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Bioszférából
Cosyns a magyar határon 
lesz

ír magasságból sértetlenül őrt léidet
Muraszombat, aug. 20.

(A Hétfői Napló tudósítójától.) Cosyns 
professzor szombaton aáte félkilenckor 
.Gyanafa község határában

szerencsésen leszáRMt sztratoszféra L, ’ 
ballonjával. $

A sztratoszféraballon Grác iiV^ából jött 
és este 8 óra tájban SzentgottnBd. fölött 
lebegett. Cosyns professzor és kiswője, Van 
Den Elst ekkor már mindenáron le akar
tak szállni, mert már sötétedett. Negyed- 
kilenckor

a léggömb átrepült a magyar határ fö
lött

s negyedórával később, pontban félkilenc
kor leereszkedett Gyanafa község határá- I 
bán dby kukoricás kellős közepén. Gyanafa 
lakói látták, hogy a ballon le akar szállni i 
s a parasztok odaszaladtak, hogy segítse* i 
nek. Cosynsék ledobták a tartóköteleket S < 
parasztok lassan föidrehuzták a léggömböt. 
Egy lovas értesítette a közeli Péterhegy 
község csendőrállomását, ahonnan rögtön 
járőrt küldtek ki az őrszolgálat ellátására. : 
A ballon lerögzitésénél ;már a jugoszláv 
csendőrök is segítettek. Gyanafa községnek 
csupa magyar lakosa van. Á községet a 
jugoszláv megszállás óta Zanavljának hív
ják.

Cosyns professzor és Van den Elst ekkor 
már meglehetősen ki voltak merülve. Co- ; 
syns nem akart sokat beszélni és csak any- 
nyit mondott, hogy

a ballon 16.000 méter magasságot ért el.
Az ut mindvégig simán folyt le és a leszál
lás is rendben ment végbe. A sztratoszféra
repülés tudományos eredményével rendkívül 
meg van elégedve,

A két fizikus az éjszakát a gyanafai köz
ség) elemi iskola igazgatójának lakásán töl
tötte. A ballon mellett a csendőrök teljesí
tettek szolgálatot. Reggelre megérkezett a 
tizenöt kilométerre fekvő Muraszombat ke
rületi elöljárója is több tisztviselő kíséreté
ben és tisztelgő látogatást tett Cosyns pro
fesszornál.

Cosyns és Van den.. Elst vasárnap reggel 
kimentek a kukoricásba és hozzáláttak a 
műszerek leszereléséhez, majd délben át
mentek a szomszédos Péterhegy községbe, 
ahol Cosyns közel 2 óra hosszat beszélt te- ( 
lefonon Brüsszellel. Délután visszamentek , 
Gyanafára s újból a ballonnál dolgoztak. ,

Vasárnap délután igen sok újságíró jött : 
Zágrábból tt Laibachból Gyanafár*.

,iEra|^wnterjut Cosyns professzor te-
: í^^^^Bkgiondotta be a lalbachi posta- 

Ezt a telefonbeszélgetést 
rádióba is bekapcsolták.

IniPfis elmondotta, hogy
tizenhat kilométer magasságot ért cl. 

Mehetett volna ugyan még magasabbra is, 
de nem az volt a célja, hogy uj magassági 
világrekordot állítson fel, hanem az, hogy 
minél több tudományos megfigyelést esz
közölhessen.

Az újságírók előtt Cosyns professzor a 
kővetkezőképpen mondotta el az ut lefo
lyását:

— Rendkívül meg vagyunk elégedve a 
ballonrepülés lefolyásával és tudományos 
erei ményei vei. Légsulymérőnk tanúsága 
szerint az elért legnagyobb magasság pon
tosan 16.000 méter volt. Ezt a magasságot 
már kevéssel a start után sikerült elérnünk, 
anélkül, hogy különösebben szenvednünk 
kellett volnál® hideg miatt. A légnyomás 
is normális vök’a gondola belsejében, úgy
hogy

minden akadály nélkül végezhettük tu
dományos megfigyeléseinket.

Mindössze a késő délutáni órákban támadt 
kisebb baj, mert Van den Elst könnyebb 
orrvérzést kapott. Ettől fitekintve mind
ketten as ut egész lefolyása alatt nemcsak 
szellemileg, de testileg is

Hitler győzött
a vasárnapi népszavazáson, 
de sokkal kevesebb szavazatot kapott, 
mint novemberben
Több mint 38 millió német szavazott Igennel

Berlin, augusztus 20.
(A Hétfőt Napló tudósítójának telefonjelen

tése.) Vasárnap szavazott a német nép a biro
dalmi elnök és a kancellár funkcióinak egye
sítéséről szóló törvényről. A szavazás —amint 
ez előrelátható volt — Hitler győzelmével vég
ződött, do lo kell szögezni, hogy

B ffMem kprántsem Tolt ólján átütő 

nagyszerűen éreztük magunkat.
A tizenhatezer méteres magasságban órá
kon keresztül lebegtünk és sikerült értékes 
adatokkal kiegészítenünk. Picard profesz- 
szor sztratoszférakutatásainak eredményeit. 
Főleg

a sugárzási elméletre vonatkozóan sze
reztünk igen érdekes tapasztalatokat s 
pontosan tanulmányoztuk a sztratosz

féra légáramlási viszonyait is.
— Eredetileg már szombat este félhétkor 

akartunk leszállni. Ekkor a ballon Grác 
fölött lebegett és az volt a tervünk, hogy a 
gráci repülőtéren szállunk le. Már keresni 
is kezdtük, hogy merre van a repül-tér, 
amikor

hirtelen légroham támadt
és megint 2500 méter magasságra vitte fel 
a léggömböt. A szél ettől kezdve tovább vitt 
bennünket kelet-délkeleti irányban s mivel 
már alkonyodni kezdett, elhatároztuk, hogy 
a legelső kedvező terepen leszállunk. így 
kerültünk negyedkilenc után Gyanafa fölé 
s láttuk, hogy a terep a környéken ideális. 
Leobtuk a homokzsákokat s láttuk, hogy a 
parasztok minden irányból mifelénk sza
ladnak. Rögtön megértették, hogy miről 
van szó és elkapták a tartóköteleket.

Cosyns professzor még hozzátette, hogy 
a tizenhatezer méteres magasságot egészen 
Münchenig tartani tudták. Meg tudják ér-

W5Í

•rejü, mint a múlt év november 12-én 
megtartott népszavaláson.

A választásra Jogosultak közül 84.3 százalék 
adta le szavazatát Hitler mellett, 15.7 százalék 
részben nem vett részt a szavazáson, részben 
pedig nemmel szavazott. A leadott szavazatok
nak

88,1 százaléka szólt Hitler mellett, 11J 

teni, hogy idelent a földön már aggódtak’ 
miattuk, de ennek csak az volt az oka, 
hogy

nem sikerült összeköttetést teremteniük 
semmiféle rádióállomássaL

A hivott állomások egyike sem fogta fel a 
jeladást. Az idő különben olyan tiszta volt, 
hogy nem kellett tartanuk semmiféle bal
esettől.

A föld mint hatalmas térkép feküdt ■ 
szemeik előtt.

s tájékozódási nehézségeik sem voltak. 
A leszállásnál egyetlen műszerük sem rom
lott el. A leszállás olyan simán ment végbe, 
hogy még

a legérzékenyebb műszerek is sértetle
nek maradtak.

hétfőre virradó éjszakát Cosyns és Van 
Elst még mindig Gyanafán töltötték s 

a ballon

A 
den 
hétfőn délelőtt tovább folytatták 
leszerelését. Délutánra elkészültek munká
jukkal és felcsomagollák a szétszedett bal
lonalkatrészeket a rendelkezésükre bocsá
tott teherautomobilokra. Gyanafáról a bal
lont a péterhegyi vasútállomásra vitték és 
onnan szállítják tovább vasúton, Mura
szombaton és Marburgon át Brüsszelbe.

Cosyns és Van den Elst mielőtt még 
hazautaznak Brüsszelbe, ellátogatnak Zág
rábba és tisztelgő látogatást tesznek az ot
tani belga konzulnál.

százaléka ellene.
A múlt év) népszavazásnál, amikor arról 

kellett döntenie a népnek, hogy jóváhagyják-e 
Hitlernek határozatát, amely szerint Német
ország kilép a Népszövetségből, a választásra 
jogosultak 89.9 százaléka szavazott le Hitler 
mellett. A leadott szavazatoknak akkor 93.5 
százalékát kaptq Hitler, Ezek az adatok vilá.
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Kapható minden uakttsletben vagy a ké
szítőnél Dr. Holczer vegyész szaktlaleté

ben, Budapest, Teréa-kttrAt 8.

gosan bizonyítják, hogy Hitler mostani győ
zelme lényegesen kisebb a novemberinél.

Hétfőn hajnalban hirdették ki a vasárnapi 
választás végeredményéi. Eszerint

43,3(17.821 választópolgár adta le csávám
tól, tehát a választásra Jogosultak 95.7 
naásaMka. Ezek közül Igennel szavazott 
38,124.030 választó, nemmel 4,275.278 pol
gár, az érvénytelen szavazatok száma 

808.543 volt.
Ezek sierint a nenuzavazők, a nemmel sza

vazók és az érvénytelen szavazatot leadők 
száma összesen a választ ópolgárok 16.7 száza 
lékát teszik ki: ennyien nem szavazták meg az 
elnöki és kancellári tisztség egyesítéséről szóló 
töményt.

A nemzeti szocialista párt ennek ellenére Is 
a legnagyobb lelkesedéssel fogadta a népszava- 
zés eredményét és az igenlő szavazatok csök
kenését szül magyarázzák, hogy ezúttal bel
politikai kérdés felett szavazlak és nem leül- 
politikai kérdésről, amelyben mindig sokkal 
egységesebb a német nép Mlndenképcn

tényez győzelemnek könyvelik el azt a 
. tényt, hogy a szavazók 88 százakká Hitler 

mellé sorakozott.
A berlini lapok szerint n népszavazás ered

ménye beváltotta a hozzáfűzött reményeket és 
n német nép isméi bebizonyította, hogy túl
nyomó többségben támogatja Hitlert. Arról Is 
megemlékeznek a lapok, hogy nem lehet össze
hasonlítást tenni a múlt évi és mostani nép
szavazás között, mert annakidején csupán 
arról volt sző, hogy r német nép helyeselje a 
külpolitikai egyenjogúságot, mig

most arról, hogy nyílt hitvallást legyen 
Hitler mellett.

Hozzáfűzi a sajtó, hogy a népszavazást alig 
másfél hónappal a Röhm-puccs után hajtották 
végre és ennek eseményei még mindig izgalom
ban tartják a német nép bizonyos rétegelt. At 
igennel szavazók száma leginkább azokban a 
sálasrtókarületekben csökkent, amelyek a 
centrumpárt és a bajor néppárt fellegvárai 
voltak:

a katolikus Rajnavldéken és Bajorországban.
A szocialista és kommunista kerületekben 

nem csökkent az igennel sznvazók szánni.
Dr. Frlck birodalmi belügyminiszter a hétfői 

napot
örömilnnepnek nyilvánította

és utasította a hatóságokat, hogy intézkedje
nek. hogy a birodalom a nép impozáns hüség- 
c-kiije alkalmából zúszlődiszt öltsön. Az összes 
középületekre ki kellett tűzni a horogkcrcsz- 
te* zászlót.

Vasárnap a nngy népszavazás napján 
lobogózták a birodalmat, zászlódlszben 
cg<sz Berlin Is. Már kora hajnalban 
sorban álltak a polgárok a választási 
elölt, hogy idejében bejuthassanak.

Nyolc órakor kinyitották az Irodákat 
és a legteljesebb rendben megkezdődött a sza-

Is fel- 
úszott 

hosszú 
irodák

A Szent Jobb nagyszabású ünnepe
Az ejjész ország és külföldi vendégek hatal
mas tömegei ünnepelték a Szent István napját

Szent István ünnepe moignlmassúgábnn és 
szfnsstégében nr Idén felülmúlt minden eddigi 
nagyszabású ünnepséget. Amellyel Magyarország 
népe az első apostoli magyar király emlékének 
áldozott.

Az idén már szokatlanul nngy számban lát
tuk vendégül erre az ünnepségre az érdeklődő 
külföldiek sokaságát is.

Hétfőn már n kora reggeli órákban a Szent 
Jobb-körménél alkalmából a budai, a várbeli 
Vicák, terek és házuk lobogódiszt öltöttek. 
Nemzeti, valamint a fővárosi és a pápai zász
lók százait lengeti a házakon az enyhe augusz
tusi szellő. As ablakokon virágkertek pompáz
nak és nagyon sok helyen dlszszőnyegckkel 
ékesítették fel nz utcai frontokat. Fenn a Vár
ban az érdeklődők ?zr<i szoronganak. Dr.
N.-ncsvog Sándor rendőrfőtanácsoa vezAtéaével 
egy csapat rendőrtiszt és 800 diaibe öltözött 
rendöi vént kordont végig a Körmend útvona
lán. A Tárnok-utca elején széksorok, alkalmi

Pénzt őr -
amit itt talál a jövő héten. Vigyázzon rá 
ós pályázzék vele a HÉTFŐI NAPLÓ
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vazás. Egyenruhás csapatok az irodahelyisé 
gekbe nem mentek be, csupán az utcán tartóz
kodtak. Minden választási iroda kapujával 
szemben két egyenruhás rohamosztagos állott 

választási plakáttal. Soronkivül enged
ték nz urnákhoz az öregeket, mig a beteg vá
lasztópolgárokat a nemzeti szocialisiapárt autós 
osztagai hozták el lakásukról.

A azerctetházakha éa kórházukba bizottsá
gok szálltak ki

és nz ápoltak ott helyben szavazhattak. A főbb 
útvonalakon és nagyobb tereken vasárnap reg
gel óriási HÜ/er-képeket állítottak fel, amelye
ket a járókelők virágokkal halmoztak cl. 
Trombitaszó és dobpergés melleit

szavalókórusok vonultak végig az utcákon 
fs amikor nagyobb csoport gyűlt összo körü
löttük, szinte ontották a választási jelszavakat. 
Akik leszavaztak, kemény papírból készült 
jelvényeket kaptak, amelyen ez a szöveg ál
lott: „Én már szauaztani/" A választási irodákat 
kora reggeltől késő délutánig valósággal meg
rohamozta a tömeg. Mindenütt a legnagyobb 
propagandával hívták fel a polgárokat a sza
vazásra. Még n pályaudvarok bejáratai is tele 
voltak Ilyen szövegű plakátokkal: „Amíg nem 
szavaztál, addig ne utazz ell‘‘ Berlin felett 
egész nap

repülőgépek tömege 
keringett, amelyek propagandaröpcédulák száz
ezreit dobálták le.

A külföldön élű németek is szavaztak. A 
nngy kikötővárosokban, mint Tnlllnhan és 
Hongkongban

a német hajók fedélzetein adták le vok
solhat.

Délután hat órakor mindenütt lezárták a t>d- 
latztási helyiségeket és a nép ekkor óriási tö
megekben özönlött a kancellári palota elé. Fél
hétkor

Hitler megjelent az ablakban, Papén kísé
retében.

Óriási üdvrivalgás fogadta őket. Később át
ment Hitler a propagandaminisztóriumba, este 
kilenckor azonban Ismét kivilágosodtak dol
gozószobájának ablakai és

a Führer ismét megjelent az ablaknál.
Nagy éljenzés tört ki, majd harsogó zene 

ütemeire lobogó fáklyákkal az SS-osztagok 
vonultak el előtte.

A németországi népszavazáshoz érdekes kom* 
mentátokat fűz a francia ér angol sajtó. A 
Mattn azt Írja,

Hitler csillaga tűnőben van.
Bár megkapta a szükséges többséget, — a lap 
berlini levelezője szerint — az eredmény nem 
kelt lulnagy lelkesedést a nemzeti szocialista 
pártban. A Journal szerint

nagy csalódás érte a náelvezéreket, 
akik Hitlernek legalább 95 százalékos győzel
mére számítottak. Hozzáfűzi a lap, hogy a 
Röhm-puccr eseményei megingatták a kancel
lár tekintélyét. Az Oeuvre azt Írja, hogvha ki
sebb vereséget is szenvedett a nemzeti szó- 
cializmns, még nem járja végét. Egyelőre még 
nem lehet számítani arra, hogy uj rendszer 
következik el Németországban, pillanatnyilag 
csak az a fontos, hogy

milyen külpolitikát fog folytatni Hlnden- 
burg utódja?

Az ungol polgári sajtó elismeri, hogy Hitler 
ismét győzött a népszavazáson, de a lapok ál- 
lalában véve kételkednek a választás tisztasá
gában. Csak n Daily Mail jegyzi meg, hogy az 
eredmény mór eleve megvolt. Lord Rothermere 
lapja szerint egyébként a német nép bizalma 
megnyilvánult Hitler iránt, aki most 
godtan átveheti Hindenburg örökét. 
Telegraph hangsúlyozza, hogy

csökkenőben van a nácitömegek 
déae.

A munkáspárti Daily Heral „l.etünőben" cimü 
vezércikkében azt irja, hogy a nemzeti szocia
lizmus napjai meg vannak számlálva és a va
sárnapi szavazás eredménye már a vég kezde
tét jelenti.

már nyu- 
A Doí/y

lelkese-

páholyok várják' a nagyszámban Jelentkezett 
külföldi vendégeket és reggel nyolc órára már 
ezek a helyek is teljesen megteltek az angol, 
francia, belga, német, olasz, finn, észt és japán 
vendégekkel.

A Várplébánla templomának széles udvarán 
káprázatos díszbe öltözött teatörök, korona
őrök, parlamenti palotaőrök kivezényelt csapa
tai gyülekeznek. Egymásután vonulnak fel az 
Angolkisasszonyok, két. és feketeruhás Szent 
Vincc-növérck, a legkülönbözőbb férfi szerzetes
rendek taglal. Mapitpok, fchéringca piarista 
papnövendékek. Cb a gyülekezés kősben sorra 
robognak elő autókon dissmagynros, kardos, 
kucsmát urak, Illa talárban a főpapok. A nó
ta bűi tások közül elsőknek érkeznek fák fai vitéz 
Gömbös Gyula miniszterelnök, József éa Alb
recht klréld hercegek, majd Almása László és 
Széchenyi Bertalan gróf, a két Ház képvise
letében, Fabinyi Tihamér, Hóman Bálint, <e- 
r'Ht't ttKtet Ems BlolukreJh kilétei BÜ-

köl ragyogó, pompás dissmagysrbon.
Harangzúgás Jelzi Serédi Jusztinlán herceg

prímás érkezését, majd harsonaszó közben je
lenik meg a Szent Jobbot őrző Vértemplom
ban nagybányai vitéz Horthy Miklós, Magyar
ország kormányzója, akinek tiszteletére a ka-ország Kormányzója, hhiiick
tonai zenekar a Himnuszt játssza. A kormány
zó szükebb kíséretével ellép a kivezényelt ka
tonai diszszázad előtt, majd bevonul az udvari 
templomba, ahol kezdetét veszi a rövid egyházi 
szertartás és a hercegprímás Imája után nyom
ban elindul a hatalmas körmenet a koronáz" 
főtemplom felé. Diszruhás Jovasrendörök sza
kasza nyitja meg a menetet, utánuk egyen
ruhás cserkészek és leventék, a különböző hit- 
buzgalml egyesületek imádkozva, zsolozsmákat 
zengve kisérik a Szent Jobbot. A hadirokkan
tuk hatalmas csoportja után a Gyöngyösbokré- 
tások haladnak, de ebben a csoportban ott van 
a magyar vidék különböző színes, művészi ru
házatú népe Is, közöttük a komolyképü, nagy- 
bajuszu bugaci pásztorok, hűséges juhász
kutyáikkal együtt.

Nyolcszáz frontharcos szcbbnél-szebb hadi
kitüntetésekkel ékesítve vonul a menetben, 
majd ájtatos apácák sorát követve, a katonai 
zenekarok régi magyar egyházi énekeket ját
szik. Katonai diszszázad titán a lilaruhás egy
házi dignitdriusok csoportja lépkedés közben 

I a Szentháromság terére is kihallatszik a ko
ronázó Mátyás-templomból a felbugó orgona
szó, mert az ünnepi szentmisét megafónok ut
ján közvetítik a Vár egész területére.

Díszes hnldnchln alatt négy szerpap viszi a 
Szent Jobbot, amely mögött Mészáros János 
érseki helynök lépdel, jobbról és balról pedig 
Angyal Pál rektor vezetésével az egyetemi dé
kánok és Liber Endre alpolgármesterrel az élü
kön a fővárosi tanácsnokok haladnak. Kis tá
volságra teljes bibomoki díszben Serédi Jusz
tinján hercegprímás alakja tűnik fel, ezután lo-

Újabb két kivégzés Bécsben
Ma Leobenben két rohamosztagos náci, Bécsben 129 

horogkeresztes ügyet tárgyaltak
A bécsi polgári statáriális törvényszék 
ma Ítélkezett két horogkcrcsztea felett, 

akiket azzal vádoltak, hogy a robbanószerek 
elrejtését halálbüntetéssel sújtó törvény el
lenére nagyobb mennyiségű amonit és ek- 
razit birtokában voltak. A vádlottak, a hu
szonhét éves Unterberger Ferenc és a har
minckét éves Saureis Ferenc gazdasági 
munkások. Mindketten egy Ischl-kŐrnyéki 
birtok alkalmazottai és az ottani** horog ke
resztes rohamcsapat tagjai. Beismerték, 
hogy a tiltó rendelet ellenére

felsőbb utasításra rejtették el a 
robbanószereket.

Hogy az utasítást kitől kapták, nem voltak 
hajlandók megnevezni.

A törvényszék reggeltől estig tartó tár
gyalás után

mindkét vádlottat kötéláltali halálra 
Ítélte.

4 óra 15 perckor hirdették ki az Ítéletet, 
amelyet mindkét vádlott nyugodtan foga
dott és védőik azonnal kegyelmi kérvényt 
nyújtottak be Miklas elnökhöz.

Miklas elnök
elutasította a védők kegyelmi kérvé
ny** *« Így a halálos Ítéletet este 
órakor a tartományi törvényszék ud

varán végrehajtották.
Elsőnek Saureis Ferencet akasztották.

Ugyancsak ma tárgyalta a Bécsből Leo- 
benbe kiszállt katonai törvényszék

hét nemzeti szocialista rohamosztagos 
perét,

akik a puccs idején, julius 26-án a Leoben 
melletti Stcinach—Irving községben meg
támadták az ott őrséget teljesítő és hat 
(ágból álló Ileimwehr segédrendőrosztagöt, 
akiket

legyilkoltak.
A tárgyalásnak egy érdekes tanúja van: 
Schaumburg Lippe Ferenc József herceg, 
akinek a környéken földbirtoka van és

kastélyának ablakából távcsövön ke
resztül nézte végig az összeütközést,
A bizonyítás kiegészítésére a tárgyalást 

holnapra halasztották.
Horogkeresztes monstreper lesz holnap a 

bécsi tartományi törvényszéken. A kancel
lári hivatalt elfoglaló

129 rohamosztagos náci 
felel tettéért a bírák előtt. A tárgyalást, te
kintettel a nagyszámú vádlottra, három 
vagy négy csoportban folytatják le. Külö
nösen szenzációs részletek ezúttal nem 
ígérkeznek, mert a vádlottak jórészben csak 
sin tiszták voltak a ballhausplatzi puccsban.

A júliusi puccs nagy politikai perei szep- 
Iemberben kezdődnek.

Ekkor áll majd a katonai Mróság elé 
Rintelen dr. tartományi főnük, Ausztria 

vatikáni követe.
Értesüléseink szerint ennek a páratlan ér
deket pernek tárgyalását valószínűleg szep
tember tizenötödikére tűzik ki.

Politikai körökben hosszú ideig azt sut
togták, hogy az egykori nagytekintélyű ke- 
rcszténysiodalista vezért valamilyen meg
különböztetett bánásmódban fogják része
síteni és módot adnak neki, hogy tisztára 
mossa magát. Mára kiderült, hogy ez a fel
tevés téves volt. Két félhivatalos kormány- 
Inp, a keresztényszocialista „Reichspost“ és 
a „Neulgkeltr WeltNatt", nyilván illetékes 
körök DsaUmaxkiám tegnap, ondklrfii élfis

___ x. -vaiogoe testőrök sorfala között Ma
gyarország kormányzója, hajadon ^eI» 
Gömbös Gyula minisztereinek, Alb
recht királyi hercegek éa a többi előkelőségek.

A koronázó főtemplomban a hereegprimfta 
ünnepi szentmiséi pontiíikál, majd az evangé
lium után Kriston Endre dr. egri püspök mon
dott ünnepi szentbeszédet. A szentmisét a ma
gyar nemzeti imádság eléneklése fejezte be, 
mely után a kormányzó eltávozott az ünnep
ség színhelyéről éa a díszes körmenet ugyan
abban a sorrendben haladva, visezavitte a Szent 
Jobbot az udvari vártemplomba, ahol Serédi 
hercegprímás apostoli szent áldásban részel
tette a körmenetben résztvett közönséget. A 
Szent Jobb nyolc napig marad közszemlére 
kiállítva a Várplébánia templomának szenté
lyében.

Este nagyszabású tűzijáték volt a Gellért
hegyen. A Dunapartot és a környékbeli házak 
ablakait roskadásig megtöltötte az érdeklődő 
közönség, amely gyönyörködött a valóban 
nagyszabású látványosságban, amit a tűzijáték
mesterek az idén produkáltak. Különösen nagy 
sikere volt az úgynevezett Niagara tűzi „víz
esésének.

Magyarországon mindenütt, de külföldön is, 
ahol magyarok nagyobb számban vannak, 
megünnepelték Szent István napját.

Baja városában, ahol különösen nagy jelen
tősége van Szent István ünnepének, mértékkor 
van az évfordulója — most a tizenharmadik, 
— hogy a bácskai háromszög és Baja városa 
felszabadult a megszállás alól. Nagyszabású 
ünnepségek között most rendezték meg a 
háromnapos kiskunvJadalt is, melyen az összes 
sportágak Is résztvettek.

Szent István napján délelőtt díszes ünnepség 
keretében

avatták fel a I.udovlka-akadémlán végzett 
uj hadnagyokat

hangon írtak Rintelenről, akit nem kisebb 
dologgal vádolnak, minthogy

ő árulta volna el a horogkereosteo pueca 
Mervezőlnek, hogy mikor ül együtt ■ 

minisztertanács
Amennyiben a Rintelen-per anyaga meg

kívánja, úgy ezzel együtt tárgyalják le
SteinhKusI dr. rendőrigazgatónak, a 
bécsi rendőrség bűnügyi osztályvezető

jének perét.
Steinhfiusl dr. rendőrigazgatót tudvalevő

leg közvetlen a puccs után tartóztatták Is. 
Köztudomású, hogy öt szemelték ki a 
rendőrfőnöki állásra Rintelen kancellársága 
alatt.

Ma tárgyal 
Schuschnigg kancellár 

Mussolinival
Bécs, augusztus 20.

(.4 Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) Schuschnlgg kancellár hétfőn 
délben Seydcl külügyi osztálytanácsos kí
séretében repülőgépen Olaszországba uta
zott. Az osztrák kancellár délután érkezik 
Firenzébe és kedden délelőtt látogatja meg 
Mussolinit a Villa Palazzióban. Az osztrák 
lapok egyöntetűen megállapítják, hogy a 
kancellár látogatása alkalmával Olaszország 
és Ausztria barátsága minden bizonnyal 
még jobban megszilárdul. Szövetséghez ha
sonló szerződések megkötéséről azonban 
természetesen nem lesz szó, mert ilyesmire 
Ausztria éa Olaszország viszonyában nincs 
szükség.

Holnap
szerdán kezdődnek as ORilálysors.Atík 

ötödik osztályának 
a hűzásai l Ezen főhu zások 

szeptomDor 26-ig tartanak.
Ezren és ezren lettek gazdagok egy sorsjegy által.

Kísérelje meg ön isi
Több mint ö millió pengőt sor sóinak majd ki egy hónap alatt. Tekintélyes nyeremények mellett most sorsolják ki a szenzációs

800.000, 200.000 100.000
pongőo főnyereményeket.

Hlvata'os 
vételarak 

(új vevők részére) 
r 

& ■ mm.;
FlgMzMlS I
azoknak van, kik mind az 5 osztály árát 

teljesen kifizették.
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Titokzatos kettős 
gyilkosság a semmeringen

Ismeretlen gyilkos agyonlőtt egy horogkeresztest 
és barátnőjét — Politikai vagy rablógyilkosság

Bécs, augusztus 20.
(A Hétfői Napló tudósítójának tele/ón

jelentése.) Vasárnap hajnalban a Semme- 
ringen a Sonnenwendstein felé vezető séta
utón kirándulók

az utszéli árokban egy férfi és egy nő 
holttestét találták.

