 
ünneplő reprizek kritikái csak a premier
utáni napokon jelenjenek meg a lapokban, 
miután ezekből a darabokból a szinház fő
próbát nem óhajt tartani, igy a kritikusok
nak a darabot csak a közönséggel egyldőben 
lesz alkalmuk látni. Miután a Nemzeti 
Színházban és a Kamaraszínházban körül
belül negyven produkció készül a szezon
ban, ezeknek sorsát nem akarja a szinház 
igazgatója egy gyérközönségü házi/őpróba, 
tehát legnagyobbrészt üres nézőterü szín
házban helyet foglaló kritikusok Ítélete alá 
bocsátani — okulva a múlt nagyjában rossz 
tapasztalatain.

EZT AZ ALKALMAT ragadták meg a 
magánszínházak igazgatói, akik az egyik 
este bizalmas tanácskozásra jöttek össze: a 
cél a főpróba k iv é g z é s e. A színigaz
gatók elhatározták, hogy a lehetőséghez 
képest egyáltalában beszüntetik a nyilvános 
főpróbákat és erre a Napilapok Testületétől 
kérnek segítséget. Álláspontjuk az, hogy a 
nyilvános főpróba rengeteget árt a darab
nak. Illetéktelenek töltik meg a nézőteret, 
rendszerint a szinház ellcndrukkcrei, akik 
a darabbal szemben ellenségesen viselked
nek. A másik ok, hogy a főpróbán még nem 
alakul ki a színészek egyenletes játéka, 
amely a premieren már sokkal nyugodtabb 
és előadásszerübb. Igen gyakran a főpró
bától a premierig sok minden meg
változik és erről a kritikus már nem 
vesz tudomást. A színigazgatók ajánlata 
szerint minden premierről csak a bemu
tatót követő napon közöljenek kri
tikát a lapok, mert igy elkerülhető, hogy a 
premierközönség már a kritikától „befolyó- 
Solton" jelenjen meg a nézőtéren. Szerin
tük egészségesebb a szinház szempontjából, 
ha a pretnierközönséq saját maga alkotja 
meg véleményét, mert igy elkerülhető, hogy 
egy darab már a premier előtt megbukjék. 
Természtesen a színigazgatók semmiféle 
erőszakos lépésre nem határozzák el magu
kat, amíg a napilapok testületé, illetve a 
kritikusok szindikátusa ebben a kérdésben 
állást nem foglalt.

ANÉLKÜL, HOGY ELÉBE VÁGNÁNK 
az eseményeknek, a lapkiadói vagy a kriti
kusi testület állásfoglalását ismernők, rá 
kell mutatni arra a tényre, amelyet ez a 
meggondolandó színigazgató óhaj figyel
men kívül hagy. A lapok kritikai rovatá
nak elsősorban a tájékoztatás a köteles
sége, mondjuk magyarán, a „befolyásolás". 
Éppen azért kritika a kritika, hogy a kö
zönség bízzék ebben és ez a kritika felvilágo
sító hatása alatt formálja meg most már 
saját ítéletét valamilyen szinházirodalmi 
tényről. És még egyet: a jóindulatú és ob
jektív kritika még akkor sem árt a színház
nak, ha annak produkcióját elitéli.

maguknak erre meg-

2. Jelentkezett 

a százegyévés asszony
A Magyar Szinház igazgatósága 

címére érkezett tegnap a kővetkező levél: 
„Tisztelt Igazgató ur, felolvasták nekem az 
újságban, hogy a Magyar Színházban olyan 
darabot játszanak, amelyikben egy száz
egyéves öregasszony játssza a főszerepet. 
Nem tudom, van-e 
felelő színésznőjük. Ha netán nem volna, 
én szívesen megpróbálnám, mert valami
kor én is játszottam színházat és erre a 
szerepre azt hiszem, egészen alkalmas len
nék. Igaz ugyan, hogy nem tudom egész 
pontosan 100 éves vagyok-e vagy 
1011 Szives értesítését kérem és az útikölt
séget. Kiváló tisztelettel özvegy Sámson 
Istvánná, Kazárfüzes".

A feltűnően érdekes levélre a Magyar 
Szinház azt felelte, hogy van egy színész
nőjük, Vaszary Piroska, aki pontosan 
tudja, hogy nem százegy éves, sőt még a 
felétől is nagyon messze van, de akit talán 
az Isten is arra teremtett, hogy Mazo de la 
Roche híres figuráját tökéletesen a szín
padra formálja. Mindenesetre azonban 
meginvitálták az ajánlkozó öreg dámát, sőt 
ha hajlandó eljönni az előadásra, az úti
költséget is kilátásba helyezték. A szinház 
most már kiváncsi a valódi százegyéves 
asszony véleményére.

3, Az uj Nd egy éri
VANDORS7.17: ÉSZ MEGYERI. a magyar 

költészet halhatatlan alakja, támadt fel a 
Nemzeti Színház szezónnyitó „Peleskei nó
tárius" előadásán. Megyerit, az örök szí
nészt, ismertük meg Kiss Ferencben. eb
ben a robus:lus erejű, mégis mókás, derűs 
l e esi.ci nótáriusban, a magyar Don Qui- 
jotc-bcn. Le kellene filmezni ezt az alaki-

a főpróba?
fást 
tani 
most ő az igazgató. A Peleskei nótárius, ez 
a 99 éves darub, amely szinte őskori lelet
nek hat az azóta expressztempóban szá
guldó magyar drámairodalom termékei kö
zött, friss és aktuális volt mégis. 
Az erőszakos német kultúra alatt senyvedő 
egykori magyar főváros képe milyen intő 
jel ebben a pillanatban számunkra, akik 
nem tudunk eleget tiltakozni a németek 
most divatos Südostraum törekvése ellen, 
amely egyre pregnánsabbul és egyre veszé
lyesebben mutatkozik. Hogy mennyire meg
érezte ezt a díszelőadás publikuma, arra jel
lemző, hogy amikor elhangzott a szó: „N e 
h I g y j magyar a né m e t n e ki" dörgő 
taps volt a válasz a nézőtérről. Örömmel Ír
juk le, a Nemzeti Szinház ez az előadása 
mintaszerűen kitűnő és ha a szinlap hosszú 
névsoráról csak Uray Tivadar, I‘et hő Attila, 
Góth Sándor, Somogyi Erzsi, Olthy Magda, 
Gázon Gyula, Kovács Károly, Lehotay, Vár- 
konyi, Szeleciky és Eöry Kató nevét ra
gadjuk ki egy-egy dicsérő jelző hozzáadá
sával, igazságtalanok vagyunk. Mindenki 
remek volt. Élvezetes estét szerzett Zajthay 
uram, a nótárius.

AGYAID FIIILM
M A M I Fedák Sári és két uj 

fiatal sztár, Szepes Lia, 
valamint Pataky Jenő 
neve a transzparensen,| tektiv figurájában bonyolítja le a szinpad- 
tehát valami mást vár-Hrói elkövetett gyilkosság frappáns és meg
hatunk, mint eddig kap-fi lepő nyomozását. A film gazdag, látványos 

Bés minden részében művészi, méltó az uj 
Kamarához.

tünk a magyar filmektől. Valóban nagy 
öröm volt látni a fiatalokat, minden tehet
ségükkel és hibáikkal együtt. Szepes Lia, 
a Budapesti Film törékeny, karcsú, fiatal 
sztárja, figyelemre méltó jelenség. Néhány 
egészen nagyszerű pillanata van a filmen, 
néha azonban (ez természetes is), meg lehet, 
érezni a kezdő, de tehetséges kezdő hibáit 
is. Több sikerült premicr-plan megmutatja 
ragyogóan lelkes szemeit, amely fiatal arca 
keretéből oly bizakodóan kéri a közönség 
segítségét. Pataky Jenő vállas, szőke fiatal
ember, akinek előbb azonban a túlságosan 
„kiagyalt**  szerepe nehézségeivel kellett meg
küzdenie. Egy lövöldöző, verekedő texasi 
ifjút játszik, aki e régi miliőből kerül a pesti 
vezérigazgató otthonába és aki mellé nevelő
nőt vesznek, hogy megszelídítsék. Zengő or
gánuma és kitűnő színjátszó képessege le
gyűrt minden szerepnehézséget. Nagy jövője 
van. Fedők Sári jelenlétét megkönnyeztük. 
Aranyos, hatalmas színésznő, akit azonban 
néha^a női Walace Beery-re maszkíroztak, 
viszont egy mulató jelenetében, amikor ma
gyar nótákat énekel, felejthetetlenül monu
mentális. Kézcsók érte A film maga gazdag 
és mutatós. Vaszary János, a rendező, né
hány brilliáns ötlettel haladt túl a sablónon. 
A szereplők közül ki kell emelni Törzs Jenő 
mértéktartó alakját, Keleti László egy villa
násnyi, de nagyszerű epizódját, Peti Sándor 
emberi mélységét, Vaszary Piroska humorát, 
Buday Dénes és dr. Sándor Jenő néhány 
gyönyörű dalát. Eiben István felvételei tisz
ták, gusztusosak és frappánsak. A Budapesti 
Film valóban jól mutatkozott be.

Magda Schneider 
Budapestre érkezett 
nagy pesti idegenjárásban is feltűnő érdé-A _ . _________ ....................

kességü vendég érkezett, Magda Schneider, az 
ismert német íilmprimadonna. akivel Budapes
ten hétfőn kezdik el a Noszty-flu cimü film 
német verziójának forgatását Á pályaudvaron 
Hubert Mnrischka, a film rendezője és Hegedűs 
Ferenc, a film producere fogadták. Itt mondta 
a következőket:

— Elolvastam a könyvet és minden udvarias
ság nélkül mondhatom, hogy soha ennél jobb 
és kedvesebb szerepet még nem játszottam. 11a 
minden úgy megy, ahogy elképzelem, azt hi
szem,

ez lesz életem főmüve
mondja mosolyogva a fiatal dáma.

Magda Schneider lefogyott, arca valahogyan 
bensőségesebb és kifejezőbb, mint volt. A film 
mngvar verziójában ugyanezt a szerepet Szöré
nyi l.va, a Nemzeti Színház művésznője játssza, 
Noszty-flu mindkét verzióban viszont Jávor 
Pál lesz. A magyar verziót Székely István ren
dezi A darabhoz muzsikát Fényes Szabolcs ké- 
szitetl. Az előjelek után ez lesz az első kétver- 
ziós magyar gyáilmányu film, amely

800.000 pengővel készül
és nemcsak hatalmas méreteivel, hanem a ...... 
gyár vonatkozásával számíthat az egész világ 
érdeklődésére.

ma-

a háromszoros 
premier, amelyet a Ka
mara Szinház hirdetett, 
mind a három vonat
kozásában ünnepi volt. 
Premierje az uj Kama- 

rónak, amelyet a tizenöt esztendős mull 
után tulajdonosa, a Ilirsch és Tsuk cég 
tökéletesen átalakított és az egyik legmo- 

.„uu x. legizlésesebb 
premierje a 

amelynek az él-

ésdernebb, legfényüzőbb 
moígószinházunkká telt, 
Premier cimü filmnek, c_______ „„ Sl.
mény rangot adjuk és végül premierje egy 
uj világsztárnak, Zarah Leandernek. Úgy 
látszik, ez már tradíció, hogy az északiak 
akik valaha a világ mozgóképiparában az 
első helyet foglalták el, látják el a világot 
az igazi, nagy sztárokkal. A dán Psylander 
után a svéd Garbó, most pedig Zarah Lean
der. Izgalmas szépség, kimért mozdulatu és 
minden szemvillanásában jelentős színész
nő, akinek ideget borzoló, borongós, mély 
érzéki althangját nehezen lehel elfelejteni, 
Bár a rendezés nem állította úgy a cselek
mény központjába, mint általában a film
sztárokat szokás, a közönség izgatottan 
leste azt a pillanatot, amikor ismét feltű
nik a vásznon. A Premier egyébként a szü- 
zsében kissó utánérzése azoknak az ame- 

A Hétfői napló SZE- rlkai filmeknek, amelyek előszeretettel ke. 
RETETTEL. DE OBJEK- ----- *x’' “ ------” ....................
T1V SZIGORRAL BÍRÁL

verték a szinház parfőmösen fülledt leve
gőjét a bűn sötét, nyomasztó atmoszférájá
val. Bolváry Géza dicséretére mondjuk, 
hogy előtte ilyen nagyszerűen senki nem ol
dotta meg a bűnügyi revük rendezését. 
Tökéletes amerikai revüképeket kapunk 
(400 angol görl csodákat művel), a háttér
ben pedig Attila Hörbiger egy frakkos de-

Szabad-e egy asszony
nak elmondani a múltját 
a férjének?! — ez az 
alapötlete annak a ka
landor drámának, ame
lyet Nicsevo cimen ját
szik a City és az Omnia.

