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Gömbös, Mussolini és Hitler 
táviratváltása Schusclinigf al 

a német-osztrák békéről
Németország és Ausztria megegyezését az egész világpolitikában nagy érdeklődéssel kisérik. Magyarország szempontjából kétségkívül örvendetes, hogy a velünk barátságos viszonyban álló két nemzet között megszűnt a feszültség és baráti jobbot nyújtott egymásnak.De örvendetes ez a megegyezés Magyarország szempontjából azért is, mert a római paktum irányelveinek szem előtt tartásával jött létre. Ez pedig azt jelenti, hogy a magyar külpolitika horizontja kiszélesedik és a római paktum jelentősége erősbödik.Az olasz külpolitika sikerének tulajdonítják a német-osztrák egyezséget.
Schussmigg: A most befejezett mű 

az általános békét szolgálja
Schuschnigg osztrák szövetségi kancellár 

a következő táviratot intézte Gömbös Gyula 
magyar királyi miniszterelnökhöz:

„Ausztria és a német birodalom között 
most létrejött megállapodás, amelynek 
célja a barátságos szoniszédviszony helyre
állítása, kiváló alkalmat nyújt nekem arra, 
hogy elölted is kifejezésre juttassam azt a 
meggyőződésemet, hogy

a most befejezett mii az általános békét

gömbös: A megállapodást történelmi 
eseménynek tartom

Gömbös Gyula magyar királyi miniszter
elnök Schuschnigg kancellár táviratára a 
következő távirattal válaszolt:

„Nagyméltóságu Schuschnigg osztrák 
szövetségi kancellár urnák, Wien.

Ausztria és a német birodalom között 
létrejött megállapodást

történelmi eseménynek tartom, amely

Mussolini: Megelégedéssel kell 
üdvözölni a megegyezési

Bécs, julius 12.
(A Hétfői Napló tudósitójának telefon

jelentése.) Mussolini miniszterelnök Schuss- 
nigg osztrák szövetségi kancellártól a kö
vetkező táviratot kapta:

— Nagy örömet okoz Excellencláddal 
közölni, hogy én a német követtel, akit erre 
a Német birodalom vezére és kancellárja 
fölhatalmazott, megegyezést írtam alá, 
amelynek ,

az a célja, hogy az Ausztria és Német
ország közötti kapcsolatokat Ismét nor

málissá és barátságossá tegyük. 
Ebből az alkalomból örömmel emlékezem a 
Korea dél Camlnataban legutóbb Excellen
cláddal folytatott igen értéke*  beszélgeté
sünkre.

Ez a siker olyan eredményt jelent, amely éreztetni fogja hatását az egész világpolitikában.
A német-osztrák béke legfontosabb és legérdekesebb eseménye az a hatos táviratváltás, amely Magyarország. Ausztria, Olaszország és Németország kormányclnökei között történt. Valamennyi távirat kiemeli és hangoztatja a ncinet-osztrák megegyezés jelentőségét és kifejezésre juttatja, hogy a megegyezés nemcsak a római paktumban résztvevő államoknak érdeke, hanem az európai békének is.
A hatos táviratváltásról az alábbiakban számolunk be:

szolgálja,
amelv Ausztriát és Magyarországot egy
aránt különösképpen érinti. Arról Is meg 
vagyok győződve, hogy a római jegyző
könyveken alapuló együttműködéslink ilyen 
értelemben további hasznos gyümölcsöket 
fog hozni.

Egészséged helyreállítását szívből kívánva, 
régi bajtársi szeretettel üdvözöl Schusch-
nlgg“.

az általános békét szolgálja 
és amely béke különösen érdeke Ausztriá
nak és Magyarországnak.

A megállapodás megfelel a római jegyző
könyveknek igy tehát a római koncepciót 
fogju erősíteni.

Minden jót kíván és a régi bajtársi szere
tettel üdvözöl Gömbös".

— Meg vagyok győződve, hogy Exccllen- 
ciád osztja megelégedésemet az elért meg
egyezés fölött, amely nz általános hékemil- 
höz értékes hozzájárulást jelent. Ezt az al
kalmat szeretném arra fölhasználni, hogy 

újólag biztosítsam Excellencládat őszinte 
barátságomról és eltökéltségemről, 

amellyel Exeellenclád erős és credménydus 
vezetése alatt álló Olaszországgal a római 
jegyzőkönyv alapján továbbra Is egyetér
tésben együttdolgozni kívánunk.

Mussolini miniszterelnök Schuschnigg 
osztrák szövetségi kancellár táviratára a 
kővetkező távirattal válaszolt:

— Köszönöm Exeellenclád szives távira
tát. A megegyezést, amelyet Exeellenclád ■

Német Birodalom vezérének és kancellárjá
nak képviselőjével aláirt,

mindenkinek megelégedéssel kell üdvö
zölnie, akinek a béke ügye a szivén fek
szik. A megegyezés tényleges haladást 
jelent Európa és a dunai államok újjá

építésének utján.
Amint erre Exeellenclád emlékezik, a kér
dést ugyanebben a szellemben értelmeztük 
rocca déllé camminatei összejövetelünkön és 
a különböző megbeszéléseken is, amelyeket 
az olasz-osztrák-magyar jegyzőkönyv alap

Hitler és Schuschnigg táviratváftása
Bécs, julius 12.

A Hétfői Napló tudósítójának tele fon je
lentése.) Schuschnigg osztrák kancellár va
sárnap a következő táviratot intézte Hitler 
Adolfhoz, a német birodalom vezéréhez és 
kancellárjához:

„A kél ország közötti megegyezés létre
jötte. amelynek célja a kél német állam kö
zötti barátságos viszony helyreállítása, al
kalmat ad nekem arra, hogy Excellencládat 
mint a német birodalom vezérét üdvözöl
jem. Meggyőződésem, hogy a megegyezés 
mindkét államra nézve üdvös és áldásos ha
tású lesz. Azt hiszem, megegyezik vélemé

Az osztrák kormány előre tájékoztaáta 
a francia külügyminisztériumot 

a német békéről
— lementi vasárnap Párizs

Paris, julius 12.
(A Hétfői Napló tudósitójának telefon

jelentése.) Németország és Ausztria kibé
külésének hire a francia közvéleményben 
meglepetés erejével hatolt annak ellenére, 
hogv a francia sajtó már napok óta közölt 
híreket a küszöbön álló megegyezésről. Né
hány francia lap azt az. állítást is megkoc
káztatja, hogy

a francia kormányköröket nem érte 
váratlanul a hir, már csak azért sem, 
mert az osztrák kormány a Qual d'Or- 
sayt állandóan tájékoztatta a tárgyalá

sok állásáról.
A német-osztrák kibékülés politikai jelen
tőségét és kihatását elsősorban nem is ab
ban látják, hogy Németország és Ausztria 
közölt létrejött a béke, hanem sokkal in
kább abban a körülményben, hogy Ausztria 
a Ilid szerepét játssza majd Németország 
és Olaszország között.

Francia politikai körökben világosan lát
ják, hogy

n megállapodásnak nemcsak a közép
európai helyzet kifejlődése, hanem az 
általános helyzet alakulására nézve Is 

nagy kihatása lesz. 
Megállapítható, hogy a francia kormány
körökben nem keltett osztatlan örömet a

ján tartottak.
— Különös örömet jelent számomra biz

tosítanom Excellencládat, ugy a magam ré
széről Exeellenclád iránt való igazi barát
ságomról, mint Olaszországnak a szövetségi 
kormánnyal a római jegyzőkönyv alapján 
való együttműködéséről, amely

továbbra Is alapja marad a kapcsolatok
nak Olaszország és Ausztria között, 

amely Németországhoz való viszonyát újjá
alakította. Ezt az eredményt Olaszország 
kormánya és népe rokonszcnvvel üdvözli.

nyem Excellencláddal nbban, hogy a meg
egyezés az európai békét Igy biztosabbá 
teszi."

Hitler Adolf a következő táviratban vá
laszolt Schuschnigg kancellárnak:

„Exeellenclád üdvözletét a ma megkötött 
német-osztrák megegyezés alkalmából a leg- 
szivélyesebbcn viszonzoin. Az újra helyre
álló jóviszony folytán a tradicionális és a 
közös fajra visszamenő kapcsolatok Ismét 
helyreállottak és lehetővé teszik a további 
munkát mindkét német állam és az európai 
béke érdekében." 

kibékülés Ilire. Igaz, hogy ez a kibékülés 
egyrészről azt jelenti, hogy a középeurópai 
feszültséget előidéző mérgező anyag — az 
osztrák probléma — eltűnik, másrészről 
azonban attól félnek, hogy a kisanlant po
zíciója legyengül. Ezért a hivatalos kor
mánykörök végleges állásfoglalásukat azok
tól a kihatásoktól teszik függővé, amelye
ket a megállapodás Olaszországban, Len
gyelországban s mindenekelőtt a kisantant 
országaiban maga után vonz.

A német-osztrák viszony rendes mederbe 
terelése nyugtalanítja a francia közvéle
ményt abból a szempontból is, hogy

n középeurópai államok átcsoportosí
tása van küszöbön.

Ezzel Franciaország eddigi, szinte licgemo- 
niszlikus szerepe nemcsak gyengül, hanem 
könnyen bekövetkezhetik, hogv a francia 
hatalmi befolyás Középeurópában teljesen 
eltűnik. Nyugtalanítja a francia közvéle
ményt az a körülmény is, hogy a megbéké
lés Németország és Ausztria között kizárja 
ugyan az Anschlussnak erőszak utján tör
ténő végrehajtását, ezzel szemben lehetővé 
teszi, hogy békés eszközökkel

Úgynevezett hideg eljárás segítségével 
előbb-utóbb ■ csatlakozás mégis bekik 

vetkezzék.
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Ivády nagy többséggel győzött 
a vasárnapi választáson

Pásztó, julius 12.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefoniéiért- 

tése.) Vasárnap reggel nyolc órakor kezdődött 
a pásztói kerületben n szavazás Ivády Béla 
NEP-párfl és Cseresnyés Aladár független kis 
ga/dapárli jelölt között.