Mindkettőnek homlokán lőtt sebek voltak 
és az azonnal helyszínre hivott nyomozó
hatóságok megállapították, hogy éjjel 12 
óra körül

gyilkos merényletet követtek el ellenük 
és a gyilkos közvetlen közelről végzett ál
dozataival. A helyszíni nyomozás arra kö
vetkeztetett, hogy

kétségkívül gyilkosság történt,
mert sem a férfinél, sem a nőnél semmiféle 
pénzt vagy értéktárgyat nem találtak, sőt 
igazoló iratokat sem, amelyből személyazo
nosságukat megállapítani lehetett volna. A 
gyilkos nyilván az igazoló iratok eltünteté
sével is meg akarta nehezíteni a nyomo
zást.

A csendörségnek mégis rövid idő alatt 
sikerült megállapítania, hogy az áldozatok 

Jónás József 38 éves bécsi rádiómér

Szent István-dij 1934 —
szürke Szent István-dij

A gyémántfavorit Casablanca a 
ledobta lovasát és második lett

A páholyok és a páholykorzó krónikása meg
tört szívvel adja tudtára mindazoknak, akiket 
illet: ne>m tud lelkesedni az idei Szent István- 
dij társasági szépségei fölött. Siratni nem 
akar (hiszen nem történt tragédia, nem fenye
geti végromlás Budapest eleganciáját), csak 
szépen föl jegyzi:

régen látott Ilyen gyönge ünnepi felvonu
lást

a pályakorzó smaragd gyepjén, a türkiszkék 
ég alatt.

A. publikum? Rengeteg. Több mint egy vasár
napon. Az ünnepi nap, az ünnepi verseny fé
nyét, eleganciáját azonban csak a kormányzói 
páholy jelzi. Itt van a kormányzó, Auguszta 
főhercegnő és József főherceg.

A lovaregyleti páholyban nincs nagy tolon
gás. Szépen,

kényelmesen elférnek az aranypatkós urak, 
az arisztokrata hölgyekről ne Is beszéljünk; 
nem engedte őket Pestre a nyaralás.

Néhány színész és színésznő, iró. festő, a 
művészvilágból, egy-két bankár a pénzvilágból, 
pár hivatalos ur a politikából, a külföldi já
rást pedig itt-ott német, francia és angol sza
vak (nagyon gyéren) képviselik.

A pesti szépasszonyok,
a híres és elegáns pesti nők most as egy

szer csak a szépségüket hozták el* 
az eleganciájukat otthon fejejtették (no, azért 
nem kell megijedni, nem volt nudista gyűlés 
a dámák tisztességtudóan felöltöztek), csak 
vigasztalanul sok volt az imprimé.

Szép, szép az imprimé, de sok a szépből Is 
sok, valósággal

Megoldották a kunuccai 
emberhalál titkát

Ártatlanul ült a fogházban Kovács István házmester: 
elfogták az igazi tettest, Barbulovics Pál pincért

A főkapitányságon tegnap érdekes kettős 
fordulattal fejeződött be egy három hét óta 
tartó nyomozás

Dodek Kálmán bádogossegéd rejtélyes 
halála körül folyt ez a nyomozás. Közel há
rom héttel ezelőtt a Kun-utcában a járdán 
egy vendéglő előtt

bezúzott fejjel, vérében fekve találták a 
járókelők Dodek Kálmán bádogost.

A mentőket hívták, de már nem lehetett 
sogiteni: Dodek elvérzett, meghalt anélkül, 
líogy megmondhatta volna, mi történt vele, 
ki zúzta be a koponyáját.

A rendőrség még azon az éjszakán meg- 
ihditottá a nyomozást és kihallgatásokat 
végzett. Jelentkezett egy tanú, aki azt állí
totta,

látta, hogy a szomszédos ház házfel
ügyelője, Kovács János Beszkárt alkal
mazott a vendéglő előtt megütötte Do

dek Kálmánt.
■A Kun-utcai házmester-azóta a Markó- 

nteni fogház lakója volt, közben azonban a 
rendőrség még nem nyugodott meg végle
gesen ebben az elintézésben, hanem

nök és Wcssely Mária 42 éves bécsi ma- 
gánhlvatalnoknö,

akik a Semmering környékén, Payerbach- 
bán nyaraltak egv penzióban és onnan ki
rándulásra indultak a Semmeringre. Jónás 
a nő társaságában szállt meg a penzióban, 
ahol csak pár napig időzött és senkivel nem 
érintkezett. A kirándulásra csak ketten in
dultak, ugy tehát arra vonatkozólag, hogy 
a gyilkos ismerősük volt-e, aki az utón hoz
zájuk csatlakozott vagy pedig idegen, egye
lőre nincsen semmi bizonyíték.

A semmeringi csendőrség nyomozását a 
bécsi rendőrség egy olyan adattal pótolta, 
amely esetleg kétségessé teszi, hogy közön
séges rablógyilkosság történt. A bécsi rend
őrség értesülése szerint Jónás József ugyanis

Tégi tagja volt a horogkeresztes pártnak
és annak illegális szervezetében rövid idő
vel ezelőtt valamilyen jelentősebb szerepet 
játszott, bár az utóbbi időben távoltartotta 
magát a mozgalomtól. Nincs tehát kizárva 
az sem, hogy Jónást, amennyiben tényleg 
visszavonult a mozgalomtól, talán

egykori elvbarátai tették el láb alól,
hogy ne árthasson nekik.

probagaloppban kiugrat', 
a versenyben

egyen-lmprimébe öltöztek a hölgyek, 
mintha csak összebeszéltek volna.

Alig lehet egy-egy más toalettet látni, az is 
oly feltűnő, mint a kalikóbálon a kivágott es
télyi grand töltette.

Az urakról még ennyit se: egyetlenegy 
szürke keménykalap jelenti az elegánciát, a 
hanyag hétköznapiságnak ebben a sivár tenge
rében csak néhány zsinóros katonadolmány 
vegyit kis ünnepi fényt.

No de már eleget szidtuk’ a publikumot 
(talán okul rajta és legközéléb'b Budapesthez 
méltóan öltözködik), most már nézzük az ün
nepi versenynap hippikus gyönyörűségeit.

A versenypálya esküszik Casablancára. Gyé
mántfavorit! A bátrabbak Opálra is tippelnek. 
A Szent István-dij próbagaloppjánál Casablanca 
megszökik...

■ pálya végesvégig egyetlen felhördülés: 
a Hajdu-ló ledobta Csutát: a zsoké feltápász- 
kodlk ... Casablancát az istállóban fogják ...

— Rossz ómen — suttogják jobbról is, bal
ról is.

Csöngetés, start:
— Casablanca... Casablanca ... Casablanca...
Azután csak egy perc és megváltozik a ki

áltás:
— Opál... Opál... Opál...!
Mit mondjunk még mást? Opál az első, a 

gyémántfavorit Casablanca második, Toupet a 
harmadik.

Dreher Jenő, az Opál boldog gazdája be
felé vezeti a lovát, dörög a taps.

Aki nyert, mehet a kasszához!
S. P.

dek Kálmán halálának minden részle
tét.

Napokig tartó nyomozás után a rendőrség 
uj szálat kapott a kezébe: megállapították, 
hogy a kritikus időben a Kun-utcában járt 
Barbulovics Pál pincér és ennek az ember
nek szinén valami köze van a bádogos ha
lálához. Most már Barbulovics Pált állítot
ták elő a főkapitányságra és kihallgatták. 
A kihallgatás meglepő eredménnyel járt:

kiderült, hogy Kovács János tényleg ár
tatlan, ellenben Barbulovics Pál a 

tettes.
A nyomozás megállapítása szerint az tör
tént, hogy Kovács János az utcán összeve
szett Dodek Kálmánnal és a veszekedés 
hevében arculütötte. A házmester ezután 
sarkonfordult és hazament.

Véletlenül éppen akkor haladt arra Bar
bulovics Pál. Az arculütött Dodek Kálmán 
éjszakás hangulatban azt hitte, hogy Bar
bulovics volt az, aki pofon ütötte őt és

a házmester helyett a pincérre támadt. 
Barbulovics védekezett, állba boxolta és 
mellhevágta Dodeket, aki az ütéstől meg- 
tántorodott, a földre zuhant és bezúzta a

st uoMc-

előadóval

ség rövid úton érintkezésbe lépett a királyi 
ügyészséggel,

közölte, hogy Kovács János ártatlan, 
mire az ügyészség a házmestert nyoni-

„vő 200-2000 m-r«. 
Dynaniikux hangixó- 

róva!, állomól

ban elbocsátotta a fogházból, a rendőr
ség pedig ugyanakkor letartóztatta Bar

bulovics Pált
és átkisérte fogházba.
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Izgalmas leány szöktetési kaland után tolonc- 
házba vitték Kliegl Róbert ál-filmszinészt

Megszöktetett egy fiatal leányt és eladta az ékszereit
Szent István napján is

mét a rendőrségre került 
Kliegl Róbert 26 eszten
dős állás és foglalkozás 
néJküli fiatalember, aki 
különböző szélhámossá
gokkal kapcsolatban már 
többször került összeüt
közésbe a hatóságokkal 
és neve sűrűn szerepelt a 

lapokban is. Klieglt, akit eddig mint notórius 
könyöradománygyüjtőt és a kisemberek szél
hámosát tartotta nyilván a rendőri krónika, 
most

nőrablás elmén jelentették föl és ebből 
kifolyólag vették őrizetbe.

Pár nappal ezelőtt egy kétségbeesett asszony 
jelent meg a rendőrségen, aki siránkozva je
lentette be, hogy tizenhétesztendős leányát, 
Sz. Erna varrónőt megszöktette egy fiatal
ember.

Az anya ezután részletesen előadta följelen
tésének előzményeit. Elmondotta, hogy leánya 
junius elején a körúti Hallói büffében fagy
laltot vásárolt és azt egy asztalhoz ülve fo
gyasztotta el. A büffében később az asztal 
mellé ült egy fiatalember. Annyira behizelgő 
volt a modora, hogy a leány attól kezdve min
dennap találkozott vele. A fiatalember augusz
tus első napjaiban fönn is járt a lakásukon 
és bemutatkozott az özvegyasszonynak.
Kliegl Róbert filmrendezőnek mondta magát 

és nagy bőbeszédűséggel előadta, hogy hosz- 
szabb ideig tartózkodott külföldi filmgyárak
nál, azonkívül külföldi lapokkal is összekötte
tésben áll és most az a terve, hogy Magyar
országon telepszik le.

Az asszony is szívesen fogadta a jómegjele- 
nésü, jómodoru fiatalembert, aki csakhamar 
kijelentette, hogy Ernát annyira megszerette, 
hogy nélküle nem is tudna élni és az a terve, 
hogy mihelyt örökségét megkapja,

feleségül szeretné venni.
ötvenezer pengős örökségről beszélt, amit 

Erdélyben elhalt nagynénje hagyatékából kap.
A fiatalok között egyre nagyobb szerelem 

fejlődött ki és az anya, látva leánya boldog
ságát, beleegyezett a házasságba.

Julius végén, közvetlenül az eljegyzés után 
a leány betegeskedni kezdett és a MABI Párád 
fürdőre utalta ki. Két hétig tartózkodott ott 
és ez alatt az idő alatt vőlegénye is többször 
meglátogatta. Legutolsó látogatásakor azonban 
IMÍMM MtauUs w* ■ MÍdAMuL és

■ gyen-é
200—1700 m hullámhoss-

^záróval, hullám-

egyik csendőr fölismerte benne art a fiatal
embert, akit engedélynélküli könyöradomány- 
gyüjtés miatt már régebben kerestek, mire 

menyasszonya mellől előállították a 
csendőrségre,

majd kitoloncolták a fürdőhelyről.
A leány édesanyjához intézett levelében je

lezte, hogy 15-én érkezik haza Budapestre. A 
parádi vonat a Nyugati pályaudvarra fut be 
és az asszony ott várakozott leányára. Erna 
azonban sem aznap, sem másnap nem érkezett 
meg és amikor a kétségbeesett anya megálla
pította, hogy Párádon sem tartózkodik s meg
tudta, hogy

Kliegl is eltűnt Budapestről, 
följelentést tett a rendőrségen.

Följelentésében a fiatalembert gyanúsította 
meg leánya elszöktetésével. A rendőri nyomo
zás megállapította, hogy az aggodalom alapos 
volt,

Kliegl Rákoson várta a leányt 
és először egy ottani panzióban tartózkodtak, 
majd Budapestre jöttek és itt a Keleti pálya
udvar mellett egy szállóban béreltek lakást.

A fiatalember közben
a leány ékszereit és egyéb holmiját eladta, 

ugy, hogy mikor a detektivek rájuk akadtak, 
egy fillér nélkül állottak és a szállodában is 
adósak voltak.

Hétfőn reggel találtak rájuk, a leányt átad
ták édesanyjának, a szélhámos vőlegényt pedig 
a tolonchúzba internálták.

Húsz Telelthetetlen nap az őszi verő
fényben ragyogó Földközi-tengeren

szeptember 26-október 15

Egyiptom—Szentföld 
Görög—Törökország 

a kOstimert „TEVERE“ luxushajőn 
kivételesen olcsó Arakkal.

Kérjen részletes prospektust erről és min- 
nBRk) den máa őszi utazásunkról budapesti
flip irodáinktól:
II rhököly-ut z Váci-utca 4
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Borzalmas
kettős rablógyilkosság

Felszóval agyonütötték Csordás Mihály gazdát 
és feleségét, azután kifosztották házukat

Miskolc, aüg. 20.
(A Hétfői Napló tu

dósítójától.) Vadállat! 
kegyetlenséggel elköve
tőit kettős rablógyilkos
ságról értcsitctlo vasár
nap délben a csehszlo
vák csendörség a ha- 
tármenli magyar ható
ságokat. A véres bűn

cselekmény Lászlófalva községben tör
tént.

Vasárnapra virradó éjszaka Ismeretlen 
tettesek behatoltak Csárdás Mihály ottani 
jómódú gazda házába és a zajra felébredt 
Csordást késsel és baltával

fellsmerbetellenséglg összeszurkálták és 
vagdalták, majd baltával lemészárol

ták ágyban fekvő feleségét la

és rémtettük után kifosztották a lakást, 
ahonnan az ismerősök vallomása szerint 
6 -8 ezer csehkoronát zsákmányoltak.

A kettős rablógyilkosságot vasárnap a 
déli órákban fedezte fel a szerencsétlen há
zaspár szomszédja.

A csendőrség gyanúja 
két fiatalemberre terelődött,

akik mint munkanélküli kéregetök járták 
szombaton a falut és megfordultak Csor- 
dáséknál is. Ez a két fiatalember, akikről 
pontos szcmélyleirás van, a csendörség 
inegállapitása szerint a bűntény után 

átmenekült a magyar határon.
A magyar hatóságok hajszája, amely va

sárnap megszakítás nélkül tartott, eddig 
nem hozott eredményt. Ugyancsak ered
ménytelenül folyik a csehszlovák rend
őrök másirányban megkezdett nyomo
zása is.

Ma megszűnt a hires 
miskolci Grand Hotel

Az ügyészség utasítására egész sereg detek
tív látott munkához s a nyomozás eredménye- 
képen

exhumálták Majoros Sándorné holttestét.
A halott asszonyt felkoncolták s a boncolás azt 
állapította meg, hogy a névtelen levélíró Iga
zat állított: a szerencsétlen asszonyon valóban 
tiltott műtétet hajtottak végre. Ennek követ
keztében vérmérgezést kapott, általános szep- 
szis lépett fel s ez okozta halálát.

Nem lelt el huszonnégy óra az exhumálás 
és a boncolás után,

a detektívek már tudták, melyik bába
asszony gyanúsítható a tiltott műtét végre

hajtásával.
Bánfl Tőgyemé nagyváradi bábaasszony laká
sára siettek, itt azonban megtudták, hogy Ban- 
flné néhány órával azután, hogy Majorosnő 
haláláról tudomást szerzett,

eltűnt a lakásból.
A vizsgálóbíró ezekután el/ogciló parancsot 

adott ki Bánit Tógyerné ellen, akit másnap 
Nagyvárad közelében, egyik ismerősének laká
sán. ahol elrejtőzött.

elfogtak
ós bekísértek a rendőrségre.

Bánfiné kihallgatása során bevallotta, hogy 
ő végzett tiltott műtétet Majorosnén, de beis
merte azt is, hogy már régebb Idő óta foglal 
kozott ilyen veszedelmes manipulációkkal. A 
bábaasszony vallomásából

a tiltott műtétek elképesztő bűnsorozata 
tárult fel.

Kiderült az Is, hogv Bánfinét már egyizben el 
is Ítélték tiltott mdtét miatt, ennek ellenére 
azonban tovább garázdálkodott.

Bánfl Tőgyemét vallomása után letartóztat
ták és tegnap már át is kisérték a nagyváradi 
ügyészség fogházába.

j/h fóHwzÓMrlt eaéaz tatía/mólia. 
it/ványnb -truZtyigyeh

JfcgytcLfP SO'-Jfyoícad?15-

wlou a/x, óMZjtg i£őztItA faAütdlóCs

f

J&uiMjcuz L.t.r

Btzárta a kaput a nagyhírű szálloda, amelyben 
Kossuth Lafos, Széchenyi István, I. Ferenc József, 
Rudolf trónörökös és VII. Edward lakott

Miskolc, aug. 20.
(A Hét fői Napló tudósítójától.) Miskolc 

megint szegényebb lett egy régi érdekessé
gével. Szent István napján

beszüntette üzemét a város legősibb 
szállodája, a Grand Hotel, 

amely 154 évvel ezelőtt épült és első szál
lodája, de egyúttal első kétemeletes épülete 
is unit az akkor még mezővárosi sorban 
levő Miskolcnak.

A szállodát Három rózsa név alatt a diós
győri koronauradaiom létesítette. A ven
dégfogadó hamarosan belekapcsolódott min
den nevezetes eseménybe, ami a város falai 
között lejátszódott.

iiyitbflft- IfrObáf Kossuth Lajosnak, 
amikor a Felvidéken a nemzeti felkelést 
szervezte. Itt vett lakást

Széchenyi István, 
amikor hosszú tiszai tanulmányutján járt.

1881-ben I. Ferenc József és Rudolf

Kétlakásos villában
Méftutcn 10. st. nlatt modern, központi fűtéséé

hétszobás lakás kiadó
Telefon: 18-5-41.

trónörökös laktak ■ szálloda falai között.
A Három rózsa a királynapok idejében 

belekerült a világsajtóba is egy kellemetlen 
diplomáciai bonyodalom folytán, amely a 
szálloda falai közül indult ki. Wánza Jó
zsef akkori miskolci szerkesztő mindenáron 
valami érdekes király-riporttal akarta meg
lepni lapjának, a budapesti Egyetértés-nek 
olvasóit. Kéményseprőnek öltözve bejutott 
a király dolgozószobájába és a kályhából 

megszerezte az orosz cárhoz intézett 
sürgöny másolatát

és ezt közzétette. A sürgöny heteken ke
resztül nagy mozgolódást és kínos bonyo
dalmat idézett elő a diplomáciában.

A szálloda lakója volt még nehány napig 
VII. Edvárd angol király,

akit trónörökös korában Ferenc József a 
miskolci huszárezred tulajdonosává neve
zett ki.

A nagymultu szálloda az utóbbi években 
háttérbe szorult a modem szállodákkal 
szemben és most, hogy régi bérlőjének 
szerződése lejárt, senki sem mert vállal
kozni a vendég nélkül maradt szálloda 
továbbvezetésére. A szálloda megszűnésével 
több, mint száz régi alkalmazott veszítette 
el kenyerét.

Felrobbantották Havanna 
legelőkelőbb luxuséttermét

Húsznál több halott, száz sebesült
Newyork, augusztus 20.

Havannából borzalmas bombamerényle
tet jelentenek. A kubai főváros

egyik legelőkelőbb luxuséttermében 
vasárnap két bomba robbant a ször
nyű pusztítást vitt végbe a vendégek 

között.
A bombákat két terrorista dobta be az ét
terembe s már nekik sem volt idejük me
nekülni. Mindkettőt darabokra tépték a

bombaszilánkok.
A halottak száma húsz fölött jár, a se
besülteké pedig megközelíti a azdsat 

Az étterem zsúfolásig tele volt. A halottak' 
személyazonosságát eddig még nem tudták 
megállapítani,

mert a robbanás a sző szoros értelmé
ben darabokra tépte őket.

A legtöbb áldozat asszony, mert az éttermet 
főleg divalhölgyek látogatták.

Tífuszjárvány az angyalföldi 
elmegyógyintézetben

Hat tifuszos elmebeteg a járványkórházban — Beoltot
ták az elmegyógyintézet összes betegeit tífusz ellen

Egy jómódú kereskedő feleségét 
gyanúsítják a Palatínus strand 
kabinjainak fosztogatásával

A Palatínus strandfürdő 
közös nőt kabinjában az 
utóbbi időben sorozatos 
lopások történtek. Egy
másután jelentkeztek a 
fürdő igazgatóságánál 
a károsultak, akik előad
ták, hogy retikül jükből 
pénz vagy ékszer tűnt el, 
minlnfl a vízben tartóz

kodtak, A fürdő Igazgatósága házinyomozást 
indított, később a rendőrség segítségét Is igény
be vette. A detektív és a személyzet Ügyelő 
munkája azonban Jó ideig nem vezetett ered
ményre.

Pénteken és szombaton újból jelentkezett n 
titokzatos tolvajnö, ezért vasárnap fokozottabb 
mértékben ügyelték a közös női kabin vendé
geit és hogy a titokzatos tolvajt leleplezzék, 
cselhez folyamodlak. A fürdő egyik női alkal
mazottja maga is a női vetkőzőhelyiségbe ment 
be és

rétik ül jébe feltűnően, bogy többen láthat
ták, egy ötpengőst tett be.

Ezt a pénzt előzőleg megjelölték.
Később egy fiatalasszony magányosan tartóz

kodott az öltözőben s tekintve, hogy hosszabb 
ideig volt ott. a személyzet közül többen 
figyelni kezdték. Állításuk szerint több retiküll 
kinyitott és az egyikből pénzt vett magához. A 
gyanúsított rtől a fürdő irodájába kisérték, ahol 
hatósági személy jelenlétében kikérdezték sze
mélyi adatait.

Megtalálták nála azt az Ötpengőst, 
amelyet előzőleg az Igazgatóság megjelölt. A 
súlyos gyanúval illetett nő egy

egy jómódú kereskedő felesége.
A Gróf Zichy Jenő-utcában van négyszobás la
kásuk.

A leleplezés után a főkapitányságra állították 
elő a kereskedő feleségét, ahol a leghatározot
tabban tiltakozott a gyanúsítás ellen és azt 
hangoztatta hogy bizonyára valaki

bosszúból csempészhette retikflljébe aa 
ötpengőst,

mert ö nem tud annak eredetéről. Az asszony 
vallomásával szemben a személyzet továbbra is 
kitart a súlyos vád mellett.

A kereskedő feleségét hosszas kihallgatás 
után elbocsátották a rendőrségről, de as eljá
rás folyik ellene.

Riasztó hírek terjedtek el az utóbbi na
pokban a fővárosban. A hírek arról szól
nak, hogy az

angyalföldi elmegyógyintézetben a be
tegek között tífuszjárvány ütött ki.

A híresztelésnek komoly alapja van. A túl
zsúfolt elmegyógyintézet ápoltjai között 
valóban

több tifiiszmegbetegedés történt.
A ragályos betegség a kórház női osztá

lyán ütötte fel a fejét, innen terjedt át a 
férfiápoltakra. A kórház igazgatóságának 
Intézkedésére a tifuszgyanus betegeket 
nyomban átszállították a Szent Lászlő-kőr- 
ház fertőző osztályára. Hat elmebetegen a 
bakteriológiai vizsgálattal is

megállapították a tífuszt,
de ezenkívül még több gyanús beteget meg
figyelés afatt tartanak.

Az angyalföldi elmegyógyintézet igaz
gatósága, amint az első tifuszgyanus meg
betegedés történt, nyomban intézkedett, 
hogy a tébolyda területére

idegeneket ne engedjenek be, nehogy a ’ 
ragályos betegség a városban is elter

jedjen.
Preventiv intézkedésekkel pedig a tífusz 

további terjedése elé vetettek gátat:
az elmegyógyintézet minden egyes ápolt

ját beoltották tífusz ellen.
Azt remélik, hogy igy csirájában sikerült 
elfojtani a járványt. Ha a következő héten 
újabb megbetegedések nem történnek, ak
kor a jövő hétre már ismét megnyitják az 
angyalföldi elmegyógyintézetet a látogatók 
előtt.

Ezüst evoeszKOzOk.
Schwartz tálcák, schweizi karórák 

nagy raktára. Veszek zá- 
logíegyet, aranyat.

J Muzeum-körut 7 »21
—- Ragyogó szempár a nő legbiztosabb fegy

vere. Hogy érvényesüljön, vegyen Yesso-Hen- 
nát. Minden szaküzlctbcn kapható.

Ma állal veget er a szivar
propaganda

Tömegével hajtott végre tiltott műtéteket 
■nk ÍU...u..k eáV elvetemült bábaasszony 
exhumálása fedte fel bűncselekményének egész lajstromát

Majoros Sándor nagyváradi gazdálkodó 42 I feljelentés érkezett a rendőrségre. A levélíró 
éves felesége pár nappal ezelőtt meghajt. Alig- elmondotta, hogy 
hogy eltemették az asszonyt, névtelen levélben | Majorosáé tiltott asttit áldoaatáal SMÜ,

Fényesen sikerült a m. kir. Dohány  jöve
dék Szent István-heti szivarpropaganda. A 
közönség valósággal megrohanta a plakáton 
meghirdetett „ráadásos trafikokat", ahol 100 
szivarra még tizet adnak. A nagyszerű akció 
ma éjjel véget ér, tessék tehát vásárolni. Ne 
riadjunk vissza egy kis sorbanállástól, meg
éri. Köszönjük a Dohányjövedéknek ezt az 
okos és kedves szivarpropagattdát. Jól esik 
elismerni a Dohányjövedék céltudatos mun

káját, mely már nem elégszik meg azzal, 
hogy gyártmányai diadalmasan állják a vi
lágversenyt, hanem, ime, újszerű propagan
dát is csinál nekik. Ilyen szerencsés újítása 
volt többek között a nlkotinmentesltés beve
zetése is, amivel szintén fokozta a dohány
fogyasztást. Reméljük, hogy a Dohányjöve
dék ezen az igazán jó utón halad majd 
tovább.

Szombaton nyit a „Komédia Kabaré0
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Horthy Miklós kormányzó 
megbízta a miniszterelnököt 
II. Rákóczi Ferenc fejedelem 

szobrának felállításával
A hivatalos lap legközelebbi számában 

Magyarország kormányzójának a következő 
Szent István-napi legfelsőbb kézirata fog 
megjelenni:

„Kedves vitéz Gömbös!
A jövő évben lesz kétszáz éve an

nak, hogy távol hazájától, Idegen 
földön örökre behunyta szemét II. 
Rákóczi Ferenc fejedelem.

Szivbéli óhajtásom, hogy dicső 
emléke a parlament előtti térség 
déli oldalán lovas ércszoborral örö- 
kittessék meg. Hirdesse ott a szo
bor örök Időkre a magyar nemzet 
soha el nem muló háláját és tiszte
letét II. Rákóczi Ferenc nagy tör
ténelmi alakja iránt, aki Magyar
ország függetlensége és ősi alkot
mányának szabadsága érdekében 
vívott harcaiban s küzdelmeiben az 
önzetlen hazaszeretetnek és párat
lan áldozatkészségnek oly nemes 
példáját adta.

Megbízom tehát, hogy a szobor 
létesítésére az összes intézkedéseket 
megtegye.

Horthy s. k.“
Félhivatalos közlés szerint a kormányzó el

határozása folytán a miniszterelnök II. Rá
kóczi Ferenc fejedelem lovas-bronzszobrának 
elkészítésére közvetlen megbízást adott Pász
tor Jánosnak, a kiváló szobrászművésznek. 
A kormányzó a miniszterelnök előterjesztését 
jóváhagyólag tudomásul vette.

Az emlékművet Andrássy Gyula gróf 
lovasszobrának méreteiben, az ország
ház előtt, a Kossuth Lajos-tér déli ol-

Kettős autógázolás
Breyer detektív. °kiOgOH-tí l Cf

felügyelőt elütötte és magával vonszolta az autó
Súlyos Ikimenetelü 

kettős autógázolás tör
tént vasárnap este fél 
kilenc óra tájban az 
Oktogon-téren. A gázo
lás egyik áldozata Bre- 
yer Jenő detektivfel- 
iigyelö, a politikai nyo
mozófőcsoport egyik 

érdemes tagja.
Breyer barátjával Gábrik Lajos villany- 

szcrelőmesterrel egy 12-es autóbuszon jött 
u Körúton. Az Abbazfa-kávéház előtt száll
tak le és az Andrássy-ut túlsó oldalára igye
keztek. Alig tettek pár lépést, amikor ke
resztülhaladt az úttesten a B. 215. rend
számú autó. Breyerék vissza akartak ugrani 
a járdaszigetre, de már nem sikerült elhá
rítani a szerencsétlenséget.