Harry Baur, a franciák nagy jellcmszinészé- 
nek alakítása toronymagasságban emelkedik 
ki a rohanó cselekmény sodrából. A történet 
bravúros, izgalmas, Marcelle Chantal gyö
nyörű.

PÁRISBAN SZERETTEM a könnyű francia víg
játékot már jól értik az 
amerikaiak is. Színhely 
Páris, ahova egy amerikai 
divatrajzolónő tanulmány
útra érkezik és ahol két 
szerelmes fiatalembert ta

lál. Claudette Colbert ellenállhatatlan, kedves, 
vidám, érdekes, imádandó.

HÉT POFON meglepeti. >■11 c 1 r u r u n UFA uj f|ImJe „ Hél p(1. 
fon, amelynek Írója a 
magyar Aszlányi Károly. 
Az ötlet groteszk. Egy 
fiatalember, aki hét fon
tot vesztett a részvény- 

krach következtében, minden fontért egy pofont 
ad hét napon keresztül a trösztvezérnek. A po
fonhoz egész London statisztál, mulatságosan, 
kedvesen, érdekesen. VVilly Fritsch a pofozó
ember, Liiian Harvey a tröszlvezér leánya, akik 
annál szerlemcsebbek egymásba, minél több 
pofont kap a papa. Brilliáns szórakozás!

vígszínház
IMII IEIIIII

Laurcnce Housman világsikert 
aratott szinjátéka

Fordította: Harsány! Zsolt
Főszereplők:

Páger Antal 
AJíay Andor 
Beregi Oszkár 
Dénes György 
Blhary József

Bulla Elma
Gyönayössy
Erzsi 

Ladomerszky
Margit 

Tolnay Klári
Jegyrendelés: telefonon 115-344
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Záporesö
és zivatar

Budapesten ma délben a hőmérséklet 26 
Celzius fok, a tengerszlntre ótszámitutt lég
nyomás 763 mm, gyengén süllyedő irány
zatú.

Várható Időjárás a következő 24 órára:
Mérsékelt északi-északnyugati légáram
lás. Néhány helyen n délutáni vagy esti 
órákban záporeső, zivatar. A hőmérsék

let átmenetileg kissé csökken.

— A WINDSORI HERCEG BUDAPESTRE 
JÖN? Vasárnap este az a hir terjedt el, 
hogy Windsor hercege Budapestre látogat 
szeptember 13'án. A Dunapalotában azokat 
a szobákat kéri, amelyekben trónörökös 
korában lakott, első budapesti útja alkalmá
val. Állítólag három napot tölt Budapesten.

__ Megnyílt a kiskőrösi gazdakiállltás. A 
Külkereskedeln i Hivatal és a Duna-Tisza- 
közl Mezőgazdasági Kamara támogatásával 
szombaton nyílt meg Kiskőrösön a három
napos mezőgazdasági, gyümölcs-, szőlő-, bor-, 
kézműipari és méhész-kiállítás, valamint a 
mézexport-vásár.

— Szakváry Emil tábornok temetése. Vasár
nap délután temették a Kerepesi-uti temető ha- 
Iottasházából vitéz Szakváry Emil ny, honvéd
tábornokot nagy részvét mellett. A temetésen 
megjelentek tisztelői és barátai, a miniszerel- 
nökség és az iparügyi minisztérium tisztviselő
karúnak küldöttsége, a budapesti helyőrség 
fegyvernemeiből alakult tisztiküldöttség és volt 
ezredének küldöttsége.

— Moliináry bajtársi találkozó. Felkérem 
mindazon önkéntes bajlársakat. akik 1907— 
1908. évben a volt 38-as gyalogezredben szol
gáltak, címüket bajtársi összejövetel céljából 
közöljék. Föld-es Károly, V„ Báthory-utca ö.

— Óváry Ferencné temetése Veszprémben. 
öváry Ferenc dr. felsőházi tag, nagybirtokos 
felesége pénteken Balatonalmádin meghalt. Va
sárnap temették Veszprémben. Temetésén meg
jelent a vármegye és a város valamennyi elő
kelősége.

KÉSZÉI UIIICE ÉTTERfflEI
VIL, Rákóczi-ut 44.

Újonnan átalakítva-
Társaságok részére különtermek.

1 Esténk int:
HORVÁTH REZSŐ és cigányzenekara muzsikál

— Vasárnap kezdődött a „Magyar Kony
hákét" a Balatonon. A balatoni vendéglátó
ipar által a magyar ételek népszerűsítésére 
rendezett „Magyar Konyhából" vasárnap 
vette kezdetét. A „Magyar Konyhahét" ke
retében régi magyaros ételek kerülnek fel
szolgálásra, hogy a Balatoni Nemzetközi 
Sporthét internacionális publikumával meg
ismertessék, megszerettessék az igazi ma
gyar konyhát. A Konyhahét versennyel van 
összekötve s a versenyben résztvevő étter
mek ünnepi díszt öltöttek. Szebbnél-szebb 
magyaros díszítésekkel találkozunk. Külön 
érdekesség a magyaros motívumokkal ellá
tott egységes étlap, melynek eddig féltve őr
zött receptjeit a versenyző éttermek bárki 
kívánságára kiszolgáltatják. A Balatoni Szál
loda- és Penziótulajdonosok Egyesülete, a 
magyar szállodaipar bevonásával kongresz- 
szust is tart Balatonfiireden szeptember 
10-én, amelyen vitéz József Ferenc dr. ki
rályi herceg legfőbb védnöksége és szemé
lyes jelenlétében dr. Búd János ny. m. kir. 
miniszter mond nagy beszédet. Ugyanakkor 
osztják ki a balatoni „Magyar Konyhahét" 
dijait is. A kongresszus után ünnepi bankett 
lesz a Grand-étteremben.

— Scliilllngkiutalások a Bécsi Vásárra. A 
Magyar Nemzeti Bank n bécsi vásárra utazók
nak, orvosi bizonyítvány nélkül, személyenkint 
300 schillingöt utal ki, ha előzőleg megváltják 
'úsárigazolványukat és vasúti jegyüket. A, ked
vezményes vasutijegyek és vűsúrigazolványok 
az Osztrák Forgalmi Irodában (Budapest, VI., 
Andrássy-ut 28.) beszerezhetők. Ugyanott sehil-

igényléseket 24 óra alatt lebonyolítanak.
— Uj bankfiók. A Magyar Leszámítoló- és 

P'nzváltóbank Horthy Miklós-ul 51. szám alatt 
megnyitotta Horthy Miklós-uti fiókját.

— Kényszcrsztlret Bácsalmáson. Bácsalmás 
k 'ínyékén vasárnap ötezer holdon megkezd
ték a kényszerszüretet. A szőlőt a sok esőzés 
tönkretette, a termés mennyiségileg és minö- 
Sl'nileg is rossz. A szőlő holdanként 10—15 hl. 
mustot adott a tavalyi 25—30 hl.-rel szemben. 
A gazdák a katasztrofális termésre való tekin
tetlel adókedvezményt kérnek.

Szakadékba zuhant egy veszprémi bicik
lista. Kalmár István 21 éves veszprémi fiatal
ember vasárnap a város határában, a keskeny 
töltésen biciklizett. Közben elszédült és a hu
szonöt méter mély szakadékba zuhant. Elelve- 
,Ze'ves sérülésekkel vitték kórházba.

— Ezrcdnap. A volt 20. gyalogezred emlék
ünnepét 1937 szeptember 12-én délelőtt 10 
órakor Esztergomban tartja meg, amelyre az 
ezred kötelékében szolgáit bnjtársakat. azok 
családtagjait meghívja a rendezőség. Akik a 
kftzehéden résztvenni óhajtanak, ebbeli szán- 
(éküket jelentsék be Bauer Imrének, Eszter
em.

Eljárás Indult 
a „harapós" néger 
birkózó ellen
Karhatalmat rendeltek ki 
a Fővárosi Cirkuszba

A Fővárosi Nagycir
kuszban most folynak 
ax amerikai rendszerű 
kecsesz-kecsken pro
fesszionista birkózó
mérkőzések. Ax uj stí
lusú birkózás vad ve
rekedésbe fulladt szom
baton este. A Károlyi

Mszló magyar birkózó Black Dewil ameri
kai négerrel birkózott. A magyar versenyző 
durván beletiport a földön fekvő néger ar
cába, a néger lerántotta a földre ellenfelét 
és az

ujjába harapott.
A szörnyű jelenetre nagy botrány tört ki 

a cirkuszban, csak a Jelenlévő rendörök és 
a többi birkózó tudták a verekedőket szét
választani. Károlyi Lászlót sérülésével a 
Rókus-kórházba vitték, ott bekötözték a se
bét és a birkózót vasárnap a kórházban 
ápolták, ma azonban ismét a ringfbe áll.

A harapó néger ellen a rendőrség meg
indította ax eljárást.

Ezzel azonban még nem záródott le a cir- 
kucsi botrány ügye, mert a kecsesz-kecsken- 
versenyek karzati publikuma

bosszút eaküdött Black Dewil ellen.
Meg akarják bosszulni a néger birkózón 
Károlyi Lászlón kezén ejtett — harapást. A 
rendőrség értesült a készülő tüntetésről és 
megfelelő

karhatalmat rendelt ki a cirkuszba.
A professzionista birkozóversenyek ren

dezősége azt hangoztatja, hogy a kecsesz- 
kecsken-birkózás szabályai megengedik a 
harapást, sőt a rúgást is és Károlyi 
László, aki külföldön mór megszokta a ha
sonló támadásokat, nem is tulajdonit na
gyobb jelentőséget a szombati esetnek.

— AZ ANGOL KIRÁLYI PÁR TAVASZ- 
SZAL BELGIUMBA UTAZIK. Londoni je
lentés szerint VI. György király és Erzsébet 
királyné a jövő tavasszal Belgiumba látogat 
el. Ez lesz az uralkodópár első külföldi hi
vatalos látogatása. A király és királyné 
Brüsszelben Lipót belga király vendége lesz.