Hetek óta folyt a legélesebb agitáció mind
két részről, de a hangos előzmények után is n 
választás napja teljes csendben, minden remi 
7.1 varás nélkül folvt le, amint azt a független 
kisgazdapárt félhivatalos kőnyomaton lapja, h 
Magyar Tudósító Jelenti. Panasz csupán akörül 
merült fel. hogy a sznvnzals/edő küldöttség né
hány elnöke

több helyen as ellenzéki vilaailók ifyüleke- 
zési helyét ugy úllnpitottn meg, hogy nz 

nem kedvezett az ellenzéki válusaióknnk.
Gvöngyőspatakon egy juhólnt jelöltek ki gyüle
kezési helyül az ellenzék számára, ahonnan a 
községet meg kellett kerülni, hogy a szavazó- 
helyié juthassanak. Szurdokpüspökiben pedig

a temetőn keresztül kellett az ellenzékieknek 
ntvonulniok.

Egyébként már a szavazás első idejében nagy 
többséggel vezetett Ivády Béla NÉP jelölt és ez 
a többség a nap folyamán állandóan emelkedett’’ 
úgyhogy a választás sorsa már a kora délelőtti 

órákban eldöntődnek volt tekinthető. Délután 
liórom órakor már a legtöbb helyen ki is tűz
ték a zárórát.

Délután fél 5 órakor mindenütt kitűzték a 
zárórát: legkésőbbre Tar községben, Cseresz
nyés Aladár lakóhelyén. Amikor szavazók már 
ilt sem jelentkeztek, ilt is lezárták a szavazást.

A választás végeredménye:
Ivády Béla 4421
Cseresznyés Aladár 3050 szavazat.

A kerület országgyűlési képviselője tehát Ivády 
Béla lett 1.371 szavazattöbbséggel. Ivády Béla 
az esti órákban Pászlóra érkezett és személyo- 
sen vette ót a mandátumot.

Vasárnap épe!
fasiszta puccskísérlet történt 

Spanyolországban
Madrid, julius 12.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése ) Vasárnapra virradó éjszaka a 
spanyolországi Valencia városában jobbol
dali államcsínyt kíséreltek meg. A puccs 
végrehajtásának körülményei

sok Ickihletbcn hasonlítanak a két év
vel ezelőtt Bécsben történt puccshoz.

A puccskísérlet Primo (le Rivera fasiszta 
híveinek csoportjából indult. Szombaton 
este 10 órakor nagyobb fasiszta csoport be
nyomult a valenciai rádió stúdiójába.

I'.lőre szegzett revolverrel eltávolították 
a stúdió alkalmazottalt, 

bemondták a mikrofonba, hogy Primo de 
Rivera fasiszta pórija az egész országban

Nagy ünnepélyre készül Párizs 
a Bastille bevételének évfordulóján
Julius 14-én táncolni fog egész Párizs

Pária, julius 12.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) A „Qua- 

terze Juliiét", a Bastille bevételének ha
gyományos évfordulóját, ezldén a szokott
nál nagyobb és a népfront szempontjából 
kihangsulyozotlabb formák között készül 
Páris megünnepelni.

Most néhány napon át nemcsak a ,,nem
zeti fronthoz" tartozók ablakaiból lengő 
trikolorokat áztntja a szeszélyes julius Jó
voltából naponta szakadó eső, hanem a 
középületeket, autóbuszokat és a város hi
vatalos pontjait is a hdromszinü lobogó dí
szíti.

A Városháza előtt, a Bastille-en és még 
néhány nagyobb téren

a tarka lampionokkal cifrázott táne- 
parkellct

a hivatalos városi komité már felállította. 
Ezenkívül

minden kis kávéház és vendéglő meg
szervezte a maga külön egyéni lánc

parkettjét iiz utcán,
a zenekar részére szükséges emelvényről se 
feledkezvén meg.

A kormány hivatalosan is gondoskodott 
a nagy tömegek szórakoztatásáról és e cél
ból megfelelő programot dolgozott ki. így 
ingyenes előadás lesz a Chalelet színház
ban, ahol Romáin Rolland „14 Juliiét" c. 
darabját adják elő. Es az „Aríne de bu
tiéi" szabadtéri előadásában „Donfon" fog 
újraéledni.

A művészi programon kívül nem feledke
zett meg a kormány n hivatalos ünnepsé
gek megrendezéséi öl sem.

Étidén sem marad el ■ katonai felvo
nulás.

Sőt igen jelentős formát adnak ennek a 
parádénak, mely amolyan „katonai erőbeli" 
manlfestláclá lest.

Az Invalidusok Esplunade-jénnk tribün
jénél veszi kezdetét julius 14-én reggel a 
(elvonulás. Ott fog megjelenni l.cbrun el
nök, M. Diiludicr hadügyminiszter és M. 
Plerre Col légügyi miniszter társaságában.

Dalndier hadügyminiszter súlyt helyezett 
arra, hogy nemcsak a párisi garnizon vo
nuljon fel, luinetn jelen legyen a Keleti ha
tárt védő gyalogos ezredek egy-egy különít
ménye is. a motorizált ütegek és a nehéztü
zérség egv egv osztaga és a modern harcá

Siófok legtöbbet nyújt!

átvette a halaimat. A rádió egyik alkalma
zottjának sikerült a stúdióból kiosonnia és 
a rendőrséget értesítenie.

Hatalmas rendőrcsapat szállta meg a 
stúdiót, benyomult az épületbe, lefogta 

Primo de Rivera híveit.
A puccskísérlet leverése után a jobboldali 
pártok klubhelyiségei és a jobboldali újsá
gok elé hatalmas tömeg vonult, 

felgyújtották a klubokat, szerkesztősé*  
gcket, hogy Igy tüntessenek a puccsis

ták ellen.
Az egész városban tör, zúz, rombolt a cső
cselék és csak vasárnap délelőtt sikerült a 
rendet helyreállítani a katonaságnak és a 
polgárőrségnek.

szat legfontosabb tényezői is: a repülőgé 
pék. Egy egész raj fogja a felvonulás alatt 
mértani pontosságú „mozgási rajzait" a 
párisi égbe Írni.

A kormány mindenesetre szigorú Intézke
désekkel elejét óhajtja venni a most oly 
gyakran megismétlődő zavargásoknak és 

megtilt minden polgári felvonulást a 
Chiimps Elysée és környékén, az Arc 

de Trlomphe és a Concorde körül.
Ezzel szemben a „Népfront" évente ha

gyományos felvonulását ezidén is megtartja 
— de csakis előre szigorúan meghatározott 
útvonalon.

Mindkét „párt" a legjobb akarattal van 
eltelve, hogy a „köíös" nemzeti ünnepet 
semmi diszharmónia ne Zavarja. Kérdés 
csak az, hogy a pillanatnyi szenvedélyek 
nem e döntik meg a szép elhatározást?

Mándy Ilona

Eckhardt kortesutja 
a pacsai kerületben 

Pacsa, julius 12.
(A Hétfői Napló tudósítójának tclcfonjelen- 

tése.) Eckhardt Tibor, a független kisgazda
párt vezére szombaton leérkezett nagyobb kí
sérettel a parsai választókerületbe és vasár
nap reggel már félnyolc, órakor megkezdte 
körútját. Délben egy órakor a válasstókerlilet 
székhelyén, Pacsim volt nagygyűlés, amelyen 
a szakadó eső dacára is nagy tömeg gyűlt 
össze.

Eckhardt azzal kezdte beszédét, hogy at 
egész ország szeme olt van az időközi válasz
táson éa lm a magyar nép megmutatja, hogy 

a mostani rendszerrel szemben a maga 
Igasáhot körömstakadtálg ragaszkodik, 

akkor meglesz a változás a politikában. Ha 
azonban a magyar nép nem tudna helytállón! 
s enged a nyomásnak, a csábításnak, veszte
getésnek, akkor nem vesznek minket komo
lyan, de nem Is érdcmelnők meg, hogy komo
lyan vegyenek.

Ekkor a tömegből egy töldlnges fiatalem
ber k ölbek Iáit otla:

— Rálorsógl
— Bátorság kell. Igen — mondotta Eck 

hardt — a közbeszóló felé fordulva,
de nem a klllföldrdl Magyarországra be
szállított, meg nem emésztett gondola
tokra van szükség. Itt ezek a magyar lel

keket csak tévútra vezetik.
Ha valaki népi politikát akar, annak csak egy 
kötelessége van: álljon abba a táborba, ahol 
minden ellenzéki együtt van.

Beszélt ezután arról, hogy a kormány nem- 
csakhogy nem valósította meg az Ígéreteit, 
hanem az ellenkezőjét csinálta annak, amit 
ígért. Majd hangoztatta, hogy a titkos válasz
tójogra szükség van, mert a titkos választójog 
jelenti a nép számára az életet, a levegőt. Vé
gül az ellenzéki jelölt támogatására hívta fel 
a választókat.

Eckhardt délután folytatta körútját a kerü
letben és este tért vissza a fővárosba.

Antal István
a pacsai kerületben

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen
tése.) Vasárnap délelőtt Antal István dr. igaz
ságügyi államtitkár Hathó László dr. titkára 
kíséretében leutazott a pacsai kerületbe Hu- 
szovszky Lajos NEP-Jelöll támogatására. Az 
államtitkárra] együtt közel húsz NEP-képviselö

Darányi Kálmán nagy beszéde
a kecskeméti Hírős Héten

Kecskemét, julius 12.
fA Hétfői Napló tudósitójának telefonjelen

tése.) Darányi Kálmán földmivelési mi
niszter, miniszterelnök-helyettes vasárnap 
délelőtt Kecskeméten megtekintette n Hírős Hét 
kiállításait.