As autó elütötte mindkettőjüket.

Három vakmerő utonállót fogott 
el vasárnap a rendőrség

Facér cselédlányok bandája leütött és kifosztott egy férfit 
a Jávor-utcában

Vasárnap délelőtt a főkapitányság három 
Vakmerő utonállót tartóztatott le.

Pópa János negyvenesztendős házfelügyelő, 
aki a Jávor-utca 15/b alatt lakik, éjféltájban 
hazafelé tartott Ínkására, amikor egy Antal 
leány megszólította és aziránt érdeklődött, 
hogy hány óra van. A házfelügyelő elővette 
óráját s közölte a leánnyal a pontos időt. A 
leány azután kapupénzt kért Pópától, majd 
amikor az nem volt hajlandó teljesíteni kéré
sét,

hangos Jelenetet rögtönzött.

I
 dalán, szemben Kossuth Lajos szobrá

val állítják fel, mellékalakok és relie
fek nélkül.

( Gömbös Gyula miniszterelnök felhívással 
fordul a magyar társadalomhoz:
FELHÍVÁS A MAGYAR TÁRSADALOMHOZ!

Magyarország Főméltőságu Kormányzója a 
magyar királyi kormány nevében tett felterjesz
tésemre Szent István-napl legfelsőbb kéziratot 
méltóztatott hozzám intézni

— A nemzet áldozatkészségéhez fordulok, 
hogy megvalósíthassuk ezt az elhatározást. Az 
emlékművet az ország társadalmának közada
kozásából tudjuk csak felállítani.

— Bizton hiszem és remélem, hogy a nemzet 
hálás kegyeletét és a mai késő nemzedék tarto
zását a magyar múlt halhatatlan hősével, nem
zeti függetlenségünk és állami Önállóságunk 
lelkes harcosával, az önfeláldozó hazaflság leg
nemesebb eszményével szemben: a magyar nem
zet mai megcsonkitottságában és szegénységé
ben Is méltóképp fogja leróni.

— Magyar Testvéreim! Adakozzék kl-kl te
hetsége szerint a dicső emlékezetű vezérlő feje
delem szobrára, akinek Isten nevében a hazáért 
és szabadságért kibontott ősi zászlója alatt volt 
minden felekezet, minden nemzetiség, minden 
rend és osztály. Áldozzunk ma ugyanazzal a 
testvéri közösséggel a mull hagyományainak és 
a jövő Ideáljainak oltárán, híven a fejedelem 
jelmondatához: „Nihil privatuin!!** — félre min
den önös érdekkel, amikor a nemzet ügyéről van 
szó!

Budapest, 1934 augusztus 19. napján 
vitéz jákfai Gömbös Gyula 

m. kir. miniszterelnök
♦

A „Rákóczi-szoboralapra" szánt adomá
nyokat a miniszterelnökség házipénztárába 
vagy a postatakarékpénztárnál ugyancsak 
„Rákóczi-szoboralap" címen nyitott 5730. 
számú csekkszámla javára postatakarék 
pénztári befizetési lappal lehet befizetni.

A detektivfeliigyelőt mintegy
öt méterre vonszolta maga előtt az 

autó.
A soffőr, amikor le tudta állítani kocsiját, 
az eszméletlen állapotban lévő emberek se
gítségére sietett.

Nagy csődület keletkezett a gázolás szín
helyén. Az őrszemes rendőr azonnal érte
sítette a mentőket, akik megállapították, 
hogy a detektivfelügyelő

jobblábtörést, azonkívül belső sérülése
ket és kisebb agyrázkódást szenvedett.

A G/űcfc-szanntóriumba szállították, ahol 
azonnal orvosi kezelés alá vették. Gábrikot, 
aki könnyebben sérült, lakására vitték.

A gépkocsivezetőt és az eset szemtanúit 
kihallgatta a rendőrség. A soffört kihallga
tása után elbocsátották, de az eljárás to
vább folyik.

A nngy zajra egy fiatalember és egy másik 
nő került elő. Rárontottak a házfelügyelőre, 
szidalmazni kezdték és ugy állították be a 
dolgot, mintha az

megtámadta volna a „védtelen'* nőt
A nngy lármára rendőr került elő, de csak 

a házfelügyelőt találta a helyszínen, mert a 
férfi a két nővel együtt elmenekült. Pópa 
ezután tovább folytatta útját hazafelé, a ka
punál azonban ismét összetalálkozott az előbbi 
társasággal, a férfi

bokszerrel leütötte, majd elvette óráját ás 
pénztárcáját

A kirabolt házfelügyelő a rendőrségen pon
tos személyleirást adott támadóiról és éren az 
alapon sikerült elfogni őket. Csik Gyula 23 
esztendős bádogossegéd, Horváth Anna 22 és 
Lukács Kató 21 éves facér cselédlányok voltak 
az útonálló társaság tagjai.

Megállapította a rendőrség, hogy 
több utonáüáat Is követtek el 

s minden esetben az volt a trükkjük, hogy az 
egyik lééi y megszólította a kiszemelt áldoza
tot, majd a bádogossegéd a másik nővel egy 
adott jelre „segítségére*' sietett Mindhármukat 
rablás clata hdjotft totuttaWMSi
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Titokzatos bűnszövetkezet 
megszöktetett két gimnazista 
leányt Templomba mentek és nem

tértek többé vissza szüleikhez
Vasárnap délelőtt két vidéki urileány rejté

lyes eltűnése ügyében indított nyomozást a fő
kapitányság. A kecskeméti rendőrség telefon
értesítése alapján indult meg a széleskörű nyo
mozás, amely már idáig is érdekes megállapí
tásra vezetett.

A kecskeméti rendőrség közölte, hogy Tóth 
Mária tizennégyesztendös, negyedik gimnázista 
leány és barátnője, Gazdik Etel tizenhárom
éves, harmadik gimnazista, mindketten oda
való jómódú kereskedöemberek gyermekei, 
15-én

rejtélyes körülmények között eltávoztak 
szüleik lakásáról

és Budapestről egy levelezőlapot küldtek, 
amelyben bejelentik, hogy hosszabb külföldi 
utazásra indulnak. A rendőri nyomozás meg
állapította, hogy a feltűnően szép leányok, akik 
évek óta legszorosabb baráti viszonyban van
nak, 15-én reggel nyolc órakor távoztak el ha
zulról, azzal, hogy templomba mennek az ün
nepi szentmisére. A szülök csak később tudták 
meg, hogy gyermekeik egy bőröndben több

Autót akart lopni,
leszúrta a soiiőrt

Egy részeg kereskedősegéd merénylete a Garay-utcában
Izgalmas jelenetek 

játszódtak le vasránap 
délben a Garay-utca 11. 
számú ház elölt.

Szabáry Emil gép
kocsivezető a házban 
lévő étkezdébe ment 
ebédelni, mialatt BT. 
574. rendszámú kocsija

az utcán várakozott. A kifőzdetulajdonos, 
aki az ajtóban állt, észrevette, hogy egy 
fiatalember

száll be a magúrahagyolt autóba és azt 
el ukarja indítani.

Figyelmeztette a soffört, mire Szabáry ki
szaladt az utcára és fölszólította az idegen 
embert, hogy azonnal hagyja el a kocsit, 
mert különben átadja a rendőrnek. A fiatal
ember, aki szemmelláthatólag ittas állapot
ban volt, nem volt hajlandó a volán mellől 
távozni, ellenben belekötött a sofförbe, szi

Átlőtt emberi koponyát találtak 
az Újpesti rakparton

Tegnap reggel az Újpesti rakparton szolgála
tot teljesítő rendőrőrszemhez ijedtarcu munká
sok siettek:

— Biztos ur, jöjjön velünk, emberi koponyát 
találtunk...

A rendőr a munkásokkal elment az Újpesti 
rakpart 1325. helyrajzi számú telekre. Ezen a 
vidéken üres telkek sorakoznak egymás mel
lett. Szemét, lim-lom gyűlt össze itt az eszten
dők folyamán. A telken, ahová a munkások a 
rendőrt vezették, ugyancsak magasan áll a sze
mét. Itt dolgoztak a munkások és

munka közben koponya került ■ kezükbe.
A rendőr azonnal telefonált a főkapitányságra, 
ahonnan bizottság ment az Újpesti rakpartra 
és a koponyát a bizottság tagjai magukkal vit
ték a főkapitányság épületébe.

A rendőrtisztek és rendőrorvosok megvizs
gálták a leletet Megállapították, hogy

férfiköpenye
került elő a szemétből. Máskor la megtörténik, 
hogy régi temetők helyén csontokat ásnak ki 
a földből, ebben az esetben áronban gyanús
nak találták a leletet

Ezen a környéken ugyanis az eddigi meg
állapítások szerint — sohasem volt temető, kü
lönben Is nem a főidből, mélyről került elő, 
hanem a föd felszínén volt a szemét között. 
Ami pedig még gyanusabbá tette a dolgot:

a koponya homlokréazén három kis lyuk 
látszik, pontosan olyanok, mint a revolvet- 

lövéaek nyoma.
tmtottu MetetKvaA 

ruhaneműt vittek magukkal, amelyet még előző 
nap szállítottak el hazulról egy barátnőjükhöz, 

A lányok a pesti rendőrség megállapítása 
szerint eltűnésük utáni napon, 16-án Varga 
János magántisztviselőnél jártak, aki Kispes
ten a Horthy Miklós-ut 152. szám alatt lakik. 
Varga Tóth Mária rokona és a lányok azt mon
dották, hogy átutazóban vannak Budapesten, 
párhetes külföldi tanulmányútra mennek. 
Varga akkor még nem tudott az eltűnésről és 
igy nem is tűnt fel neki a dolog. Jókedvűen 
viselkedtek és nem vett észre semmi gyanúsat 
rajtuk.

Ez az utolsó nyom, ami eddig a rendőrség 
tudomására jutott. Az a feltevés, hogy a leá
nyok, akik idáig soha hosszabb időre el nem 
távoztak hazulról, valami

titokzatos bűnszövetkezet karmaiba kerül
tek és annak tagjai csábították el őket.

A rendőrség nagy apparátussal folytatja a 
nyomozást, értesítették az összes határállomá
sokat és a szomszédos államok rendőrségeit is 
az eltűnésről.

dalmazni kezdte, majd egy
nagy bicskát vett elő zsebéből

és azzal Szabáryra támadt. A soffőr véde
kezett, dulakodás közben azonban támadója 
a bal lapockája táján

két helyen megszűrte.
Közben rendőr is került elő, aki a közön
ség segítségével lefogta a dühöngő embert, 
majd

összekötözve előállították a rendőr
ségre.

A főkapitányságon megállapították, hogy a 
sofTőrt Fodor János 24 esztendős keres- 
kedösegéd szúrta meg, aki

annyira részeg volt,
hogy csa:c órák múlva sikerült kihallgatni. 
Kijózanodva semmire sem emlékezett, nem 
akarta elhinni, hogy ö valakit összeszurkált 
volna. A sofTőrt a Rókus-kórházban ápol
ják, Fodor ellen folyik az eljárás.

hogy régi gyilkosság bűnjele került elő az Új
pesti rakparton,

gyilkosság történt, megölt ember kopo
nyája feküdt a szemétben.

A koponyát most antropológusok vizsgálják, 
de a rendőrség ettől függetlenül is erélyesen 
nyomoz, kutatja-keresi a koponya titkát.

... Már 5 éve
ismeretes Magyarországon Is

a
sav- és 

szalmiákmentes

anód- és 
zseblámpaelemek
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POFON AZ ÖLTÖZŐBEN
nem először csattant cl, nein is utoljára és 
mégis es a pofon, amely a nyárutó kissé 
tcspcdt színházi levegőjét felkavarta, kö
vetkezményeiben sokkal súlyosabbá vált, 
mint általában a köznapi pofonok. Nam 
arról van ázó, hogy Jávor Pálnak, a Víg
színház igen gyakran premier plánban fo
tográfiát hősszerelmesének és a mézcslietcit 
élő magánembernek nein lenne joga éppen 
ugy pofozkodni, mint akár az llletményhi- 
valal dtjazatlan segédgyakoruokának. Nem 
amiatt támadt vihar, hogy Jávor Pál vere
kedett, hanem igenis a mód, a modor és 
azok a körülmények teszik az ügyet sú
lyossá, amelyeket a lupok ugyan nem szel
lőztettek, do a melyről a közönség szájának 
láthatatlan rádióján keresztül mindenki 
beszól.

Nem maradt titok, hogy ez a Wlnter- 
nitz ur, aki életét-kenyerét, no és kedves 
pajtását: a lovát féltve szállt szembe a di
vatos színésszel, aki kétségtelenül jobb szí
nész, mint mülovas s akinek emiatt feltét
lenül meg kellett volna szívlelnie a lóido- 
mltó intő szavát, szóval ez a Winlcrnitz ur 
kissé hátrányos helyzetben kapta a pofont. 
Ugy tudják, hogy amikor éppen vereke
désre került a sor, nyilván a legjobb szán
dékkal valaki hátulról lefogta Wintcrnltz 
urat, aki védekezni sem tudott a már le
sújtó színész öklével szembon. Mindez egy 
pillanat alatt történt, nem vádoljuk tehát 
Jávort sem, hogy védtelen ellenfele szemét 
ütötte ki, de —- Uram, 1034-et írunk, szlár- 
gáisl van, szlnésrkultusz van és divat lelt 
ismét színházba járni.

Amikor tehát mindez van és Jávor Pál, a 
színész nyugodtan és teljes joggal nyilat
kozhatott, hogy ragyogó keresetéből fénye
sen cl tudja tartani dúsgazdag fiatal felesé
gét s amikor mindezt a fölényt a közönség 
nyújtja neki, illik kissé megbecsülni is a 
közönséget. No tépjo szét a illúzió rózsa
színű ködét, amely a hőszcrchnesekct álta
lában körülöleli, de hagyja meg abban az 
illúzióban a színészi képességeit méltán 
megbecsülő közönséget, hogy bálványa nem 
omlik össze abban a pillanatban, ha Win- 
tenitz ur meg meri kockáztatni azt a meg
lepetést, hogy nem tud jól lovagolni.

Elvégre hol vagyunk? A gentry-világ lo
vardájában, amikor divat volt vérrel torolni 
meg.a legkisebb vélt sértést Is, vagy a cir
kuszban, ahol például marhnhólyaggnl iilö- 
gcLik Somlay Arlhur fejét. 1 Lucia, mi 
lenne, ha Somlay Arlhur naponta véresre 
verné Gárdonyi Lajost, vagy Makláryl. Rossz 
ró gondolni...

Ixsuli B. Mayer, n Metro-Goldwyn al 
elnöke és stúdiójának Igazgatója Párisba 
érkezett, ahonnan rövidesen Budapestre 
jön, hogy körülnézzen mit lehetne megvá
sárolni és lekötni a Metró szamára.

.4 Király Színház tagfuul szerződtette Erdélyi 
Editet, a fiatal szubrettet akire nagy és értékes 
feladatot bíztak: Ernőd Tamás „Szegény ör
dög" cimü első újdonságának egyik jelentős 
szerepét játssza.

Verebes Ernő bugával, Verebes Emmyvel 
dunántúli turnéra indul, amely alkalommal a 
kiváló filmsztár clőszöi játszik együtt húgával.

Augusztus 31-én nyílik nz első köszlnliás: a 
Fővárosi Operellszlnhóz Alpár Gittával és 
Szedő Miklósai a Dubarry-t mutatja be Ismét.

Mzih Budapest közönségéiül

follóptóvel

ll cirkusz csillaga
75-10Q

előadás

A Vígszínház 
a cirkuszban

Miit titok
A vllágpolttika nagy eseményei mel

lett az idén ugylátszik elfelejtettek be
számolni az idei obiigát fiumei cápáról 
vfiau siófoki pofonról. A fiumei cápá
ról ugyan nincsenek hiteles értesülé
seink, de a siófoki pofon, ha nem is a 
főszezonban, most a nyárutón mégis 
csak elcsattant. A dolog ott kezdődik, 
hogy az utmunkások nem tartották be 
a belügyminisztérium rendelkezéséi, 
amely szerint augusztus 14-ig be kell 
fejezni a Balatonra vezető ut javítási 

munkálatait. Ezek a munkák talán 
őszre szépen elkészülnek, de egyelőre 
még nagy lyukak tátonganak a köz
vetlen siófok előtti szakaszon. Az egyik 
ilyen lyukba zökkent be a figyelmez

tető tábla ellenére is a gyorsan rohanó 
autó, amelynek egyik ülésén idegeske
dett az a pesti színésznő, aki délutánig 
a Balatonba fürdőtI, este pedig ját
szani akart az egyik budapesti szín
házban. Az autóval azonban baj tör
tént, mire az utána következő kocsi lo
vaglás gazdája, talán túlságosan előzé
kenyen ajánlotta fel szolgálatait az ide
geskedő színésznőnek. Miután ez az 
ur „csak a színésznőt" akarta elfu
varozni, kísérőjét pedig semmiképpen 
sem volt hajlandó felvenni a kocsira, 
ebből szóváltás támadt, melyet rövide
sen pofon is követett. A meglepetés 
azonban az, hogy a pofont a színésznő 
adta volt lovagjának, aki erőszakkal 
vissza akarta rántani saját kátyúba ke
rült kocsijába a hölgyet. Ezután köny- 
nyü a folytatást kitalálni — ez nyilt 
titok — a színházi világban, hogy azóta 
az uj kocsi „mitfahrerje" a művésznő.

ÖUXM. Krzi.'bet klrSlyné-ut 1 ♦ fel.: U7-O4I7

GARRET
ivonelvan,2 Cimberley

Megír 1 mondatot a jó színházi pikantéria, 
<1<j megér egy pályázást a Hétfői Napló pompáf 
és izgalmas futball-tippversenye Is. Pályázzék 
— színházi költségeit fedezheti a gazdag pénz
jutalommal.

A nők bálványa volt

De a nőhet csak lépcsöttl használta
Egy forró buja tánccal
Meghódította az egész világot

Főszereplői:

GEORGE RftFT - 8Z Uj ValSDtlIlO
CAROLE LOMBARD - az ul csillag

Jagyrandalft talefónok: 153-44,10-21,183-3Ó

PARAMOUNT-FILM

Ultimátumot küldött 
a Magyar Színháznak 
a Színész Szövetség

Teljes törzsiársulatot kell szerveznie minden színháznak
Az idei szerződtetés! tárgyalások meg

lehetősen vontatottan indulnak meg a színé
szek és az igazgatók között és szinte érez
hető az a tendencia, hogy a

színigazgatók menekülni igyekeznek az 
állandó törzstársulat tartásának rizi

kója alól, 
habár törzstársulat szervezését az érvény
ben lévő kollektív szerződés a leghatározot
tabban előírja. A Budapesti Szinészszöveb 
ség most erélyes lépésre határozta magát 
és levelet intézett a Magyar Színházhoz, 
amelyben

ultimátumszerűén
törzstársulat megszervezését. 

A levél utal azokra a hírekre, amelyek a

állandókérte

Háromnegyedórás késéssel
kezdődött a Jedermann szabad
téri előadása a Margitszigeten 

közönség kiabálva türelmetlenkedett a SzentA közönség kiabálva türelmetlenkedett a Szent 
Istvánt játékok egyik legelső programpontjánál

Szombat este nyolc órára hirdették a 
margitszigeti MAC-pályán a Jedermann 
szabadtéri előadását, amely a Szent István 
ünnepi játékok első programpontjául sze
repelt. Már elővételben fogyott el a jegyek 
legnagyobb része s a pénztárnál is akadt 
sok külföldi, aki kiváncsi volt Hoffmans- 
thal drámájának magyar előadására. A 
szinlapon szereplő Gárdos Kornélia, Kéry 
Panni, Egri Anna, Sala Domonkos, Kolos 
Ernő, valamint Riedl Margit mozgásmüvé- 
szeti növendékei már idejében ott voltak 
az öltözőben és a megállapodás szerinti 
honoráriumot várták. A honorárium helyett

Magyar Színházzal kapcsolatban a szín-. 
házi világban közismertek ás amelyek, sze- 
rint a színház az idén nem óhajt állandó' 
társulatot szervezni. Amennyiben ez igaz
nak bizonyulna — hangzik a levél <—* ak
kor a budapesti szinészszövetség

minden tőle telhető eszközzel keresi a 
retorzió módját

a színházzal szemben. Habár a levél ezt 
nem Írja meg, ez azt jelenti, hogy ebben az 
esetben a Szinészszövetség eltiltja tagjait 
minden olyan színházban való szerepléstől, 
mely nem tesz eleget a kollektív szerződés 
előírásának az állandó társulat szervezésére 
vonatkozóan.

azonban az előadás egyik rendezője meg
jelent az öltözőben és közölte a színészek
kel, ho^v

nem lehet megtartani az előadást, mert 
a pénztárra valaki rátette a kezét 

és ezért nem tudja kielégíteni a színészek 
gázsiját.

A színészek konsternálva vették tudomá
sul a tényt, hogy négyheti munkájuk útin 
legalább ötszáz főnyi közönség jelenlétében 
kénytelenek dolgukvégezetlenül távozni, 
mire megjelent az öltözőben az előadás 
egyik védnöke, aki

erélyesen rendet csinált.
Kijelentette, hogy mindenáron meg kell 
tartani az előadást, mert nem lehet kitenni 
a közönséget annak, hogy hiába fáradjon 
ki a Szigetre. A kasszában ekkor már 220 
pengő gyűlt össze és ezt mindenesetre szét
osztották a színészek között. Ezalatt a köA 
zönség a tribünökön kiabálva

türelmetlenkedett
és követelte, hogy kezdjék meg az előadást * 
amely nyolc óra helyett háromnegyed kis 
lenékor végre meg is kezdődött és a Jeder* 
mann előadása, ha kissé primitíven is, de 
jószándéku alakításokkal lezajlott.

Egy fiatal 
magyar zeneszerző 

karrierje
Bárczy Tibort 3 évre lekötötte a 
legnagyobb francia kiadóvállalat

Egy évvel ezelőtt egy rendkívül fülbemászó 
dalt dúdoltak lokálokban, kúvéházakban, ag 
utcán, a cime: „Jó a két szemébe nézni, jó'1, 
szerzője Ismeretlen pesti fiatalember: Bárclfé 
Tibor. A dal óriási sikert aratott Pesten is. A' 
fiatalember, aki eddig egy hivatal cégvezetője 
volt, szabadságra Párisba utazott és ott aa 
egyik ismert kiadócégnek eladta a kotta ki
adási jogát. Azóta, akik Páriából hazajöttek, 
elragadtatva újságolják, hogy

Pária uj slágerrel van tele.
„Vousf Ou avez-vous fait. de mon amourf* 
cime ennek az uj slágernek, amely legyőzte 
még Jose Padllla Valencia cimü slágerének 
népszerűségét Is. A Föl les Bergére Terűjében 
jött ki ez a szám.

A revü elmúlt, de ezt a számot as uj rév# ( 
Is átvette. f

Beszélgettünk Bárczy Tiborral, aki a követ* 
kezüket mondotta sikeréről:

— Két hónappal ezelőtt hivtak Páriából telor 
fonon éa ötvennégy perces beszélgetés után Mv 
rom évre lekötöttem magam operettre, revürá 
és filmre.

Három egészen késs operettem van, 
természetesen csak zeneileg készen, a szövései 
most várom. Rövidesen Párisba utasom, valóé 
sxlnüleg ptt is telepedek meg. M^gjegyztni| 
hogy ez a számom Olaszországban és a gleichi 
schaltolt Németországban is rendkívül népé 
szerű.

—............ ..
• A KomMIa Kabar* kapunyitása. Szombattól, • hl 

25-én keid! meg sievmjAt a népsccrO Jókal-téri kis síi* 
hói. A nvOior gerincét ..NyelvbatUs óh! avagy Nf*
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Jugoszláviában betiltották 
aFeketeszáru cseresznye cimü filmet

Hunyady Sándor drámája szinrekerülhe- 
tett az utódállamokban — a filmje nem

A Rogal Apollo im
már a második hete a 
siker minden külső 
megnyilvánulása mel
lett játssza Hunyadi] 
Sándor Fékéteszáru cse
resznye cimü ismert 
drámájából készült fil
met, amelyet a Metró 
Goldwin—Mayer film

gyár Hollywoodban készített el. A témát 
természetesen amerikai szemmel dolgozták 
fel és habár nem ártott volna a film for
gatásánál egy jó magyar szakértő alkalma
zása is, de

■ film megfelel azoknak az Intenciók
nak, amelyekkel Hunyady Sándor a 
kölcsönös kiengesztelődés és a magyar 
fájdalom jegyében témáját színdarab

bá dolgozta fel.

Gyönyörű jelenetek egész sorában ütközik 
ki az az igazság, hogy a szerelem nem is
mer politikai határokat, hanem ezeket le
döntve. az ellenségekből szerelmeseket csi
nál. Ennek ellenére a Metrót támadás érte 
és azzal vádolták, hogy a Feketeszáru cse
resznyét szerb szempontból hangolták át és 
ez inkább a szerb irredenta eszmét szol
gálja, mint a magyart.

Erre a vádra cáfol rá az a hírünk, hogy 
a Feketeszáru cseresznye filmváltozatát 

a cenzúra Jugoszláviában betiltotta 
és a Metró zágrábi fiókjának fellebbezését 
a jugoszláv belügyminiszter elutasitotta.

A jugoszlávok magyar irredenta filmet 
látnak Hunyady Sándor színmüvében 

és rossznéven veszik, hogy a nagyszerű 
filmben több olyan figura játszik, amely a 
szerbek szerepét hátrányos színben tünteti 
fel.

Bállá Lici menyasszony
Félix Joachimsohn, az ismert osztrák iró a vőlegény

Vasárnap este zártkörű társaságot foga
dott Bállá Lici, az ismert primadonna Kü- 
küllő-utcai villalakásában. A társaság tagjai 
jól tudták, hogy miért jönnek és amit vár
tak be is következett. Bállá Lici édesanyja 
vacsora után

bejelentette, hogy leánya menyasszony.
A vőlegény a budapesti filmkörökben 

már jól ismert neves osztrák iró: Félix 
Joachimsohn, aki rengeteg filmszüzsét irt, 
többek között a Gaál Franci-filmek német 
verzióinak is a szerzője. A rendkívül szim
patikus és halkmodoru fiatalember látható 
meghatottsággal fogadta a gratulációkat, 
amivel a társaság tagjai elhalmozták.

Bállá Lici menyasszonyságát is tei Ssze-

tesen szép és kedves regény előzte meg. 
Néhány hónappal ezelőtt, amikor még a 
„Pardon tévedtem" című filmet forgatták, 
jött Pestre Joachimsohn, aki egy vacsorázó
helyen egy másik társaságban látta 
Bállá Licit. Amint utóbb elmondják 
dekelt felek,

egymást meglátni és megszeretni 
pillanat műve volt

Akkor nem ismerhette meg mostani 
asszonyát az iró. Később éppen ebből a cél
ból jött Pestre és amint a történet igazolja, 
nem hiába. Az esküvő szeptember első nap
jaiban lesz, annál is inkább, mert Bállá 
Lici már uj lakást talált — a Kékgolyó
utcában.

meg 
az ér-

egy

meny-

a világ legérdekesebb színésznője

Kertész mihW
u| Wamer4i!mjében

PARTNEREI: Warner Oland és Ricardo Cortez

Kisérő műsor: Uj, ragyogó, színes 
trükkfilm — Zenefilm — Híradók

Premier holnap, szerdán

RÁDIÓSBAN

te&NAPLÖ
Színházak hétfői műsora:

VÍGSZÍNHÁZ (A elrkoaiban): A elrkiui csillaga (8). 
PESTI SZÍNHÁZ^ Diplomások (8).
1ERÉZK0ZUTI SZÍNPAD; SserencsemalM (8). 
ROYAL ORFEUM: ... Itt ■ Hereiem (8). 
MAGYAR MUSZINKOR: Tabáni orgonák (8).

RÁDAY IMRE 
HOLLANDIÁBA SZERZŐDIK, 

mert egyetlen pesti színházzal sem tudott 
megállapodni. Tárgyalásba bocsátkozott egy 
Hollandiában működő német társulat veze
tőjével, aki óriási gázsival leszerződtette 
nemcsak öt, hanem feleségét, Erdélyi Mi
éit, a gyönyörű szubrettprimadonnát is.

DARAROT IRT
A NEMZETI KASZINÓ FŐTITKÁRA

Bakos József. Darabot azonban könnyű 
írni de előadatni nehezebb. Bakos József 
darabját azonban első olvasásra elfogadta 
a Vígszínház és az érdekes újdonság még 
a szezon elején bemutatásra kerül. A szin
ház nagy technikai apparátussal készül a 
darabra. A cselekmény egy nagy szállóban 
játszódik le és a Vígszínház egyik rendező
jét küldi ki Svájcba, ahol egy genfi hotel
ben, a cselekmény eredeti színhelyén fogja 
tanulmányozni a hotelélet mechanizmusát. 
A darab műfaja szerint vígjáték, de súlyos 
társadalmi kérdéseket is érint.