—’ A BAROSS GÁROR KÖR MAGYAR— 
NÉMET CSERE-KERESKEDŐ AKCIÓJA. 
Kereskedő- és iparoscserét terveznek Német
ország és Magyarország között. Az Országos 
Baross Gábor Kör tervezi az akciót. Vasár
nap hivatalos közleményt adott ki, amely 
szerint négyszáz embernek lehetővé teszi, 
hogy öszesen 05 pengőért hat hónapot tölt
hessen a német városokban. A 95 pengő fe
jében minden résztvevő teljes ellátást, lakást, 
fűtést, világítást kap. Az akció viszonosság 
alapján történik, ugyanakkor, mikor a ma
gyar iparosok és kereskedők kiutaznak Né
metországba, hozzánk is érkeznek németek 
hathavi vendégeskedésre. A németeket azok 
látják el, akiknek hozzátartozói kiutaztak.

— Frontharcos ünnep Székesfehérváron. 
Az Országos Frontharcos Szövetség fényes 
ünnepség keretében tartotta vasárnap Szé
kesfehérváron zászlóavaló ünnepélyét. Hász 
István tábori püspök misét mondóit, ame
lyet József /őherceg, Hómon Bálint vallás
ás közoktatásügyi miniszter, a megye és a 
város vezető tisztviselői és a kerület ország
gyűlési képviselői is végighallgattak. A 
zászlóavató beszédet József királyi herceg 
mondotta. ., t

_  Nemzetközi professzionista blrkózómérko- 
zések a Fővárosi Nagycirkuszban. Hétfőn este 
folytatódnak a nemzetközi professzionista bir
kózómérkőzések a Fővárosi Nagycirkuszban. 
A sok izgalmat Ígérő négymenctes küzdelem 
párosítása n következő: Márton Pál magyar— 
Georges Gheveart, Németh Sándor magyar— 
Michele Leone olasz, Regi.s Slki abesszln—Foe 
Navrocky lengyel, Bob Gregory angol—Hirsch 
Lajos magyar.

— Felavatták Szabó telep katolikus kultur- 
házát. Pestszcnterzsébeten a .Szabó-telep kato
likus kulturházát vasárnap avatta fel ünnepé
lyes keretek között Kokovay János prelátus- 
kanonok. A kullurháx tulajdonképpeni meg
teremtőjének, Szolnoki János plébánosnak adta 
át az uj kultúrintézményt.

— Halálozás. Baycr Bélúné volt országházi 
műszaki főigazgató özvegye meghalt. Temetése 
hétfőn dálutftn 4 órakor lesz a kerepesi temető 
halottasházából.

— összeütközött n taxi és a konflis. Va
sárnap hajnalban a Mussolini-téren a BO. 
693. számú taxi összeütközött egy kon
flissal, amelyet Vastag István 65 éves ko
csis hajtott. A lovaskocsi felborult, dara
bokra tört és a kocsis súlyosan megsebe
sült. A szerencsétlen embert a Rókusba 
vitték.

— A prágai vásárt, amelyen 2819 kiállító 
vesz részt, szeptember 3-án nyitották meg, nagy 
sikerrel. A vásár 12-ig marad nyitva.

— Az Eternit Müvek a nagyközönség kényel
mére már régebben bemulatóhelylséget rétidé 
zelt be VI., Ó-utca 4 sz. alatt, nhol a legújabb 
fal- és bulorburkoláxok megtekinthetők és uieg- 
renddhetölh
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Két villamos 
karambolja a Váci-uton 

négy súlyos, életveszélyes 
sebesüléssel

üvegcsörömpölés, fékek csikorgása, vér
fagyasztó segélykiáltások hangjai töltötték 
be vasárnap délután a külső Váci-ut Hun- 
gária-körut után kővetkező szakaszát. Alig 
pár méternyire a Hungária-köruti villamos
megállótól

két utasokkal zsúfolt vlliamoekocsl 
egymásba futott.

Délután három óra tájban játszódott le a 
borzalmas esemény, amelynek

súlyos ée életveszélyes sebesültjel la 
vannak.

A 3-as villamos a nyugati pályaudvar fe
lől Újpest irányába haladt, közvetlenül 
utána egy külön villamoskocsi robogott 
amelyet a vasárnapi újpesti futballmeccs 
kedvéért indítottak. A mérkőzés közönsége 
utazott ezzel a villamossal az újpesti sta
dionba. Mikor a 3-as villamos a Váci-ut 
120. számú ház elé ért, a mögötte haladó

klllönkocsl teljes sebességgel belerohant 
a 3-as pótkocsijába.

Irtózatos recsegés, ropogás hallatszott, 
összetörtek a villamoskocsi ablakai, a meg
rémült utasok

segítségért kiabáltak.
Valaki értesítette a mentőket, akik

bárom autóval robogtak a helyszínre.

J

Letartóztatták a kecskeméti 
gyilkosság koronatanúját

Kecskemét, szept. 5.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon- 

jelentése.) Vasárnapra meglepő fordulat tör
tént a sétatéri gyilkosság bűnügyében:

a vizsgálóbíró letartóztatta a korona
tanút!

A megyllkolt Kreuzinger János fagylaltos 
égykorl társának, Borsos Farkas Lajosnak n 
vadházastársa, Tóth Júlia jelentkezett an
nakidején a rendőrségen és az ö vallomása 
indította el a nyomozást. Egymásután kö

— Dómján Elek püspök beiktatása. Ked
den iktatják he Debrecenben Dómján Elek 
evangélikus püspököt. Nagy egyházi ün
nepségeket rendeznek ebből az alkalom
ból, Debrecenbe utazik a magyarországi 
evangélikus egyház valamennyi egyházi és 
világi méltósága.

— Egy vidám hét a Balatonon az utóidény
ben. Az államvasutak igazgatósága, az IBUSZ 
utján, ellátásos jegyfüzetet vezetett be, mely
nek ára külföldiek részére, egy heti teljes el
látással és országhatártól Balatonig és vissza 
érvényes III. o. gyorsvonat! jeggyel együtt 63 
pengőbe kerül. Belföldiek részére kétféle áron 
kerül eladásra ez a Jegyfüzet: Budapestről és 
Dunántúlról 57 P-ért, az ország többi vasúti 
állomásáról pedig 59 P-ért. „Egy vidám hét a 
Balatonon" ellátásos jegyfüzetben a Balaton 
legjobb szállodái és penziói vesznek részt, a 
vendéglátás kifogástalan voltát pedig a m. kir. 
Balatoni Intéző Bizottság ellenőrzése bizto
sítja. A balatoni utóidény augusztus hó 22-től 
szeptember hó 30-ig fart. Részletes felvilágosí
tások az összes Máv Menetjegyirod.íkhan és a 
Balnton Fürdő Központnál, VÖrősmarly-fér 8. 
(IBUSZ Autobus Tours.) Telefon: 18-33-31.

— Nem véletlen miivé az, hogy ebben az 
évben már eddig is több mint 700 Generál 
Motors Opd-kocsit vásároltak s ezzel három 
év alatt kereken 1500 darab Generál Motors 
Otel-korsi került Magyarországon a vezérkép
viselő Nemzetközi Gépkereskedelmi Bt. útján 
n közönség birtokába.

— A iómulalás eslinborasszója: a most meg- 
nyilt Elnke Grill. Délután a Székelv jazz, este a 
Gurav Gee-jazz játszik, össy Mariann© énekel. 
Ün is kitünően xzórakozhall 

Az hitte mindenki, hogy tömegszerencsét*  
lenség történt. Az első Ijedelem után derült 
ki, hogy tulajdonképpen

négy áldozata vun a vlllamosösszcütkö- 
zésnek.

A négy sebesült közül kettő súlyos, életve*  
szélyes. Sezák János, a 3-as villamos veze
tője fején sérült meg súlyosan, ezenkívül 
agyrázkódást szenvedett. Nagy V. Sándor( 
a 3-as jelzésű villamos pótkocsikalauztf 
szintén agyrázkódást szenvedett, ezenkívül 
több bordája is eltört. A villamosösszeütkö
zés két súlyos sérültjét az Uzsoki-utcal kór
házba vitték. Ezenkívül kisebb sérülés érig 
Tugyik Rezső újpesti hentessegédet és Ba*  
logh Ferenc Beszkárt-alkalmazottat, akikéi 
a mentők első segélynyújtás után a hely
színen hagytak.

Bartos Istvánt, a szerencsétlenséget elő
idéző villamos vezetőjét

előállították a főkapitányságon, 
kihallgatása után azonban elbocsátották. A! 
vizsgálat folyik annak megállapítására, hogfl 
kit terhel a felelősség a szerencsétlenségért.

vetkeztek a letartóztatások. Letartóztatták 
Borsos Farkas Lajost, majd egy Brédl Ká
roly nevű fiatalembert, utána Faragó Gyula 
vendéglőst és Faragó Gyulánét, akik

akik eleinte mint tanuk szerepeltek.
A tanú-házaspár letartóztatása után most * 
vizsgálóbíró kihallgatásra idézte Tóth Ju
liannát, a koronatanút, de kihallgatása után 
nem bocsátotta el, hanem

bűnpártolás gyanúja elmén 
előzetes letartóztatásba helyezte.

— Buzaverseny a Hajduhéten. A Hajdú*  
héttel kapcsolatban búza minőségi versenyt 
rendeztek, amelyen az állami aranyérmet 
Árva Ferenc hajduszoboszlói kisgazda 
nyerte. Ilajduvármegye diját Kovács Ántal 
böszörményi kisgazdának Ítélték oda. Ezen
kívül inég harminckét különböző dijat osz
lottak ki.

— Orvosi hír. Dr. Waldmann Alfréd szülész
nőorvos szabadságáról visszaérkezett és újból 
rendel VII, Erzsébct-körut 29., I. em. 8. Telo- 
fon: 130-295.

— A francia külügyminiszter beszédet 
mondott nz Interparlamentáris delegátusok 
előtt. Párisban nz Interparlamentáris Unió 
értekezlete vasárnap határozati javaslatot 
fogadott el az értelmiségi munkanélküliség 
megszüntetésére és az álláshalmozások 
megakadályozására. Este az értekezleten 
Delbos francia külügyminiszter mondott 
beszédet.

— Anglia autóforgalmára jellemző statisztikát 
állítottak össze a napokban a Birminghamből 
kiágazó egvik országul forgalmúról. Megfigyelés 
alá vonták a 12 órán belül egy- és ugyanazon 
helyen végigszáguldó kocsikat gyártmányok 
szerint és megállapítást nyert, hogy 7949 sze
mélyautó. 3000 kerékpár és 2200 egyéb jármi) 
száguldott végig ugyanazon n ponton reggel 
8 lói este 8 ig. Ezek közül 2800 Austin-kocsi 
volt, ami annyit jelent, hogy nz összes kocsik 
10 százaléka Austin. Ez az önkénles megfigye
lés is igazolja az Austin-gyúrlmány fölényes 
helyzetét az angol autóipar terén.



Dietz kapitány és Cseh párharcát 
a Szürketaxi nyögte
Szédületes játékkal lepte meg a mellőzött Cseh 
a futballszakértőket — Botrány Szegeden 
Életveszélyes sérülés a Phöbus-meccsen

'Az első teljes bajnoki forduló — mint 
ahogy ez várható is volt — izgalmakban 
bővelkedett, annak ellenére, hogy a nagy
csapatok győzelmét aligha tehették vitássá 
az ellenfelek. .4 szenvedélyek alaposan ha
talmukba kerítették a futball híveit, mert 
et a vasárnap se múlhatott el verekedés és 
botrány nélkül. Ezúttal Szegeden tűzött 
Össze a fővárosi és a helyi közönség. 4 ki-

méletlen ligaharcoknak az újpesti Phöbus- 
pályán csaknem tragikus kimenetele volt, 
a budaiak Sleiner nevű játékosát a mentők 
csak injekcióval tudták életbentartani. A 
forduló egyébként a papírforma szerint- 
zajlott le, győztek a favoritok, akik közül 
egyedül a Ferencvárosnak volt nagyon ne
héz dolga Kispesten.