Kiss Endre polgármester üdvözölte a föld
mivelési minisztert, majd Ismertette a Darányi
serleg alapító-oklevelét és Pataky Ferenc dr., 
a Szőlő- és Gyümölcstermelők Egyesületének 
h.-elnöke bejelentette, hogy az idén a vándor
serleget Laczy János nyerte meg, akinek Da
rányi Kálmán adta át a vándorserleget, hosz- 
szabb beszéd kíséretében.

— Mint földmivelésügyi miniszter — mon
dotta Darányi — másodszor vagyok ma Kecs
keméten. Először akkor jöttem ide, amikor a 
várost csapások sújtották és azért, hogy a ma
gyar kormány nevében megkeressük és megta
láljuk az utat és módot, amellyel segítségére 
lehetünk e vóros kitűnő gazdáinak a nagy csa
pásban. Most olyankor jöttem, amikor

hála Istennek nincs haj a termeléssel, 
legfeljebb az éi tőkésítéssel lehet baj. Nagyon 
kedves volt, hogy ar önök kiváló polgármestere 
magasszúrnyalásu bes2Ódébon figyelmeztetett 
arra, hogy tulajdonképpen hazajöttem. Valóban 
nagyatyám szülővárosához és szülővárosának

Ti£okza£os éle£men£ő 
hajánál fogva men£e££ ki 

ké£ fuldokló nővér£
A dunai fürdés minden évben sok áldozatot 

szed és minden nyáron akadnak bátor életmen
tők is, akik tömegesen húznak ki fuldoklókat 
a folyamból. A római parton az Idén egy titok
zatos, rendkívül izmos férfi bizonyult a leg- 
bútrabb életmentőnek, aki már több embert sza
badított meg a vízbe fulladástól, de hallatlanul 
szerény és eddig még

minden alkalommal sikerült megőriznie 
Inkognltóját.

A rejtélyes férfl már valóságos legendás hős
ként szerepel a római part fürdőről között. So
kat beszélnek életmentéseiről, amelyekkel kap
csolatban a kimentetteket minden alkalommal 
szigorúan összcszidta, hogy miért vigyázatlanok
— azután eltűnt.

E héten Ismét kimentett a Dunából két fia
tal nőt a titokzatos lovag. A római part egyik 
meglehetősen elhagyott részén fürdőit a Duná
ban Nctzer Alice újpesti fiatal magántisztviselő 
nö él tizenhat éves húga. A fiatalabb Nctzer- 
lánynak egyszerre, amikor elég mélyen úsztak 
bent a folyóban,

görcs állt a lábába
és képtelen volt tovább úszni. Sikoltozni kez
dett, elvesztette lélekjelenlétét és rémületében 
nővérébe kapaszkodott, aki igu szintén nem tu
dott tovább úszni. Mindkét leány segítségért ki
áltozott, de helyzetük reménytelennek látszott
— egy teremtett lelket sem láttak a parton.

Alig tudták már a viz szilién fenntartani ma
gukat, amikor a parlinentl fák közül egyszerre 
feltűnt egy fekete-fehér csikós fürdőtrikót vi
selő férfi, meghallotta a lányok rémült kiálto
zását, a vízbe vetette magát, a Ne/zer-növérek- 
hez úszott és

a két fuldokló fiatal nőt hajuknál fogva 
úszva vilié ki a partra.

A lányok alig tértek magukhoz a kiállott Iz
galmaktól, amikor mcgmenlöjük, akinek még

Pfeifer Llpót és Éva leánya fájdalom
tól megtörve jelentik, hogy drága jó 
anyukájuk

PFEIFER LIPÓTNÉ 
szül. Somogyi Edit 

rövid szenvedés utón váratlanul itthagyta 
őket Drágánkat o hó 13-án, hétfőn déli 
I órakor a rákoskeresztúri Izraelita teme
tőben kiséijük utolsó ut|ápa

Nem mentél el tőlünk, mert szeretteii 
emléked örökkön nálunk marad.

Gyászolják édesanyja, testvérei, anyósa, 
apósa, rokonai és nagyszámú barátai. 

is megjelent a kerületben, akik különböző cso
portokra oszolva járták be a kerülethez tar
tozó harminc községet.

Antal István dr. igazságügyi államtitkár 
Hahóion mondott nagyobb beszédet, melyben 
különösen a kormánynak a gazdsági válság 
megoldása és a szociális feszültség enyhítése 
körül az elmúlt esztendők során kifejlett tévé- 
kenységét ismertette. Délben Pacsán, a kerület 
székhelyén rendezett gyűlésen szólalt fel az ál
lamtitkár és azt hangoztatta, hogy ina

az ország négy sarka politikai küzdelmek, 
Íiártcilentétek, személyi támadások és a 
egméltatlannhh politikai érdekharcok za

jától visszhangzik
és a sajtó hasábjain napról-napra soha nem 
tapasztalt hangnemben megirt személyi táma
dások látnak napvilágot.

A kormány — mondotta — nemcsak komoly 
közérdekű munkájával, de azzal is, hogy nz el- 
lene irányuló példátlanul súlyos támadások, 
rágalmak, gyanúsítások, gúnyolódások köze
pette is sziníe csodálatraméltó higgadtsággal 
tartotta meg objektivitását, tantijeiét adta az 
ország magasabb érdekei iránt való érzékének 
és respektusúnak.

földjéhez valami atavisztikus érzés fűz. A pol
gármester ur vázolta, hogyan fejlődött ki en
nek a városnak birtokpolitikája és

a város dinerében lévő kecske mutatja, 
hogy az egykori kecskelegelőből mivé tudta 

tenni a város lakossága ezt a földet.
Végül háláját és köszönetét fejezte ki a szi- 

vés fogadtatásért és azzal a kívánsággal adu. 
át a serleget Kecskemét városa legjobb barack
termelőjének, hogy ez, ha lehetséges, még 
újabb ösztönzést jelentsen arra, hogy

ezt a nemes gyümölcsöt éa ennek kultúrá
ját még Jobban kifejlesszék.

Laczy János mondott köszönetét a kitünte
tésért, majd dr. Szabó Iván, a Gazdasági Egye
sület elnöke köszönte meg a földmivelésügyi 
miniszternek a tavalyi jégkárcsapáskor nyúj
tott segítséget.

Fáy István főispán kiosztotta a dijakat a ki
állítás többi nyerteseinek, majd a barackünne
pet dr. Kiss Endre polgármester beszéde zárta 
be. Darányi Kálmán ininiszterelnökhelycttes 
felesége a délelőtt folyamán

megnyitotta a magyar asszonyok kiállí
tását.

A miniszter kíséretével Bugacon ebédelt és on
nan a délutáni órákban tért vissza a fővárosba.

meg sem köszönhették életüket, nyersen rájuk 
ripakodolt:

— Máskor pedig ne menjenek mély vízbe, ha 
ilyen rossz üszők! Es általában, nők ne /űröd- 
lenek olyan helyen, ahol kevés az emberi

A két nővér szóhoz sem juthatott, az idegen 
máris

elsietett a fürdőházak irányában
és eltűnt a leányok szeme elől. Netzer Alice és 
húga másnap fivérükkel együtt mindenfelé ke
resték megmentöjüket, hogy megköszönjék hő
siességét, de sehol sem találták.

A „szolnoki 
Dreyfuss" 
lovagias ügyei

Szolnok, julius 12.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonfelen- 

tése.) Érdekes lovagias ügyek tartják izgalom
ban napok óla Szolnok városának polgárait. 
Sárközi György dr. felfüggesztett városi kultur- 
lanácsos és az egész szolnoki vármegyei tiszti
kar állanak egymással szemben bonyolult lova
gias ügyben ellenfelekként.

Sárközi György dr. a szolnoki panamák ide
jén állandóan hangoztatta ártatlanságát. Éppen 
ezért

váratlanul jött állásától való felfüggesz
tése

és a fegyelmi eljárás megindítása A főispán! 
felfüggesztés után dr. Sárközi több Ízben nyi
latkozott a hírlapíróknak

és magát mint a „szolnoki Dreyfusst**  
aposztrofálta.

Hogy saját ártatlanságát még Jobban kidombo
rítsa, egy kávéházi beszélgetés Során kijelen
tette, hogv nemcsak a városházán, de a vár
megyeházán is vizsgálatot kellene indítani a 
belügyminiszternek. Ez a kljelcntéso az illeté
kesek fülébe jutott és ezért

dr. Szalay Szabolcs és dr. Madarász. Imre 
vármegyei főjegyzők vasárnap délután 
elégtételt kértek a felfüggesztett kitltur- 

tanácsnnktól.
Sárközi dr. Köpectl Deák György dr. ügyvédet 
és dr. Magyar Károly orvost nevezte meg se
gédjeinek. A párba (segédek tanácskozásra ül
tek össze és kimondották, hogy a dr. Sárközi 
György ellen indított fegyelmi és bűnvádi eljá' 
rások lezártáig a lovagias ügyet felfüggesztik*
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Hajnalig mulatott 
különélő feloségévol 
azután lakására sietett 
és agyonlőtte magát 

Szabóky Lajos ny. tanácsnok veiének tragédiája
Vasárnap hajnalban hat óra tájban revol

verdörrenés verte fel az Erzsébeí-körut 20. 
számú ház lakóinak nyugalmát. A házfel
ügyelő, aki éppen az udvaron tartózkodott 
megállapította, hogy a revolverdörrenés a 
II. emelet 1. számú lakásból hallatszott, 
ahol Szabóky Lajos ny. városi tanácsnok 
lakik a családjával. Felsietett a második 
emeletre, Szabókyék lakásának ajtaja nyitva 
volt, és

az előszobában, a földön fekve, nagy 
vértócsában találta Szentgyörgyi Károly 

28 esztendős magántisztviselőt, 
Szabóky vejét, aki pár perccel előbb tért 
haza. A házfelügyelő telefonhoz sietett, ér
tesítette a mentőket, de azoknak már nem 
akadt dolguk,

az öngyilkos időközben meghalt.
Rendőri bizottság szállott ki a helyszínre és 
a vizsgálat eredményeként egy megrázó élet
regény bontakozott ki a hajnali öngyilkos
ság hátterében.