FILMMÚZEUM KÉSZÜL
Az Országos Filmegycsület, amely a filmírók 

színészek, rendezők, tervezők és műszaki szak
emberek egyesülései, felhívást intézett a mozi
sok és a kölcsönzők egyesületéhez egy kará
csonykor létesítendő magyar filmmúzeum ér
dekében. A fllmegyesiilet elhatározta, hogy a 
kultuszminisztérium által létesített filmmúzeum 
felavatását a legfényesebb keretek között egy 
karácsonykor rendezendő nemzetközi filmhét
tel kapcsolatosan fogja megünnepelni.

ÖRKÉNYI FRANCISKA 
IS MENYASSZONY

A színházi világban, ugylátszik, a nyárutó 
hozza meg azt, amit a privát életben a far
sang: a házasságot. Nyaralás utáni házassági 
hírek lavinájában érdekes az a hir, hogy Ör
kényi Franciska, a Király Szinház széphangu 
primadonnája menyasszony lett. A vőlegény 
Kari Neucheim berlini gyáros, aki tavaly is
merte meg Örkényi Franciskát, amikor ő Ber
linben a Nollendorfer Theatcrben lépett fel. 
Örkényi most Berlinben volt ismét, tehát a ba
rátság, illetve a szerelem felujuN és leányké
réssel végződött. Az esküvői októberben tart
ják meg.

A FŐVÁROS VISSZAVONTA 
ZÁRLATI KÉRELMÉT

a Budai Színkörrel szemben és ez óriási meg
lepetést okozott Sebestyén Géza hitelezőinek 
soktagu táborában. A héten tárgyalta a járás
bíróság a Budai Színkör hitelezőinek ügyét. 
Sebestyén Géza ugyanis a Budai Színkör át
építésével és a Városi Szinház szerencsétlen- 
végü vállalkozásával kapcsolatosan 270.000 
pengőnyi adósságot csinált. Az adósok listáján 
első helyen foglalt helyet a főváros, amely 
annakidején Günther Ferenc dr. tisztiügyészt 
rendelte ki a szinház zárgondnokául. Az idők 
folyamán valamit törlesztett is a színkör, de 
később nem tudott kötelezettségeinek megfe
lelni. A zárgondnok is otthagyta a helyét, más 
zárgondnok került a szinház pénztárába, aki
nek működésével azonban a hitelezők egy ré
sze nem volt megelégedve és most uj zárgond
nok kirendelését kérték. Izgalmas és viharos 
jelenetek közben a legnagyob meglepetésre 
Fertsek Leó dr. fővárosi tisztiügyész bejelen
tette, hogy teljes érdektelenséget foglal cl a 
főváros Sebestyén Gézával szemben, akinek 
adósságát bár nem engedik el a városházán, 
de — jobb időkre halasztják ennek behajtását. 
A bejelentés óriási konsternációt keltett, a hi
telezők egyrésze azt kérte, hogy a biró jogá
nál fogva uj igazgatót nevezzen ki a Budai 
Színkör vezetésére. A biró az ügyben azonnal 
nem határozott, hanem Írásban közli határo
zatát.

SIGNUM LAUDIST KAPOTT 
LAKNER ARTHUR,

a Royal Filmszínházak igazgatója, a film
szakma egyik legérdemesebb munkása. A kor
mányzói kitüntetés igen megérdemelten érte 
Lakner Art húrt, akiről csak kevesen tudják, 
hogy ott volt a magyar filmgyártás bölcsőjé
nél, amikor még a Corvin-gyár telepén forgat
ták a magyar produkciókat. Azóta is Lakner 
Arthur szinte napról-napra mutatja, hogyan 
kell filmszínházat vezetni, filmet irnl és példa-

gyári hibával!
Jó vásárlási alkalom:
Tányérok
sima, mély v. lapos, 23 cm —.48,

Éva-fazón, lapos 0*38
dessart, alma, 18 vagy 19 cm..........0*38
zsár, sím* vagy festőn, IS otn....... 0*28
duplaerÖB, mély vagy lapos....... .  0*68

Bordás tál.. i_-
Pecsenyéstál
Évalazón, 43 cm 1.90, 8fl 1.60

sima, 87 cm ..... 1.60

Süteményes tál.. — O.44
Levesfazék fedővel......... 2*
Mártáscsósze.... . O.v#
Csészék .
alj nélkül, teás -.20, moccás----- 0*10

Kávés bögrék
színes —.26, fehor...................... C/18

Vendáglteik te kávéházak részére:
Lapostányér .Walitraod. 0*38 
Levescsésze... — 038
Habcsésze......... ...... 0. is

Tűzálló edények
nagy választékban

adó, jó feliratokat készíteni. Lakóét-e- tökölni | 
dalusága mellett még arról nevezetes, hogy ő I 
a „Lakner bácsi", aki annyi gyenge próbálko- ■ 
zás után megoldotta a gyermekszórakoztatás 
legnagyobb problémáját. A Signum Laudis 
zöld gombja tehát nemcsak Lakner Arthurnak, 
a kitűnő fUmembcrnek, hanem a gyermekek 
rajongásig szeretett Lakner bácsijának a mel
lét is díszíti.

AZ UFA BUDAPESTI 
EXPOZITURÁJA

is bemutatta azokat a filmeket, amelyekkel 
versenyezni akar a most meginduló nagy film
szezonban. Hubrich, az UFA pesti igazgatója 
hangsúlyozza azt az elvet, hogy a gyár minden 
politikától mentesen csak a közönség igényeit 
akarja kiszolgálni. Az UFA óriási filmanyaggal 
lép a közönség elé, amelyet elsősorban az a 
néhány film érdekel, amelynek nemcsak írója, 
hanem főszereplő sztárja is magyar. AzUFÁ-ék 
például lefilmezték Kálmán Imre nagyszerű 
operettjét, a Csárdáskirálynőt, amelynek fősze
repét a magyar Eggerth Márta játsza és énekli. 
Nagy érdeklődésre tarthat számol és egész 
biztosan nagy sikert fog aratni Bús Fekete 
László darabjának, A méltóságos asszony tia- 
flk-jánnk filmváltozata, amelynek főszerepét a 
magyar Nagy Kató játssza. De Eggerth Márta 
a női főszereplője a hírből már Pesten is jól 
ismert Kfepura-fllmnek, amelynek cime: Érted 
dobog a szivem. Rövidesen szinrekerül Pesten 
Nagy Kató második filmje is, amely Lehár 
Frasquita-jából készült és amelynek dalait Jar- 
milla Novotna énekli. A Hétfői Napló számolt 
be elsőnek annakidején arról, hogy egy Pest
ről szerződtetett fiatal táncosnő: Simó Margit 
az UFA-nál főszerepet kapott. A film, melynek 
Cigányvér a cime, már elkészült és bemuta
tásra is kerül. Az UFA programjában látjuk 
Hant Albers egyetlen nagy filmjét, majd Ras- 
mussen grönlandi expcdiciós filmjét és a Mont 
Blanc begyóriás megmászásáról készült film
csodát. Az UFA nj programja tehát jóval töb
bet igér, mint a tavalyi.

C

Leégett Forzano villája, 
elpusztult Mussolini 
drámájának kézirata

A híres olasz drámaíró egész könyv
tára a lángok martaléka lett

len okból tűz támadt. Mielőtt mentésre kerül
hetett volna sor, a borzasztó hőségben a ház 
teljesen leégett. Forzano egész könyvtára is a 
lángok martaléka lett s kézirataiból sem ma
radt semmi. Elpusztult Forzano készülő uj 
drámájának, a Caesar-nak kézirata is, 

amelynek első scenárlumát Musollnl Irta.
Az anyagi kár többszázezer líra. Forzano 

vlareggiol vllájábnn őrizte Mussolini Napóleon 
cimü drámájának kéziratát is és ennek pusz
tulása mérhetetlen kárt jelent az irodalom* 
töjtéflctrt aéívn, ..,. ___ ___ _______ *

Milánóból jelentik, hogy 
Mussolini immár világ
híres drámaíróját, Fór- 
zanot nagy kár érte: via- 
reggioi villája teljesen 
leégett és

a neve* drámaíró 
minden készülő kéz

irata elpusztult.
a viareggioi strand végén 
amikor történetesen senki 
hu* eddig mdf iwccet-
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Höemelkedés
Kevés felhőzet, szél

A Meteorológiai Inté
zet Jelenti augusztus 
20-án: Középeurópálran 
tovább tart a szárat, 
melegedő idő. Hazánk
ban a még mindig elég 
élénk északnyugati lég
áramlás akadályozza az 
erősebb hőmérséklet-

emelkedésl. Vasárnap a Dunántul nyugati 
felében 25—20, egyebütt 27—28 fokig emel
kedett a hőmérséklet. Éjjel keleten 12—15, 
nyugaton 15 10 fokra süllyedt. Egy-két
helyről kisebb záporesőt jelenteitek.

Budapesten 20-án délben a hőmérséklet 
20 Celsius fok, a tengerszintre átszámított 
légnyomást 765 milliméter.

Várható időjárás a kővetkező 24 órára: 
Délnyugatira forduló szél, kevés felhő
zet. Egy-két helyén esetleg még kisebb 

zápor. További liőemclkedés.

1 -ível 
köz

A belügyminiszter
Orosházán megszünteti 
az aiíamrcndőrséget 

Küldöltsáalleu kéri a község 
a sérelmes rendelkezés visz- 

szavonását
Keresztes Fischer Ferenc, belügyminiszter ren

delkezése nlnpjón Orosházán október * 
megszüntetik nz államrendörségct és 
biztonsági szolgálatot

a cacndőrség veszt át.
A belügyminiszternek ez a rendelkezése n 

nngy nlföldi községben meglehetős feltűnést 
keltett annál is inkább, mert n község — da
cára egyéb súlyos kötelezettségeinek — évente

20.000 pengővel járult nz áll a ni rendőrség 
költségeihez,

annyira súlyt helyezett arra, hogy a községben 
n közbiztonsági szolgálatot az államrendörség 
teljcsilse.

A község képviselőtestülete egyhangúlag el
határozta, hogy

küldötlségllcg kért fel a belügyminisztert 
a sérelmes rendelkezés megváltoztatására. A 
küldöttség n’'kerület országgyűlési képviselőjé
nek, Csizmadia Andrásnak vezetésével e héten 
jelentkezik a belügyminiszternél. Orosháza la
kossága biztosra veszi, hogy Kereszle-Ffscher 
Ferenc belügyminiszter meg fogja változtatni 
rendelkezését és Orosházán továbbra is meg
marad az államrendörség. amelynek eddigi 
működése általános megelégedést váltott ki 
Orosháza polgárságából.

— Kálltiy Miklós a kerületében. Nyircgy- 
hójáról jelentik: Kállag Miklós főldmlvcs- 
ügyi miniszter vasárnap és hétfőn kerüle
tben tartózkodott, ahova elkísérte őt Szfra- 
nyovszky Sándor országos elnök és Besse
nyeii Zénó, a képviselőház alelnöke több 
képviselőházi é* felsőházi taggal egyiilt. A 
miniszter Nagyhalászon mondott hosszabb 
beszédet, amelynek során bejelentette, hogy 
a tél folyamán a kormány «/ földbirlok- 
polltikát akar megindítani, amelynek az az 
irányelve, hogy más, mint magyar föld- 
mives ne kaphasson és birtokolhasson föl
det. Sztranyavsxky Sándor szólalt még fel 
a nagygyűlésen. Sztranyavsikg hangoztatta, 
hogy nz elmúlt két esztendő alatt Gömbös 
Gyula és kormánya bizonyságot tett arról, 
hogy nemcsak progrnmmot ad, hanem an
nak megvalósítása érdekében cselekedett is. 
Kálnoki-Bedő Sándor szólalt még fel.

— Lcturlózialták Gajd a tábornokot. 
Hriinnbőt jelentik: A briinni ügyészség Gajda 
tábornokot, a cseh légió egykori vezérét 
letartóztatta. A letartóztatás kapcsolatban 
van Gajda tábornok hathónapos fogházhün- 
l lésével, amire a cidcnicei puccs miatt 
Ítélték.

— Országos plakát* és reklámkiállltás 
Pécseit. A pécsi Kereskedők Testületé a 
magyar gyáripari és keicskedelml árucik
kek szelesebb körben való ismertetése cél
jából Pécsett szeptember 8-tól 1G-Ig orstá- 
gos plakát- és reklámklállitást rendez. A 
vidéki nagyvállalatokon kívül a budapesti 
cégek országos Inni művészi plakátjai szí
nes, modern és művészi elrendezésben úgy
szólván kivétel nélkül megtalálhatók lesz
nek a pécsi kiállításon, mely iránt nemcsak 
kereskedelmi körökben nyilvánul meg osz
tatlan érdeklődés, do n Dunántúl vásárló- 
közöusé^c :s nagy érdél lődésscl várja.

Siófok vexetö szállodái 
minden komforttal:

Sió, Hullám
Kitűnő ellátás, legkellemesebb nyaralás! és Központi
IrMMfct SMMh Tttetoni 1 ée K*rq|y.-Hnrt »/«.

Dr. Nemes Károly
ás felesége súlyos 
autókatasztrófája 

Az autó felborult és maga alá temette a házaspárt
Dr. Nemes Károly, aki csak könnyebb

• sérüléseket szenvedett, ájulásából magához 
térve, fcltápászkodott és maga is

a súlyosan sérült felesége segítségére 
sietett.

Az uriasszony több súlyos sérülést szenve* 
dett, azonkívül belső vérzést is. A mentők 
n közeli Horthy AfiÁ/ős-kórházba szállítot
ták, mig férje, aki könnyebben sérült, első, 
segélynyújtás után lakására ment.

Az autó súlyosan megrongálódva maradt 
az utmenti árokban.

Dr. Nemes Károly ügyvéd, aki Kispesten, 
a Pctöfl-tér 10. alatt lakik, szombaton este 
feleségével autóján egyik vidéki rokona lá
togatására Indult.

Vasárnap este igyekeztek hazafelé, Kő
bánya határában járt mór az autó, amikor 
motorhiba következtében a kocsi, amelyet 
a? ügyvéd maga vezetett,

felborult s mindketten az utmenti 
árokba zuhantak.

Autósok fedezték fel a szerencsétlenséget 
és nyomban értesítették a mentőket.

Egy asszony öngyilkosságának 
borzalmas következményei

Lakása a levegőbe repült és össze
omlottak a szomszédos ház falai

Bécs, augusztus 20.
Súlyos szerencsétlenséget okozott a 

schmelzi kerület egyik bérházában egy 
munkásnő öngyilkossága.

Parti Stefánia világitógázzal megmér- 
gczle magát harmadik emeleti lakásában s 
amikor férje az esti órákban gyanútlanul 
hazaérkezett és felgyújtotta a villanyt, 

borzalmas robbanás rázkódtotta meg a 
levegőt.

A villanykapcsolóból szikra pattant ki,

amely meggyujtóttá a gázt s a robbanásnak 
oly nagy ereje volt, hogy

nemcsak az egész lakást röpítette a 
levegőbe, hanem a szomszédos lakások 
falait is bedönlötte. Az öngyilkos asz- 
szony férjének egyik kezét tőből le* 
szakította a légnyomás ereje s a férfit 

haldokolva szállították kórházba.
beomlott falak a szomszédos lakásokbanA ___ _____ _____

őt lakót maguk alá temettek s mind az öten 
megsebesültek, bár állapotuk nem súlyos.

Borzalmas repülő** 
katasztrófa négy halottal

Kóma, augusztus 20. leszállásnál nekiment a* egyik hangár tető
zetének, a motor felrobbant s a repülőgép 
a hangárral együtt elégett. A gépen négyen 
üllek: két pilótatiszt és két megfigyelő al
tiszt. Mind a négyen elevenen elégtek a 
benzin lángjában.

A casslna—malpcnsa 1 repülőtéren bor
zalmas rcpülőszcrenesétlenség történt, mely
nek négy halottja van. Gyakorlatozás köz
ben egy hatalmas bombavelő repülőgép a
^mmHninionfmifiifffltiiniiiiiiiiiiiiHinnnniniimiiiiiiiwiiiiiiniiniiiiiniiuHiiminiMMMaHHHMHaMMHi 
íH i.4foycrsaar meg 6s*t Ingyen vízum, S8% kedvezmőny a magyar
“ és 50% csehszlovák vasutakon, hajó-f PRÁGAI NEMZETKÖZI VB WJ,o CBVUBZIO vaK taBulAAOH, DBJO- 

é» légutakon. Igazolványok éa felvilá- goaltások : Magyar - Csehszlovák 
Kereskedelmi Kamaránál, Bt>-

ksehsMOTAk
= á m i a 1« á Kereskedelmi KamarAuAl, Bv>
| 1B34 ÁRU MINT AVAS ARI (Telefont ÍÍ31-7?) ét as őt-------
a otenTennm n A c«o/»«jr/ov<Wr •jrnorffpor dapestl és vidéki MÁV BMétjei 
— OASr I KnfDKIt *.*ö NIMlNéati bán. — VAsÁrigazolvAnyok Ara 4
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— Kecskemét köszöneté a Hétfői Napló

nak. Mélyen Tisztelt Főszerkesztő Url A 
kecskeméti Hírős Hét után boldog öröm
mel állapítjuk meg, hogy törekvésünk, mi
szerint magyar testvéreinknek bemutassuk 
mindazt, ami Kecskeméten érték, amit en
nek a városnak népe kitermelt s létrehozott, 
az ország minden részéről, sőt külföldről is 
ideérkezett nagyszámú közönség körében 
jóleső méltánylásra talált.

Tudatában vagyunk annak, hogy a Hirös 
Hét előkészítéséhez, megrendezéséhez és 
sikeréhez erőt nekünk a magyar sajtó hat
hatós, részünkről soha meg nem hálálható, 
önzetlen támogatása adta meg.

A Mélyen Tisztelt Főszerkesztő Ur nagy
becsű lapja, a Hétfői Napló, heteken ke
resztül hirek, cikkek közlésével buzdított 
bennünket, megadta a módot arra, hogy 
törekvéseinket az ország közönsége meg
ismerhesse. Majd igazságos kritikáival és 
beszámolóival megállapította azt n helyet, 
melv a Hirös Hetet, annak eseményeit cs 
eredményeit, az ország kulturális és gazda
sági életében és az ünnepi hetek között 
megilleti.

Kecskemét város egész közönsége és a 
Hirös Hét rendezésének minden bizottsága 
szívből egyetért velem akkor, amikor Fő
szerkesztő Urnák s nagybecsű lapjának és 
kiváló munkatársainak nagyértékü támoga
tásáért legmélyebb hálámat és köszöneté
inél nyilvánítom és kérem, hogy ezt nagy
érdemű munkatársai elölt is tolmácsolni 
méltóztnssék.

Fogadja Főszerkesztő Ur megkülönbözte
tett tiszteletem nyilvánítását.

Kecskemét, 1934. évi augusztus hő 8. 
napján. Mindenkor készséges hive: Kiss 
polgármester, a Hirös Hét végrehajtó bi
zottsága elnöke.
~ Blrkózóverseny súlyos sebesülttel, fle/d 

ról jelentik: A hajai sportpályán a kiskun 
•poriversenyek keretében tartott birkózóbaJ- 
noksóg során Deák Károly kalocsai birkózó 
olyan erővel vágta földhöz Bodolai Antal kis* 
kunhalaji sportembert, hogy azt igen súlyos 
állapotban kórházba kellelt számtani.

— A volt Nlkolszkl—uMsurlstkl hatHfeglyok 
IWI4. évi augusztus hó 27-én este összejövetelt 

TsWsni "ntlé”öbc"' Arfn, ut

— Egy épllészvállalkozó feleségének ön
gyilkos kísérlete. Hétfőn este a Lánchidról 
egy elegánsan öltözött fiatalasszony a Du
nába akarta magát vetni. A járókelők még 
idejében észrevették, levették a hid karfá
járól és rendőrnek adták át. Aki bekísérte 
a főkapitányságra. Az öngyilkosjelölt el
mondotta, hogy Hajki József Mester-utca 
55. szánni házbnn lakó építési vállalkozó 
felesége és családi okok miatt akar meg
halni. A főkapitányságon saját érdekében 
őrizetbe vették.

— tjabb letartóztatások a görögországi Ka
vargások ügyében. Athénból jelentik: A szom
baton letartóztatott Floros Pangalos vezetése 
alatt folytatott felforgató üzelmek miatt to
vábbi letartóztatások történtek. A múlt éjszaka 
letartóztatták Xéniás nyugalmazott ezredest és 
három altisztet. Azt a jegyzőkönyvet, amelyet 
állítólag hatvan Vemrc/os-párti tiszt irt alá, 
ezidcig még nem találták meg.

— Félegyházi Ktaknn nap. Szeptember 2-án 
Kiskunfélegyháza hazafias közönsége az ország
zászló avatásával kapcsolatban, egész napot 
betöltő programmal, úgynevezett Kiskun 
Napot rendez. Az országzászló-avatáson az ün
nepi beszédet Vrmónezy Nándor országos elnök 
mondja, a kiállításokat pedig a kormány kép
viseletében dr. Marschall Ferenc földmlvclés- 
iigvi államtitkár nyitja meg.

— Légi támadás Párizs ellen. Párizsból 
jelentik: A hét végén kezdődnek meg 
Franciaországban az őszi hadgyakorlatok, 
amelynek sorún Párizst száz egységből álló 
repülöflotlű fogja megtámadni. A francia 
főváros védelmét szintén száz gép látja el. 
A gyakorlatokat Duchéne és Vezeyrac; 
tábornokok vezetik. A Párizs feletti manő
ver lilán légitámadást terveznek Mell, 
fíelms, Toulon és Díjon városok ellen is. 
A Párizs feletti léglgvakorlalokat a polgári 
lakosság is nagy irgalommal várja.

Vakmerő rablás
a Csengery-utcában 

A nyílt utcán ellopták 
egy diák óráját és láncát

Vakmerő rablótámadás történt hétfőn reggel 
8 óra tájban a Cscnpery-ulcában. Horváth 
Imre 16 esztendős tanulót a VénasszonyokhWz 
címzett vendéglő előtt megszólította egy nő és 
férfi, majd az ismeretlen ember hirtelen

megragadta a fiatalember aranyláncát, azt 
leszakította, az órával együtt ellopta, 

majd a vakmerő rablás ulán barátnőjével 
együtt futásnak eredt.

Horváth Imre torknszakadtából segítségért 
kiáltozott, mire az utqai járókelők közül töb
ben figyelmesek lettek s

üldözőbe vették a vakmerő utón áll ót
A férfinek sikerült kereket oldania, a társa

ságában lévő nőt azonban
elfogták.

A főkapitányságra vitték, ahol HerclgVilms 
23 esztendős takarítónőnek mondta magát. 
Kiderült, hogy a nő már többször volt bün
tetve s a takaritónőfoglalkozást csak meg
tévesztésből mondta be. Hercig Vilmát tölonc- 
házba vitték, megszökött barátját pedig keresi 
a rendőrség.

Eltűnt egy tízezer* 
pengős ékszer

Vasárnap este megjelent a főkapitányság 
központi ügyeletén Wiassics Olga 23 esztendős 
magánzónő, bécsi lakos, aki előadta, hogy 
„W“ alakú

platina nyakéke, amely mintegy tízezer 
pengő értéket képvisel, eltűnt,

Wiassics Olga a margitszigeti Palatínus art!* 
lódéban lakik pár hete és budapesti ismerő
seivel gyakran tesz nagyobb autóturát a fővá
ros környékére is. A bécsi magánzónő nem tu
dott pontosan visszaemlékezni, hogy a platina 
nyakék milyen körülmények között tűnhetett 
el. Legutoljára szombaton este volt a nyakán, 
az éjszaka folyamán egy mulatóhelyen tartóz
kodott társaságában és amikor visszatért, nem 
emlékezett pontosan, hogy

a nyakék megvolt-e, vagy lakásáról Hint el.
A rendőrség a bejelentés Ügyében megindí

totta a nyomozást és igyekszik megállapítani, 
hogy az értékes ékszert ellopták-e, vagy vált* 
hol elveszett.

— A Zenebarátok Társasága meghívja a Vi
dék zenekedvelő közönségét a budapesti hang* 
szerkiállitásra. Ennek a kiállításnak az a kü
lönlegessége, hogy a remekbe készült hang
szereket nemcsak a szemünk, hanem a fülünk 
is élvezheti, inért a Sternberg Hangszergyáf 
által rendelkezésre bocsátott szakemberek, 
vagy pedig maga az érdeklő közönség meg is 
szólaltathatja a kiállított hangszereket. Ezt az 
élvezetet teljesen díjmentesen nyújtja a Zene* 
barátok Társasága azoknak a zenekedvelők* 
nek, akik a nap bármely időszakúban ellátó* 
gajnak a Rákóczl-ut 60. szám alatt lévő Stern
berg Királyi Udvari Hangszergyár palotájába.

, — A helyes cipőtisztítás. Mindenekelőtt még- 
tisztítjuk a cipőt a sártól, vagy portól és ha 
addig nem Schmoll-Pastával ápoltuk volna, a 
korábbi tisztítószer maradványaitól is. Utána 
vékony ronggyal leheletszerűén kenjük be a 
bőrt Schmoll-Pastával. Pár percnyi száradat 
után pedig tiszta, puha flanelt-, vagy gyapjú* 
ronggyal kifényesítjük. Elhanyagolt, kopott 
cipőre (bőmemüre) se kenjünk egyszerre vas
tagon Schmoll-Pnslát, hanem inkább a lehelet
szerű bekenést és fénycsitést többször ismétek 
jttk meg. A cipő, vagy bőr bekenésére ne ke
fét, hanem vékony rongyot használjunk, mért 
a kefe bepiszkolódik, megkeményedik, ami 4 
bőr fényesitését és tisztítását gátolja.

Keresztrejtvény-megfejtőinkhez 
jövőheti számunkban hirdetjük ki. Más helyén 
jövő heti számunkban hirdetjük ki. Más helyén 
bejelentett nagyszabású ezer ajándékkal jutal
mazott jubileumi rejtvényversenyünk megkez
déséig szórakoztatás céljából versenyen kívüli 
rejtvényeket közlünk.

Ann Hardlng 

Egy asszony, 
akiről bőszeinek

John Bólét

Egy asszony. 
akiről beszeinoh

Film, amelyről beszélnek

Egy asszony. 
ahiröi beszelnek

Csütörtök FÓRUM 

Egy asszony, 
akiről bőszeinek
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Érdekes külföldi vendége volt a minap 
Budapestnek. Repülőgépen érkezett a má
tyásföldi repülőtérre Thurn-Tatis Albert 
herceg felesége, Margit főhercegnő. Rokon
látogatóba jött Margit főhercegnő, József fő
herceg buga, a főhercegi családhoz érke
zett vendégségbe.
f "■

Megint Budapesten tartózkodik Borost 
Jenő, az amerikás magyar műgyűjtő és 
mecénás, aki már igen sok értékes képet 
ajándékozott a magyar múzeumoknak. Bo
tosé Jenőnek most uj elme van: Cölonel. 
Ketitucky állam kormányzója adományozta 
neki az ettedesi elmet. Colötiel Boross ez
úttal nemcsak mint műgyűjtő és mecénás 
tartózkodik Budapesten, hanem Igen ko
moly üzleti ügyekről tárgyal. A sokáig 
ttátaz, de most már nedvessé változott 
Amerika melegen érdeklődik a külföldi bo
rok iránt. A német és francia borvidék vál
lalkozói és kereskedői már hetek óta tár
gyalnak Amerikával borszállításról. Baross 
Jenő Amerikában hűséges propagálója a 
magyar boroknak: tokajit, szamorodnit, 
egri bikavért, szekszárdi vöröst akar itatni 
a Jenkikkel (blzlsten nincs tossz gusztusa!) 
és most Budapesten magyar borok amerikai 
exportálásáról tárgyat. Ha siketül neki nagy 
létei bort kivinni Amerikába, a magyar 
bortermelők ihatnak egy pohárral a colon el 
egészségére. Megérdemli»t (

m,
Megint dörög az ég és villámlik Észter- 

házJJ Tamás gróf körül az adósságok miatt. 
A fiskálisok, hitelezők, végrehajtók, árvere- 
lők, becsüsök serege izgul, tárgyal, lót-fut, 
csak egy ember nem izgul: Tamás gróf. 
Nem vesz részt a tárgyalásokon nem volt 
otthon, amikor foglaltak, senki ee látja 
mostanában. Hát hot van Esztérházg Ta
más gró ff SárosfÖt birtokán egy kis vadász- 
kunyhóban lakik. Még csak a tájékára se 
néz a harcoknak. Egy szakács és egy inas 
viseli a gondját. Azt lehetne mondani, 
remeteéletet él ebben a vadászkunyhóban, 
ahol azelőtt vadőrök laktak. Azonban még
sem remetei egy vendége is van. Nem fon
tos, hogy kicsoda. Privát ügy,,,

tv,
A Genért-mkpartnál fettobvgőtótt, fel Vi

rágozott régimódi gálya horgönyoz a Du
nán. Nagu tömeg bámulja kíváncsiskodva. 
Senki se tudja, hogy kerül a milliós világ
város partjára ez a középkort, nehézkes 
gálya. A Kisnapló ezennel megoldja a gálya 
titkát: szabadtéri előadás készül, ehhez kell 
u hajó. József Ferenc főherceg Kolumbus 
cimü darabját annakidején a Belvárosi 
Színházban játszották, mostanában pedig 
Baján a Duna-csatornán rendeztek szabad
téri előadási a Kolumbusból. Fölépítették 
Kolumbus híres hajójának, a Sánta Máriá
nak a mását, ez volt a színpad, a gályán 
játszottak a színészek, a publikum pedig a
parton foglalt helyet. A fenséget szertő da
rabjának nagy tikere volt. Olyan sikere, 
hogy a Rolambust Budapestre hozzák. 
Szeptember 8-án és 9-én a budapesti Duna- 
pnrton adják elő a darabot. A Santa Mariát 
a Margitszigetnél fogják lehorgonyozni, a 
publikumát a Dunapart két oldalán helye
zik el. Az előadást Tapolczűy Gyula, a Nem
zeti Színház kitűnő művésze rendezi,

K
Akik st politikai életet figyelik, észrevehet

tek, hogy at utóbbi időben a politikában 
alig hullat magáról egy ambiciózus és más
kor oly sokat szereplő honatya: Andaházy- 
Kasnya Béla. Most azután kiderült, mi az 
oka a vissíavonultságnak. Andaháty-Kasnya 
Béla „civilben" festőművész, A piktor-hon
atya (az ember mindig visszatér az első sze
relméhez) megint ecsetet és palettát vett a 
kezébe, a szónoki pódiumot fölcserélte a 
fcsiöállvánnyal, hónapok óta dolgozik a 
műi érmében egy nagyszabású történetmi 
kompozíción. Magyar történelmi tárgyú kép 
Hm ez. Az őszi párisi tárlaton akarja ki
állítani festményét Andaházy-Kasnya Béla.

vz.
Akik szeretik a ‘futballt, olvasták el a 

Hétfői Napló mai villám tippversenyének 
pályázati feltételéit. Páratlanul friss, ötle
tes és izgalmas a verseng. Érdemes 
pályázni!