őket Matyi-mixer, aki azt csinál velük, amit 
akar. Horváth-tal játszik össze, végül is az 
ügyes Összekötőt küldi rohamra, akinek lö
vése a fáról a hálóba pattant ja az utolsó gólt. 
7:0. A Hungária óriási fölényétől akár még 
újabb hét gól is születhetne, de a kékfehérek 
nem ambicionálják tovább a góllövést s 
csak arra vigyáznak, hogy a gólarány ne ro
moljon.

Játék Gól (Pont

1 ÚJPEST 3 20:1 6
2 HUNGÁRIA 3 14:3 5
3 PHÖBUS 3 9:3 5
4 FERENCVÁROS 3 12:10 5
5 TÖREKVÉS 3 10:7 4
6 SZÜRKE TAXI 3 8:10 3
7 ELEKTROMOS 1 2:1 2
8 SZEGEI) 8 6:5
9 NEMZETI 3 8:12 ?.

1(1 „BUDAI 11“ 3 4:9 2
11 BUDAFOK 2 2:6 2
12 KISPEST 2 4:12
13 BOCSKAI 3 1:9
14 GYŐRI ETO 3 1:10 —

Nem zavarták a Nemzetit a három 
és ötliteres drukkerek: győzött
NEMZETI—BOCSKAI 1:0 (1:0)

Két fair csapat ütközete nyújtotta n nap leg
érdekesebb futhallszlnhózának. n Hungária úti 
gólrivahlának bevezető műsorát. Hiányoztak a 
uiult vasárnapi borral bélelt, úgynevezett 

három- és ötliteres drukkerek,
«kik már számos botrány okozói voltak, hiány
zott ennélfogva az utszéli hang, elmaradt a 
durvaság és n kél csapat rendkívül élvezetes, 
ha nem is tulnivós meccset játszott. Teleki, a 
veterán debreceni center minden hétközbeni hí
resztelés ellenére megjelent a gyepen s ez a 
körülmény nyílttá telte a küzdelmet. Teleki 
még mn is élmény azok számára, akiket nem 
vadított meg az üzleti okokból kitalált és sze
rencsére korán elvetélt jelszavak ostoba tömege. 
Minden mozdulnia értelmes volt ma is s ha 
tiz évvel fiatalabb lenne, birhatatlan konkur
enciát jelentene a néhány agyonünnepelt 
krekknek.

Kétezer ember volt jelen, amikor a csata 
megkezdődött. Heves debreceni ostromok vezet
ték be, volt dolga a Nemzeti védelemnek. Te
leki egylzbcn a félpályáról futott ót és a 
lő-osró) remek lövést eresztett meg, amit An
gyal csak kornerre tudott tólni. A látogatásokat 
udvarias házigazdaként a Nemzeti viszonozza

és örök rejtély marad, hogyan mull el a gól
veszély a Bocskai kapuból. Szalag mellett Kemény 
(persze a debreceni amatör) kétszer is gólt 
lőhetne, de azután a 20. percben mégis a 
Nemzeti a sikeres. Horváth a vonalon elcsíp 
egy reménytelen labdái, beguritja, de nagyon 
rosszul. Kertes kapus a fa tövében elfogná, ha 
a berobogó Kisalagi a keze elöl ellenkező ol
dalra nem csúsztatná. 1:0. A Bocskai heves tá
madásokkal felel, néha csak az. utolsó pilla
natban menthet a védelem. A Bocskai fiataljai 
sokszor nem értik agg mesterüket, aki egyiz- 
ben hajszállal csavarja kapu mellé a labdát.

A szünet után még hevesebb lesz a játék 
Egyetlen gól a tél most 25 percig. A meleg s 
nz iram elvégzi a maga munkáját, amikor a 
Bocskai végsőkig elszántan dobja maradék erőit 
a meccsbe. Olyan tűzijáték zajlik le, amihez 
képest a szentislváni csak hamu alatt pislogó 
pernye volt. Hat-lut lövés zudul egymásután, 
közöltük három vad kapufa is: minden hiába, 
a Nemzeti bevehetctlenl Pedig a Bocskai most 
megérdemelne a gólt. Szakadatlanul támad, 
aminek nz a nyitja, hogy a Nemzeti halfsora 
felsőbb parancsra védekezik. Ezt olyan jól csi
nálja, hogy a Bocskai lendülete lassan meg
törik. belenyugszik a sorsába s igy a két pont 
joggal marad Pesten

Pofozkodás a tlszapartl 
metropolisban

ELEKTROMOS—SZEGED 2:1 (1:1)
Szeged, szeptember 5.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) Az Elektromos Müvek együttese 
elsöizben lépett tegnap a pályára az őszi 
szezonban. A bemutatkozó győzelmet hozott 
ugyan, de a csapat nem mutatott olyan já
tékot, amilyet Szegeden elvártak tőle. A 
Szeged FC hívei nagy számban mentek ki 
az uj vasutas stadionba, de a pályavatás 
kabbalája nem vált be, bár könnyen nyerhe
tett volna a Szeged is, de balszerencséje 
miatt vesztesként hagyta el a pályát.

Az első negyedóra alatt az Elektromos 
nagyon gyengén mozog, a szegedi együttes 
szinte állandóan támad. Hat komért ér el 
egymásután, három kapufa is elcsattan az 
Elektromosok kapuján, de csak 11-es segít 
a csatárok gólképtelenségén: a 16-ik perc
ben Lengyel kézzel üti le a labdát, Korányi 
II. lövése elszomorítja a fővárosból lerándult 
400 Elektromos drukkert. 0:1. Ugylátszik, 
hogy a Szeged visszaadja a kölcsönt mumu
sának. Seper, majd Gyurcsó egymástól el

lopják a mellélövés receptjét, egymásután 
küldik kapu mellé a jobbnál-jobb helyzete
ket. Az Elektromosok a 29. percben várat
lan gólhoz jutnak: Pázmándy 25 méteres 
szabadrúgását Tőrös II. közelről kupura zú
dítja. Pálinkás éppen ott áll, fogja a labdát, 
de az kiperdül a kezéből s oly szerencsétle
nül, hogy a hálóba kerül. 1:1. Néhány perc 
múlva a tribünön

hatalmas pofozkodás
keletkezik, a játékosok is odafigyelnek. Az 
Elektromosok észreveszik a helyzet érde
kességét, minden erejüket egy támadásba 
fektetik. Majdnem sikerül a huszárvágás, 
Szendrődy pompás helyzetbe kerül, de most 
csődöt mond n tudománya, hatalmas gyer
tyát rúg kapu elölt.

Szünet után megváltozik a játék képe. A 
játék elején a vendégcsapat nagy iramot 
diktál. A szegedi védelem kapkod a hatalmas 
nyomás alatt. Orcifalvi a 9. percben elfut, 
beadását G. Tóth kapásból hatalmas lövés
sel kapuba küldi. 2:1. Az Elektromosok 
számára több helyzet kínálkozik most, de 
Szendrődy váratlanul gyenge játékán min
den akció meghiúsul. Az utolsó percekben 
feljön a szegedi csapat, a levegőben lóg a 
kiegyenlítés, de az Elektromost nem hagyja 
el a szerencséje.

Matyi-mixer esete a taxisok&al
! HUNGÁRIA—SZÜRKETAXI 7:0 (5:0)

Az az ötezerfőnyi közönség, amely a Hun- 
gária-uti pálya második mérkőzéséért egybe
gyűlt, tulajdonképpen a liga rémére, a 
Síürketarira és Kiszelyrc, a nagy laxicsatárra 
volt kiváncsi, akit tavaly a Hungária érthe
tetlenül kiengedett a keze közül. Az a bűvö
let, mi 
fekvés

a taxisokat köriillcngle a 0:l-es Tő
it a 2:2-ős Phöbus-mérkőzés után,
MATYI UNALMÁBAN GÓLT LÖVET 

MILLERREL
CSEII

Müller

Miklósi

I két gyors gól elkedvetleníti ugyan a taxiso- 
i. | kai, de aztán nagy lendülettel fekszenek a 

meccsbe s már-már úgy néz ki, hogy jön
nek a megszokott taximeglepelések. Ezzel 
csaknem cgyidőben ébredt föl Cseh hallat
lan játékkedve és egyik pazar jelenet a má
sik után. Ilyen az is, amikor Müller futtatja 
a nagy centert, akit kelten is kísérnek. Mű
ködésbe lép most a taxisok „kézifékje", <lc 
hiába rángatják, cibálják Matyii, kiszabadul 
a körmeik közül és az ellenkező sarokba 
mesteri gólt lő. 3:0. Két perccel később a 
ragyogó formában lévő Sas dolgoz, ki egy 
helyzetet és bcguril középre, Cseh egy test
csellel lerázza magáról a bekkel, aztán ké
nyelmesen. de pontosan célozza meg a kapu 
sarkát. 4:0*

Olvan pompás fiitbnllcscmcge volt a ki
váló játékos minden mozdulata, hogy a

Sas
KIm labdáját Sas Cachhez lólja, aki elé hiába szalad ki Sarkudl, mert a Inbda Müller elé röp
pen. Miklósi érzi a veszélyt, a kapuba fut, de at összekötő lövése a fáról és a bekk fe zéről a 

hálóba pattan. 1. félidő 33. perc. 5:0. (Copyright by Hétfői Napló — System Ho < h.)

tgycsapAsra szertefoszlott a Hungária csatá
rainak működése nyomán. A nagy győzelmet 
tulajdonképpen két tény alakilotta ki: az 
egűik a gyors egymásutánban bekapott kél 
tizenegyes, a másik

Cseh Matyi és Dietz kapitány nem Is 
túlzottan titkolt párbaja volt.

Dietz kihagyta a csehszlovákok ellen készülő 
magyar válogatott keretből Csehi, mondván, 
hogy nincs rá szüksége. Erre Matyi mint ön
érzetes művész nem felelhetett egyébbel, 
mint azzal, amivel felelt: régenlátott, csodá
latos bravúrokkal tarkitolt, eredményes, 
magasnivóju játékkal. Már az első percben 
gólt kapnak a szürketaxisok, mert egy lö
vést a kézilabdús Mosonyi a biztos góltól 
kézzel ment. A megítélt büntetői Müller lövi 
be 1:0. A tnzisok közönsége, az úgynevezett 
„taiigörlök" ezúttal is hatalmas formára 
futnak föl és olyun éktelen biztatásba kez
denek, hogy nem következhet más belőle, 
mint cgv újabb védelmi hiba. 5<js labdájával 
Cseh kibújik a bekkek melleit. Lövését is
mét Mosonyi védi a kapus helyett s a tizen
egyest ismét Müller küldi « helyére, 2t0, A

Az újpestiek sok gólt vittek Budafokra
ÚJPEST—BUDAFOK 5:0 (4:0)

A Nemzeti Bajnokság élén álló Újpest a 
harmadik fordulóban a Budafokot kereste 
fel otthonában. Az újpestieknél az az újság, 
hogy hosszú szünet után Szalag, a régi har
cos ismét helyet kapott a halfsorban. A bu
dafoki csatársort a „megtért**  Szeder és az 
újonnan szerződtetett Péter és László erő
sítik, viszont a halfsorból hiányzik a Fran
ciaországba távozott Kapta. A mérkőzésre 
kijött Aschner Lipót, az Újpest elnöke is.