Szentgyörgyi Károly erdélyi földbirtokos
családnak volt a gyermeke. Szülei korán el
haltak, rokonai nevelték fel és hosszú időn 
keresztül saját erejéből tartotta fenn ma
gát. Letette az éretségit, banktisztviselő lett, 
majd később egy magáncégnél helyezkedett 
el. A jómegjelenésü, kitűnő modorú fiatal
ember a legjobb társaságokba lett bejáratos 
és resztvett a nagy bálokon is. 1931 nyarán 
az egyik balatoni fürdőhelyen megismerke
dett Szabóky Józsával, egy nyugalmazott 
tanácsnok nevelt leányával. A család szíve
sen fogadta a fiatalembert és később, ami
kor a nyaralásból visszatértek, pesti laká
sukon is szívesen látták. Párhónapi isme- 
rettség után Szentgyörgyi megkérte Szabóky 
Józsa kezét, a nevelőszülők nem ellenezték 
a házasságot és még az ősz. folyamán egybe
keltek. Szentgyörgyi a család kedvence lett, 
a rokonok is megszerették és

éveken keresztül a házaspár a legboldo
gabb házaséletet élte:

anyagi gondoktól mentes, független életet 
biztosítottak számukra az asszony szülei.

Négy évig tartott a harmonikus házas
élet, amikor a mull év nyarán nézeteltéré
sek keletkeztek a fiatalok között, napiren
den voltak a veszekedések s egy napon 
Szentgvörgyiné eltávozott urától és egyik 
rokonához utazott. Azóta csak látogatóba 
tért vissza néhanapján az aszony az F-rzsé- 
bet-köruti lakásba. Szentgyörgyi az apósá
tól engedélyt kapott arra, hogy egyideig 
még ott lakhat és egy udvari szobát bocsá
tottak rendelkezésére. A fiatalember több
ször hangoztatta, hogy szeretné visszaállí
tani a régi jóviszonyt feleségével,

mert nem tud nélküle élni.
A tél folyamán elkeseredésében öngyilkos
ságot is akart elkövetni, de észrevették ter
vét és megakadályozták annak keresztül
vitelében.

Szentgyörgyi az utóbbi időben nem ka
pott anyagi támogatást apósától, a maga ke
resetéből kellett eltartania magát. Rövid 
ideig egv cégnél volt kisfizetéses tisztviselő, 
ezt az állását elvesztette és ezután

sokáig nem tudott elhelyezkedni.
Három héttel ezelőtt azután boldogan új
ságolta a házbelieknek, hogy sikerült újból 
állásba jutnia, ahol 80 pengőt keres ha
vonta. Amikor kérdezősködtek, hogv hol 
van tulajdonképpen alkalmazva, elpirult és 
restelkedve mondotta:

__ Ha régi ismerőseim és rokonaim meg
tudják, majd nagyot néznek,

el sem hiszik talán, hogy hova jutottam.
Többet nem akart mondani, de az isme

rősök csakhamar megtudták, hogy Szent
györgyi Károly a nyugati pályaudvarnál egy 
büffében van alkalmazva, ahol a szerepe, 
hogy a telefonra ügyel és a vendégeknek 
pénzváltásokat eszközöl. Azt is megtudtak 
az ismerősök, hogy ebben az állásban sem 
maradhat sokáig Szentgyörgyi, /5-én mar 
más váltotta volna fel a telefonkezelésben. 
Ez a körülmény is nagyon lehangolta, de

BUDAI SZÍNKÖR
Minden esto 8 órakor
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A híres parádés szereposzlásban

egyébként is egy idő óta búskomorság jelei 
mutatkoztak rajta. Állandóan hangoztatta, 
hogy felkeresi feleségét, megkéri, hogy 
térjen vissza hozzá és

ha elutasító választ ad, leszámol az 
élettel.

Szombaton délután megtudta, hogy külön 
élő felesége a Rómaifürdőben van egyik ro
konuk villájában. A cselédleánytól tudta 
ezt meg, aki éppen kikészült a Római
fürdőbe, ruhanemüeket kellett kivinnie. 
Megkérte a leányt, hogy őt is vigye magá
val, az bele is egyezett a dologba és együtt

Cél lövészek érdekes stafétája 
Magyarországon keresztül 
Gömbös Gyula díszoklevelével
Nyolc ország Teli Vilmosai mérkőznek Budapesten a nagy 
nemzetközi lövészversenyen

Nagy eseményre készülnek a magyar cél
lövészek: most ünnepli fennállásának két
száznegyvenedik évfordulóját a Budapesti 
Polgári Lövészegylet. A nagymultu, Euró- 
pa-szerte híres lövészegyesület ritka jubi
leuma alkalmából nemzetközi lövészver
senyt rendez Budapesten. Nagyban folyik 
már a verseny- megszervezése. A nemzet
közi verseny

dlszvédnöke Horthy Miklós kormányzó 
lesz,

fővédnökei József királyi herceg, József 
Ferenc királyi herceg, miniszterek, köz
életi és társadalmi előkelőségek. A nagy
szabású versenyre nyolc ország céllövészei 
érkeznek Budapestre, svájciak, olaszok, 
hollandok, franciák,

eljönnek a híres tlroli lövészek és még 
más országok képviselői Is, összesen 

körülbelül öt-hatszázan.
A Budapesti Polgári Lővészegylct jubilá

ris nemzetközi versenyén kívül még egy ér
dekes esemény van készülőben. A Hétvezér 
Lövészegylet nagyon érdekes staféta kere
tében juttat díszoklevelet , Gömbös Gyula

miniszterelnöknek. Kutyabőrre irt, remekbe 
készült antikformáju díszoklevél lesz ez, 
amely majd érdekes módon kerül a minisz
terelnökhöz:

előbb körülfutja az egész országot, 
még pedig minden elképzelhető jár

müvei.
Budapestről Indítják el a díszoklevél-stafé
tát, Pécsre repülőgép viszi, onnan autón 
megy tovább, Izsákon lovasbandérium ve
szi át és igy folytatja útját

vasúton, motorkerékpáron, csónakon, 
hintán, hajón, biciklin, szekéren, gya
logküldönccel, sőt egyik helyen kutya

fogat viszi az oklevelet.

összesen 220 magyarországi városon és 
községen visz át a staféta útja. Ezeken a 
helyeken mindenütt emlékversenyt rendez
nek a lövészek, a helyi egyesület elnöke és 
a verseny győztese tisztelete jeléül aláírja 
az oklevelet, a helyi posta és vasútállomás 
is lebélyegzi és végül igy kerül vissza Bu
dapestre, hogy a Hétvezér egyesület föl
ajánlja a miniszterelnöknek.

irtózatos erejük pusztító 
jégvihar tombolt vasárnap 
Budapesten és környékén

Diónagyságu Jégdarabok sebezték véresre az 
embereket, háztetőket sodort el, falakat döntött 
le, fákat csavart ki a vihar, amely alig félóráig 
tartott és utána kisütött a nap

Irtózatos erejű, pusztító vihar dühöngött 
vasárnap délben Budapesten és környékén. 
Félegy után néhány perccel beborult az ég, 
egyiptomi sötétség támadt, kékesfekete fel
hők borították az eget, hirtelen lehűlt a le
vegő, délnyugat felől szél támadt s néhány 
pillanat múlva

patakokban szakadt az eső és a jég, 
sok helyen, különösen a környéken, per
cekig csak száraz jég esett.

Egy-két perc alatt a fővárosban félcenti
méteres eső esett le egv négyzetméternyi te
rületre. A hirtelen folyó vizet nem bírták el 
a csatornák.

Fél Kőbányát árvízzel árasztotta el a 
fclliőszukadás,

az alacsonyabban fekvő lukasokban tizenöt
busz centiméter magasan állott a viz. A tűz
oltók összes telefonjai csengtek: kőbányaiak 
kértek szivattyúkat. A Gergely-utcából azt 
jelentették, hogy egy pincelakásban 

gyermekek vannak életveszélyben, 
mire azonnal egy őrség ment ki, azonban 
kiderült, hogy a környékbeliek ijedtükben 
hívták ki a tűzoltókat.

A strandokon tömegpánikot okozott a 
vihar.

A legsúlyosabb helyzet a lágymányosi stran
don volt. Mindenki menekült a felhőszaka
dás elöl. Vad /utds, klaMMl támadt a to- 
longásban

igen sokan Idegrohamot kaplak. A men
tőket hívták, akik két kocslvul sietek a 

helyszínre.
Mire kiértek, a vihar lecsendesedet és az

kimentek a Rómaifürdőbe. Az asszony na
gyon meglepődött, amikor férjét meglátta, 
majd vacsora után egy vendéglőbe mentek, 
ahol

cigányzene mellett mulattak és sokat 
táncoltak.