V/L
szerettünk magunknak egy kedves 

jobarátot, márts elvessiteitűk. A tavasszal 
nevették ki Budapestre Brazília követének 
Charles Gadrillót. A brazillal követet rövt- 
desen megismerték ét megszerették a búd ti - 
pesti előkelő társaságokban. A budapesti 
diplomáciai kar tagjai kötött csak egy-két 
^len ember van, Charles Gadrillu is etek 

tartoíik- AII0 foglalta el az álla mását, 
ítthagy bennünket. Brazillá ugyanis 

megszünteti budapesti követségét, etenlul 
Wátllla bécsi követe Intétl a magyarországi 
ügyeket is. Charles Oadrltlo rövidesen eb 
wntik Budapestről.
I —>

EZER AJÁNDÉK
a256vés HÉTFŐI NAPLÓ nagyszabású 
jubileumi keresztrejtvény-versenyén

Szcptetíííer 3-án kezdődik a HÉTFŐI NAPLÓ minden eddigit felülmúló, pá- 
bőkozüséggel jutalmazott szenzációs KERESZTREJTVÉNY-VERSENYE, mely

nek keretében

1000 pompás és értékes ajándék
kisorsolásra.
Ilyen nyereménygazdag és elnyerés! lehetőségben érdekes versenyre eddig még 

egyetlen európai lapban sem akadt példa.

Az első dij: 300 pengő készpénz

ratlan

kerül

Az

Bern-

uzson-

ezt követő további 9 főnyeremény di
jai között a következők szerepelnek:

Egy 49 darabból álló gyönyörű 
dorfi evőkészlet, díszes kazettában.

Egy hatszemélyes Httttl porcellán 
nakésclet.

Egy elegáns táskagramofón. 
Egy modern bridzsasztal. 
Egy gummikerekü tálalóasztalka.

nagyszerűbbnél nagyszerűbb ajándékokról 
Száz üveg márkás kölnivíz. 
Száz pár selyemharisnya.
Szát elegí ' • •
Ötven szil 
ötven 
ötven 
ötven 
ötven____  .
Harminc doboz levélpapír. 
Hgsz csomag bridzskártya. 
ötven szépirodalmi könyv. 
Húsz csavaros írón. 
Húsz fényképfelvétel.
Harminc elegáns selyemzsebkendő. 
Húsz kézimunka.

elegáns selyemnyakkendő, 
„dnházjegy.
doboz cigaretta, 
üveg tokaji bor. 
doboz csokoládé, 
doboz névjegy.

El a. 1000 szenzáció. ajándék, me myózódésllnk anrlnt, minden kedve. 01- 
vasónkat diztOkélnl fogja a pályázaton va ló ríszvítelre.

A HÉTFŐI NAPLÓ Jubileumi fejt, ányreraenye
AZ ELMILT 25 ESZTENDŐ NAGY ÉS KIMAGASLÓ 

melyekről annakidején a HÉTFŐI NAPIAJ kOzBIt elednek
A részletes pályázati teltételeket, aa elad rejtvény 

szeptember I án lógjuk közölni.
■E

A vonat halálra gázolta az autó 
és motorkerékpár karambol

jának nyolc sebesültjét
Gard megyében, Pont 

St. Esprit városka kö
zelében vasárnap dél
után borzalmas autó- 
szerencséblenség ttör
tént, amelynek nyolc 
emberélet esett áldo
zatul.

A szörnyű kalasztró- 
véletlennek halmazata 

három
fát a szerencsétlen
idézte elő. Egy automobil, amelyen 
férfi és három nő ült, egy vasúti átjárónál 

összeütközött egy szembejövő motor
kerékpárral, amelyen egy házaspár ült. 
Az összeütközés ereje olyan nagy volt, 
hogy mind a nyolcán súlyosan megse

besültek.
Mielőtt még segítség érkezett volna, bero

— Ottó királyfi utazása. Ottó királyfi 
szombaton reggel elutazott Stockholmból 
és estére az északsvédországi östersund vá
rosába érkezett, östersund az északsvéd 
tóvidék központjában fekszik s egyike 
Svédország legszebb kirándulóhelyeinek. A 
vasárnap délelőttöt östersundban töltötte, 
majd a skandináv transzkontinentális 
vasúttal továbbutazóit Tronlhjembe, a nor
vég fjordokhoz.

SZURKETAXI 
vMUtótége értesíti a körön séget, hogy 
L hó 20-161 (Brt. Istvánnap) 
keadődóleg a sxtlrket&xtn szállított 
poggyász (csomagok ztb.) után

pótdijat 
nem számit fel.

— Dalgoanak a betörők. Kálmán Géza keres
kedő Ipuy-utca 19. stámu lakásába Ismeretlen 

[ tettesek álkulccsal behatoltak és négyezer pengő 
értékű ékszert és ruhaneműt vittek el. — Was- 
sermann Miksa kereskedő Kispest Stéchenyl- 
utc.i 14. szám alatti lakására a nyitva lévő ud
vari ablakon keresztül Ismeretlen tettes bemá- 

I írott és kétezer ‘ “
• ékszert Náhaián]

óle.cr pengő fftőkft ruhaneműt él két szenvedeti, 
ilunínyoll. MMk, mtgbtlt,

Egy finom aelyempaplan.
Egy Rzalónesillár.
Egy gyönyörű, bekeretezett olajfestmény. 
Két-két színházi zsöllye.
Ám a többi 090 ajándék mindegyike is 

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

gondoskodtunk.
Húsz fényképészeti csomag.
Húsz piperekészlet.
ötven doboz pipereszappan.
Húsz
Húsz
Húsz
Húsz 
Húsz
Tíz bőrerszény.
Harminc nagy öreg aör.
Tiz doboz különféle sajtáru 
és befejezésül pedig
Tíz ezüst elgarettaszlpka
a további 990 szenzációs nyeremény.

különféle gyermekjáték, 
gramofónlemes. 
bronzfigura, 
bekeretezett rézkarc, 
mozijegy.

ESEMÉNYEIRŐL SZÓL, 
tudóMtáít.
megjelenésével egyidejűleg, 

bogott egy személyvonat, amelynek veze
tője nem vette észre, hogy a síneken ott 
fekszik a szétroncsolt automobil és motor
kerékpár a nyolc sebesült utassal együtt.

A mozdony beleszaladt a szerencsétle
nül járt kirándulók közé s mind a nyol

cat halálra gázolta.
A kerekek annyira szétroncsolták a nyolc 

áldozatot, bogy személyazonosságukat nem 
lehet megállapítani. Azonnal szigorú vizs
gálat indult. A sorompóőrt letartóztatták, 
mert kiderült, hogy elfelejtette idejében le
ereszteni a sorompót.

Súlyos szerencsétlenség történt Nizza mel
lett is, ahol vasárnap délután epy nufomo- 
bil nekiment egy híd korlátjának és a 
folyóba zuhant. Három utasa szörnyethalt.

— Az olasz király és Mussolini az olasz 
hadgyakorlatokon. Rómából jelentik: A 
hétfőre virradó éjszaka pontban 12 órakor 
megkezdődött Közép-Olaszországban az 
olasz szárazföldi haderők őszi hadgyakor
lata. A hadgyakorlatok színhelye az Apen- 
ninek hegylánca. A manővert maga Musso
lini irányítja. A Duce Firenze közelében 
ütötte fel főhadiszállását Borghese grófnő
jének villájában. Vasárnap este az olasz ki
rály is megérkezett a főhadiszállásra és ö 
is a Borghose-vlllábnn szállt meg. Ebben a 
villában lakik majd Schuscbnigg osztrák 
kancellár Is, akinek olaszországi látogatása 
közvetlen küszöbön áll.

— Veszedelmes angyslesinálónőt tartóstatott 
le ■ rendőraég. Vasárnap Miskolcon, a város 
egyik legismertebb és legjobbnevü stülésznőjét 
özv. Faragó Pálnét, akivel szemben gyanú me
rült fel, hogy angyalcslnáló Üzelmeket folytat. 
A szülésznő beismerte, hogy hónapok óta 
igen sok esetben hajtott végre tiltott műtéteket 
és páciensei között több előkelő uriasszony és 
leány Is vol. Faragónénak, mint kiderült, föl
hajtói is voltak. A szülésznő beismerő vallo
mása alapján n rendőrség eddig Szirmai Mik- 
lósnét, Görcsin Gábornét, Tóth Annát ét Marii 
Mihályt Őrizetbe vette.

— Halálos baleset agy autóversenyen. 
Halálos szerencsétlenség történt Freyburg 
közelében a német automobilklub nagy 
hegyi ttiraveraenyén. Ftltech Edit ismert 
berlini automobilvertenysönö a verseny so
rán kocsijával felborult és súlyos sérülése-

Mire Freyburgba beszálli-

— A sziámi királyi pár Luzernbe utazott. 
A sziámi királyi pár Prágából jövet szom
baton este megérkezett a diibendorfi repü
lőtérre, ahonnan autón folytatta útját 
Luzernbe.

— Dollfuss családja Bécsbe utazott. 
Riccioncből jelentik: Szombaton délután 
Dollfuss kancellár özvegye gyermekeivel 
együtt Bécsbe utazott. Az állomásra kiki- 
sérte Mussolini egész családjával együtt. A 
bucsuzásnál ott volt Mussolini felesége és 
két gyermeke, Romaine és Anna Maria.

— Leszúrta n főpincért. Vasárnap este Korn- 
feld Károly Vendei-utca 20. alatt lévő vendég
lőjébe betért Schmicd Imre 21 éves ciinfestö- 
segéd, aki horozgatni kezdett. Nagyobb meny- 
nyiségü alkoholt fogyasztott el ós annak ha
tása alatt több vendégbe belekötött. Gyuriéra 
Imre főpincér felszólította a házsórtos vendé- 
gél, hogy hagyja el az üzletet, de az nem volt 
hajlandó eleget tenni a felszólításnak. A ven
déglős végül is rendőrért küldött, hogy azzal 
lávollttassa el a kellemetlen vendéget Schmied 
ezen annyira felháborodott, hogy a poharakat 
és nz üvegeket földhöz vágta s a vendéglő be
rendezésében nagyobb kűri tett. Közben Gyu
riéra Imre főpincért, aki az ajtó felé tuszkolta, 
a jobb combján két helyen megszurta. Sérü
lését a mentők kötözték be. A garázda Cím- 
festöségédet a főkapitányságra vitték.

naptól kiiaHui! halát
rondbohozza a

Feke tetejű 
hydrogóneB 

shampoon!

— Halál a laboratóriumban. Parisból jelen- 
tik: A hadicélokat szolgáló mérges gázok pá
risi laboratóriumában vasárnap halálos szeren
csétlenség történt. A laboratórium Paris egyik 
kálónál erődítményében, a Fórt Aubervilller- 
ben van elhelyezve s itt kísérleteznek a fratcia 
vezérkar vegyészmérnökei a különböző mérges 
gázokkal .Egy vegyészmérnök éppen áttöltölt 
egy folyósítóit hadigázt egy másik palackba, 
amikor a palack eddig még ismeretlen okból 
megrepedt s a cseppfolyós góz szétpárolgott a 
laboratóriumban. A mérges gáz azonnal meg
ölte a mérnököt.

— Starhemberg hazarepült Becsbe. Star
hemberg herceg osztrák nlkancellár délután 
Velencéből repülőgépen visszautazol! Bécs
be. Elutazása előtt Starhemberg herceget 
felkereste Vittorio Mussolini, a Duce leg
idősebb fia. |
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Eckhardlék támogatják 
Gömböst, ha szakit a régi 
rendszer embereivel

Miskolc, augusztus 20
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen 

ff se.) Eckhardt Tibor • vasárnap és hétfőn vé
gigjárta kerületét és a nagyobb községekben 
nagyszámú közönség jelenlétében beszámolót 
tartott. A kerület székhelyén, Mezőcsáton 
hosszabb beszédet mondott, amelyben hangoz
tatta, hogy akkor, amikor szomszédunkban és 
Németországiban polgárháború folyik, nekünk 
kerülni kell minden felfordulást, mert a leg
nagyobb értékünk a rend és a nyugalom.

— Nálunk n kormánynak — mondotta — 
két kötelessége van a rend fenntartásán kivül, 
mindenkinek a kenyerét biztosítani és a poli
tikai egyoldalúságot meg kell szüntetni.

Beszélt azután n választól jogról: 
a becsületes titkos választól jogot követeli, 

nem azt a titkos választást, amely hamis 
rendszerrel irányítja a választók akaratát.

A miniszterelnök megígérte a becsületes 
titkos választójogot, nem Is kételkedik a 
jóhiszeműségében. de ugy látja, hogy ti
tokzatos erők vannak, amelyek el akarják 

gáresolnl az ő törekvéseit.
Az a kérdés, szakítani tud c a miniszterelnök 
n régi rendszer embereivel, akkor támogatjuk, 
ha nem, akkor tovább folytatjuk ellene a lég 
clszánlabb ellcnzfikl harcét.

— Pusztító tűzvész Vcrpeléten. Egerből 
jelenti a Hétfői Napló tudósilója: Szent Ist
ván napján pusztító tűzvész ütött ki Ver- 
pelét községben. Az erős szél rendkívül 
elősegítette a tűz terjedését, úgyhogy per
cek alatt egész utcasor állóit lángban. Ti
zenegy ház teljesen porráégelt és a kárt 
növeli, hogy a házak udvarán kazalban fel
halmozott termés is elhamvadt.

— Botrány ■ Filmklub folyosóján. Egy 
lengyel fllmvállalat magyar felvételeket ké
szít Budapesten és erre a céra harminc sta
tisztát szerződtettek. A mai felvételek után 
gázsi fizetésre került a sor és ekkor a be
ígért tizenöt pengő napidij helyett csak hét 
pengőt fizettek ki a színészeknek, akik 
emiatt parázs botrányt rendeztek a Film
klub folyosóján. Egyesek behatoltak a Film
klub előcsaínokába és szidalmazták a meg
bízottat, aki ellen kedden meg akarják 
tenni a szükséges lépéseket.

— Szobafestő-kongresszus Vácon. A szoba
festő-, mázoló-, cimfestő , aranyozó- és fényező
mesterek országos szövetsége vasárnap Vá
con tartotta évi rendes nagygyűlését a város
háza dísztermében. A nagygyűlést, amelyen 
sok külföldi mester is résztvett, Lovász Gyula 
mester nyitotta meg Zelinger Ede, Kulinyi 
■lóriét. Kovács Ferenc, Varga József, Bruck 
ncr János, Vasi Béla, Gyárfás Emil és Zsillé 
Kálmán nz ipnr aktuális problémáit fejtegették. 
Megejtették n tisztujifást. Elnök lett Lovász I 
Gvula, társelnökök Garay Nándor. Steiner 
Gusztáv, Spilzcr Sándor. Zelinger Ede, Bruck- 
nnr János. A kongresszus befejeztével meg
koszorúzták n Hősök Emléktábláját.

- UJ pénzforrást fedezlek fel. Teljesen új
szerű, izgalmas és gazdagon díjazott fulball- 
tlnpversenyt rendez már jövő héten n Hétfői 
Napló. Ne hagyja parlagon heverni a pénzt. 
Pályázzék és nycrjonl

— Anlz pusztítja Mandzsúriát. Tokióból 
iolenlik: A Rengő Iroda jelenti: A legutóbbi he- 
t k szakadatlan esőzései következtében Mand
zsúriában a Yalu és a*. Aiho folyó kiáradt. Az 
unlting-mukdeni vasútvonaltól délre hosszú sza
kaszon nagy kiterjedésben áll a víz. Eddigi jc- 
Imiének szerint az árvíz következtében 120 

mber megfulladt, 700 ház rombadölt. 8000 
ház pedig víz alá került. Annán# és Mukden 
közölt megszakadt a vasúti összeköttetés.

— Rozgonylnál 8 fénykép 8 P. Kálvin-lér 5.
— Asow lelkészt szabadon engedték a 

banditák. Ncmyorkból jelentik: Asow bap
tista lelkész, akit a gengszterek néhány 
imppal ezelőtt elhurcoltak Goklsboro váro
sból, kiszabadult a banditák fogságából. 
Huszonötezer dollár váltságdíjat akartak 
kizsarolni sznbadonbocsátásáért és fenye
gető leveleket küldtek a goldsboroi baptista 
• gyházközségnek, hogv levegőbe röpítik a 
t< mplomot, ha nem fizetnek, később azon- 
1 ni meggyőződtek arról, hogy a baptisták
nak nincs pénzük és hiába próbálnak tőlük 
kizsarolni váltságdíjat. Erre azután vasár
nap elengedték a lelkészt. Asow teljesen 
lerongyolódva, alsórubában tért vissza 
Goldsborobn. A gangszterek mindent elvet
tek tőle, még a felsőruháit is. Négy napig 
tartották őt fogva s ezalatt az idő alatt 
állni lónn be volt kötözve a szeme.

— Osztrák és belga diákok Budapesten.
V isárnap este a bécsi hajóval kftszáznyolcvan 
I est egyetemi hallgató érkezett Budapestre.
V ’ynnnkkor érkezett egy huszonkét tagú belga 
(Hákcsoport is.

Figyelmeztetés rádlóllgjben. Rádlővásárlás- 
nál ügveljünk nrra, hogv amit választunk Jó 
I* l-gv. n Fontos a szelektivitás és a bizton- 
b r’.is szerkezeti felépítés Az óránál Is a szer- 
I ■ I adja meg n .márkás” jelleget As Orion- 
i:vór őszi rádiónjdonságnlt a tőle megszokott 
csinos, szolid külsőben hozza forgalomba s 
melvckcl szerkezeti felépítésben a biztonság és 
a kényelem jellemez. Az Orion rádlókészülé- 
l ek ismert, bevált típusai és újdonságai mln- 
d ’n Orion rádlőkcreskedőnél a kivánalmaknak 
n rurelelö választékban állnak a vevőközönség 
r pilclkezésére. Az Orion rádlókereskedők min
den érdeklődőnek készséggel nyújtanak szak
tanácsot és felvilágosítást mindennemű rádió
ügyben.

Kormánypárti 
kontragyiilést tartottak 
vasárnap Körmenden

Körmend, 1034 augusztus 20.
PA Hétfői Napló tudósítójától.) A Sigray 

Antal múlt vasárnapi beszámolóján elhang
zottakra válaszként most vasárnap zászlóhontó 
gyűlést tartott ugyancsak Körmenden a Nem
zeti Egység Pártja, melyen Ostffy Lajos dr. 
vasmegyei főispánnal az élén több országgyű
lési képviselő jelent meg.

Fülöp .Ibisét kormányfötanácsos, református 
lelkész nvHotla meg n népgyfilést, majd Ostffy 
Lajos főispán mondott hosszabb beszédet, 
melyben elsősorban nz ellen tiltakozóit,

mintha a mostani gyűlés felelet akarna 
lenni a multheti ellenzéki gyűlésre.

Beszélt azután az Ausztriával való közösség
ről, mely önállóságunkat fenyegetheti. A ki
rálykérdést illetőleg az nz álláspontja, hogy 
a magyar szent koronát annak fejére kell 
tenni, nki annak viselésére hivatott és a ki

Rothermere lord szenzációs 
cikke Csonka-Magyar országról

Anglia is felelős Magyarország
London, augusztus 20.

Rothermere lord lapja hétfői számában 
ismét meleghangú cikkben foglalkozik Ma
gyarországgal.

A cikk, amely „A mai Magyarország" 
címmel jelent meg a Daily Mail-ben, abból 
indul ki, hogy legutóbb cserevonatokat 
rendszeresítettek Anglia és Magyarország 
között és egyre több és több angol látogatja 
meg a „magyarok szép hazáját és vendég
szerető népét".

A lap rámutat arra, hogy éppen most 
indult el megint egy cserevonat Budapestre 
és

felhívja az angol utasok figyelmét arra, 
hogy ahová utaznak, az nem az igazi 
Magyarország, hanem csak Csonka- 

Magyarország.
A magyar nép csak kifelé mutatja a vidám
ságot, a mosoly leple alatt azonban véres 
sebek lappanganak. Ezekért a sebekért 
Angliát Is súlyos felelősség terheli.

Betörőt fogott
dr. Szarka Jenő táblabiró

Lakása ablakán mászott be a tolvaj, akit tetten ért
kor kinyitotta az ajtót, egy fiatalembert 
talált ott, aki éppen

az egyik szekrény ajtaját feszegette.
A táblabiró rákiáltott a fiatalemberre, 

akinek most már minden igyekezete arra 
irányult, hogy az ablakon keresztül elme
neküljön. Ez a szándéka azonban nem si
került, a táblabiró elkapta kabátját, elvette 
tőle a lopott holmikat, majd a zajra elő
siető személyzetet rendőrért küldte. A 
rendőr

a kispesti kapitányságra vitte a betörőt, 
aki Gill Richárd 19 esztendős cukrászsegéd
del azonos.

A fiatalember még nem volt büntetve s 
azzal védekezett, hogy nagy nyomorában 
szánta cl magát a betörésre.

— Nyolcvan esküvő Pestszenterzsébetcn. 
Pestszenterzsébetcn vasárnap volt a polgári 
házasságkötések rckordnnpja. Az anyakönyv
vezető 68 párt adott össze. Vasárnap és hétfőn 
nyolcvannál több egyházi esküvő volt Pest- 
szenterzsébeten.

— Szent István hetében arany, ezüst éksze
rek, dísztárgyak rendkívül olcsó árban besze
rezhetők Scluvartz ékszerésznél, Muzeum-kőrut 
j. és 21.

— Holnap kezdődnek a 32. m. kir osztály
sorsjáték föhuzásni. A megújítási összeg: 
’/i = 24, H =» 12, ‘/< = 6, */• = 3 pengő és a 
hivatalosan megállapított 30 fillér költség
átalány még ma megfizetendő, különben a 
nyereményigény és minden jog elvósz.

P| ||UAD ICtTUÁN konf('rlílJ“ •‘lejélSI végig ■ legújabb 
■ Bi Viliül IwIVHIl magyarul beszélő dzsungel filmet:

FRANK BUCK éklhulálkHidelnw a vtrengrf tenevadakkaL A malájt 
disungel rejtelmei soha nem látott Izgalmas jelenetekkel.

OUtUrtOkHn mutatja be as Isgalmak színháza: Palace

Hétfőre virradó éj
szaka izgalmas betörő
fogás játszódott le 
Pestszentlőrinccn, a Ku- 
binyi-utca 5. számú 
házban.

A házban dr. Szarka 
Jenő táblabiró lakik 
családjával. A lakás ud

var felől nyíló ablakai nyitva voltak, mi
alatt a táblabiró) családjával benn aludt a 
lakásban. Éjféltájban dr. Szarka Jenő 

gyanús zajra lett figyelmes.
Amint jobban felfigyelt, jól hallotta, hogy 
a szomszédos ebédlőben valaki járkál. Fel
ugróit az ágyból és az ebédlőbe sietett, 
hogy megnézze, ki tartózkodik ott. Ami-

rálykérdést n mi nemzeti önállóságunk szem
szögéből kell megítélnünk.

Temesváry Imre gazdasági kérdésekkel fog
lalkozott beszédében. Heckenberger Konród 
bejelentette, hogy

a titkos választójogról szóló törvény el
készült.

Farkas Elemér azt hangoztatta, hogy esze- 
ágában sincs Sigray gróf ellen, hangulatot kel
teni vagy pártot szervezni. Kijelentette, hogy 
ő is legitimista és

mindenben egyetért azokkal, “kik egy 
héttel ezelőtt Körmenden ezt a kérdést 

szővátették.
Pintér László a diktatúra vádja ellen tilta

kozott. Jánossy Gábor felszólalása után a 
nagygyűlés Tornyos György dr. körmendi ügy
véd zárósznvaival végétért.

véres sebeiért
A trianoni békeszerződés elrabolta Ma
gyarország területének kétharmadát és 

lakosainak háromötödét.
Több mint másfélmillió magyar éli a ki
sebbségek szomorú sorsát Romániában és 
Csehországban. Hogy az angolok megértsék 
ezt a helyzetet, arra kell gondolniok, mi 
lenne Angliából, ha elvették volna Skóciát, 
Walest és a Themsétől délre fekvő terüle
teket.

Rothermere lord végül figyelmezteti az 
egykori szövetséges hatalmak felelős kor
mányait, hogy

Ma gyár országnak annakidején Ígéretet 
tettek az esetleges igazságtalanságok 

reparálására.
Ennek az Ígéretnek be nem tartása sötét 
pgnt ezeknek az államoknak a kormányai 
számára. Amig a trianoni szerződést nem 
veszik revízió alá, Közép-Európában nem 
lesz konszolidáció.

— Megégette a villanyvezeték. Kosovitz Fe
renc 12 éves tanuló a Szent László-ut 101. sz. 
alatt lévő vendéglőben a kuglipályán segéd
kezett a bábukat állitgalni. Közben hozzáért a 
pálya szélén lelógó villanyvezetékhez, amitől 
súlyos égési sérüléseket szenvedett.

— Eltűnt egy parkettázó vállalkozó. Be
jelentenék a főkapitányságon, hogy Kovács 
Imre harminckétévcs parkettázó vállalkozó 
Király utca 10. számú lakásáról tiz nappal 
ezelőtt eltűnt és azóta nem adott magáról 
életjelt. Az eltűnés ügyében a főkapitányság 
nyomozást indított.

— Szenzációs esemény a hajmosás terén! A 
kozmetikai iparnak a legérdekesebb uj talál
mánya a „száraz" Shampoon, mellyel 3 perc 
alatt remek, hullámos frizura nyerhető és fe
leslegessé teszi a sok időt Igénylő fejmosást! 
„Feketefej" védjeggyel valódit

Megbukott Amerika 
munkadiktátora

Washington, augusztus 20.
Johnson tábornokot, a nemzeti újjáépí

tési akció vezérét
váratlanul szabadságolták.

Johnson irányította eddig teljhatalommal al 
National Recovery Act, a híres NRA újjá
építési akcióját s

6 volt Amerika munkadiktátora.
Szabadságolása most azzal az indokolással 
történt, hogy Johnson felesége súlyosan 
megbetegedett s férje mellette szeretne 
lenni.

Roosevelt elnök egyelőre szeptember el
sejéig szabadságolta a tábornokot. Politikai 
és gazdasági körökben az a hir járja, hogy 

Johnson bukott ember
és nem veszi át többé az NRA vezetését. 
Johnson ugyan azt hangoztatja, hogy fele
sége fel gyógyulása után újból átveszi hiva
talát, a lapok azonban nem adnak hitelt 
ennek az állításnak.