1500 főnyi nézőközönség jelenlétében 
kezdődött meg a mérkőzés. Az Újpest in
dítja a labdát és rögtön rohamoznak. Balog 
szabálytalan szerelése miatt hevesen tüntet 
a hazai közönség. Feljön az Újpest. Szűcs 
hosszú labdájával Kocsis elfut a 6. percben, 
pontos beadását Pusztai élesen a budafoki 
kapuba továbbítja. 1:0. Az újpesti védelem 
többször szabálytalanul szereli a budafoki 
csatárokat, de Iváncsics biró nem ad tizen
egyest. A közönség ezért hevesen tüntet per
ceken át.

A 12. percben Kállai—Pusztai—Kocsis- 
ősszjáték után az utóbbi 12 méterről lö és 
Vági kapus kezét érintve a labda a buda
foki kapuba kerül. 2:0. A Budafok erősít 
egy támadásnál Futó hendszgyanusan sze
rel, mire Iváncsics biró komért ad. Válaszul

védi. Joós keményen szereli a budafoki 
jobbszélsőt, Fodor!, mire Iváncsics a buda
fokiak ellen ítél szabadrúgást. Nagy derült
ség! Az újpesti csatárkvinlett a 6-osról bom
bázás alá veszi a Budafok kapuját, de a vé
delem szerencsével elhárítja az újabb gólt. 
Kállai pompás összjálék után mellé bom
báz. A Budafok erősít. Szeder, Kovács majd 
László lő kapura, de nincs szerencséjük. A 
30. percben Szűcs kiadásával Kocsis elfut, 
bead s Zsengellér sarokkal továbbítja a lab
dát az üresen álló Kállainak, aki éles bom
bát küld a budafoki kapura s a labda léc 
mellett vágódik rendeltetési helyére. 4:0.

Szünet után a pompás formára felfutott 
újpesti csatárkvintett vezet formás támadá
sokat, melynek nyomán a 3. percben ko
csis (i méterről megszerzi az ötödik lila 
gólt. 5:0. Az Újpest fölénye mindjobban 
kidomborodik.

A halfsor Szűccsel az élen tömi a csa
társort labdákkal.

Felszabadul a Budafok a nyomás alól, a 
csatársor azonban nincs a helyén, csupán 
Fodor igyekszik, de egy fecske nem csinál 
— gólt! Kocsis vezet biztató támadást a 
budafoki kapu ellen, de elesik és oda a jó 
helyzet. Zsengellér, az újpesti labdazsong- 
lőr, oxforddal szökteti magát, de cihamar-

közönség feláll és kórusban kiáltozza:
— Dietz! Dietz! Dietz!

Csehi ez az elismerés további bűvészmu
tatványokra ingcrli, úgy dirigál, mint Tosca- 
nini, szebbnél-szebb trükkökkel szórakoz
tatja a közönségét. Közben Szegedi lőhetne 
egy gólt Szabó hálójába, de a labda fölé- 
megy. Aztán isinél a centercsatár bravúrja 
következik, olyan szépen teszi ki Müllcrt, 
hogy az. ha akarna, sem hibázhatna. A lö
vése előbb a fára pattan, majd onnan Mik
lósi kezét érintve fut a hálóba úgy. ahogy 
azt a gólrajzunk mutatja. 3:0. Elképesztő 
llungária-fölény következik s a második 
félidőre a mutatott játék alapján legalább 
lizgólos győzelem reményében gondolnak a 
nézők.

A szünet lilán a bajnokcsapat folytatja 
..taxiörlö" tevékenységét, de a nagy’ fölény 
meddő marad, valahogyan megelégelték a 
góllövést. Negyedórányi unalom után ismét 
Cseh brillíroz, Horváth labdájával néhány 
lépést tesz s amikor a kapus megmozdul, 
biztosan küldi hálóba. 6:0, A Taxisok ezután 
sűrűn kezelnek, mert módfelett bosszantja

AZ ÁGYUSLÁBU KÁLLAI NEGYEDIK GÓLJA

Szllcs mesteri kiadáséval Kocsis fürgén elfut, beadását Zsengellér n mögötte álló Kállalho’ 
pöccinti sarokkal s aztán süvít a bomba. 1. fél’dő 30. perc. 4:0 (Copyright by Hétfői Napló - 

System Horváth.)

Zsengellér a 15. percben remekül átmegy a 
Budafok védelmén, bár nyomják, 3 lépéről 
remek bombái küld az üres kapuba. 3:0. Az 
Újpestnél
Szllcs és Szalay tűnnek ki pompás feje

seikkel.
Szeder és Fodor jeleskedik a budafoki csa
társorban, de lövéseiket Sziklai bravúrosan

kódoltan fölé lö, később hatalmas lövése a 
lécet találja el. .

A hazai közönségtől a feltűnően a"1” 
Fodor sok tapsot kap. Fodor itt — Fodo 
ott — Fodor mindenütt, de egyedül nem 
tud megküzdeni a pompás újpesti védelem
mel. Maid Szehehelyi, az. úgyuslábu buda
foki bekk ereszt meg a félpályáról hatal
mas lövést, de ez mellé megy. Pusztai
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Kocsis helyet cserélnek, úgy látszik, hasz
nál a csere, mert rögtön jó támadást ve
zetnek. A Budafok védelme sokat és reme
kül dolgozik és csirájában fojtja el az új
pesti támadásokat. A nagy szél feltűnően 
zavarja a játékot. Zsengellér jó labdát ad 
Pusztainak, aki jól húz befelé, de pattogó 
lövése mellé megy. A Budafok erősít. 
László közeli lövését azonban Sziklai védi 
— bár szerencsével. Választámadásnál 
Zsengellér hatalmas kapufát lő s ezzel vége 
is van a másfélórás pompás mérkőzésnek.

Éjjel! amatfirderbl
Kőbányán

TÖREKVÉS—ETO >:• (l>0)
Alig néhányszáz néző rándult ki az amatőrök 

derbijére, pedig a fogcsikorgató küzdelem iga
zán megérdemelte volna a nagyobb méltánylást. 
A két csapat csak jóval a kitűzött idő után 
jön ki a pályára s akkor is előbb diszts ünnep
ségbe kezdenek. At ETO zászlót nyújt át a 
vasutasoknak, akik csak szép szóval tudnak 
váaszolni a váratlan figyelmességre.

A Törekvés nagv igyekezettel veti magát a 
küzdelembe, ez első percekben nagy fölénybe 
kerül. Készéi fejese csak alig valamivel kerüli 
el a kaput. Az ETO gyors lefutással válaszol a 
szép akcióra. Lovag jó helyzetbe kerül, a kő
bányai hÖlgv-drukkerek már sikongatnak, de a 
csatár lovagiasan viselkedik, kapu mellé vágja 
a labdát, nehogy a túlfűtött izgalmak meg
ártsanak a nagyszámú női drukkerseregnek. Az 
ETO fölénybe kerül, de puha csatársora kép
telen egy valamire való gólhelyzetet össze- 
estkábálni. Limperger is észrevéteti magát: kö
zelről a kapusba lép, amiért percekig zug a 
tömeg. A játék változatos, de az iram nem nagy, 

látszik, hogy amatőrök játszanak egymás 
eHen.

Takácsi hatalmas rúgásai nagvon tetszerik a 
közönségnek, ha közelébe kerül a labda, máris 
zug a tömeg. Az utolsó perc váratlan golt hoz: 
Gere elfut, beadását Regős ff. brfejeli. 1:0.

Szünet után Regős II az első percekben le
hetetlen helyzetből kapum lő, Boronkay rögtön 
gólt Ítél. A győriek elkeseredetten reklamálnak, 
fíoronkay nyomban a taccsbiróhoz fordul s 
annak felvilágosítása után rögtön megsemmisíti 
ítéletét s ezzel is bebizonyítja, hogy tanult 
Lehel példájából. A Törekvés játékosai nagy 
mérgükben elkeseredett rohamot indítanak: 
Sirály szabadrúgását Készéi kapu mellé csuz- 
tatja. Mindenki azt hiszi, hogy oda a jó hely
zet, mikor

Gere mesés roblnzonáddal vetődve, laposan 
a kapuba fejeli a labdát. Csak minden tíz 

évben lehet ilyen gólt látni! 2:0.
A sötétség miatt alig lehet látni a labdát.

A sötétség leple alatt feljön az ETO, de csa
tárai hajmeresztő gólképtelenségükkel még a 
Törekvés-drukkerek idegeit is felkorbácsolják. 
Az utolsó percekben, mikor mór csak lámpással 
lehet látni a labdát, újra magára talál a Tö
rekvés. Takácsi szökteti Gerét, aki lő,

a labda a kapusról Sirály elé pattan, aki 
egy lépésről belövi. 8:0.

A meccs után a győriek a nagy sötétben alig 
találják meg az öltözőt.

P. Szabó csaknem 
a másvliógra 
fejelte Steinert

PHÖBUS—BUDAI „11“ Sri) (2:0).
A Budai „11" mull vasárnapi „eredménye 

után a közönség nem sokat várt a mérkőzés
től, amiben igaza is volt: nagyon gyenge já
tékban,

botrányos körülmények
közölt csapott össze a két testvércsapat. A 
Phöbus győzött ugyan, de siralmas játékot 
""'látott. Csak a Beszkárt várt sokat ettől a 
mérkőzéstől, mert angyalian bájos naivitással 
•ürgetö ellenőrt állított a Phöbus-pálya elé, 
I* ogy a hatalmas tömegeket rendben szállit- 
‘‘assa el a pályáról. A hatalmas tömeget, a 
rekordszámnl jelenti háromszáz főnyi közön 
t(0't a rossz nyelvek szerint - egyetlen pót
kocsi vitte el. Az első percekben a Budai na- 
*yon jól játszik s teljesen egyenrangú a fa
vorittal. Wéócr lufijával Vermes elfut, <!e Csi- 

menti a helyzetét, míg a másik oldalon 
['ípe/in áll és bukik a védelem. A veterán bekk 
Jól játszik és egyelőre nincs baj, csak amikor 
™r"» ff. Rökk kornerét az alsó kapufa mcl- 
Jftt befefeli. Itt. Egy két peré moha P. Szabó 
kornerét Ilórl a gólvonalon rávetessél fogja, a 
tarohanó Pliöbus-esaUrok kikaparják alóla a

Ismét hamisítják 
a futballbajnokságot!

A „dajkaságba“ adott kölcsönjátékosok miatt sportszerűtlen 
a konkurrencia — Elsikkadt egy fontos szabály, aminek alapján 
megtámadhatnák az érdekeltek a súlyos és tisztátalan rendszert

Az elmúlt futballszezon végén általános he
lyeslés kisérte a Hétfőt Napló azt az akcióját, 
amit

a bajnokság-hamisító játékoskölcsönzések 
ellen indított. Felsorakoztattuk érveinket s ezek 
oly meggyőzőek voltak, hogy a szövetség elnök
sége napirendre tűzte a botrányos kérdés meg
oldását. Hogy a szinfalak mögött mi történt, azt 
nem tudjuk, de hogy a fair sportszellemet meg- 
csufoló rendszer még az uj szezonban is folyta
tódott, azt — sajnos — tapasztalhatjuk. Nem 
történt intézkedés s igy az NB-egyletek között 
továbbra is fennáll a játékoskölcsönzés sport
szerűtlen divatja.