Záróra után visszatértek a villába és jóidéig 
együtt voltak még. Hajnali öt óra után 
Szentgyörgyi kisietett a villából és telefont 
keresett a környéken. Akik látták a fiatal
embert, azoknak feltűnt, hogy éjszakai jó
kedvet hirtelen ismét szomorúság váltotta 
fel. A feltűnően ideges fiatalember ugviát- 
szik ismét összeszólalkozott feleségével. 
Szentgyörgyi a legközelebbi telefonállomás
ról taxit rendelt, bevetete magát a kocsiba 
és Pestre vitette magát. Mielőtt a lakásukra 
tért volna, a kocsit leállíttatta az egyik ká
véház előtt, ahol

pár pohár konyakot ivott.
Ezután ismét tovább folytatta útját és alig 
lépett be a lakásba, talán még öt perc sem 
tellett el, amikor elkövette tragikus tettét. 

A szerencsétlen fiatalember búcsúlevelet 
nem hagyott hátra, azok azonban, akik jól 
ismerték tudják, hogy kettős oka volt ön
gyilkosságának: családi és anyagi gondok.

idegrohamot kapott nők közül egyedül csak 
Frankovics Elvira munkásnő volt rosszul, 
akit a mentők székházában téritettek esz
méletre.

A vihar a főváros környékén tombolt leg
jobban. A városszéli telepen

a házak ablakát heverte a jég, a dló- 
nagyságu jégdarabok a tetőcserepeket 
megrepeszlctték és a telep lakóinak vé

leményéi is mind elpusztultak.
A környékbeli városokban, Kispesten, Er
zsébeten, Csepelen hasonló a helyzet.

Félegy tájban porfelhő sötétitette el Kis
pesten a várost, mindenki fedél alá mene
kült aki tudott, dobpergésszerü zaj támadt: 
megeredt a jégeső. Mogyoró- és diónagy- 
ságu szemek estek

A menekülő emhereket véresre sebezték 
a jégszemek.

A jégvihar félóra hosszat tartott, utána egy- 
óráig még szakadt az eső. A vihar után 
olvan volt a város, mint a csatatér ütközet 
után.

hevert nhlakok, letörött ágak, kicsavart 
faiörzsek. elszakadt telefon- és villany

drótok hevertek mindenütt.
A Mátyás-utca 4. számú ház falát alámosta 
az utcán hegyipatakként rohanó vizár és

a húz összeomlott.
Ugyancsak Kispesten a Vas Gereben- és 

Tóth József-ulca sarkán lévő ház összedőlt. 
A Templom-utca 4. számú ház tűzfala be
omlott. A városi

fuvartclep tetejét levitte a szél és a ké
ménye Osszedült. A Llptúk-gyár hatni-

INSECTOL 
szúnyog- 
csípés ellen

a legtökéletesebb szer. A viuketés azon nai enybQi, a da 
jjanat hamar eltűnik. Tubus L— pengő

Mindenütt kapható.

más beton víztornya szintén összeom
lott a viharban.

Az ipariskola tetejét elvitte a szél. A vil
lany- és telefonvonalak megrongálódtak, a 
telefon- és villanytársaság emberei a vihar 
után órákkal még mindig a javítással és a 
hibakereséssel voltak elfoglalva.

A Wekerle-telepen hasonló a helyzet. A 
telep gyümölcsöseiben a jég száz százalékos 
kárt okozott. Pestszcnterzsébeten félóra 
hosszat tartott a jégverés,

a távbeszélőforgalom leállt, a Tinódy- 
utca 2. szánni ház összeomlott, 

szerencsére emberéletben kárt nem okozott 
a szerencsétlenség. A famunkáló gyárba 
szintén befolyt a viz. A tűzoltókat hívták ki, 
akik kiszivattyúzták a beömlő esővizet.

A távolabbi környéken hasonló károkat 
okozott a jégvihar. Mátyásföld, Rákoskeresz
túr, Rákosliget, Rákoscsaba határát 

vastag rétegben borította a jég.
A vihar után kezüket tördelő

síró emberek járták a mezőket és néz
ték a tomboló vihar pusztítását.

A kukoricát lefektette a földre, a burgonyá
nak és a répának leveleit leverte, sok helyen 
pedig a domboldalakon az egész veteményt 
elmosta.

A vihar erejére jellemző, hogy a felhő
szakadás alatt nyílt pályán robogó, zárt ab
laki! és ajtajú

vasúti kocsikba is bevert az eső, az aj 
tók előtti lépcsőn pedig több centiméter 

magas jégréteg rakódott le, 
mikor megérkeztek a budapesti pályaud
varra.

A másfélórás vihar után 
kisütött a nap 

s ekkor még mindig újabb és újabb jelen
tések érkeztek a környékbeli tűzoltóállomá
sokhoz a vihar pusztításairól.

A pestszentlőrinci állami lakótelep há
rom pavilonjának tetejét vitte le a 
szél, két épületnek pedig a fala omlott 

be.
A pestszenlőrinci Pókai-utcában a fák le
törött ágait szedte össze Faragó Ottó 12 
éves tanuló, közben véletlenül egy elszakadt 
villanydróthoz ért. Erős áramütés érte. A 
fin nyomban elvesztette eszméletét, Az 
volt a szerencséje, hogy a közelben a vil
lanyvállalat emberei dolgoztak. akik el
vágták a villanydrótot. Kihívták a mentőket, 
akik az áramütés következtében támadt 
sebeit bekötözték és kórházba szállilollák.

A közlekedésben is okozott zavarokat a 
felhőszakadás. Pestszenterzséhct és Kispest 
közötti utat a vasúti töltés mentén elöntötte 
a viz, úgy, hogy ezen az útszakaszon órák 
hosszal szünetelt a forgalom.

Halálos fürdőszerencsétlcnség
is történt a viharban. A Római-part mentén, 
a Dunában, amikor a vihar kilört, a folyó 
közepe táján úszott Fisclier Imre 16 év.*s  
szövőmunkás. Fischer Imre, aki nem volt 
jó úszó, a vízbe fulladt.

Weiser Salamont 
és barátnőjét ma 
elindították Párizsból

A Váci-utcai ékszerrablás hónapok óta 
vajúdó ügyében a legrövidebb időn belül 
szenzációs fordulat várhaló Vasárnap dél
ben ugyanis az a hir terjedt cl a főkapi
tányság bűnügyi osztályán, hogy az ékszer
rablással gyanúsított Weiser Salamont ét 
barátnőjét, a szép Richter Hildegard artis
tanőt a párisi rendőrség

hétfőn reggel útnak indítja Budapestre.
A hir nagy érdeklődést kellett, annál is 

inkább, mert hiszen Weiser Salamon és ba
rátnője kihallgatásától várja a rendőrség a 
döntő fordulatot. Alapos ugyanis a gyanú, 
sőt több bizonyíték is van arra nézve, hogy 
a kalandorpár

részes volt az ékszcrrabhíshan.
Az ő részletes pesti kihallgatásuk tehát 

ezen a héten megtörténik és ez a nagv port 
felvert iigv is vógri*  nVIIqy ÓJ><>liIr.i juthat.

Értesítés
A felsőmargitszigeti ét
termekben, kávéházban, 
csárdában, gyógyfürdőben 
már egypengős fogyasztás 
esetén megtérül a szigeti 
belépőjegy, l>a egypengős 
fogyasztási jegyet vásárol 
a hidvámnál vagy a 26-os 
autóbuszon.
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o
Rómából írják a Kisnaplónak: Érdekei 

árverés lesi csütörtökön. Két csodásán 
•*ép  és mélytüzü gyöngyszem kéről kala
pács alá. Ez a két yyönyyszcm valaha vé
kony plolinaláncra fűzve l)ute Eleonóra 
csuklóját diszitette. Kikiáltási ára 
ezer Ura.

•s

kétszáz-

o
Ragyogó ötlettel túri fogyókúrát egy ka

landornő llezzegli-Huszágh Miklós főkapi
tány lányának, Csonka I.ásziónénak a kon
tójára. Több jónevil pesti orvosnál megje
lent egy elegánsan öltözött szép fiatal 
hölgy. Csonka Lás:Ióné néven mutatkozott 
be. Az orvosok mindenütt kitüntető előzé
kenységgel és udvariassággal fogadták az 
előkelő társaságokban jól ismert nevet vi
selő hölgyet. A páciens elmondotta, hogy 
fogyókúrát tart, Injekcióra van szüksége. 
Az orvosok rendelkezésére álltak, meg
kapta at Injekciót. A két elés után a réti- 
küljébe nyalt és látható zavarral mondotta: 

Rocsdnatot kérek, most látom, otthon
felejtettem a tárcámat...

Az orvosok megnyugtatták „Csonkánét", 
semmi baj, majd elhozza, mikor légköré
it hb jön rendelésre, de azóta is várják. 
Most eznfon vehetik tudomásul: Csonka
J.dszlóné nem tart fogyókúrát, nem lár in
fekciókért, nem felejti otthon a pénztárcá
ját, szélhámosnő járkál a neve alatt.

o
Más a politika és más a szív ... Paltavi- 

elhi György örgróf politikában elég messzi 
áll Eestelics Sándor gróftól. A legfrissebb 
eljegyzési hir pedig igy hangzik: Eestelics 
Sándor fia, Miklós eljegyezte Pallavlctni 
György örgróf leányát. Thyrdt. Hamarosan 
meglesz az esküvő is, csak még egy dátu
mot várnak: pár hét múlva megszerzi a jogi 
diplomát a fiatal Eestelics gróf, akkor lesz 
u lakzi.

0
Tgynevezett ,,remek tippel” járja a pesti 

nyomdászokat egy gyanús kiadványok 
rendszeres terjesztésével foglalkozó, közis
mert pesti ember. Hitelbe akarja kinyom
tatni könyvét. A elme: Pesti Sémi-Gótha. 
Az ötlet nem rossz. Ez a könyv annál töb
bet hoz a kiadónak, mlnnél vékonyabb lesz 
és minnél kevesebb példányban jelenik meg. 
A legnagyobb anyagi sikert azonban két
ségtelenül az hozza meg a kiadónak, ha 
nem adja ki a könyvet. Illető kiadó (azt 
mondják) okos ember. Száz az egyhez, hogy 
nem is jelenik meg a könyvi

0
Gazdát cserélt az Andrdssy-ut 9d. számú 

palota. Régi tulajdonosa a sfást-kóburg- 
góihai hercegi hilblzomdny, uj úrnője: Pun 
József né.

egy tár
bár neki személy szerint 

ír ügyhót. Eszterházy János 
pápai hltbiznmány zárgondnoka 

a: alperes pedig Mader- 
nyugal mázott főszolgabíró.