— Suvich esküvője: Trieszből jelentik; 
Suvich olasz külügyi államtitkár e hóban 
tartja esküvőjét Párisi Matild bárónővel. 
Az esketés színhelye a Párisi bárói család 
Trieszt melletti opicinai villája lesz. Suwich 
menyasszonya a világhírű Francesco Párisi 
trieszti szállítmányozási cég főnökének 
leánya.

— A keszthelyi nyári egyetem záróünnepe. 
A keszthelyi nyári egyetemet szombaton ünne
pélyes keretek között berekesztették. Berkes 
Ottó premontrei reálgimnáziumi igazgató a 
plébániatemplomban Te Deumot mondott, majd 
utána a gazdasági akadémia dísztermében záró
ünnepélyt tartottak.

—- Felborult ■ motorkerékpár. Tóth Sándor 
28 esztendős kereskedősegéd oldalkocsis mo
torkerékpárjával haladt Vecsésről Budapest 
felé. Az oldalkocsiban özv. Papp Istvánné ház
tartásbeli asszony ült. A motorkerékpár fel
borult és mindketten az úttestre zuhantak. 
Tóth könnyebben sérült, Papp Istvánnénak a 
jobbkarja eltörött. A Szent Zriudn-kőrházba 
szállították.

Pestre hiujaK az összes 
uidfiKi logorvosohai
Munkatársunk Jelenti: a budaneBti KINŐ—DENTAL— DEPÓT cég meghívta a vidék összes fogorvosait, hogy 
jönnének fel Szt. István hetében Pestre megtekinteni a világhírű „CORALlX-fogsorokat a cégnél, ahol egyben a egolcsóbb árban szerezhetik be mindennemű fogászati 
szükségleteiket is.

KING-DENTAL-DEPÓT
Budapest. VII, Erzsébet-körut 4 (az emke mellett)

— Betörőszerszámmal teli böröndöt ta
láltak a Margitszigeten. Vasárnap hajnal
ban a Margitsziget egyik parkőre elegáns 
böröndöt talált a gyógyforrás közelében a 
bokorban. Felemelte a böröndöt, amelyet 
feltűnően súlyosnak talált. Először arra 
gondolt, hogy valami robbanóanyagot tar* 
talmaz és ezért nem merte egyedül felnyit
ni, hanem bevitte a szigeti rendőrőrszo
bára. Ott felnyitották a böröndöt és abból 
nem kis meglepetésükre a legmodernebb 
betörőszerszámok: villanyfúrók és egyéb
tárgyak hullottak ki. A rejtélyes lelet ügyé
ben a rendőrség megindította a nyomozást^

— A vasi népszokások bemutatatása negyed* 
félezer szereplővel. Szeptember elsején kezdő
dik a tiz napra terjedő szombathelyi ünnepi 
hét, amelynek megrendezését dr. Újvárg Edo 
polgármester és vitéz Biczy Elemér műszaki 
tanácsos irányításával hatalmas gárda készíti 
elő az egész vármegye lakosságúnak bevoná
sával. Az ünnepi hétnek kiemelkedő eseménye 
lesz a szeptember 9-én tartandó népművészeti 
bemutató. Több mint háromezerölszáz, a me
gye községeiből verbuvált szereplő impozáns 
felvonulása pedig a vasmegyei népszokásokat, 
úgymint í: regőlést, lucázást, alkalmi köszön* 
tőket, eredeti magyar táncokat, népünnepsóge- 
ket mutatja be.

— A Nemzeti Radikális Párt értekezlete. Va
sárnap délelőtt a Bajcsy-Zsilinszky Endre el
nöklete alatt álló Nemzeti Radikális Párt érte
kezletet tartott, melyen a munkáskérdésekkel 
és a hadigondozással foglalkoztak.

— Ingyen szivar Szent István hetében. Jó 
szivarok vételére ritka alkalmat nyújt Szent 
István hete. A főváros főbb gócpontjain tizen
hat ünnepi díszbe öltöztetett trafikban óriási 
kedvezményhez jutnak a szivarvósárlők: min
den száz szivar vétele után ugyanabból a faj
tából ajándékba kapnak tiz szivart.

Nyaralásnak vége
Jöjjön most már —

418-58, 84, 58. VII., Kertést-u. 17. DITRICHSTBIN

— Lefoglalták Rintelen egész vagyonát. 
Bécsből jelentik: Stájerország biztonsági 
főnöke elrendelte Rintelen Antal dr. villá
jának, továbbá a villa kereken 70.000 
schilling értékű berendezésének és Rinte
len a stájer pénzintézeteknél levő bankbe
téteinek lefoglalását.

— Főhuzások. A mngyar királyi osztálysorz- 
Játék főhuzásal augusztus 22-től szeptember 
26-1# tartanak. Az egy hónapot meghaladó fő- 
huzásokon harmincezer nyereményt sorsolnak 
ki. Elérhető legnagyobb nyeremény 600.000 
pengő. A Török A. éi Társa bankházában (Bu* 
dapest, TV., Szervita-tér 8) kapható még né
hány eredeti vételsorsjegy. A főhuzások egész 
tartamára érvényes vétclsorsjegyárak: Egézg 
m P. M M B Műd M B bkom m b
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Grandiózus küzdelemben 
diadalmaskodtak atlétáink 
az olaszok felett

A tizennégy versenyszámból kilencet, kilenc ponttal 
megnyertünk — Öt magyar rekord dőlt meg a csodála
tosan szép és páratlanul izgalmas viadalon

A hetedik magyar
olasz atlétikai viadal re
mek, verőfényes időben 
zajlott le a BSzKRT 
zászlódiszbe öltözött szín
pompás sporttelepén 
Amit ezen az idegpatta
násig izgalmas versenyen 
a magyar atlétagárda 
produkált, az a Icgvér-

mcsebb reményeket is túlhaladja s a legtelje
sebb dicséretet is megérdemli. Kolosszális 
küzdelmek, kápráztatóan ragyogó tcljesitmé- 
nyék, >öt magyar rekord

A magyar atlétika a legszebb sikerei közé 
könyvelheti el ezt a diadalt, amely a 
mieink 70:67 pontarányu győzelmét hozta.

A ti ver senye zámb ól 9 ben mi győztünk, öt 
számban pedig a hatalmas fejlődésről bizony
ságot tett Olaszok.

Disszonanciát egyedül a vontatott és fej
nélküli rendezés kelteit.

A csodálatosan szép miiinget 12 ezer főnyi 
közönség nézte végig, melynek soraiban meg
jelent Jótsef királyi herceg is.

Pontban négy órakor megafónon erősített 
gramofónzene hangjaira felvonult a két nem
zet reprezentáns csapata. Az olaszok 28-nn, a 
magyarok 24-en. A roskadásig tömött hatal
mas tribün előtt ékalakot formáltak. Stanko- 
vlts Szilárd, a MASz elnöke, olasz nyelven 
üdvözölte a vendég olaszokat, majd a Giovi- 
nezza és a Himnusz áhítatot keltő akkordjai
nak elhangzás,a után Darányi dr. és Facelli 
hatalmas virágcsokorral kedveskedtek egy
másnak, majd összecsókolództak Fényképezés, 
mózlopératőrök, rádióközvetités. Do a közön
ség már tombol, dübörög a tribün, hajrázás, 
éljenzés, taps, izgalom. S a hangszóró már 
bömböli is: rúdugrás, magasság 330 cm, 110 
méteres gátfutásra feiállanl... A kaotikus 
zsibongás egy szempillantás alatt halotti 
csendbe csap át.

KOVÁCS: 14.6 mp. — HÁTSZÉLLEL
Lövésre mind a négyen belészállnak, nagyszerű 

a start. Kovács óriási 
energiával, precíz gátvé- 
tcllel elejétől kezdve né
mi előnyt biztosit, ezt 
minden gátnál centimé
terekkel növeli, végül fél 
méterrel győz. Caldanát 
három gátdöntés miatt 
diszkvalifikálták. Kár, 
hogy hátszél volt, de igy 
is kiváló az eredmény.

1. Kovács (Magyarország) 14.6 mp. (orszá
gos rekord). 2. Valié (Olaszország) 14.7 

mp. 8. Jávor (Magyarország) 15.3 mp.
Tévedésből a másodiknak beérkező Caldana 
idejét hirdették ki, Valié helyes ideje 15.1 mp. 
volt. A pontverseny állása: Magyarország 6 
pont, Olaszország 3 pont.

BARSI A ROSSZ KEZDÉST NEM KÉPES 
BEHOZNI

A 400 méteres síkfutás következik. A pólya 
belsejétől számítva Tavernari, Barsi, Carlini, 
Vizváry a sorrend. Lövés után az olasz bajnok 
Tavernari hatalmas iramot diktál, ezzel szem
ben Barsi mintha kissé bágyndtan kezdene. 
A versenyt azonban a 200—300 méter közti 
távon veszti el, amkor is az ellenszéllel szem
ben sehogysem próbál erősíteni. Barsi teljesen 
kifutotta magát, jobb taktikával sem győzhe
tett volna a kiváló olasz ellenfél ellen.

L Tavernari (O.)49 mp. 2. Barsi (M.) 49.3 
mp. 3. Carlini (O.) 50 mp. 4. Vizváry (M.) 

509 mp.
Nagy az Izgalom, mert Olaszország 0 pontjá
val szemben nekünk mindössze 10 pontunk 
van.
KfiT VESZEKEDŐ KÖZT CERATI A GYŐZTES

Halotti csendben áll- 
nnk fel az ezerölstáza 
sok. Nem csoda, mert

a Beccall —Szabó
párharc vllágese-

mánynek számit.
Indítás után Csapiár. a 
másik magyar megy az 
élre, neki az a feladata, 
hogy Szabót vezesse s az

olaszt elzárja. Négyszáz méternél mintegy öt 
méter előnye van Csapiárnak, közvetlen nyo
mában Beccall, Szabó, majd Cerati. Nyolcszái 
méternél 2 p. 07 mp. Ccaplár Ideje. Ekkor 
Lfratl váratlanul élre tör s a közönség ámu
lata közben valóságos százmétcrcs sprintet vág 
M, úgyhogy ezer méternél 80 méter az előnye, 
Ml Hz itt. . mi |e„ itt? ... Szabó eltaktikázza 
• Versenyt, ugylátszjk nagy az. önbizalma, 

cnl; BMc«I|rn vlnáí, Cetstl pedig nyu-

godtan nyargal clöl. Csak az utolsó háromszáz 
méteren kap észbe, de ekkor már késő. Bee- 
cali most már csak Szabó tartására ügyel, a 
jól megbeszélt taktika remekül beválik, Cerati 
elsőnek szakítja a célsznlágot. Tehát a két nagy 
ellenfél közül a harmadik győzött.

1. Cerati (O.) 3 p. 54 mp.. 2. Beccall (O.)
3 p. 54.8 mp. 3. Szabó (M.) 3 p. 55 4 mp.

4. Csapiár (M.) 4 p. 12 mp.
Nagy az elképedés, mert a mi 13 pontunkkal 
az olaszoknak 10 pontjuk van.

ZSUFFKA 403 cm!
Közben a rúdugrók Is végeztek s hirdetik az 

eredményt.
1. Zsuffka (M.) 403 cm (országos rekord).
2. Innocenti (O.) 392 cm. 3. Hadházy (M.)

350 cm. 4. Rótta (O.) 335 cm.
Zsuffka minden magasságot a legnagyobb 
könnyedséggel elsőre vitt keresztül.

bása 60 méteren sikerül, VdíJzepí dobásai pe
dig 5828, 6259, 6355, 6776, 6434, 651 2cm.

2. Farkas (M.) 6092 cm. 3. Spazzail (O.) 5724 
cm., 4. Teafa O. 5710 cm.

A pontversenyben némi előnyre tettünk szert.
1. Várszegi M. 6777 cm., országos rekord. 

48 pontunkkal szemben az olaszoknak 41 pont
juk van.

800 MÉTEREN A LEGJOBB BARSI 
SEM GYŐZHETETT VOLNA...

A 800 méteres síkfutást is mindenki előre el
könyvelte az olaszoknak. Lanzl kezdettől fogva 
vezetett, Gordini csak harmadik helyére ügyelt, 
Ignátz életének legszebb teljesítményét nyújtva, 
végig versenyben tudott maradni. Tölgyes is 
legjobb idejét futotta ki. Jellemző a rendezés
re, hogy amikor már 400 méternél tartottak a 
versenyzők, s az Izgalom tetőfokra hágott, a

KOV Is rekord
idővé győzött a 110 

m-es gáton

FACELLI, • 400-as
gátfutás olasz hőse

SIR LEGYŐZHETETLEN
Ha fokozni lehet az izgalmat, akkor ez a 

százméteres síkfutásnál a maximumra fokozó
dik. A pálya belsejétől számítva igy állnak fel: 
Sir, Gyenes, Toetti, Di Blas.

— Ez lesz a befutás sorrendje isi — mond
ják a szakértők.

Az első start nem síkéiül, Gyenes kiugrik. 
Még idején visszalövik n társaságot. A máso
dik kísérlet annÜ tökéletesebb volt. Sir, mint
ha ágyúból lőtték volna ki, ugy száguld. Gye
nes mindössze 30 méterig van versenyben, at
tól kezdve leszakad s még n két olasz is meg
előzi. Sir. jó másfél méterrel vert rá Toettire. 
Némi kis hátszél volt, éppen hogy csak annyi, 
amennyi elég ahhoz, hogy a rekordot ne hite
lesítsék.

1. Sir (M.) 10.5 mp. (országos rekord). 2.
Toetti (O.) 10.7 mp. 3. Gyenes (M.) 16.9 

mp. 4. Dl Blas (O.) 11 mp.
DOMBÓVÁRI NEM RESPEKTÁLJA 

K0LTA1T SEM
A távolugrásnál meglehetős aggodalmat kelt 

Kottái bizonytalan formája. Egyetlen alkalom
mal sem sikerül a lécet fognia, mig Dombóvá
rinak egy ugrása sikerül, ami biztosítja a győ
zelmünket.

1. Dombóvári (M.) 741 cm. 2. Koltal (M.) 
725 cm. 8. Tabal (O.) 724 cm. 4. Maffel 

(O.) 722 cm.
Ném! pontelönyre teszünk szert: Magyarország
nak 31, Olaszországnak 28 pontja van.

KtVÁCS MEGVERHETTE VOLNA 
FACEIX1T A 400-AS GÁTON !

A 400 méteres gátfutás startjánál úgyszólván 
reménytelen a helyzet, mindenki elkönyveli az 
első két helyezést az olaszok javára. Facelli vé
gig vezetett, Héjjá* azonban minden várako
zást felülmúló formát vágott ki, Kertésznek Is 
sikerült Radaelllt elzárni, aki nz utolsó 30 mé- 
téren már néni ttidta behozni a jó taktikusnak 
bizonyult két fiatal nibgyar előnyét.

1. Facelli (Ő.) 55. 2mp. 2 Héjjas (M.) 56.7 
mp. 3. Kertész (M.) 56.7 mp. 4. Radaelll 

(O.) 58.4 mp.
Ha Kovács futott volna, ugy ezúttal ebben a 
számban is magyar győzelemről számolhatnánk 
be, ugyanis Facetli már nem a régi.

GERELYBEN NINCS MIT KERESNI 
AZ OLASZOKNAK

A két magyar az első dobástól kezdve biztos 
győzttthel'íífcnit JWd<na» toíf m ejső do

szpíker akkor kezdte hirdetni1 a 800 méteres 
síkfutásban indulnak . .

1. Lanzl (O.) 1 p. 53.3 mp. 2. Ignátz (M.)
1 p. 55.6 mp. 3. Cordlnl (O.) 1 p. 57 mp.

4. Tölgyes (M.) 1 p. 58.2 mp.
Lanzi ideje egy tized másodperccel Jobb Barsi 
rekordjánál s igy csak a fénykorában lévő 
Barsi győzhetett volna ellene. Magyarországnak 
41, Olaszországnak 38 pontja van n nyolcadik 
versenyszám után.
A SULYDOBÁSBAN IS AZ ELSŐ KÉT HELY 

A MIENK
1. Darányi dr. (M.) 1518 cm. 2. Horváth 
(M.) 1430 cm. 3. Bonodul (O.) 1398 cm.

4. Rolla (O.) 1357 cm.
Darányinak csak egyetlen 15 méteren felüli 
dobása sikerült, mig Horváthnak valamennyi 
kísérlete 14-en felül esett le. Javult a helyzet: 
az olaszok 44 pontjával szemben 55 pontunk 
van.

KELEM MAJDNEM 20 MP.-EL JAVÍTJA 1 
MEG AZ ORSZÁGOS REKORDOT.

Az 5000 mólt rés síkfutás volt a magyar-olasz 
mérkőzés leggrandiózusabb versenvszáma. En
nél gyönyörülih, izgalmasabb párharcot régen 
látott a magvar közönség. Kelen kolosszális 
formája az olaszok előretörését minden alka
lommal sikerre) verte vissza a nagytehetségii 
versenyző 15 percen belül szoritota le a magyar 
rekordot, a régit 19 6 mp.-el javította meg. Ezer 
méternél 2 p. 56 mp Kelen ideje, 1500-nál Szi
lágyi tör az élre, de 2000-nél ismét Keten van 
élőt 5 p 58 mp.-el. A négy futó egy csomóban 
van, a küzdelem emberfeletti, fej-fej mellett 
haladnak. Hol az egyik, hol a másik igyekszik 
élre menni. 3000 méternél 9 p. Ql.l mp. Kelen 
ideje. A közönség felhördül és hatalmas vas- 
laps köszönti a rekord szelét. Az ólaszok ’ 
4500-ig Kelenhez ragadnak, aki ekkor soha 
nem látott finisbe kezd és sikerül neki őket 
magáról lerázni és a közönség extázisa közben 
tiz méterrel előbb célba jutni.

1. Kelen (M.) 14 p. 55.4 mp. Országos re
kord! 2. Mastrolenni (O.) 14 p. 56.6 mp. 
3. Betti (O.) 15 p. 07.8 mp. 0. Szilágyi (M.) 

15 mp. 12.6 mp.
BÓDOSI DERÉKFÁJÁSSAL SEM HAGYJA 

MAGÁT A MAGASUGRÁSBAN.
Bódosi verseny előtt erős derékfájásról pa

naszkodott s csak arra igyekezett, hogy ar. 
elsőséget biztosítsa. Ez sikerült is neki.

1. Bódosi (M.) 191 cm., 2. Totti (O.) 185 
cm., 8. Espostt (O.) 185 cm., 4. Sólyom 

(M.) 180 cm.
Bódosi a 195-rc feltett lécet egyszer megkísé
relte, de nem ment neki. Az olaszoknak 54 
pontjával szemben a magyaroknak most már 
65-re emelkedett a pontszámúk.

MAGYAR PÁRHARC A DISZKOSZBAN.
Már az első dobásnál látszott, bogy Dono- 

gán—fíe/necz-párharc lesz. A nagyhírű tiroli 
olasz, Obertvcgcr két méterrel rckordforniájá 
alatt maradt.

1. Rcmecz (M.) 4838 em., 2. Donogán (M.) 
4689 cm., 8. Oberwcger (O.) 4577 em., 

4. Mlgnani (O.) 4450 cm.
A pontversenyt mór megnyertük, mert Ma

gyarország 72 ponttal dicsekedhet, az olaszok
nak csak 57 van., ..-v f Z Z

A STAFÉTA AZ OLASZOK ZSÁKMÁNYA.
Következett az utolsó versenyszám: a 400— 

200—800 méteres slafétaftilás. Az olaszok 
Tavernari, Gonelli, Toetti, Lanzi összeállítás
ban, a magyarok Szabó nélkül tiszta BBTE- 
slafétát állítanak porondra: Borsi—Kovács— 
Sir—Margó. Borsi három métert ver rá Távét- 
varira, a szédületes formában lévő Kovács 8 
méterre növeli az előnyt Gonellivel szemben. 
Sir pedig élete legjobb kétszázasát futva, 15 
méterre növeli a magyarok előnyét. Tyhil, ha 
most Szabó futhatna nyolcszázai Azonban a 
negyedik emberünk, a fiatal Margó rutinnélliii- 
liségc nem elég a győzelemhez, Lanzi már 200 
méternél befogja, előnyét fokozatosan növelve, 
5 méterrel biztosítja az olaszok győzelmét.

1. Olaszország 3 p. 29.4 mp., 2. Magyar
ország 8 p. 30.6 mp.

A pontverseny végeredménye tehát: Magyar
ország 76 pont, Olaszország 67 pont.

Vége a nagy versenynek Talán évtizedekig 
emlékezetes marad a hetedik magyar-olasz 
találkozó. Az olasz, gárda karfelnyujtással üd
vözli a közönséget, amely megelégedetten tá
vozik. A hangszóró divatos valcereket közvetít. 
Örömmel állapítjuk meg, hogy a magyar atlé
tika világviszonylatban is az elsők között van.

G. L
♦

Magyar-olasz atlétikai viadal csak egyszer 
van egy évben. Futbail-lippvcrsenyt azonban 
hetenként rendez a Hétfőt Napló nagyszabású 
pénzdijakkal. Startoljon mielőbb és győztes 
lesz!

Tizenötezer férőhelyes tribünnel, klub
házzal és kávéházzal ellátott modern 

sporttelepet és uszodát kap Kispest
összeggel, amelyet a biztosító társaság fog 
fizetni a leégett KAC-tribilnért kártérítés 
cimén.

Óriási örömet keltett 
Kispesten az a hir, hogy 
az egyik kispesti pénz
intézet, melynek na
gyobb ingatlanu van a 
város területén, aján
latot teát a városnak, 
bogy

örökáron átengedi az ClMUiit mentén 
lévő Ingatlanát sporttelep céljaira.

Kispest városa n pénzintézet Vezetőivel már 
előrehaladott tárgyalásokat fotytat. A pénz
intézet kötelezi magút, hogy

hatalmas sporttelepet létesít, amelyre 
tizenötezer férőhellyel tribünt emeltet, 
a pályát bekeríti • a sportelep terüle
tén nyitott vagy fedett uszodát épít.

Az ingatlanon lévő épületet átalakítja klub
házzá, modern öltözőket, irodahelyiségeket, 
vendéglőt és kávéházit Is létesít,

A pénzintézet Kispest városának erkölcsi 
támogatásún Mlvfij niegellgúik ausl a*

Nemzetközi postás-csata 
futballban éskézilabdával

4000 főnyi közönség lepte el vasárnap a 
Postások pályáját, ahol nemzetközi mérkőzés 
keretében ütközött meg a Postás SE és az SV 
Post bécsi csapat. Egner biró vezetésével erős 
küzdclemlicn csapolt össze a két postáscsapat, 
amelynek ez volt a negyedik találkozása. 
A mérkőzést első ízben 4.2 (3:0) arányban a 
magyar postások nyerték meg. Az érdekes és 
látogatott labdarugómérkőzés előtt a budapesti 
Elektromos és az SV Post 8:4 arányú csatát 
vivőit a kéiilabdamérközések sorún, amelyet a 
bécsi Hakoah és a budapesti VÁC csapatai
nak mérkőzése követelt. Bt nem sikerült meg- 
iemételni a magyar győzelmet, de az eredmény 
igy is hízelgő, mert 6:6 (4:2) arányban végtől

i
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Szinpompás látvány volt 
a Szent István-heti virágos 

csónakfelvonulás

Magdeburg bezárta 
kapuit: 1. Németország 

2. Magyarország
A svédeket alaposan megverték vizipólézőink

A főváros külföldi és 
magyar vidéki vendégei 
számára valóban kivéte
les ünnepi látványossá
got biztosított a főváros 
idegenforgalmi hivatnia, 
amely a Magyar Evezős 
Szövetséggel karöltve 
vasárnap

virágos cMónakfelvonulást rendezett a 
Lánchíd éa az Erzaébet-hid közötti 

Dunasznkasz.on,
A közönség rendelkezésére bocsátott ké

nyelmes, zenés sétahajón Kovácsházu Vil
mos tanácsnok fogadta ügyosztályának tiszt
viselői élén az előkelő közönséget. A leg
nagyobb erkölcsi sikert azonban kétségtele
nül a kél parton felsorakozott érdeklődő 
közönség jelentette.

A résztvevők ’/<12 órakor indultak el az 
óbudai hajógyári öböl torkolatától. A hajók 
díszítésében rendkívül érdekes ötleteket 
honorált lapsokkal a közönség.

A menetet egv őskori 28 evezte gályá
val az utászok nyitották meg.

maid őket követte az egyesületek és a ván- 
dorevezösök hatalmas feldíszített csónak
ra ja.

Különösen a Szent Islvún-kultuszt szim
bolizáló dekorációk jutottak kifejezésre, 
még pedig igen ötletes módon a csónakok 
díszítésével. Tetszéssel honoráltak egy-két 
kereskedelmi cikk reklámját is. így érdekes 
volt az Aspirin-tabletták népszerűségét ki
fejezésre juttató virágdiszes csónak. Nem 
kevésbé tetszést aratott a Caola hajója is.

A legszebben díszített csónakokat értékes 
tiszteletűi jakkal honorálta a főváros ide
genforgalmi hivatala a főváros plakettjét 
azonban a menet minden résztvevője meg
kapta.

Magdeburg, aug. 20.
(A Hétfői Napló tudó

sítójának telefonjelenté
se.) Egyhetes kemény 
csata ulán befejeződött 
Magdebttrgban az Európa- 
hajnokság. Az utolsó nap 
dús programmal kedves
kedett, de annál keve
sebb magyar sikerrel

-mm--------- ——■mm-

Az evezőstársadalom 
hódol Gerhárd Lajos 

emlékének
Hét hónapja annak, hogy Gerhárd Lajos kol

legánk, a ó Órai Újság sporlszerkeszlöje örök
re eltávozott körünkből. A ó' órai Újság szer
kesztősége, amely családtagját veszítette el a 
kitiiuő újságíróban, először az evezőstársada- 
lotnnak nyújt alkalmat arra hogy hódoljon 
Gerhárd Lajos emlékének.

■lövő vasárnap augusztus 20-án vándor- 
cvesteversenyt rendez a lap szerkesztősége.

A start délben 12 óra 10 perckor lesz a római 
parton levő Hungária-slrand előtt. A verseny
zők az egyes kategóriák létszáma szerint több 
csoportban indulnak. A pólya a Margitsziget 
budai oldalán elhúzódó Dunaág, a táv 10 kilo
méter, a cél nz Erzsébet-hid pesti hídfőjénél 
levő vizitaxi kikötő mellett lesz.

A versenyen résztvehet minden kétpárevezős 
(oldalmotoros) magyar gyártmányú palánkos 
turnesónnk egyesiilclenkivüli csapattal. Neve
zési dij 3 pengő, amelyet teljes egészében a 
Gerhárd Lajos emlékét megörökítő síremlékre 
fordít a szerkesztőség.

Nevezni lehet bármely budapesti és környéki 
csónakházbnn, valamint Biró Györgynél, a 
5 órai Ujsáy szerkesztőségében. A klasszikus 
küzdelem hat kategóriái állít starthoz és pe
dig: újonc-, junior-, szerion-, vegyes páros-, 100 
köbcentiméteres oldalmotoros- és 115 cm.-es 
oldalmoforos-kategóriákat. A kntegőrlagyőzte- 
sek értékes tlsztclcldijakhnn részesülnek. A 
rendezőség egyúttal kisérőhajőkról is gondos
kodott a közönség részére.

Az élen ezúttal csak n vlzipólócsapatunkat 
láthattuk.

A toronyugrásban és az 1500 méteres gyors- 
uszálban szerény helyezésekkel kellett beérni.

A torony ugrás, mini a verseny éisű szama, 
az. európabajnoki címért folyt és népes me
zőnyt állított a ‘ Á
Vajda és Hódi a 
lyet tudta csak megszerezni.
1. Stork, Németország, 98.99 pont. ?. Lelkeft, 
Csehszlovákia. 3. Riebschlöger, német. 4. Vajda. 
5. Niemclainen, finn. 6. Tomalin, angol. 7. 
Hódi, magyar.

A 200 méteres inelluszó Európabajnoksag 
magyarok részvétele nélkül a németek zsák
mánya lett. 1. Siestas, német, 2 p. 49 mp.
2. Schivarz, német. 3. Malmstrom, dán.

A 400 méteres hölgy gyorsuszó Európabaj- 
nokság legjobb helyei, amint az várható volt, 
a dán hölgyek világhírét öregbítette. 1. Más- 
tenbroek, holland, 5 p. 27.4 mp. 2. Den Ouden, 
holland, 5 p. 27.4 mp. (a két holland hölgy 
osztozni szeretett volna az elsőség babérján s 
ez látszólag sikerült is). 3. Andersen, dán.