Az egyik nagyegvesfllet, amelynek vezetősége 
joggal volt kényes kitűnő sportszellemére, köl
csönadta az „istálló" egyik jövendő krekkjét egy 
kisegyesületnek. Kikötötte azonban, hogy ez a 
játékos nem szerepeltethető az anyaegyesületc 
elleni meccsben. A riválisok ellen játszhat, a 
kölcsönadó ellen nem. Ami röviden és magyarán 
azt jelenti, hogy ha jön a bajnoki meccs,

a nagy egylet egy mesterségesen meggyen- 
gitett ellenfelet kap.

Mi ez, ha nem a legtisztább sportszerűtlenség és 
bajnokság-hamisítás? Hol van itt az egyenlő 
feltétel a harcban? Hátha gólarányon fog múlni 
a bajnoki cím?

Amilyen felháborító sportszerűtlenség ez fel

labdát és a hálóba rúgják, de a biró szabály
talanságot jelez. Schiisfer fejreállitja Feketét 
é» nem is tudja, hogy ezzel milyen hatalmas 
harcok magvát hintette el. Ettől kezdve

egyik durvaság a másikat éri
ar ideálisnak egyáltalán nem nevezhető mér
kőzésen. Most Béky lövése Burger kezéről 
Tőrös II. elé pattan, ő három lépésről irgal
matlan nagy bombát zudit Hóri fölött a háló
ba. 2:0. Vértes és Megyeri összecsap, Megyerit 
kiviszik. Két percig pihen, mig összeragasztják 
a lábát. Schuster most Wéberrel csap össze.

Előbb a földön hemperegve rugdossák 
egymást, — a biró ezalatt a pálya másik 
felén Szálló labdát követi, — majd feláll
nak és „Dán-poszival**  kezdve pompás 
bokszmérkőzésbe kezdenek. A közönség 
magából kikelve ordit, de mire a biró 

észreveszi, már semmit sem lútni.
Ligeti a gólvonalról „kanalaz ki" egy labdát. 
Szünet után Szikár szökteti Rökköt, ő otthagyja 
Burger agát, a koros játékost és hatalmas bom
bát zudit a kapuba. 3:0. Faragó Lója a kapu 
mellett állva olyan kijelentést tesz, amiért 
testvérek közt is járna vagy két hét. Jászbe
rényi lövésére Csikós most ráveti magát, de 
oly szerencsétlenül, hogy alig bír felállni. Fe

A Kispest izzasztőGciirára fegta 
a Fradit

FERENCVÁROS—KISPEST 4:3 (3:2)
Zsúfolt villamosok vitték Kispestre a 

Ferencváros törzsközönségét. Ujrendszerü 
mozgó jegypénztárak fogadták a Fradi- 
dritkkefeket, városi altisztek töltötték be a 
pénztárosok szerepét. A Fradi autókon ér
kezett meg már felöltözve, de az első tapsot 
mégsem a legendás zöldfehér csapat aratja 
le, hanem a néger birkózók, akik esténként 
a szőnyegen harapják egymást és az ellen
feléiket. Á támadásokat a Ferencváros kezdi 

A KISPESTI IZZASZTÓKAMRA ELSŐ

inMátát ■ kitünően játszó Székely Tánczoshoz küldi, tőle Sároslhoz röppen a 

’ fői Napló — Syetem Horváth.)

s a 6. percben már korner is bizonyítja a 
zöldfehér csatársor veszélyes átütő erejét. 
Egyik szép támadás a másik után gordu! 
előre, a befejezés azonban elmarad, mert

Sáfoslra nagyon vigyáz a kispesti Vé
delem.

A B-kőzép ismét elkezdi az obligát vasár
napi sértegetést, mire Bartók bíró a pálya 
kiürítésével fenyegeti meg ííket. Ez egy 
Időre csendet parancsol a drukkerekre. Ne
gyedóra után születik meg az első gól, ami
kor Stfkrly Mmfdsrtt Tdncras pontosan 
Sárosi fejére kiilcli, ahonnan a labda a fel
ugró Gergő melleit hálót ér. 1:0. Még fel
ocsúdni nincs Ideje a Frttdl-köíőntégnek a 
gól mámorából, amikor Újvárt beadóra Ko
rányi mellett Vargáhat, maji onnan Nemes
in, kerül ■ a fmmía, mint a tü‘e‘ tteuiit-

leié, ugyanolyan súlyos következményekkel jár 
lefelé is, a bajnoki tabella alján. Lehetetlen ál
lapot az, hogy a liga gyengébb csapatai közűi 
kiválasszanak egy-egv kedvezményezett egyesü
letet s ezt a többiek róvására erősíthessék meg 
a nagyegyesületek klasszis, de éppen talonba 
tett játékosokkal.

Nemcsak a bajnoki dm kialakításában,

Óvni akarnak, de nem lehet, mert egy spiri
tiszta szeánszon eltűnt a — szabály

Rövid viata után kombattáns ligavezérek 
megállapították, hogy a kölcsön játékosokkal 
megerősített egyletek bajnoki mérkőzéseit kellő 
jogalappal meg lehet óvni. A jogalapot az az 
évtizedes törvény szolgáltatja, hogy minden 
egyesCilet bajnoki mérkőzésére a legjobb játé
kosaival kötelees kiállni. Már pedig a kölcsön- 
játékossal megerősített egyesület a nagyegylet 
ellen kihagyja csapatából a „dajkasógba" ka
pott játékost s igv nem a legjobb játékosaival 
áll ki.

Mikor idáig eljutottak, előkeresték a szabály
könyvet és megkeresték a régen ismert szabályt. 
Azaz csak próbálták megkeresni, de sikertelenül, 
mert nem volt sehol. A szabály eltűnésétől meg- 

kete mesésen játszik, a Budai gyér akciói sor
ra megakadnak rajta, hatalmas felhőfejesei 
egymásután aratják a tapsviharokat. Rökk be
adását Steiner a kapu előtt állva ki akarja fe
jeli)!,

P. Szabó odaront éis hátulról belefejel 
labda helyeit a hnlf halántékába. Steiner 
uj ómban összeesik, rögtön ki is viszik és 
a meccs végéig sem tér eszméidre. Perce
kig izgul a vezetőség, meri a játékos szív
verése egyre jobban gyengül. Ezer sze
rencse, hogy kint vannak a mentők, akik 
injekciók sorozatával a játékos szívverését 

lassan felerősítik,
Úgyhogy azután már reménytkeltő állapotban 
viszik a szanatóriumba. Klug biró elhatározza, 
hogy megrendszabályozza a játékosokat, a re
mekül játszó Titkos 11.-t a legelső összecsapás
nál leküldi a f.ílyáról. Vértes kevéssel ezután 
pályán ritkán hallható drasztikus, nyomdafes
téket nem tűrő kifejezési kiált a nagytribün 
felé, de a biró ezt nem hallja. Kevéssel ezután 
az, elvadult összekötő P. Szabót is fejbebok- 
szclja, a biró megint nem látott semmit, a kö
zönség magánkívül tombol, a biró továbbot je
lez s nemsokára vége van a botrónyós mérkő
zésnek.

lem, a naptól vakított Háda mellett a há
lóba röppen. 1:1. Most aztán veszélyes lesz 
n Kispest, de a ferencvárosi védelem, cső- 
dák-csodája, a helyén van. Már félóra mull 
el, amikor Sárosi híveinek ismét örömet 
szerez. Az összekötőbe húzódó Tánczos été 
tálal, akinek még stoppolni is van ideje s 
igy a lövésre hiába dobja magát Gergő. 2:1. 
Kezd izgalmas lenni a meccs, amit fokoz 
Polgár harmincméteres hatalmas kapufája is.

De lassanként alábbhagy az iram, amit
LÁTVÁNYOS GÓLJA 

aztán egy kispesti gól fokoz fel Ismét. Új
vári kilmstnálja Korányi „labdaggengrsé- 
gft“ » egy nagy luft után elmegy a bekk 
mellett, majd körépre ad, ríhat Varga 
nyomban ló • a kérőn ugró Iláda hiába 
próbálja menteni. 2:2. A Fradi erőteljes el
lentámadása a 40. percben hoz eredményt. 
Kemény kornere szépen Ivei a körépre, ahol 
Sámli négyen ör-.ik, de tudományával 
íremben mind a négyen tehetetlenek, (liilir- 
ka kiteli fordul és a jobbléc alá fordulói
ból gyönyőra gólt tó. 3:2. Még Kemény ka
cérkodik a kapufával s aztán jön a kővel- 
k-'ző félidő. Ez nem sok jóval hizlalja 
eleinte a budapesti csapat törzsközönségét, 
zug is n biztatás:

— F.brcdj, Fradi I
Mintha csak erre várlak volna, a Fradi 

rákapcsol és egyik támadást a másik után 

hanem ■ kiesési zónában Is teljesen meg
hamisítja a helyzetet ez az érthetetlenül 

megtűrt, szégyenteljes sportszerűtlenség.
Fokozza az érdekeltek megdöbbenését nz a 

furcsa körülmény is, hogy a játékoskölcsönzé
sek megígért, de elmaradt betiltása egybeesett 
a szabálykönyv egy évtizedes törvényének el- 
sikkasztásával.

döbbent és joggal tendenciát sejtő vezetők nyo
mozást indítottak, mire kiderült, hogy a szövet
ség uj szabálykönyv szerkesztésére ad itt meg
bízást. A szabályegyeztetők üléseket tartottak — ■ 
mint a szakkörökben némi gúnnyal emlegetik t 
spiritiszta szeánszokat — s eközben eltűnt a 
fontos alaptétel s vele az óvás jogalapja le.

Egyelőre hajlandóak vagyunk ezt a furcsa 
Összetalálkozást a véletlen számlájára írni, de

a sportszertlség védelmében követelnünk 
kell

a szövetségtől, hogy mindkét esetben azonnal 
intézkedjék. Szüntessék meg a játékoskölcsön
zéseket és kerítsék elő nz elsikkadt szabályt.

zúdítja a kispesti kapu felé — hasztalan. 
A 16. percben még a Kispest áll feljebb, 
mert Újvári az Olajkártól kapott hosszú 
labdával végigfut és a beadásszerü lövés a 
bal kapufáról a vonalra pattan és a befutó 
Serényi megoldja a vitás helyzetet. 8:3. 
Most aztán

keménnyé válik a küzdelem, 
a Ferencváros kapkod, a Kispest él. A zöld
fehérek halfsora láthatatlanná válik s a 
Kispest azon veszíti el a csatát, hogy táma
dás helyet tartani akarja a meccs eredmé
nyit. Olajkár a tizenhatoson belül egy ár
tatlan labdát oktalanul kézéi üt le s ez meg 
is pecsételi a meccs sorsát, mert a tizen
egyest Sárosi a hálóba lövi. 4:3. Az Irafn 
még csak ezután robban ki s a kispestiek, 
mint a vörös ördögök, bravúrosan küzde
nek a kiegyenlítő gólért.

Nehéz perceket él át a Ferencváros, 
Kénytelen taccsra játszani a nagy rohamok 
elől s ezt sikerrel végzi egészen a meccs 
végéig.

Bartók bíró Ítéleteit a kispesti közön
ség teltleg szeretné egyensúlyba hozni, 

de az erős rendőri fedezet megóvja a bírót 
nz inzultustól. Feltűnő volt Székely és Sá
rost kitűnő játéka. Mintha kicserélték volna 
őket az elmúlt hót alatt.