©
Eszterházy Tamás gróf nevét emlegették 

e héten megint a törvényszéken 
pynlóteremben, 
alig pari lő te a; 
gróf, a f 
volt a felperes, 
spach János ...........
Eszterházy gróf arra kérte a járásbíróságot, 
hogy ürítse ki a budapesti Esxterhdzy-palo- 
tában elfoglalva tartott lakását, mert sze
rinte minden jogcím né(kűl helyezkedett el 
ebben a lakásban. Maderspach ezzel írem
ben kijelentette, jogosan költözött a palo
tába. ő a hitbizomdny birtokosának, Tamás 
gráfnak ar alkalmazottja. Igaz, hogy a hit- 
bitományra elrendelték a zárlatot, de a 
palotának as a lakása, amelyet ő elfoglalt, 
a sárlat ellenére is Tamás gróf szabad ren
delkezésére áll A járásbíróság a múltkori
ban hely tud ott a gróf keresetének, most 
azonban a törvényszék elutasította a hitbi- 
rományi gondnokot. Tamás gróf alkalma 
zott jártak adott igazat.

G
fíübdjoí eset a yardén party-ldz korsza

kából. At Ifjú orvoshdzaspdr szabályos 
nyomtatott meghívókat küldőit az Ismerő
sök ne k. Garden partyra szólt a meghívás. 
A címzettek ámultak-bdmultak, egy szűk 
terézvárosi lakásba íróit a meghívó. Cso
dálkoztak. de elmentek kitapasztalni, mi 
lesz ebből a garden pnrtgből*  Hát a kerti 
ünnep a kétszobás lakás erkélyén rajlott 
le. t kert: ne hány cserép muskátli és tHseyv 
(hordóra ualó pálma. De hiába, a divat 
»— divat ..

vi

v<
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BAKTER: Félre bajász, gyün a csók, — 
maguk má megen Pestről érkeznek, Lep
cses szomszéd!

ÖRZSI: ügy járunk mink Pest meg 
Bábabogyocsku között, akar az ingajárat, 
akit Újpestre akarnák rásózni, hurok
vágánnyal.

BAKTER: A (fenét! S az újpestiek mit 
szólnak?

LEPCSES: Hát a villanyos-igazgatót igen 
szívessen beültetnék a villanyos-székbe.

BAKTER: Ugy kell annak az Újpestnek! 
Mér választott csupa ellenzéki városatyát??

LEPCSES: Ez ippen ollan hájjá, mint 
Odíttő Kerek MArtony esete. Mer megkérte 
a jányát az a bumfordi Csulaj Káról. 
Aszongya mérhessen az öreg: „néked nem 
adom a jányomat, mer az apád kórmány- 
párli“. „Dcjszen" — monta Csulaj — „én 
nsse tudom, mi az a kórmánypárll" „A nem 
lesz semmit*',  —• vágta rá Üia'.Ő, — „én se 
tudom, mi az ellenzék, azér mégis ellenzéki 
vagyok 1“

BAKTER: Állhatatos ember az. Eccer az 
anyóssá elrontotta a gyomrát s az orvos 
áztat javallottá, hogy koplaltatni köll. 
Annak má nyócadik esztendeje, de még ma 
is koplallattya ütet.

LEPCSES: Nem buta ember, én mondom. 
BAKTER: Nono. — Hát mi újság Pesten, 

Lepcses szomszéd?
ÖRZSI: Nagy cigány háború vót. Lőcsöt 

fogtak a kupecok, oszt hegyibe, hadd igya 
be. Még a rendőröket is megszurkálták.

BAKTER; Hinnyo a szenvedésül S min 
vereketlek össze?

LEPCSES: Eztet kérdezte a mároki biró 
Is, mikor a cigánylakodalomba két halott 
vót, meg tizenhat sebesült. Ráhurrintott 
arra a kondérfótozó Csicsó Bódosra, hogy 
aszongya: „ki kert*  a veszekedést?" „Hát" 
— aszongya Csicsó — „Sztojka Lukács 
kezte, mer igen gorombán rámtámatt, hogy 
mér ütöttem agyon az Öccsit. Erre Vizsoli 
Bajka úgy vágta fültövön az apámat, hogy 
én menten belenyomtam a bicskát Gerbe 
Lázó szemlbe."

ÖRZSI: Szép kis lakodalom lehetett az! 
BAKTER: Hát arrul mit hallottak, hogy 

alanil 97 esztendős gazdag Amerikai min 
dénáron meg akarja érni a századik szüle- 
tésnaptyát?

LEPCSES: Az ám. Bizonyos 
Roczkefellcr. Három orvos van 
állandóján, oszt acoL tartyák 
lelket.

ÖRZSI: Vájjon kibírja százig?
LEPCSES: Néd csak, ü is úgy van, mint 

Torzsa BAlind a hektikájával. Igen rossz 
bűibe vót szegény, a lélek már csak hányni 
Art belé. Kérdezték tőle: „hogy van BAlind 
látva?" Aszongya: „hát a tüdőm kicsit 
beteg, de azér a doktor aszonta, ettül még 
elölhetek nyóevan esztendőt is." „Ősit 
inennyi idős Bálind bátya?" — faggatta a 
Jedző. — „Hát" — aszongya Torzsa, 
„helvenklelnc és fél."

RAKTÉR: Hanem hájjá, 
ménkű gazdag egyén

nevezet A 
mellette 

benne a

ha télleg ollan
o___ o az a Roczkefeller,

nem igen fognak ríni utána az örökössel.
ÖRZSI: Bizony réf*  ~~

gazdagnak, meg hízó«v..^..^. 
•eszik hasznát.

LEPCSES: Errül eszembe 
vény HalborfrtvAló Pele János, 
metésire az örököse, a Bócor 
csizmába ment el. ..**  ‘ , . .
— szólt rA Berka nyanya, — „nem sül ki a 
szemed, hogy a körösitapAd sírbaeresztési- 
luumiBiitiiiiiiiiniimniimiiimiinniiDiiniiniiiiiiiminimiiiraiiiiiiiiiiiiiimuiiiiiiiiiniiiiuiiiMmmiraiiwiiimiimtiiKiiiiiuiiMniiitiii

<gi mondás at, hogy 
tósertésnek hótta után

jut at a fös- 
akinek a te- 
Lidi, sárga 

„Hejnye JAnyom"

MIBEN UTAZZUNK
HOGYAN UTAZZUNK-

„Megvenném a gondjaidat, fiam*  mond
ja a férj a feleségnek, ha ai arról pa
naszkodik. hogy nem tudja, mit vigyen 
magával a nyaralóba. Pedig, higyjék el, 
uraim, hogy e« nem kis dolog: ha az asz- 
szony itthonhagyja ruháinak egy részét, 
mert nem akar a férjjel szembeszállni. az 
a baj. ha túlsókat visz magával, as pláne 
baj. Általában a nyaralás első veszeke
dése mindig a csomagolásnál kezdődik. A 
férj rendszerint sokallja a felesége ruháit.

Ml megkőnnyitjük az utazó hölgyek dol
gát és néhány hasznoa tanáccsal látjuk él 
őket. A legfontosabb: tisztában legyünk 
azzal, ott. ahová megyünk. zni a legcélsze
rűbb öltözködés. Mert más garderob kell 
a hegyekben, más a kis- és a nagy fürdő
helyen. más a tanyán és falun.

A hegyekben például nélkülözhetetlen a 
sportholmi, két három vászeDkosztum, 

höz sárga csizmát húzol!?" „Én bévül gyá
szolok" — monta Lidi. — „Tán a szí
vedbe" — tamáskodott a nyanya. — „Nem 
a" — aszonta a jány, — „hanem a sárga 
csizmába hévül fekete harisnyát viselek."

ÖRZSI: Hászc nézze, halottakrú vagy jól, 
vagy rosszat, de az a Pele János megpuk
kadt mérglbe, hogy a vagyonát nem viheti 
magával a másvilágra.

BAKTER: Ollan vót az. —. Hát abbul mi 
Igaz, hogy az Amerikába akkora nagy 
sáskajárás vót?

ÖRZSI: Az ám hájjá. Még a száranni ki
tett fehérneműt is megették a sáskák.

LEPCSES: Nálunk is vót eccer illen bal
esemény. Annak a fiatal Bazsalik Vincének 
egy óvatlan percbe megette a teheny a zöd 
kalaplyát. Persze szalattak a baromdoktor
hoz, aki osztán hajtót adott be a Riskának. 
Hát Isze senkise állíthattya, hogy akad 
ollan teheny, akinek a bendője tanút kala
posmester vóna, minekfoltán a napvilágra 
kerűt tökfödőt akárhogy mosogatta-vasal- 
gatta az öreg Bazsalikné, bizony igen 
refonya formája lett. Dünnyögött is a 
Vince legény, mikor vasárnap templomba 
készülődött, hogy aszongya: „ídesanyám 
hájjá, csak nem jó ez a kalap!" „Nem jó a 
köröszlanyád térgye" — mérgelődött az 
Öregasszony, — „ha nem lenne jó, a 
tehenvnek se ízlett vóna!"

ÖRZSI: Igaza is vót. A férfiember mingyá 
hagyigálná a pézt uj kalapra. Azér is gyűl
lek össze Pesten az asszonyok vagy ezeren, 
a világ minden sarkábul, hogy rendre ok
tassák a férfinépet.