Az 1500 méteres gyorsuszás bajnokságáért 
ismét magyarok állottak a starthoz és érde
kes, hogy miként a toronyugrásban, itt is Len
gyel és Pataki révén a negyedik, illetve hete
dik helyet foglaltuk el. 1. Taris, francia, 20 p. 
01.5 mp. 2. Costolt, olasz, 21 p. 01.1 mp.
3. Wainwright, angol. 4. Lengyel, magyar, 
21 p. 14.5 mp. 5. Signori, olasz. 6. Nüsske, né
met. 7. Pataki, magyar, 21 p. 40.8 mp. Ezzel 
azután be is fejeződött az úszó Európabajnok- 
ságok egyéni versenye

MÉG EGY SZIPORKAZÓAN SZELLEMES 
MAGYAR VIZIPÓLÓ GYŐZELEM

A csapatversenyek során, ellenére annak, 
hogy a helyzeten már nem sokat változtatha
tott, nagy érdeklődés előzte meg a magyarok 
utolsó vizipőlőcsatáját, amelyet Svédország 
ellen kellett megvívnia. A mérkőzést az angol 
Emery vezette és a svédek statisztáltak hozzá. 
A magyar csapat ismét elemében volt,

Hziporkázőan szellemes Játékmodorral kor-

helyezésekkel kellett beérni, 
mint a verseny első száma,

torony tetejére. A magyar 
negyedik, illetve hetedik he- 

Végeredmény:

tádon hatalmat tudott biztosítani a maga 
számára a vízben

és újabb nagy elismerést a tömött tribünök és 
a szakértők soraiban.

Győzött a magyar csapat 9:1 (4:1) arány
ban.

Az első félidőben Németh. Bozsi és Halasi lőtt 
gyors egymásutánban húrom gólt, amire a 
svéd Andersen csak eggyel válaszolt s az egy
ben az utolsó svéd gól is volt. A félidőt Né- 
mdlh gólja ?árta. Szünet után azután még 
jobban rákapcsolt a magyar csapat és Keserű 
II., Németh, Keserű II., Halasi, végül ismét 
Németh újabb ö tgóllal befejezte diadalmas 
munkáját.

Németország—Belgium 2:1 (int)
A második és harmadik helyért Németország 

és Belgium csapott össze. A németek jóval 
kedvetlenebből játszottak, mint egyébként s a 
belgák bizony alapos munkát adtak számukra. 
A. Rademachcr egyetlen góljával vezettek csak 
szünetig a németek, amit azután később 
Schivarz megtoldott. A belgák egyetlen gólját 
Kastelleyn lőtte. Ez a mérkőzés azután kiala
kította az első klasszisba soroltak sorrendjét: 
Európabajnok: Magyarország, 2. Németország,
3. Belgium, 4. Svédország.

FRANCIAORSZÁG—SPANYOLORSZÁG 
2:1 (2:1)

A Speisegger tanította spanyol csapat várat
lanul nehéz feladat elé állította a franciákat, 
akik a második csoportban küzdöttek. A mér
kőzés befejezése után a gyengébb klasszisu 
csapatok sorrendje a következőképpen alakult:
5. Jugoszlávia, 6. Franciaország, 7. Spanyol
ország, 8. Csehország.
AZ EURÓPASERLEG MÉGIS A NÉMETEKÉ 

LETT
A pontverseny összeállítása után, amint azt 

kezdettől fogva tippelték a hozzáértők, kide
rült, hogy

az Európaserleget 118 ponttal Németország 
szerezte meg. 2. Magyarország, 72 pont.

3. Franciaország, 37 pont
4. Olaszország, 34 pont. 5. Anglia, 27 pont.
6. Csehszlovákia. 7. és 8. Belgium és Dánia. 
9. Svédország. 10. Svájc. 11 Hollandia. 12—74. 
Finnország, Norvégia, Jugoszlávia. 15. Lengyel
ország.

♦
Vizipólóban verhetetlen a magyar csapat. 

Futball-lippversenyben a Hétfői Napló verhe
tetlen. Hetenként 14 gazdag pénzjutalom... ne 
hagyja nálunk, nyerje ell

Példátlanul nagyszabású és újszerű
FUTBALL-TIPPELÉS
pályázatát írja ki a

Minden részletében uj, meglepő, ötle
tes és készpénzben gazdagon jutalmazott 
pályázatot Indít el a Hétfői Napló a jövő 
héten. Ért ön a futballhoz és akar 
nyerni? ... Sorozatos pályázatunkon min

jubiláló Hétfői Napié
den héten egyszerű, de izgalmas kérdés 
kapcsán meggyőződhet a szakértelméről 
és önmagát, családtagjait váratlan pénz
zel örvendeztetheti meg.

Hetenkint 14 pénzdijat kínálunk cserébe a páíyá 
zatért, amely semilyen terhet nem rá Ö nre

A következő számunkban részletesen I nyújtunk arra is, hogy felajánlott pénz
ismertetjük az Izgalmas verseny egyszeri! I dijainkat elnyerhesse. Ért ön a futball- 
feltételelt és ugyanakkor már módot | hoz és akar nyerni?

Amerikai versenyeztek vasárnap
Páriában. Parisból jelentik: Vasárnap a Jean 
tíouin-sfadionban atlétikai verseny volt nz ame
rikai atléták részvételével. Érdekesebb ered
mények: 100 m. sikfutás: 1. Peacock USA 
J0.6 mp. 300 ni. sikfutás: 1. Kané USA 34 mp. 
2. Bon isset Franciaország 34.2 mp. (francia 
—' •• jt Dúcot, 

1. Fastman 
1500 m.: 1.

Vegye meg a Hétfői Napló jövőheti 
számát és okvetlenül pályázzék

rekord). — 400 m. sikfutás 
Franciaország 49.R mp. —• 800 m.: 
USA 1 p. 53.4 mp.
Bmtbron USA 3 p. 57 mp. 2. Lovelock Uj- 
zéland. 5000 m.: 1. Rerolle Franciaország 15 
p. 11 mp. 400 m. gát; 1. Harding USA 51.4 
inp. 110 m. gát: 1. Beard ÜST 14.8 mp. 4X100 
m. staféta: 1. USA 42.4 mp. 4X400 m. staféta:
1. USA 3 p. 10.8 mp. Távolugrás: 1. Peacock 
VSA 721 cm. Magasugrás; Johnson USA 201 
cm.! — Sulydobás: 1. Torranco USA 16.85 m.
2. Lyman USA 15.88 m. Diszkoszvetés: 1. Tor
ra nee USA 46.11 m.

Orbán liadnngy szerepelt legjobban a Stock
holmban vendégeskedő magvar modern pentat- 
loimlák közül u vasárnap lebonyolított 4050 
méteres tereplovagló-versenyen. öt ország 18 
x rsenyzőt küldött a küzdelembe és a terep
lovaglást az 5 ik dragonyosezred lovain futot
ták. A versenyt Ilirkc német főhadnagy nyerte 
m Négy magyar indult a versenyben. Leg
jobban Orbán hadnagy szerepelt, aki hatodik 
lett; Pctneházy főhadnagy tizedik helyen vég
zett. mindketten hibapont nélkül. Jós had
nagy két hibaponttal tizenkettedik, Gyalokay 
hadnagy pedig, akinek testsúlya 95 kg., ugy- 
látszik nehéz volt lovának, 21Ví hibaponttal 
az utolsóelőtti tizenhetedik helyen végzett.

Németország győzött a német—svájci ntlé- 
tikul mérkőzésen. Stuttgartból jelentik: Vasár
nap rendezték meg a két inzet közötti atlé
tikai viadalt, amelyet n német atléták 88-50 
pontarányban nyertek meg.

Könnyezzük meg 
a Corinthián- 
vándordijat, 

amelynek Jövedelméből Jótékony sági Intézmé
nyeket, kórházi alapítványokat és üdülőket 
lehetett volna létesíteni 
nemescélu trófeájával?

Tavaly október óta egyhuzamban tart a 
futballidény. Megkezdeni megkezdték, <*e be 
nem fejezték. Szent István hetében, a bajnoki 
dijmérkőzésekre tekintettel, folytaim kell a 
játékot. Pihenő helyett júniusban résztvettek 
az európai bajnokságon. Közvetlenül ezután 
egyesületi csapataink legjava belesodródott az 
Európa-kupa mérkőzéseibe. Aztán jöttek a 
külföldi „szívességi-mérkőzések**, amelyek ki- 
kényszeritették a nyáron át lefárasitott játé
kosok teljesítményeit. Ezeket a kombinált és 
reprezentatív amatőr- és profiturákat és mécs
esekét végig, a legteljesebb kudarc jellemzi.

Most aztán itt van az uj szezon a nyakún- 
konl Porai* úgy induL hogv se füle, se farka. 
TdlENR MBrf MM MA MIMI

Mi történik a BTC

hélről-hétre, sőt hetenként talán tőbb- 
És nincsen támpont as esélyek mér-

küzdeni 
szőr is._ _______ ____ r__ __  __ , ,
Icgelésérc, sem arra, hogy a fizikai kellékeket 
mivel fogják és tudják pótolni * módfelett le- 
fárasztott sportüzők? . • .

Ki viseli a felelősséget ezért a sportellenes 
tevékenységért! Ki vállalja az ódiumát ennek 
a játéktérre kiható szomorú tünetnek, hogy

az Ifjúság legjavát a sport üzé* nemhogy 
felüdlti, de szemmelláthatólag megkinoxza?
Nem kell messzire kinyújtani súlyos bűnök 

után a kezünket. Amit pl. a Labdarugószövet- 
ség cs'nált a futballsport legértékesebb bel
földi trófeáinak elhanyagolása terén, az pél
dátlan és szinte jóvátehetetlen. ‘ ’
G1W iSMiM aMMuildk l

egész világon egyedül csak a magyar szövet 
ség alapított dijat. Ki törődik ma már a Ma, 
gyár Kupa mérkőzéseivel? Az idén a BESZ* 
KÁRT és Soroksár játsszák a döntőt már mát 
sodik hónapja és még mindig nincsen döntés, 
A világ leghirnevesebb labdarugó egyesülete, 
magyarországi tartózkodása emlékére, egy gyö. 
nyörü dijat alapított, amely a MAC őrizctébeqi 
van. Éveken át folytak ezért a vándordíjért 
emelkedett szellemű, kemény mérkőzések, 
mert • dij fontosságának fenntartása az an
gol-magyar sportbarátság érdekében á'.lottt 
Jóformán egyáltalában nem is hallani a Co, 
rinthian-vándordij sorsáról. A Magyar Kupát 
nak és a Coríní/üan-vándordijnak, a Labda* 
rugószövetség mai rendszerében, legfeljebb 
másod- vagy harmadrangú szerepe van. Igazán 
csak nagyon kevés ember tud arról, hogy a 
magyar futballsportot alapító BTC fennállásá
nak 40 éves jubileumakor egy hatalmas ezüst 
serleget ajánlott fel, amelynek célja az volt, 
hogy ez, a mindenkori országos amatőr-baj- 
nokcsapat egyesületének ünnepélyes keretek 
között (a játéktéren kiállítva) átadassák. Noha 
a Labdarugószövetség ezeket a dijakat annak, 
idején elfogadta, a mai rendszer annyira le< 
járatta e dijakban rejlő erkölcsi nimbusztt 
hogy úgyszólván nem is tudnak már róluk, 
sem a rendeltetésükről.

. . . S mint ahogy a dijak eltűnnek a mai 
szövetségi rendszer útvesztőjében, akként le-, 
kerülnek a napirendről a legfontosabb és a 
sporttényezők közös érdekéből keletkezett 
alapvető szabályok is — mint amilyen pl. a 
futball-tilalom. Valamikor régen, a magyar 
labdarúgás őskorában, ezt a tilalmat csak ki
vételesen lehetett enyhíteni. Csakhogy akkor, 
az óriási vidéki propaganda, a tilalomról való 
eltérést szinte szükségessé tette. Nem is any* 
nyira a játéklehetőségek végett, hanem pálya-t 
alapítások és más sportágak népszerűsítése ér
dekében. Ennek a kötelezettségnek hatása; 
alatt, jobbképességü budapesti csapatok jár
ták a vidéket, hogy a közönségben a sport 
iránti kedvet élesszék. Akkor azonban a Lab
darugószövetségnek mindössze 3- 4Ö00 igazolt 
játékosa volt és nagy Magyarországon nem 
volt 10—15 valamirevaló sporttelep. Abban az 
időben is legfeljebb 3—4 és igen nagy játé
kos-anyaggal (minden egyletben 4—5 csapat 
működött) rendelkező egyesület kapott csak 
engedélyt vidéki vagy revánsjellegü külföldi 
túrára. Azóta azonban az igazolt játékosok 
száma legalább a 15-szörösére emelkedett ég 
ma 20-szor annyi játéktér áll rendelkezésére, 
Mi célja van tehát ma a végnélküli hajszái 
nak!...

Erre könnyű megfelelni, ha a mai rendszer, 
etikátlan és anyagias felfogását ismerjük. Ha 
tudjuk, hogy a profi- és amatör-futballsport 
tényezői nem tudnak egymással megbékélni az 
anyagi vetélkedés szertelensége miatt. Ha lát* 
juk azt a sok hókusz-pókuszt, amivel a vczm 
tök tehetségtelenségüket leplezik. Az anyagias* 
ságban óriási a rush. A pályán, a lekókkadt 
sportüzők, még ha akarnak se tudnak rusht 
ölni...

A játéktilalom megszegése ma már uzus, söi 
több. Bútt-an állíthatja mindenki, hogy játékb 
szünet immár nincsen. A sport irányító szerve^ 
a Szövetség, elgseftelte. Az egyesületek utánoz* 
zák. Az egyesületek közös védelmi törvénye, 
megszűnt. Mindenki kénye-kedve szerint fub 
lasztja bele ft magyar ifjúság nemzeti játékát 
a futballüzlet ködös ingoványúba. A Szövetség 
mai rendszerének kitenyésztői, az üzletcs futa 
ballintézök, csapatvezetők és tartozékaik pedig 
kajánul nevetnek ehhez az élettani drámához, 
Mert előttük se a szabály, a törvény, ze a já* 
tékosok teljesítőképessége, se a sport nem fon
tos, — csak a „guba", a pénz és a sportból 
fakadó jövedelem, holott ennek nem az a 
célja, hogy egy csomó sportüzér zsebébe ván
doroljon, hanem, ha jut, olyan nemes célra ií 
jusson, mint amilyen a Corínf/uan-vándordij 
alapítólevelében is fel van tüntetve. Ebből már, 
réges-régen nagyszerű játékosjólétt intézmé
nyeket (kórházi alapítványokat, üdülőket, stb.)| 
lehetőit volna létesiten.

De aminthogy leaprózzák a sportolókat, a 
dijakat és az alapvető szabályokat n lahdaR 
rugóspori testéről, éppen úgy letűnik a nem
zeti játékká lőtt futball hegemóniája is. Fok
ról fokra jobban ébredezik a közönség arra* 
hogy tökéletesebb sportétvezeteknek hódoljon. 
Valahogy tisztultabb légkört keresnek « fut- 
bálinál és ha tovább tart a dekadencia és a 
módfelett! kontárszcllcm még jobban fezül* 
leszti a sportetikának létezésébe vetett hitet, 
bizalmat: akkor a sportüzők is jobb sportot 
fognak keresni. A közönség pedig majd utánuk 
megy. így majd nem csupán a dijak és sza
bályok válnak másodrangu tényezőkké az 
MLSz mai rendszerének kezelésében, hanem az 
egész régi, diadalmas futballsport is.

Csak szórványosan tudom kifejezésre juta 
tatni mindazokat az aggodalmakat és bajokat* 
amiket a jelenlegi és már hosszú ideig hatal
mon levő futballrcndszer a magyar sportra rá- 
zúdított. De amióta újra foglalkozom ezzel a 
ma már közérdekű témával, mintha barátsá
gosabban köszöntenének ismerős és ismeret
len emberek. És szinte biztatnak arra, hogy 
oda álljak, a régi lelkesültséggcl, felvegyem a 
harcot a tarthatatlanul rossz rendszer ellen. 
őszintén megmondom azonban, hogy az MLSz 

, mai rendszerét egymagám nem tudom felgön- 
gyölni és azért sokai ne várjanak tőlem. Én 
csak segíteni akarok ahhoz, hogy a mostani 

► viszonyok megjavuljanak. Talán erre alkalma
sak lesznek intelmeim, amik valóban öpzetlca 
sportszeretctből fakadnak.

Malecki Román
K -

Magyar Kupa-mérkőzés volt Debrecenben 
vasárnap, amikor a Soproni Vasutas SE 4 j2 
arányban győzte le a Debreceni Vasutas Sport 
Clubot, miután a félidőben a debreceni vasutas
csapat vezetett 2:l-rc Csak kétszer 15 percet 
meghosszabbítás döntötte el az egyenlő ellen
felek t küzdelmét. Az első félidőben igen szép, 
volt a játék, a második meghosszabbítás utolsó 
öt percében a soproniak feltűnő lelkes já- 
tékkal 5 perc alatt két gólt szereztek. A sop
roniak góljai közül Szénást keltőt, Horváth

As English IU, és Konrád pedig egyet-egyet rúgott, mii
BioUMia Ml* Mmntok aOM BWi ii Pww «•«*
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A debreceni négyestorna hatalmas 
erkölcsi és anyagi sikere a Bocskainak

Debrecen városa a kettős ünnepnap tanul
sága alapján a legélénkebb sportélettel ren
delkező magyar vidéki várossá lépett elő. 
Ebben a minőségében még az egykor legen
dás Sabaria városának, Szombathelynek te
vékenységét is fölülmúlja.

UJ stadionja nem hiába emelte Kelet-
Magyarország fővárosának áldozatkész 

népe,

az uj stadionban pezsgő élet Indult és 
mindjárt a startnál nemzetközi körmérkőzés 
megrendezésével tette emlékezetessé a ket
tős ünnepnapot. A Vienna, a Hungária és 
az ungvári fiusaj volt vendége a nagyha
talmi szerepet betöltő Bocskainak. A torna 
nemcsak erkölcsi, de anyagi sikert is hozott 
a fürge debreceni egyesületnek s ezen mél
tán örvendezhet minden magyar és önzetlen 
sportember.

Ez Jótékony masszázsként hat a Russj csapa
tára s negyedóra múltán Köb zár, Szabó kapus 
nagy mérgére, már egyenlít Is. 1:1. Sőt folyta-

tódik a Russj fölénye, gólokat azonban még!® 
a Hungária 16. Előbb aa elemiben lévő Saeftdl 
111., majd nemsokára Túrái. 3:1.

Szünet után megismétlődik az előző gyors 
Hungária sikere és ismét Szabó Hl. jeleskedik 
a góllövő hasznos szerepében. 4.7. Több gólra! 
nincs is szüksége a kék-fehér csapatnak, tehát 
a hátralevő időt mezőnyjátékkal töltik kL 
Kitűnő volt Szabó III. a balszélen és kielégítő 
Szabó IV. a centerhal fban.

A Vienna csak nehezen
szabadul döntetlennel

A debreceni ötös fogat
négy gölt szállított a Russjnak

BOCSKAY—RUSSJ 4:0 (2:0). 
Debrecen, augusztus 10.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen
tése.) Példátlanul nagy ünnepnapja volt a deb
receni labdarugó társadalomnak a kettős ün
nepen. A Bocskai pompás invencióval hasz
nálta ki az uj stadion lehetőségeit és nemzet
közi körmérkőzés futballtorna kapcsán vendé
gül látta a bécsi Viennát, a fővárosi Hungá
riát és az ungvári Russj csapatát. A stadionban 
az első napon mintegy 5000 néző előtt vonult 
fel a négy csapat. Kupinszky tanácsnok a pol
gármester nevében üdvözölte a vendégcsapato
kat, akik viszonzásul Fodor Henrik dr.-t állí
tották a szószékre. Az első mérkőzés a Bocskai 
és az ungvári csapat között került lebonyolí
tásra. A debreceni csapat kezdettől fogva nagy 
fölényben Játszott 8 mindjárt az elején Vincze 
pompás gólja örvendeztette meg a közönséget.

1.0.
Néhány perccel később
az ördöngős Markos a félpályáról lódul a 
kapu felé, fantasztikus driblljelvel átjátsz- 
sza az egész védelmet és befütyül a máso

dik Bocskai gól. 2:0.
A félidő közepén az ungvári támadósor ala

pos munkát ad Albertinek, de ö jó formában 
tisztázza a nehéz helyzetet, bár ebben a sze
rencse is közrejátszik. Szünet után a lábba- 
dozó Gyulai helyére Bőrt állítják be. A Bocs
kai fölény® nem szűnik meg, sőt megismétlődik 
az első félidőbeli jelenet és Teleki labdájával 
Vincze újból eredményes. 3:0. A 3;0-ás vezetés 
ezután lelanyhitja a Bocskai támadókedvét, el
végre hétfőn a Vienna ellen is valamivel ki 
kell rukkolni. De azért Vincze míg megtetézi 
egy ufabb góllal a zamugy is szép eredményt, 
4.0.

A Vienna nem felejtette el 
legendás tudományát!•••

BOCSKAI—VIENNA 0:2 (2»1)
Debrecen, augusztus 

(A Hétfői Napló 
silójának telefonjetentése). 
A nap slágere sporlszem- 
ponlből is kétségtelenül a 
Rocskai és a Vienna pár
harca volt Debrecenben, 
ötezer néző, élén Vay fő
ispán és Debrecen előkelő, 
ségei jelenlek meg a 
diszbeborult pályán. A 

Káldy Zsígmondnak kis-

20. 
tudó-

A Bocskai még jobban fokozza az iramot, de 
sokáig nincs eredmény, mig végül is ...... ..
befejezése előtt újabb Markos-roham 
zik, amiből Teleki kap labdát.

Okos passza Návalhoz kerül, aki

a félid< 
köveiké*

VIENNA—HUNGÁRIA 8:1 (2:1).
A nap második mérkőzése még nagyobb 

attrakciónak ígérkezett, mert a bécsi Vienna 
és a Hungária összecsapása valóban közép
európai futballcsemege. A mérkőzést Klug Fri
gyes vezette kifogástalanul. Arról persze nem 
tehetett, hogy a Vienna jobban játssza a fut- 
balt s igy a debreceni közönség a kék-fehérek 
vereségét volt kénytelen végigszenvedni. A 
Vienna lelkesebb volt és gólratörőbb is, mig

a Hungária régen Ismert széteső játékát 
tudta csak a piacra vinni.

Már a 11. percben gólt látott a közönség. 
De nem olyat, amire számított. Titkos beadá
sát Schmaus kézzel érinti, 11-es, Cseh II. meg
szerzi az első is egyetlen Httngária-gólt. A 
Vienna jobbszáraya feltartóztathatatlanul gör

díti a támadásokat előre s egy ilyen szép ak
cióból az öreg Gschweldl közvetlen közelből 
kiegyenlít. 1:1. A gól kissé felélénkíti a Hun
gáriát, de Titkos lövésénél többre nem telik s 
ez is elkerüli a kaput. A félidő zárta elölt kor- 
nerből Adelbrecht kapásból vágja a hálóba a 
labdát. 2:1.

Szünet után Kis helyére Túráit állítják, ez 
azonban rossz cserének bizonyul és a Vienna 
továbbra is a helyzet ura marad. Negyedóra 
múltán a bécsi jobbszárny újból támadást 
vezet,

a Hungária offszájdot vél látni, megáll, 
d® Mayböcköt es nem fékezi éa a harma

dik góllal is besétál a kapuba. 3:1.
Hiába próbálja az Iramot fokozni a Hungá

ria, a csúnya eredményen nem tud szépíteni.

A Russj csapatán állt 
bosszút a felpaprikázott Hungária

HUNGÁRIA—RUSSJ 4:1 (3:1)
(A Hétfői Napló tudó

sítójának telefonjelentése.) 
Az előző nap megérde
melt balsikere után a fő
városi csapat alaposan 
nekikészülödött, hogy 
meglépdesett babérait va
lamely módon pótolni 
tudja. Mándi helyett Kis 
játszott Bíróval a véde

$

lemben és a csatársor is több épkézláb ember
rel keltett feltűnést, amennyiben a következő 
formációval lepte meg a debrecenieket és a 
Bussj-t:

Sas, Cseh, Tural, Titkos, Szabó Hl.
Ez a csatársor, ha ugyan nem túlzott a kri
tika, egy világnézettel volt jobb az előző napi 
csetlő-botló kvintettnél. Mindjárt a játék ele
jén, hogy hiba ne legyen,

Szabó HL dörgedelmen gólt ragaszt u 
ungvári hálóba. 1:0.

Budapesti lóversenyek 
Opál nyerte a Szent István dilat

Az őszi szezon legnagyobb eseményének a 
Szent István-dijnak külső keretéről lapunk 
más helyén emlékezünk meg. A nagy favorit 
Casablancának meg kellett hajolnia a második 
esélyű, erre a versenyre külön és nagyszerűen 
előkészített Opál előtt. A pompás mezőny Tou- 
I>et kivételével jól startolt és a fordulóig zárt 
csomóban együtt futott. A távnál Opál és Ca
sablanca törnek előre, majd Aderno válik ki a 
küzdők közül. A finisben Casablanca erősen tá
madja Opált, de Dréher Jenő kitűnő telivére 
biztosan védi meg győzelmét. Nagy meglepe
tést okozott Balilla csődje. Izgalmas finiseket 
''ívtak Bellevue és Mulass, majd a holtverseny
ben nyerő Vaktyuk, Repris és Felka-Atropos. 
Részletes eredmény a következő:

Vasárnap. I. FUTAM. I. Siker (4:10 
!'U«ai. 2. Adagio (2) Schejbal. F. m: Cheeky, 
hurkud Khan, Pazmaniterin. Tót.: 10:13. 11, 
]2. Bef.: 10:20. — II. FUTAM. 1. Lincoln (2) 
Uutal. 2. Amanda (5:10) Schejbal. F. m.: Ró- 

II. Tót.: 10:22. Bef.: 10:34. — Hl. FU
TAM, 1. Llvorno (6) Balog. 2. Remek (12) 
Lsuta. 3. Tammuz (12) Sajdik. F. m.: Sün- 
*hine, Salvator, Rlh, La-Nurra, Arató. Tót.: 

0:90. 24, 43, 34. Bef.: 10:1311. — IV. FUTAM. 
1; Nanklng (3) Csnplár. 2. Carthago (2K) 
Esch. F. m_: Aranyláz, Cserkész, Rozsdás. 
Tót.: 10:29. 17, 17. Bef.: 10:110. — V. FUTAM. 
'• .°** Homoki. 2. Mesebeli (3) Gosztonyi. 
3 Hóvirág (12) Vrábel. F. m.: Virsli!, Sraffl, 

Aprópénz, Flegma, Valaha. Tót.: 
, „ 16, 16, 22. Bef.: 10:1223. — VT. FUTAM. 
]■ Bonyodalom (12) Horák. 2. Dánia (8) Gosz- 
E nyi. 3. Suhanc (10) Szálkái. F. m.: Bolívia, 
.7* Kubicon, Hrto. Peleador. Tót.:

80, 18, 20. B<: 10:680. VII. FUTAM.

1. Pátria (2K) Klimscha. 2. Tiro (3) Balog.
3. Szomjas Csuta. F. m.: Balsors, Szittya, 
Dénes, Snnday, Búbos, Bakter, Papucslhős. 
Tót.: 10:45. 19, 15, 17. Bef.: 10:170.

Hétfő. I. FUTAM. 1. Fokos (2) Teltschik.
2. Vonzó (10) Gutal. 3. Gyöngyike (20) Tuss. 
F. m.: Viola, Dorette, Amourctte, Példás, Mó
rán, Napfelkelte, Bácska. Tót.: 10:28. 19, 37, 
29. Bef.: 10:628. — II. FUTAM. 1. Széltoló (5) 
Balog. 2. Napszámos (6) Gutái. 3. Balilla 
(8:10) Schcjbál. F. m.: Sentíment, Na nu?, 
Parázna, Mód, Sok, Mák virágom. Tót.: 10:87. 
17, 21, 18. Bef.: 10:1890. — ni. FUTAM. 
1. Bellevue (2#) Gosstonvi. 2. Mulass (2) 
Schcjbál. 3. Addio (10) Klimscha. F. m.: Ad
mirális, Pici, Coruna, Corvinus. Tol.: 10:52. 
14, 30. 20. Bef.: 10:119. — IV. FUTAM. I. 
Opál (3) Klimscha. 2. Casablanca (5:10) Csuta.
3. Aderno (33) Sajdik. F. m.: Lámpás, Pirina,
Toupet, Llvlus, Orplngton. Tót.: 10-55. 17,
14, 47. Bef.: 10:149. — V. FUTAM. 1. Repris 
(6) Kupái S. és Vak tjruk (10) Slmics holtver
senyben. 8. Furcsa (2) Tamási. F. m'.: Garuda, 
Búzavirág, Charles, Rattrape, Napa, Afrícanus, 
Allegra, Túzok, Sylva. Tót.: 10:41 és 90. 27,
44, 19. Bef.: 10:1180 éa 1220. — VI. FUTAM. 
1. Quamero (2M) Gutal. 2. Limanova (20) Sl
mics. 8. Pozőr (8) Rózsa. F. m.: Mallorca, 
Zúzmara, Cserebere, Kokusnuss, Kató, Kis
kun. Tót.: 10:45. 26, 56, 18. Bef.: 10:5350. — 
VII. FUTAMA 1. Felka (3) Schcjbál és Atro- 
poa (10) Gosztonyi holtversenyben. 3. Kopó 
(10) Teltschik. F. m.: Karollnaer, Kitáblázás, 
Minek?, Forrás, Arme Gredl, Honvéd, Poprád 
Falka. Tót: 10:18 és 83. 10, 85, 40.