A Cégi iga bajnokságai
A Céghajnokság szombati fordulója a meg

lepetések jegyében zajlott le. Az élcsapatok 
közül a Hajós és Szántó, Chinoln és Growe 
pontot vesztettek. Mig a Kistext nagy gólará- 
nyu győzelmével erősen ostromolja n bajnok
ság bástyáit. Meglepetés n .1/. Pamutipar 6:0 
arányit győzelme a Budavidék jóképességü csa
pata felett. Részletes eredmények;

I. OSZTÁLY:
Kistext—Wolfner 7:2 (3:0). Kispest Üllől-ut, 

játékvezető Török. Sima, megérdemelt győze
lem. jobb csatársor. Góllövők: Vágó (2), Szőke, 
Olajkár, MonoloviCS, illetve Kürti (öngól), 
Miséje és Lehdvai.

M. Pamutlpar—Budavidék! Posztó 6:0 (1:0). 
Gyöngyössy-ut. játékvezető Arányi. Fölényes 
győzelem, a gólok száma nem mutatja a fö
lényt. Izgága közönség miatt, a rend helyre- 
állítása végett, n mérkőzés H percig szünetelt 
A mezőny legjobbja Budaváry (M. Pamut).

Hajós és Szántó—Kemény és Tsa 1:1 (0:1). 
Maglódí-ut. játékvezető Gruber. Élvezetes, 
Szép, fair mérkőzés, a jobb Hajós és Szántó, 
megérdemelte volna a győzelmet is. Góllövők: 
Maurcr (öngól), illetve Simon.

Flltex—Werlhelni (1:1 (0:0). Pozsony i-ut, 
játékvezető báró Gudcnus. Kapkodó játék, az 
eredmény megfelel n mutatott játéknak. Gól
lövők: Stockbauer. illetve Kaposi 11 bői. Ta
kácsi (Werthehn), a játékvezető kiállította.

Alhtis—Ghlnoln 4:4 (2:1). Gyemről-ut, játék
vezető Gerő F. Jó halfsorok, kiegyensúlyozott 
küzdelem, Albus n 11. félidő 35. percéig veze
tett, azután elkönhyelmüsködte a győzelmet.

Growe—M. Acél 2:2 (2:0). Nagyszombat u. 
játékvezető Barna B. Az eredmény megfelel a 
játéknak. Góllövők: Bniter és Kiéin, illetve 
Bödccs és Wist. Fülöp (Growe) megsérült.

II. osztály.
Révet—F.ngel Í:1 (3:1). j. v.: SkMitzcr. 
Rndtntnr~_Flórn 1:0 (0:0), j. v.: Kraft 
Gamma—Shell 4.4 (3:1, j. v.: Istenes.

Elnökségi díj. 
Hirmann—Krolupar 4 1 (3 0), j. v.: Lövi, 
Révai II -Lciptiger 3:2 (1:2), j. v.: Réti. 
Frama —Fiat 4.7 (1:0), j. v.t Kertész B.
.V. Posztó- Sertésv. 2:1 (0:1), j. v.: Cseprefi.

Llga-dlj.
Rtieh—Chinoln II. 3:5 (3.-0), j. ▼.: ölinacher.
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A kínai íenníszcsoda
csak egyedül lúd

érdeklődés mellett folytatódott va
sárnap a magyar tenniszbajnokság. Rész
letes eredmények: Vegyespáros: Dallos, 
Flórián—Stingl, Sobotkova 6:1, 6:4. Pető, 
Ocskay—Ferenczy, Scbréderné 6:3, 7:5. Gá- 
bory, Zsitvayné—Bawarawskl, Sárkány 6:2, 
2 6, 6:3. Dallos, Flórian—Pető, Ocskay 6:2, 
6 2. Redl, Bárd—Gálrory, Zsitvayné 6:0,

4:6, 6:5. Férfipária elődöntő: Kho Sin Kle, 
Gábory—Jlaworowski, Redl 6:8, 6:4, 
8:6. Dallos, Szigeti—Ferenczy, Stingl 2:6, 
6:2, 6:4, 6:2. Döntő: Dallos, Szigeti—Kho 
Sin Kié, Gáboy 4 6, 11:9, 2:1. (Sötétség 
miatt abbamaradt.) Női egyes döntő: UIJ- 
stein—Baumgarten 46:1, 6:4, 3. Flórián és 
Zsitvayné. Női páros döntő: Sárkány, 
Schréderné—Bárd, Baumgarten 6:2, 6:0.

6:2,

*

Cifra nyerte a Bérczy Károly-dijat

Kitűnő atlétikai főpróba
a magyar-svéd elüti

A MAC vasárnap délután u margitszigeti 
pályán meghívásos atlétikai versenyt rende
zett. Bár kis mezőnyök indullak, de egyné
hány számban nagyon szép küzdelmeket 
.vívtak az atléták, különösen az. 1500 méte
res síkfutásban futóit remek versenyt Szabó 
és Iglói. Részletes eredmények:

100 m. síkfutás: 1. Kovács BBTE 10.6 mp. 
2. Gyenes MAC 10.6 mp. Tenyérszélességgel 
nyerve. — Sulydobás: 1. Dr. Darányi MAC 
15.45 in. 2. Csányi MAC 14.85 m. Darányi

idei legjobb eredményével győzött. Csányi 
dobása egyéni rekord. — Gerelyvetés: 1. 
Várszegi TFSC 66.65 m. 2. Makkay BBTE 
61.88 m. — I)iszkos:vetés: 1. Dr. Darányi 
MAC 43.92 ni. — 400 m-es síkfutás: 1. Va
das MAC 49.2. mp. — 5000 m-es síkfutás: 
1 Szilági UTE 15 p. 10 mp. — 1500 m-es 
síkfutás: 1. Szabó MAC 3 p. 52.1 mp. 2. 
Iglói 3 p. 53.1 mp. Remek verseny, kitűnő 
idői

A Bérczy Károly díjban a várt küzdelem he
lyett Cifra könnyen verte Pilátust. A jóképcs- 
ségii Franklin-kanca győzelme pillanatra sem 
volt vitás. A Pcjacsevich-istálló lovai a két na
pon egyébként is nagy formában voltak, s 
minden starterük helyezve végzett. Jó stílus
ban telte le nyereílenségél Hős. A végig reális 
eredményű napon két kisebb meglepetés is 
adódott, az egyik a tízéves Bakter, a másik 
pedig a váratlanul formát futó Jonathan győ
zelme.

Részletes eredmények:
I. Kelenhegyl dij. 1. Csaba (2K) Gutal, 2. 

Prímás (1%) Esch, 3. Dongola (3) Bihari. Fm: 
Timoleon (8) Nagy G., Lilla (50) Fetting K, 
Satum (6) Klimscha, Művész (6) Teltschik, 
Vaklárma (33) Alt, Napnyugta (6) Schejbal, 
Nanking (25) Keszthelyi. 2h., 2h. Tol: 10:30, 
11, 12, 13. Bef: 10:53 és 55.

Szeptember «, íl és Í2«én d. u. órakor
magyar Louarogylo! versenyei
II. Nyeretlen kétévesek versenye. 1 

(2%) Csapiár, 2. Liliom (2%) Gutái, 3. 
(2/^) Schejbal. Fm: San Francisco (6) 
G., írun (12) Vrábel, Seregély (10) 
Agrippina (4) Klimscha, Destroyer (10) 
schik, Viktória (12) Wcissbach. ötn.-h., 
Tót: 10:29, 14, 15, 17. Bef: 10:55 és 76.

1 Hős 
. Föhn

Telt- 
2/ah.

III. Gátverseny handlcap. 1. Bakter (fl) sin- 
ger, 2. Quarnero (2) Stecák, .3 Hali-Gani (4)' 
Hujber. Fm: V alentin(5) Blazsak, Rátör (12) 
Puszial, Dánia (2>») Blaskovics, Bánom is éa 
(3) Mészáros, Mérges (10) Balázs J. II.. 2>íh 
lh. 10:187, 35, 22, 17. Bef: 10:1551.

IV. Bérczy Károly díj. 1. Cifra (1%) Gutal 
2. Pilátus (6:10) Schejbal. 3h. Tót: 10:20,

V. Handlcap. 1. Minek? (5) Horváth K. II, 
2. Kékes II (1%) Kupái K. 3. Sárkány (2%) 
Keszthelyi. Fm: Lator (20) Zsíros, Doboz (6) 
Alt, Cigánybáró (12) Hála, Tiszta öröm (20) 
Mihalovics, Szél (14) Fetting A., Bokréta (12) 
Kajári, Pitypalaty (6) Esch T., Iledie (6) Bi- 
hari, Sherry (10) KÍimscha II. Nyakh., l^h. 
Tót: 10:63, 17, 14, 14. Bef: 10:140 és 132.

VI. Kétévesek handicapja. 1. Aratás (3) 
Teltschik, 2. Szántás (1%) Klimscha, 3. Ari
zona (4) Gutái. Fm: Díszpolgár (8) Szentgy., 
Blonde Kathrein (6) Schejbal, Mécs (4) Csap
iár, Wasdazu (6) Kajári, League of Nalions 
(6) Bihari, Kegyetlen (12) Pfendler. lh„ ’Áh. 
Tót: 10:68, 16, 13, 18. Bef: 10:90 és 124.

VII. VVelter handlcap. 1. Jonathan (6) Csap
iár. 2. Géllé! 1 (6) Keszthelyi, 3. Fék (1%) Cső- 
möri. Fm: Luck (12) Vrábel, Búvár (6) Alt, 
Corsica (4) Esch, Báthory (10) Teltschik, Cső
kos Julis (6) Klimscha Camélia (12) Gosztonyl, 
Padisah (12) Kovács L., Bálozó (12) Mányi, 
Buda (2J4) Klimscha II. Nvakhossz, 2h. Tót! 
10:139, 41, 40, 17. Bef: 10:788 ós 62''.

Milliós tőbével akciót indítanak 
a budapesti futballtotalizatőr

bevezetésére
A külföldön szenzációsan bevált és óriási 

lökével dolgozó fulballtolnlizatőr sikere Ma
gyarországon sem tévesztette el a hatást. A 
Hétfői Napló értesülése szerint egy külföldi és 
belföldi tőkével rendelkező pénzcsoport, amely
nek majoritása felelt angol kezek diszponál
nak, lépéseket tett egy Budapesten felállítandó 
fnlbnlltotaiizalőr bevezetésére.

Kapcsolatot kerestek az eszmét már régen 
propagáló országgyűlési képviselővel és meg
állapodtak a követendő (Ijárás Irányvonalai
ban. Hir szerint máris sikerült megnyerni a 
tervhez egy rendkívül befolyásos személyiséget, 
aki az egész magyar sportélet felvirágoztatását 
várja a f ii t ha 11 to ta I ize tőr kétségtelenül nagy 
adóhozamától, ami felelt a Sportegykéz gyako
rolná a felügyeletet.

—" ... HL

Balszerencse üldözi
a Tour de liongrie mezőnyét

A Tour de llongrie második napja felé nagy 
érdeklődéssel fordult a kerékpáros nagyközön
ség. A nagy érdeklődés az első napi sorozatos 
kudarcok miatt érezhető i%jólt, mert szinte 
érthetetlen volt a nagy balsiker sorozat, amely 
a magyar gárdát üldözte. .4 balszerencse ma 
sem hagyta cl versenyzőinket.

Szegedről pont hét órakor indult útnak a 
mezönv. Algyőiül Hódmezővásárhelyig rend-' 
kívül rossz utón vezetett a verseny, s emiatt 
nagyon sok volt a baj.