BAKTER: No csak. Oszt hogyan akarják 
csinálni?

LEPCSES: Mint a nagypatácsi asszo
nyok. Azok eccer elhatározták, hogy addig 
nem részesíttik a férjüket a szerelmi oda
adásban, amíg a politikába úgy nem tesz
nek, ahogy a feleségeik kívánnyák. No, egv 
nap a kösségi bába megpillantja messziről, 
hogy Komótos Kiss Andrásné mellül föl- 
kászolódik e' férfi ember az erdőszéli pá- 
zsitml, oszt beballag a fák közé. „Ajj te 
cudar" — támatt rója a bába a menyecs
kére, mikor odaért — „hát eddig tartott a 
fogadkozás?" „Ejnye, mit képzel rullam?" 
— pattogott Komótosné, — „iszen nem az 
uram vót, hanem a szomszédasszony férje!"

ÖRZSI: Fogadkozás nélkül is le szokott 
az telepenni az arrajáró férfiemberrel. •— 
Oszt mehetnénk is aptya.

BAKTER: Csak még aztat mongyAk meg. 
valóság vóna az, hogy odaföl Pesten e' 
mezteleny szoborra fügefalevelet ragasz
tanak?

ÖRZSI: Igen, mer arrafelé sok kisgyer
mek jár.

LEPCSES: Ezen csak nevetni tud az em
ber, Tuggya hájjá, odaát Pücökfalván van 
az a Terebes Márt, aki abbul él, hogy kész- 
pézflzclés ellenében szerelmi eljárásba bo
csátkozik a helbéli legénységgel. Hát ez az 
ócsó jány egy nap fördött a patakba, oszt 
arragyütt a Zsinatosék négyesztendős Pali 
fia. Persze a mezteleny Már! maga elé 
kapta a két kézit, punktossan oda, ahova a 
pesti pógármester részirül a fügefalevél 
vóna ragasztandó. Az Ártatlan gyermek 
mekkérdezte: „mér teszi oda a kerít, MAri 
néni?" „Azér" — monta a jAny — „mer 
nem akarom, hogy lássad, mivel e*  csúnya 
kelés van ottan.' „Mi a fene" — aszongya 
Palkó — „pont a megélhetéain?" — No, 
Istennek ajállom.

• • •

nyári pulóverekkel, színes blúzokkal, a 
lapossarku cipő és a sapka. Ide inkább 
melegebb holmit s nem nyári „lengesége- 
két vigyünk magunkkal; itt sokkal fon
tosabb a flanelt pizsama, mint a short. 
A praktikus holmikon felüt azonban ok
vetlen szükséges két estélgiruha is. mert 
ha egész nap a hölgyek cl is felejtkeznek 
a divatról, estére a nagy sportholelek 
rendszerint megtelnek táncolókkal és hó
dítani akaró szép, elegáns asszonyokkal.

Már egészen más ruhatára van a mon
dom fürdőhelyen nyaraló hölgynek szük
sége. Itt nélkülözhetetlen legalább 2—3 
fürdőtrikó. 3—4 short (mindegyik annyira 
különbözzön egymástól. hogy még unoka
testvérnek se lehessen őket mondani), to
vábbá egy dressing gown. egv elegáns 
satin pizsama Es minden fürdótoaletthez 
más más ..Jejdist" szükséges. Az egyikhez 
baboskeadő, a másikhoz habos szallag a

Dili ELBm. OHBEmil
váltea az állomásokon vagy utazási Irodákban

balesetbiztosítását

sikk. De a sild és gummirozott szallng 
sem csúnya. Estére pedig ajánlatos jó- 
néhány grandtoilettet-et elvinni. Itt min
den este áll a tánc —« virradatig és a tár
saság hölgytagjai bizony gyorsan meg
szólják a kevés ruhával rendelkező barát
nőiket. (Ezt pedig egy nő sem bírja el.)

Kisebb nyaralóban, vagy pláne falun a 
legfontosabb, úgyszólván egyetlen hasz
nálható ruhadarab a dirndli. Nehogy vala
kinek eszébe jusson tanyára vagy falura 
shortot vinnil Még a tehenek is nagyobb 
szemeket meresztenének rájuk, nem 
szólva a borjukról, amelyek bizton uj 
kapunak néznék a shorlos nőt.

(Dr. Dévalné Erdős Böske)

A Hétfői Napló elsőnek fogja túkékoztatul 
a magyar közönséget a stockholmi Európá
ba jnokság végeredményéről. Az érdekes hely, 
színi riportot Darvas Róbert, a magyar re
prezentatív csapat tagja jövő vasárnap adja 
le telefonon Stockholmból.

♦
Az utrakelő magyar csapat búcsúztatá

sán dr. Szigethy Pál, a Bridge Szövetség 
titkára bejelentette, hogy a szövetség kéré
sére Liber Endre alpolgármester a fővároi 
odaadó támogatását Ígérte a jövő évben 
Budapesten megtartandó Európa-bajnok- 
ság megrendezéséhez.

♦
A magyar csapat remek hangulatban in

dult Stockholmba. Még azt is a győzelem 
előjelének tekintették, hogy a csapatkapi
tánynak, Cohen Rafaelnek zsebében beszál
lás közben összetört egy ásványvizes üveg 
és a bridgebajnok nadrágja csuromvizes 
lett. Az örvendetes esemény hatása alatt 
Cohen Rafael kikiabált a vasúti kocsi abla
kán:

— Most már biztos, hogy ax első három 
helg valamelyikén fogunk végezni! fli

*
Feladvány

♦ B.10,6,4
9 8,7
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Kör as adat Dél négyet fit a legjobb ellenjáték 
mellett.

♦
Az Unió Lawn Tennlsz Club elsőosztályu 

csapata a csehszlovák bridge-szövetség meghí
vására augusztus 14-én és 15-én Pöstyénben 
nemzetközi bridg:versenyen vesz részt.

A rendőrség sürgős 
óvintézkedései 
a Margithidon 

A Margithid legújabb halálos áldozatának ki
létét még nem tudta megállapítani a rendőr
ség. Bár az összes lapok megírták az esetet és 
a rádióban is közölték a halálos szerencsétlen
séget, eddig még senki sem jelentkezett a 
rendőrségen, aki hoizátartoiőjAt vélte volna 
felismerni ai Aldoiatban.

A rendőrség, amely teljes ertllvel folytatja 
a nyomozást, vasárnap délelőtt megbeszélést 
tartott, amelyen a margithidi sorozatos szeren
csétlenségek kapcsán

a legszigorúbb intézkedések sürgős keresz
tülvitelét hntározta el.

Az értekezlet utón még vasárnap közölték a 
híd átalakítási munkálatait végző vállalkozók
kal, hogy már hétfőn reggel kötelesek

a híd veazélyeztetett pontjainak ■ bedeaa- 
kásását kemztülvlnnl,

azoakivül figyelmeztető táblákat kell elhelyez
niük a hid és az aluljáró több helyén és egyéb 
óvintézkedéseket is kell foganatositaniok.

A főkapitányságon remélik, hogy az újabb 
szigorú elövigyázatoss.<gt Intézkedésekkel sí

ikéről elejét venni ennak, hogy a jövőben ha*  
|sonló sierencsétUnség történhessék a hídon. .
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Ellenállásra készül az ügyvédség 
a peres eljárásról szóló 
uj törvényjavaslattal szemben 

Holnapra sürgősen összehívták a Budapesti Ügyvédi Kamara tisztikarát
A magyar jogásztársadalomnak, főkép

pen a budapesti ügyvédségnek vasárnap 
egyetlen témája volt: polgári peres és nem 
peres eljárás módosításáról szóló törvény
javaslat tervezete, amelyet az igazságügy
miniszter véleményezésért elküldött az ügy
védi kamráknak. A tervezet főbb pontjai n 
következők: megszigorítják a fellebbezési 
lehetőségeket és sok esetben megszüntetik 
a három fórumot. A szegényjogot ezentúl 
nem biróság, hanem háromtagú bizottság 
adja. A szegényjogosok tiz százalékot tizei
nek bírói illeték címén. A pervesztes nem
csak perköltségek fizetésére, de kártérítésre 
is kötelezhető és

a bíróság a peres fél jogi képviselőjét 
is elmarasztalhatja a költségekben.

A konok perlekedő ezután 1000 pengőig ter
jedhető pénzbírsággal sújtható.

Érthető izgalmat keltett az ügyvédség kö
rében a tervezet. A Hétfői Napló munka
társa a budapesti jogásztársadalom néhány 
ismert tagjához kérdést intézett, hogy mi a 
véleménye a tervezetről. Az alábbi érdekes 
válaszokat kaptuk:

ÁCS JENŐ (budapesti) a Budapesti 
Ügyvédi Kamara titkára

a következőkben foglalta össze a tervezetről 
Való véleményét:

— Van néhány intézkedés a tervezetben, 
amely a jogkereső közönség érdekeit való
ban szolgálja. Ilyen, hogy a nem fellebbez
hető értékhatást, amely eddig 200 pengő 
Volt, leszállítja 100 pengőre. A társasbirás- 
kodást a tervezet a törvényszéken vissza
állítja, ami feltétlenül az igazságszolgáltatás 
megerősítését jelenti. A járásbíróság érték
halárát leszállítják 3000 pengőről 2000-re. 
Ez az intézkedés is számol a változott vi
szonyokkal.

— Van azonban néhány olyan része is a 
tervezetnek, amely sérti a jogkereső közön
ség és az ügyvédség érdekeit. Ilyen az az 
intézkedés, amely kevesbíti a fórumokat. 
Nincs kizárva azonban, hogy ez is hasznos
nak fog bizonyulni, azáltal, hogy megrövi
díti a perek tartamát és olcsóbbá teszi a 
pereskedést.