A tippek helyesség® a célban dől el. A fut- 
ball-tlppek helyessége viszont a Hétfői Napló 
ujszerO ét Izgalmas pályázatán. Pályázzék — 
Hátunk ngeml

Bocskai elnökének, ___ a __ u „, 1,-Tir-
lánya magyarruhában nyújtotta át díszes csők- 
rát a népszerű bécsi egyesületnek. Ezután 
nagy érdeklődés közben kezdődött meg a gyö
nyörű, nagyvonalú és Debrecenben talán sosem 
látott nemze.uözi csata. A 13. percben ■ lel
kes debreceni közönség dermedten figyeli Mag* 
böck akcióját, aki pompás lendülettel lő ka
pura. Alberti kiöklözi a labdát,

de a szemfüles Mayböck ott terem és má
sodszorra már nem engedi Albertinek ■ 

beavatkozást. 0:1.
A Bocskai a váratlan gólra erősít s különösen 
Markos szédítő húzásaival zavarja meg a bécsi 
védelmet. Néhány perc után Markos leroha- 
nása sikeres, beadását Hevesi kapja lábra. 
Majd lövés zudul előre, amit Rainer fejessel 
dob vissza a 16-osra, de vesztére, mert

Návai pompásan érkezik és hatalmas bom
bája nagy örömrivalgás közben védhetetle’ 

ntil fúródik a hálóba. 1:1.

___ r........... ......... - - meg
ismétli a bravúrt és újabb bombával ör

vendezteti meg híveit. 2:1.
Szünet után a Vienna kerül fölénybe, ugy* 

hogy az Alberti—Flóra—Vágó védelmi triász* 
nak alapos munkája akad. A Bocskai most 
már közel sem olyan jó, mint szünet elölt, 
amit talán az magyaráz, hogy

Böőr kiáll és helyette Reviczky játszik.
Hasonló csere történik a Vienna 
is, ahol Tögel helyére Adelbrecht 
Vienna most határozottan jobb s 
dúst a félidő derekán

Mayoöck kapufát érintő lövése
2:2.

Ezzel tehát a nagyhírű bécsi csapat kiharcolt® 
a döntetlent. Hiába következik ezután Ismét 
debreceni fölény, a Vienna védelem szilárdan 
áll a lábán és az eredmény nem változik.

A mérkőzés után a csapatok díjkiosztásra és 
a közönség üdvözlésére állnak fel. Herzog Ed* 
vln, a Bocskai fővárosi igazgatója, áladja * 
csapat képviseletében előlépő Markosnak év 
Vincének a Kisfaludy-Strobl faragta remkmüvtt 
szobrot, majd a torna második helyezettjének, 
a Viennának tizenhárom szép és értékes pla
kettet a város címerével. A közönség megérde
melten nagy ünneplésben részesítette a torna 
hősét.

csapatában 
ugrik be. A 
ezt a perió-

■Arja la.

Magyar turasikerek külföldön
SZEGEDET MEGEMLEGETIK BONNBAN
Bonnból jelentik: A Szeged FC Bonnban ál

lott starthoz, a Bonner SV ellen. Formás já
tékkal és hatalmas fölénnyel 7:2 (3:1) arány
ban kiadós győzelemmel hagyta el a meglepett 
bonniak pályáját.

KEMÉNY DIÓRA AKADT ÚJPEST UNG- 
VÁROTT

Ungvárról jelentik: Az Újpest északi túrájá
nak vasárnapi állomását Ungvárra helyezte, 
ahol a CsSK ellen állott ki. Félidőben még az 
ungváriak vezettek 2:1 arányban s ez azután 
elegendő volt ahhoz, hogy felébressz® a lila
fehérek becsvágyát, amit Szaniszló I. és Déri 
góljaival realizáltak. Az első újpesti gólt Já
vor lőtte.

A kettős ünnep alapos munkára ösztönözte 
a bajnoki start előtt komoly előkészületekkel 
foglalkozó ligacsapatainkat. Jóformán vala
mennyi elsőosztályu együttesünk harcbaszál- 
lott s amelyik csak tehette, külföldi babé

rokra és obulusokra pályázott. Jobbára SÜ<er 
kisérte útjukat — mindkét értelemben.
A FERENCVÁROS CHEMNITZBEN VÁRAT

LAN NEHÉZSÉGEKRE BUKKANT 
Chemnitzből jelentik: A Ferencváros tura- 

csapata vasárnap a Chemnitzer Spielklub el
len állott ki nagy közönség előtt. Szünetig 4:2 
arányban állott a magyarok javára ez a mér
kőzés s elegendő volt arra, hogy a magyar csa
pat könnyen véve dolgát, másnapra tartogassa 
erejét. Nem így a chémnitziék, kik szünet ufón 
alaposan belefeküdtek a munkába, már-már 
győztesként hagyták el a terepet, amikor 
a Ferencváros végül is 6:5 arányban meg
nyerte a mérkőzést.

KISPEST DÖNTETLENJE
Marseilleből jelentik: A Kispest FC vándor

csapata vasárnap az Olimpique Marseille, a 
francia bajnokság második helyezettjével Ját
szott és 3:3 (2:2) arányban döntetlenül vég
zett.

A Szent István dijat a Németh- Orczán-pár nyerte
A Szent István kerék

páros-hét utolsó verseny
napján 6000 néző izgult, 
lelkesült az öreg Mille
náris pályán. A miting 
főszáma a 3X100 körös 
nemzetközi páros verseny 
volt, amelyet a Németh— 
Orczán pár a magyar 
színeknek biztosított a

Végeredményben: 1. Németh—Orczán 238 
pont. 2. Pelvásy—Offeri 139 pont. 3. PUny— 
Hartl Ausztria 125 ponttal.

MAGYAR KUPA-MÉRKOZÉSEKkitűnő osztrákokkal szemben. A verseny többi 
szórna is lebilincsclően érdekes volt, kitűnő 
propagandája a kerékpáros sportnak.

Az érdekes verseny részletei a következők:
Magyarország egyesületi csapatbajnokságá

nak harmadik döntő fordulója: V. futam, 
BSE—UTE. 1. BSE (Németh M., Schmidt, 
Kiss I., Kiss II.) 5 p 28 mp. 2. UTE (Mády, 
Szmilkó, Garai, Nyilasi I.) 180 méterrel hát- 
rúbb. VI. futam. Póstás—FTC. 1. Póstás 
(Heigl, Banovák, Gere, Pizkó) 5 p 8.84 mp. 2. 
FTC (Bresina, Boneth I., Boneth II.) 200 mé- 
terrel hátrább.

10 körös motorverseny. I. futam: 1. Kiss 
László FTC 2 p 42 mp, pálvarekordl 2. Ba- 
ranyay FTC. 3. Kesjár FTC. 4. Irédy BSE.

Kezdők versenye. Klsdöntő futama aa 5—8 
helyért: (Két kör.) 5. Nyilasi UTE. 6. Egger- 
mann BSE, 7. Pizkó Póstás. 8. Kakucska BSE. 
Az utolsó 200 m ideje 15.2 mp. Nagydöntő 
futam: (Két kör.) 1. Mády UTE. 2. Banovák 
Postás. 3. Farkas BSzKRT. 4. Heigl Postás. 
Az utolsó 200 m ideje 13.8 mp.

10 körös motorverseny. II. futam. 1. Kiss 
FTC 2 p 41.4 mp. Újabb pályarekord. 2. Ba
ranya}' FTC 80 méterrel. 3. Irédy.

Nemzetközi térelőnyverseny (2100 m, 5 kör): 
I. Orczán Törekvés 30 m előny. 2. Boday Jó
barát 40 m előny. 3. Pllny Ausztria 50 m 
előny. 4. Boneth L FTC 110 m előny. 5. Bo
neth P. FTC 130 m előny. Az előnytadó 
Kotzaurek Ausztria, Németh, Pelvássy és Szűcs 
egymásra vigyáztak, egyik sem akart küzdeni, 
végül a rendezőség disakvalifikálta őket. A 
közönség percekig tombolt, pfujolt a küzdel
met negligáló versenyzők sportszerűtlen maga
tartása miatt.

Motorverseny 10 körös. IIL futam. 1. Kiss 
FTC 2 p 41 mp. Újabb pályarckordl 2. Bara- 
nyay FTC. 3. Kesjár FTC. 4. Irédy BSE.

Párosverseny, Snent István-dij dOntőfutama. 
A 8X100 kör utolsó 100 körtJs futam.) 1. Né
meth BSE—Orczán Törekvőt pár 84 pont. 2. 
Pelváay MTK—Offeri MKSs pár 67 pont. 3. 
Pilny—Hgrtl Asszírig 25 Ropt.

Törekvés—Erzsébet FC 6:2 (3:1). Nagy meg 
lepetésl Góllövök: Készei II. (4), Marosi. Re 
gös, ill. Kovács II. és Vastag.

Szürkelaxi FC—Salgótarjáni BTC 3:1 (1:0). 
Reális eredmény. Góllövök: Takács II. (2) és 
Odry, ill. Zsengcllér.

A Somogy hétfőn Is kikapott a második 
ligától, ezúttal azonban már csak 400 néző 
volt kiváncsi a meccsre. Az eredmény 2:1 volt, 
a félidő eredménye 1:1.

A stockholmi modem pentatlon hétfői pár- 
bajtőrvejrsenyét a svéd Thofelt nyerte. Ság fő- 
hadnagy a 4-lk, Orbán hadnagy a 7-lk, Gyaló- 
kay hadnagy a 10-ik, Petneházy főhadnagy a 
14-ik helyen végzett.

A Postás futballcsapata hétfőn Is legyőzte 
bécsi testvéregyesületét. Postás—Postsporlve- 
rein 5:1 (3:0). A Postások fiataljai kitünően 
beváltak. Góllövők: Gyarmati és Járomi 2—2 
góllal.

Hétfőn befejezték a négyes kézllabdatorndf. 
Mind a két magyar csapat vereséget szenve
dett. A Hakoah 8:6 (6:2) arányban győzött az 
UTE ellen, mig a Postsportverein 8:4 (4:2)
arányban verte a Széchenyi MOVE TE csa
patát.

Corinlblán-dIJ-mérkőxések. Csepeli MOVE— 
Ceglédi MOVE 5:0 (3:0). Góllövö: Horváth 
(2), Faargó (2) és Németh. — Szentlőrinci PC 
—Csillaghegyi KAC 6.0 (2.O). Góllövö: Sár
közi (4) és Molnár (2).

Körmérkőiéaek Wekerletclepen. FVSK— 
Salgótarjáni SE 0.0. Gólképtclen csapatok küz
delme. — WSC—MPSE 00. Az MPSE lelkese
dését a WSC nem birta megtörni. — MPSE— 
FVSK 6-2 <4.0/ Góllövö: Terényl (2), Plg- 
niczky, Kuremp, Horváth, ill. Hörlcs és Ra- 

.~™>'VíCrSSf 4:1 G«U»rfi B.
r.nysl (2), SzSke II. (2), |H. Novosielsiky.

A Hlmauomb.lt ME Budafokon vasárnap 
7:l-re kikapott a BMTE-től, mig tegnap 4:(Xra 
lcgyöato a ífagytdtíny

Hlmauomb.lt
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Egy héttel a bajnoki start előtt
a Somogy alapos leckét kapott

II. LIGA—SOMOGY FC 8:1 (0:1)
Kaposvár, augusztus 19.

(A Hétfői Napló tudósítóidtól.) Ezer néző 
volt kiváncsi a Somogy első komoly mérkőzé
sére, amelyet a Járt előtt otthonában vívott 
meg a II. Liga válogatottjai ellen. Sok izgalom 
nek akadt ti egyébként Is unalmas mérkő
zésen, legföljebb nz a kellemetlen meglepetés, 
hogy

vereséggel zárta első bemelegítő mérkőzé
sét a kaposváriak csapata.

'A Somogy támadott többet, de fölénye egyál

talában nem volt meggyőző. Kollár beadását 
ugyan Gulambos a félidő derekán a hálóba 
fejelte, de ezzel azután ki is adott mindent, 
amit erre a vasárnapra tartogatott. Szünet 
után a lelkesebb válogatott vette kezébe a já
ték irányítását s előbb a kifutó Váll mellett 
Pomázl egyenlít, majd ismét a félidő derekán 
ugyancsak Pomázl rúgja a második gólt Váll 
hibájából. Két perccel később Pomázl beál
lítja a hat-tricket, amikor Berecznek egy 
hátraadott labdáját a bámészkodó Váli mel
lett juttatja a hálóba A válogatottból Déri és 
Pomázi, míg a Somogyból Bárdos, Habók és 
Berecz játéka keltett feltűnést.

szerkesztő urnák, mily gyorsan lehet vele bi
ciklizni ...

És Jancsi,
a kia inas felugrik a nyeregbe, néhány 
lendítést teás a lábával és a kerékpár re

pült mint egy motor.
Pedig bámulatos könnyedséggel haltja a ftu.

— A napokban kipróbálta egy kerékpárver
senyző — folytatta Herczenik Gyula — és

országúton 59—60 kilométeres sebességet 
ért el vele.

Azt mondta, hogy csodálatos és korszakaik )tő.
— De a triciklinél is Jó szolgálatot tesz.

Akik egész nap sulyoa terhekkel megra
kott tricikliken hordják aa M* “(J 

erőfölöalegeket fognak megtakarítani.
Valósággal pajtetsa less ez kérem a kerékpáros 
zónák, ugy fogja érezni magét, mintha hátul, 
ról tolnák. S amellett a felszerelése egysrer^ 
él másodpercek alatt történik s annyira oléső. 
— mindössze hat pengő lesz, — hogy minden- 
ki megszerezheti.

Erre a csodálatos találmányra minden b!- 
zonnyal a Kerékpáros Szövetség is hamarosan 
fel fog figyelni. Jaj a rekordoknak!

Gndenua Leó dr.

Csatornauszás két uj rekorddal

Egy magyar találmány duplájára 
növelheti a kerékpározás gyorsasági 

és távolsági teljesítményeit
A teherhordó tricikliknél 
is nagy energiafölösleg takarítható meg vele

Temmer angol úszó négy és fél órával verte 
Webb kapitány hatvanéves rekordját

A magyar élelmesség és találékonyság ismét 
ujabb zseniális ötletet termelt ki a gyakorlati 
megvalósulás mesgyéjén: egy józsefvárosi gép
műhely kél szerény főnöke rövid .időn belül 
oly találmánnyal jön ki a piacra, amely a ke 
rékpározás éleiében minden bizonnyal uj kor 
szakot fog jelentem. ,

A napokban a Szabadalmi Bíróságnál csodá
lattal nézegettem a .szabadalmaztatásra be
nyújtott rengeteg uj találmányt s köztük meg
lopottén fedeztem fel egy szabályos kerékpárt 
is. Nem tudtam elképzelni, mi leltet cibben az 
uj, a találmány, hiszen Cowper és Madison, a 
két angol biciklikonslruktőr mór 150 évvel ez- 
előtt kitervezle és megalkotta az ókori idők 
favázas tákolmányaiból a ma is használatban 
lévő acélszerkezetű kerékpárt. A szabadalmaz
tatást kérő kérvényből csak rövid néhány tá
jékoztató szó árulja cl a találmány titkát: |

MDala>ice, amely kerékpárra felszerelve lé
nyeges sebességnövelést éa energiamegta- 

karltást biztosit.** 1

I Sportszemponlbói érdekesnek és figyelemre
méltónak találtam az ötletet s nyomban fel
kerestem a feltalálót, hogy mondja el talál
mányának lényegét. A .Józsefváros mtihelyne- 
gyedében, a kis sötét Visg Imrc-utcában talál
tam rá a feltalálókra, a Horváth és Herczenik 
vasöntöde két főnökére A főnök uraknak 
nincs autójuk, sőt ök maguk is kékzubbony- 
ban, olajtól szurlos kézzel csavargatják a 
műhely: kerekeket a kis maszatos inasok kö
zött. A műhely irodájában több találmányról 
tanúskodó bizonylat és kitüntetés csüng a 
falon.

Herczenik Gyula készséggel ad felvilágosí
tást a Hétfői Napló munkatársának:

— Szinte mosolyognom kell, — mondja sze
rényen, — hogy még erre eddig nem jött rá 
senki. Pedig olyan egyszerű a dolog s mégis 
hihetetlen előnyei vannak. Tessék nézni ezt a 
két darabka öntöttvasat, felszereljük a kerék
pár hátsó kerekére. így nil No Jancsi — szól 
az egyik inasnak, — mulasd meg az utcán a

Páris, augusztus 20.
(A Hétfői Napló párisi szerkesztőségétől.) 

A La Manche-csatorna átuszásában szombaton 
egyszerre két uj rekordot állítottak fel.

Faber Emma osztrák hölgyuazó tizennégy 
és fél óra alatt úszta át a csatornát a bo- 
lougnel partoktól Doverig s 4 perccel meg
javította Misa Ederle amerikai bajnoknő 

1926-ban felállított hölgyrekordját.
Ugyanakkor egy angol úszó, Temmer is át
úszta a csatornát, mégpedig ellenkező irány
ban.

Temmer Doverből startolt és Boulogne

mellett érte el ■ francia partot.
Ebben az irányban sokkal nehezebb az úszás, 
mert a tenger áramlása ellenkező irányú. A re
kord a Dover—boulognei irányban eddig 
20 óra 25 perc volt, amelyet még 1875-ben ál- 
litolt fel Webb kapitány és amelyet azóta sem 
tudott megdönteni senki.

Temmer most 15 óra 54 percre javította 
a világrekordot

vagyis 4 óra és SÍ perccel verte le a közel hat
van év óta fennálló rekorddt. Az angol úszó 
páratlan teljesítményéért aranyserleget kapott 
Dover városától.

A sporttörténetem tegszomorubb 
bajnoki versenyének 
huszadik évfordulója

Amikor bosnyák katonák szuronyai közölt 
vonult a közönség az újpesti uszőversenyre

Amikor jól megy a dolgunk, jól esik vissza
pillantást vetni arra az időre, amikor még a 
palsors csapásai alatt roskadoztunk. Most, 
hogy a reggeli kávénkhoz rendszeresen szer
vírozzák a magdeburgi magyar uszógyözelme- 
ket, emlékezzünk meg arról az időről, amikor 
a kétségbeesés lett úrrá a magyar uszósport 
minden igaz barátjában.

Ezerkilenc.száztizennégyet irtunk, a boldog 
békeévek utolsó esztendejét, amikor egyik nap
ról a másikra összeomlott a magyar uszósport 
gyönyörűen felépített vára. Idézzük Kiss Gézá
nak, az összeomlást követő idők első főtitkárá
nak beszámolójából a szomorú kritikát a béke
idők utolsó bajnoki versenyéről.

1914 augusztus 2-ún rendezte az FTC két
napos versenyét, amelynek nemzetközi jelle
gét a német úszók részvétele adta meg. A ver
seny első napján, szombaton — szakadó eső
ben már sötét balsejtelmek között asszisztál
tuk végig az egyes versenyszámokat, onnan 
hazajövet pedig már nyomtatott valósággá lett 
a suttogva szállongó hir:

„bábom!**...
A második napon

bosnyák katonák őrizték az újpesti vasúti 
hidat és mi néliányan — kevesen — uszók 
és egyéb résztvevők, már csak nagy kö
nyörgésre és megfelelő Igazoltatások mel

lett kerülhettünk át a Népszigetre.
A programon szereplő nevek közül már sokan 
elmaradtak és Budapest 200 méteres bajnok
sága csak párharc lett Eperjessy és • Kunfsch

I között, mig Las Torres Bélát már hiába szólí
totta a starter hivó szava.

Augusztus 2-lkával lezáródott a békeévek 
uszósportjának története . . .

Ami azután következett, azt leírni gyönge a 
toll, elmondani kevés a szó!... Minden csa
ládnak volt valakije, akit búcsúztatott és mi. 
a magyar embersportok legmostohább ágának 
kis családja, szintén búcsúztattunk . ..

Azután jöttek a rossz hírek, a lesújtó való
ságok, egyik a másik után.. Ilornung Gyula 
volt az első, az akkor már kiváló evezős, Aki 
1907-ben 100 yardos főiskolai bajnok és re
korder volt; követte őt Demján Oszkár, a 
melluszóbajnok és rekorder. A Kárpátok vé
delmében sebesült meg súlyosan. Kórházba ke
rült. amputálták, de az orvosi tudomány csak 
életét és szenvedéseit hosszabbította meg, meg
menteni nem tudta.

És jött egy napon a megdöbbentő hir: 1915 
október 13-án hősi halált halt Las Torres Bclal 
Lent, Dalmáciában. Castclnuovo katonai kór- 

I házában, idegenek között és kellő orvosi se
gítség hiányában hunyta be szemeit a nagy 
magyar úszó, a sokszoros bajnok és rekorder, 
annyi felejthetetlen versenynek diadalmas 
hősé.

A magyar uszósport egéről lefutott a legfé
nyesebb csillag.

A sportemberek legszerényebb és csodált 
mintaképe nyert dijainak 14 értékes darabját: 
ezüst serlegeket és szobrokat a magyar üsző- 
sportnak hagyományozta ,

Az otthonukat vesztett szakképzett trénerek 
segíthetnek a labdarúgás bajain

VÍZSZINTES:
I Orsrégo* HitclvAdA 

Egylet
4. Vörösmarty egyik leg- 

isinerlebb költeményé
nek elsó »or«

4. Wlllv Frltseh é» Magda 
Schneidcr Hímje

14. Ohnet Georgct világ
hírű regénye

Jfl. Amit a dudás produkál
17. Vnd . . .. nincs vadász

engedélye
18. Edény
20. Vesnoség
21. A disznó rezidenciája
22. Asszonynml — francia 

rövidítést
23 Kérdés — angolul
24. Iparilag nagyon fontos 

fém
26. Szülő beceneve
27. Azonos betűi;
2K. Betegség velejárója
29. Vezényszó
30. Induló
34. Kiré?
35. A Nílus német neve
36. Drótos . . .
37. Homok — latinul
39. Tiltósró
40. . . . Tafart
41. Görögország fővárosa
43. Drukkol
44. Utolsó poéta rövidítve
45. Autómái ka
46. Rag. -nál párja

48. Német névelő genfi!- 
vusa

40. Képző
50. Félénk, ijedt
M. Csőiéi
54. A verssorok össze- 

csengése
56 Japán játék
57. Tehetséges fiatal kóml. 

kusszinész. Legnagyobb 
sikerét a Timosdban 
aratta

59. Római szám: 149
60. A tervben még csak ez 

bontakozik ki
61. Jelez
65. Eta
66. Iparosember
67. Okos ember
68. A 49. vitsz. párja
69. Bit ka — németül
71. Olivér
72 Jugoszlávia
73. Észrevesz
71. Arany — franciául
75, Kitisztít
77. Szülő
78. Nemesi cím
80. Árhatárt szab meg
83. Sunyi
85 .kg — németül

FÜGGŐLEGES:

1. Sokszor van szükség 
ilyen intézkedésekre

2. Három nap múlva
3. Rákóczi egyik hü kato

nája voln
4. Én — latinul
5. Keltősbctü
6. U. S. A. Colorado álla

mának rövidítése
7. Kétes
8. Kosztolányi mono

gramja
9. Rés
10. Az ember tragédiája 

egyik főalakja
11. Kopasz
12. Földel túr
13. Énekhang
15. Súlyos betegség, gyógyi- 

tásmódja az orvosvilág 
egyik legnagyobb pro- 
blémája

19. Német foNók. (T-ehet 
variálni. M vagy R az 
első betű)

22. Arany Széchenyi emlé
kezete c. versében e 
szavakkal ir Széchenyi 
megőrzéséről

23. A teljes ábécé eleje
24. Rag. -vei párja
25. Szláv számnév
26. Sas — németül
28. Azonos betűk
29. Szegény nép a Felvidé. 

ken
81. Jég — németül
32. Nyers — szintén néme

tül)
33. Vágy, düh stb.
38. Némoi prepozíció

40. Ismert olasz zeneszerző 
(1858-1919. Bajazzók)

41. Folyószegély — névelő, 
vei

42. Megkülönböztetés céljá
ból adják

45. A Balaton felesleges vi
zét vezeti a Dunába

47. Eiscmnnn—Szilágyi egy 
issmert slágerének cime 

49. Budán van
51. Szoborrom
53. Jutalom
54. Alist ollóval
56. Az amerikai öt-tó közül 

a legkisebb az U- S. A. 
és Kanada határán

58. Indián „nipp"
60. Nem enged bántsad
62. A disznó is megteszi, 

sőt ő teszi csak igazán
63. Ibolyka
64. Fekete festék
70. Hangjegy
72 Belgiumi fürdőhely 

(lásd 45. vizazintest)
73. Ember ia. állat ia
75. Római szám: 1099
76. Ősik
77. A 30. vízszintes elé

isoi viselet
79. Kelet -- németül
81. Egymást követő belük
82. Francia nőnemű névelő
83. Capone keresztneve
84. Tr.

(Versenyaa kívül)

A lezajlott futballvihágbajnokságok során 
nemcsak azok meríthettek maguknak szomorú 
tapasztalatokat, akik kinn voltak, de azok is, 
akik nem voltak az események közvetlen 
szemtanúi. Külföldi tartózkodásom alatt igen 
gyakran gondoltam elszomorodva a magyar 
labdarúgás kudarcaira és az elszomorító ese
mények adták kezembe a tollat, amikor feb
ruár havában felhívtam az illetékes sportfér
fiak figyelmét egyes fontosabb dolgokra. így 
többek között utaltam arra, hogy

a magyar futballjátékban mutatkozó tech
nikai éa taktikai hiányokat egészítsék ki 
Am ezeket a hibákat csakis szakképzett, ta

pasztalt emberek tudják kijavítani. Viszont 
csapat nélkül nincs se bizottság, se elnök, se 
pénz, se dicsőség.

Tény az, hogy
a főhiba a mai tanítási rendszerben van 

és ennek természetes Következménye a sok 
kudarc, amelyeket el kell viselni minden ma
gyar csapatnak, amely külföldön kél versenyre. 
Csak természetes az is, hogy a vereséget köve
tik a szépségtapaszok, amelyek arra hivatkoz
nak, hogy meleg volt, meg hogy a bíró, meg a 
Józsi, meg a vasút és hogy az ellenfél sokkal 
súlyosabb játékosokkal és gyorsabb csatárok
kal játszott.

Hazatérésem után láttam, hogy csak' igen 
kevés csapat tud rendesen passzolni, labdára 
menni, fejelni, kapásból lőni. Ezeknek taktikai 
elgondolása azután igen szegényes ahhoz, hogy 
komoly ellenfelekkel — Juventus, Admira, 
Bologna stb. — felvegye a siker reményében 
a küzdelmet. Sajnos, ez igy lesz mindaddig, 
amíg az egyesületek egy-két beképzelt vezető- 
embere — tisztelet a kivételnek — beavatkozik 
a csapatok előkészítésébe éa az úgynevezett

„alibi-trénerek" fogják a „muszáj"-gyakorla- 
tokat vezetni, olyanok, akik mint játékos-tré
nerek, licitálják ki az érdemes, szakképzett 
trénereket.

Ebből a tényből is kiviláglik, hogy a veze
tésben van a hiba.

Fájdalmas, hogy a gerince*, komoly, szak
képzett trénereknek el kell hagyniok ott

honukat,
tehetetlenül nézve a tapasztalatlan játékos
trénerek működését

Viszont az itthonmaradt komoly szakerőket 
akár a tiz ujjunkon megszámlálhatjuk. Azok, 
akik távolról kénytelenek kétségbeesetten 
szemlélni a kevéssé iskolázott, tapasztalatlan 
játékos-trénerek munkáját, bizony segítségére 
tudnának sietni a leromlott magyar labdarugó
sportnak.

Végre nevelni is kell a játékosokat és nem
csak vásárolni őket és vásárra járni velük. 
Hogy pedig miként kellene emelni a játék
nívót, azt csakis a szakképzett sportpedagó
gusok tudják jól, csak hagyják őket dolgozni 
és adjanak nekik helyet.

Én a magam részéről csak francia nyelven 
kiadott és „Technique du jeu de Football" 
címen megjelent könyvemre és a francia fut- 
ballszövetség „Footbair cimü lapjában e hó 
elején megjelent cikkemre hivatkozom annak 
igazolásául, hogy vannak még magyar tréne
rek, akik képzettségüknél, iskolázottságuknál 
és szakértelmüknél fogva hasznára lehetnének 
még a magyar labdarúgásnak.

Székány Géza.

A uerkesztésért «• kiadásért felel:
Dr. ELEK HUGÓ
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