Egymást érték a bukások,
•ok volt n gummíszakadús, úgy hogy aki ezen 
n részen sikerrel át tudott jutni, annak az. ut 
többi része mór gyerekjáték volt. Előbb Éles. 
Liszknv és Höfner szenved temlőszakadúst, 
majd Flesch és Liszkay bukás folytán súlyos 
horzsolásokat, de valamennyien fel tudnak zár
kózni. Nótasnak Orosháza előli eltörik a gépe, 
fel kell adnia a versenyt;

Berettyóújfalun díszkapu, cigánybanda várja 
• sereget. Az utolsó utrészlet újra nagy próbára

teszi n versenyzőket. Szalái kétszer egymásután 
kénytelen tömlőt cserélni, de ininkéiszer fel tud 
zárkózni. Ignalzak és Karakit ugyancsak kétszer 
éri hasonló sors. A lengyel másodszor már 
sírva borul a gépére, de erőt vesz magán, ki
javítja a hibát és fel is zárkózik. Flesch négy 
kilométerrel a cél előtt kénytelen tömlőt cse
rélni, már ki is cselt a mai versenyből. A finis 
magyar sikert hoz:

I. Liszkay magyar 8 óra, 36 p., 50 mp. 2. 
Höfner osztrák géphosszal, 3. Tudósé román,
4. Szalav magyar, 5. Moczulski lengyel, 6. Stra- 
kali osztrák.

A két nap összesített eredménye: 1 Tudósé 
román 12 óra. 53 p., 2. Höfner osztrák 12 óra 
53 p, 1 mp., 3. és 4. Karaki és Szalay magyar,
5. Moczulski lengyel, 6. Strakali osztrák, vala
mennyi 12 óra, 53 p. 1 mp.

Csapatversenyben: 1. Lengyelország 38 óra. 
30 p, 5 mp. 2. Magyarország 38 óra, 40 p. 12 
mp. 3. Ausztria 38 óra, 53 p, 8 mp. 4. Románia 
39 óra, 4 p, 53 mp.

Caruso nyeri 
az Erzsébet királyné 

dijat?
Szerdán futják Budapesten a szeptemberi 

meeting első klasszikus versenyét: az Erzsébet 
királyné-dijat. A 2000 méter távolságú verseny
nek Figaró az előzetes favoritja, pedig Carusó 
legutolsó együttes szereplésük alapján határo
zottan jobb esclv. A Caissot-mén normális kö
rülmények közölt Figaró elölt fog végezni, ha
csak nem jön ismét olyan fellegszakadás, mint 
az Alagi-dij előtt, melv miatt akkor vereséget 
szenvedett. A versenyben még az utolsó disz
pozíciók szerint starthoz áll: Darfur (Telt- 
schik). Sirató (Keszthelyi), Gyöngy (Klimscha), 
Credo (Weissbach) és Rüdiger (Schejbal). 
Ezek közül az utolsó munkák alapján Gyöngy
től várunk jó futást. *

A Mcző-dij a szombati, a Kettős Ivadékver- 
seny pedig a vasárnapi versenynap főszáma. Az 
előbbiben Bársony, az utóbbiban pedig Bobby 
a legjobb esély.
(üiiiiiiiiiüiiitiimiiiiHiiiiiuiHiiHiiiiiiniinninnnniiiiiHiiiiniim

Cimbora távolmarad az Erzsébet királyné
díj startjától. A Weissdorn-mén legközelebbi 
feladata a Kaiser Preis.

Bobby legközelebbi feladata a jövő vasárnap 
eldöntésre kerülő Kellős Ivadékverseny.

Figaro rendületlenül tartja favorit-pozícióját 
nz. Erzsébet királyné-díjban.A négyéves 1%:\ 
oddsz mellett szerepel a fogadási listákon, míg 
Carusot 21^:1, Gyöngyöt pedig 4:1 odsszal kí
nálják a könyvesek.

Wolbert Béla Invászflu megvált a Bombolai 
istálló szolgálatából.

HÉTFŐI NAPLÓ
Szerkesztik:

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

Szerkesztőség és kiadóhivatal: Erxsébet-köriil 18. 
rvlrfon hétköznap és vas. déli 12-ig: 1-308-98. Vas. d. o. 
I órától (Aradi-u. 8. (ílobus-nyomaa-: l-tnO-43, 1-245-81. 
Vas. d. u. Wö-től lapzártáim 1-100-42. 1-100-43, t-100-44, 

I 245 81.
ELŐFIZETÉSI AR: Egv évre 6 pengő. - EGYES SZÁM 
ára: Magyarország 10 fillér. Ausztria 20 Groscben. Fran
ciaország 1 fánk, Jugoszlávia 2.50 dinár. Németország 
15 PL, Olaszország 1 lira, Románia 5 lei, Csehszlovákia 

1 ék.

Legyőzték Engelt
Egerben

Egerben három város úszói rendeztek város
közi olimpiát, amit a papírforma szerint Eger 
nyert meg 27 ponttal. Az érseki város mögött 
S/egcd 23 és Pécs tizenhárom pontiul követ
kezén ,4r nézőszámoknak egyik legérdekesebb 
momentuma u 203 méteres 'mellúszásban adó
dott : Boros 2 .■ 55 my-el megverte a baji.ok 
F.ngell, aki 502.0 ol aszott Az első R •osztályú 
vizipóló bajnoki döntő mérkőzése a MESE és 
n BBTE közöli zajlóit le. nz egriek győztek 
6 2 (1:0) aiányban. Ezzel Eger csapata 
ríilt a vizipólózók első osztályába.

beké

Érdekességek
Becs sportvasárnapjából

Az FTC bokszcsapatR 10:6 arányban ve
reséget szenvedett a Favoritncr Sport Club 
bokszcsapatától.

A Hl. KÉR. LEGYŐZTE A POSTÁST
Az MTK és a Postás veresége nagy meglepetés.
Pártos-csoport; KAC—MTK 5:2, EMIK— 

BMTE 2:1, FTC—PTBSC 3:2, Drasche— WSC 
4:2, Csepeli MOVE—Szentlőrinci AC 2:0, MÁVAG 
—Ganz 2:1.

Biró-csnport: BS7.KRT—URAK 3:1, III. kér. 
TVE—Postás 2:1, UTE—Pamutipar 2:1, ZSE— 
HAC 2:1. Goldberger—Testvériség 2:0, Vasas— 
BVSC 2:1.

A DVTK GÖLMAGAZIN LESZ?
A II. liga eredményei közül kiemelkedik az 

SBTC eredménye. Feltűnő a DVTK újabb su
lyos veresége.

Erzsébet-Váci Remény 3:1, Simontornva— 
DVTK 4 0, SBTC—Szombathelvi MÁV 4:2, Dro- 
gislák- Vasas 3:1, Vári SE—VÁC 5:4, Csepel— 
ARAK 2 t, TÜSC-Szolnoki MÁV 2:2.

VÍZSZINTES:
1. Körülvesz. 9. Nemes mén 

11. Lila.... (Szép Ernő re
génye, amelyből annak ide
jén film is készült) 12. Híres 
magyar művészeti iró (Ká
roly). 14. Ez a „kitétel'*  is
mert pesti szólúsmód. Az 
mondja, aki valamilyen do
logról semmit sem tud. 15. 
Az ókorban nz Arasz és Kúra 
közötti síkság neve. Később 
ezt átvitték az örmény-magas- 
föld leglömegesebb részére 
és csúcsára. Éz a csúcs vul
kánikus sorhoz tartozik, 
nzonban a történelmi idők 
folyamán nyugalomban volt 
Fontos vízválasztó csomópont.. 
17. Alig — németül. 18. Ne
kilendül. 19. Nem egészen 
srég. 20. Csibe része. 21. Ru
hát tisztit. 22. Nyári esősza 
kadás. (névelővel.) 24. Éke
zettel ástuk. 27. Összekötö
zöm. 28. Végtelen zsir. 30. 
Nem egészen sima 31. Káro
sodás. 32. Ekkor jött a pa 
rancsolat. 33. Vezetékben ke
ring. 35. Az igék ragozásá
hoz kell. 36. Nietzsche könyve.
37. Operában hallható. 38. Remegett valami
től. 40. Termést levágni stb. 41. ......... hanem
oda.

Csák

♦
Istenes a motorvezetéses versenyben 10, 

15 és 2.5 kilométeres távolságon fífí kilomé
ter óraátlaggal mindhárom versenyszámát 
megnyerte.

— csődben?
folvl le a BEAC-pálván a bu- 
ifjusági atlétikai bajnoki ver- 
eredmények: Női bajnoki szá- 

gótfutás: . ...................

A bécsi bajnoki forduló eredményei: Au 8- 
trla—Adnilra 3:1. Sport Klub—Rapid 2:1.

niCAN DOMBAFORMÁBAN!
Prágából jelentik: Slavin— Nnhod 4:1

'A Slavla mind a négy gólját
Zidenice—Prostejov " ? __ _____
Viktória Zlakov 1:1 (0:1). Kladno—Oatrava 30 
(1O). Bratlilava—Sparla 1:1 (1:0). Sk Pihen 
Viktória Pllsen 3 2 Í3O).

a o

(2:0). 
lőtte!Blean 

(3:0). Pardubltz—

Rossz időben 
dnuesti kerület 
senye. Részletes 
mok: Sí) m „ , 
12.7 mp. Gerelyveti»: 
3234 cm. " 
NTE
MTE ..... —.................... ............
m: Bajnok: Szegedi BBTE 4 p 17.6 mp. Su/y- 
dobásban Bajnok: Kovács MTK 11.18 m. 2. 
Regcr MA VÁG 11.18 m

A bajnoki címért való küzdelemben Kovács 
11.35 öt dobott. 200 ni. Bajnok: Baranyai UTE 
23.3 mp. Magasugrás. Bajnok: Tófalvi FTC 168 
cm. 110 m. gátfutás. Bajnok: Görög BEAC 17.3' 
mp Diszkoszvetés Bajnok: Kardos LESOK 
32.06 méter. 400 m-es síkfutás. Bajnok: Abafi

I ni-5?,-8 o' *°°  "’.'f*  Bajnok: Gö-
Ili fnh i FTC 13 fii m

Bajnok: Vértesy BBTE 
Bajnok: I.nmos MTE 

Magasugrás: Bajnok: Csák Ibolya 
157 cm. 4\100 m-es staféta. Bajnok: 
54.6 mp. Ifjúsági bajnoki számok: 1500

FÜGGŐLEGES:
1. Vár főalkotórésze régen. 2. Pl. a sas. 3. 

Az első mondabeli repülő. 4. Háziasszony te
szi délben. 5. Ma már a csőbulor korszaká
ban ritkán látható. 6. R. Y. S. 7. Visza: Annv 
Ondra egy vidám filmjének c ime volt. fi. 
Világhírű iró (nz egyik betűn felesleges éke-

zct.) 9. C. M. T. 10. Volt már szerencséje hozzá. 
11. Hegycsúcs. 12. Nagy sziget. Cukortermelése 
első a földön. 16. Ezzel kezdődik a sztorni- 
rozás. 17. É. V. K. 19. Elemisla tantárgy (név
elővel.) 21. Nem jó ebbe kerülni (névelővel).
22. Armée Oberkommandó ismert rövidítése.
23. Nagy csend jelzője. 2Ő. Péksütemény (,.)’ 
hijján.) 26. Iván külföldön. 28. Latin szemé
lyesnévmás és nz. ennek megfelelő magyar 
névmás. 29. Állandóan, folyton. 31. A mai 
napra. 32. I. D. F. 34. Micsodát?

........  IIIIJIIUK; UU- .
rCc BEAC 61.8 mp. /ftfrnujsufffdí. Bajnok: Fu- |

o 17 ff

Keresztrejtvény pályázatunk megfejtéseit 
szeptember 9-ig kell beküldeni.
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