GAÁIl VILMOS nyugalmazott kúriai 
bíró

a következő kritikát mondta a tervezetről:
— Semmi körülmények között nem he

lyeslem, hogy a mai átmeneti időszakban 
akarják megvalósítani a kétfoku fellebbe
zést. A három fórum jogegységi szempont
ból is szükséges. Ez az ősi fejlődésnek ered
ménye és

az egész modern világban — Francia
ország kivételével — megvan a három 

fórum.
Ilyen próbálkozásra nem alkalmas a mos

tani idő, amikor gazdasági bajokkal küz

dünk. Sokszor van szükség rendkívüli sza
bályokra. Ezeknek alkotását nem szabad 
elvonni a legmagasabb fórumtól. Még egy 
körülmény szól a régi állapot mellett: nincs 
polgári törvénykönyvünk, nincsenek statió 
jogszabályaink, a bírónak saját erkölcse, 
jogérzéke és méltányossága alapján kell 
sokszor felállítani a kötelmi jogszabályokat. 
Ezért is helyes, ha azt a legmagasabb fó
rumhoz koncentráljuk.

— Igaza van az igazságügyminiszternek 
abban, hogy sok könnyelmű per folyik, A 
statisztika azt bizonyítja, hogy a Kúria az 
alsóbb bíróságok Ítéleteinek 60—70 százalé
kát helybenhagyja. Megértem, hogy az igaz- 
ságügyininiszter gondoskodni akar a köny- 
nyelinü pereskedés megszüntetéséről, de

erre nem az a megfelelő eszköz, hogy 
az ügyvédet vonják felelősségre és kö

telezzék kártérítésre.
Vannak szabályaink, amelyek a „patvár

kod ást “ a könnyelmű pereskedést büntetik, 
alkalmazzák inkább ezeket.

KADOSA MARCELL, az ügyvédek füg
getlen pártjának elnöke 

az alábbiakban bírálja a tervezetet:
— A perrendtartás novellájának terveze

tén rajta van a világhírű jelzés: „Madc in 
Germany." Amikor mind tökéletesebbé tet
tük igazságszolgáltatásunkat, akkor is a 
németektől tanultunk és most is ők a mes
tereink. amikor minden uj törvényjavaslat 
a ráncbaszedés tendenciáját mutatja. A 
mostani tervezet a perelni akarókat és ügy
védeiket óhajtja ráncbaszedni. Ha törvény- 
nyé válik, akkor nem csupán a per elvesz
tésének lehetősége fenyegeti a felperest és 
azt is, aki védekezik, hanem

a kártérítés veszélye Is leselkedik rá, 
az ügyvédre pedig az a büntetés, hogy a 
perköltségekben öt is elmarasztalják. Ahe
lyett, hogy az állam szeretettel bocsátana a 
maga igazságszolgáltatási aparátusát min
denki rendelkezésére és nem venné tragiku
san a patvarkodók és kverulánsok zaklatá
sait, ahelyett egész igazságszolgáltatási szer
vezetét az ezek ellen való védekezésre állítja 
be és ennek érdekében óriási erkölcsi érde
keket áldoz fel, amikor

nehezebbé és veszélyes próbálkozássá 
akarja tenni a jogkeresést.

A szegényjogot a végletekig megszorítja, a 
fellebbviteli lehetőséget megszünteti, az ügy
védeket bátortalanokká teszi és a Kúria 
végső bölcsességének igénybevételét a gaz
dagok privilégiumává változtatja.

— Bizonyos vagyok benne, hogy az ügy
védek kamaráik utján

a legélesebb ellenállást fogják tanúsí
tani az ellen, hogy ebből a tervezetből 

törvény legyen.
Bizonyára segíteni fogják őket a polgárok

érdekei és jogai felett őrködő többi egyesü
lések is, amelyek át fogják látni a tervezet
ben rejlő veszedelmeket.

VEKERDY GÉZA kamarai választmányi 
tag

a következőket mondta:
— Nagy megdöbbenéssel állapítom meg, 

hogy a tervezet ahelyett, hogy segítene a 
rendkívül súlyos helyzetben lévő ügyvéde
ken, ismét vág rajtuk egyet és ismét nehe
zebbé teszi megélhetésüket. Példátlanul szi
gorú része a tervezetnek az, amely lehetővé, 
teszi, hogy ügyvédeket a költségekben el--w t-

Felborult a pacienshez 
siető orvos autója
Agyrázkódással szanatóriumba 
szállították dr. Bense Lajost

Rense Lajos dr. orvos Horthy Miklós-ut 
138. számú házban lévő lakásán vasárnapra 
virradó éjszaka megszólalt a telefon. Egy 
uriasszony jelentkezett, ijedt hangon mon
dotta, hogy az ura hirtelen megbetegedett és 

kérte az orvost, hogy azonual jöjjön az 
Albert-utca 88. számú házba, a laká

sukra.
Az orvos nyomban felöltözött, taxit ren 

delt és elindult, hogy segítségére legyen a 
betegnek. Útközben egy kis utcán haladtak 
át. Ennek az utcának egyik oldalát árok 
szegélyezi,

az autó árokbafordult,
az üvegablak betört és a széthulló üvegcse
repek dr. Bense arcát, orrát megsebezték, 
azonkívül kisebb agyrázkódást is szenve
dett. A sofőrnek jelentéktelen sérüléseken 
kívül komolyabb baja nem történt és

Mesebeli keleti városrész
épül a Rózsadombon

Gül-Baba fürdője köré tervezett moha
medán mecset és hotel terve elérkezett a 
megvalósulás stádiumába. Az építkezéshez 
szükséges tőkét

a világ mohamedánjai már összeadták.
A budapesti mohamedánok papja, Húszéin 
Ilii mi főmufti, aki hónapokkal ezelőtt Ke
letre utazott, hogy az építkezéshez szüksé
ges tőkét összegyűjtse, most hazafelé tart. 

_______________5
marasztaljanak. A tervezet az ügyvédi érde
keket figyelmen kivül hagyja,

a védekezés és a védelem szabadságát 
rendkívüli módon megnehezíti

azzal, hogy ezer pengőig terjedhető pénz
bírságot róhatnak az ügyvédre.

— Az egész magyar ügyvédség körében 
általános megdöbbenést és felháborodást 
keltett a tervezet. Felmerül az a kérdés Is, 
hogyan állapítják meg, ki a makacs perle
kedő? A helyzetet teljesen megváltoztatja, 
hogy az ügyvédet is meg lehet bírságolni.

♦
A tervezet ügyében a Budapesti ügyvédi 

Kamara
holnapra, keddre összehívta a tiszti

kart,
amelynek értekezlete dönt a további teen
dőkről. Nyilván összehívják ezután a vá
lasztmányt, majd rendkívüli közgyűlésen 
szövegezik meg a fővárosi ügyvédségnek a 
tervezettel kapcsolatos kritikáját. Szeptem
ber 30-ig kell az ügyvédség állásfoglalását 
az igazságügyminiszterhez eljuttatni.

ő értesítette a mentőket a szerencsétlenség
ről. A mentők rövidesen megérkeztek.

Bekötözték dr. Bense sérülését,
majd az Erf/-szanatóriumba szállították.

Orvosi körökben nagy részvéttel beszél
nek az orvos szerencsétlenségéről és külö
nösen kiemelik, hogly

dr. Bense a legönfeláldozóbb fiatal or
vosok közé tartozik.

Vele történt meg pár hónappal ezelőtt, hogy 
amikor Budafokon vendégségben volt és 
hallotta, hogy a szomszédban egy fiatalem
ber a kútba esett, gondolkodás nélkül a 
szerencsétlenség színhelyére rohant,

saját élete kockáztatásával leereszke
dett a kútba

és onnan kimentette a halál torkában lévő 
embert.

Több mint két millió pengőt
lesz ki az az összeg, amit útja során össze
gyűjtött. A pénzt inár el is helyezték egy 
zürichi bankban.

A pénz összeadól között szerepel Buda
pest régi Ismerőse és barátja, a kapul- 

tarui maharadzsa Is, 
aki már több Ízben hosszabb időt töltött a 
magyar fővárosban.

Nyári ruhaanyagaink
i

1 méter
mosódelén vagy kékfestő....

1 méter
.56

mosó muszlin vagy 
butorkarton vagy 
ruhaműselyem------------

1 méter
lenvászon ruhára 
pettyes „Sevilla" 
..Fllstra" ruhára

3 méter

és kompiéra vagy 
ás nem györödö 
vagy pongyolára

.78
1.58

Seíi/efn-a^ziá^utilcanaz 1. emeleten

j.45

].88

2-38

1 méter
krepdesln, bármely szinben____

1 méter
mintás krepdesin, vagy egyszinü 
marokén, óriási választékban —

1 méter
divatos imprimé, különleges pikó 
vagy taft, ruhára, blúzra-------

1 méter

férfiöltönyszövet teljes Öltönyre, kiváló 
minőségi! freskó és divatos kamgarn, 
ára összesen........................... ............

nehéz minőségű „Gloque", ,Fla- I
misol“ vagy „Crepón" rúnára, / •' 
kompiéra------------------------------------ M

Fenti anyagok m'nd kiváló mflselvem’onülból.

EZEN ANYAGOKBÓL KÍVÁNSÁGRA VIDÉKRE MINTÁKAT KÜLDÜNK

i

Rákóczi-ut
72-74
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KÖZGAZDASÁG
Döntés előtt

a minimális munkabérek 
ügye a pamutiparban

A pincérek kívánságai Is hamarosan orvosoltatnak
Jólinforinált helyről szerzett értesüléseink 

szerint ezen a héten megkezdi munkáját a 
pumutiparra vonutkozólag a minimális 
munkabérek megállapítására megalakult bi
zottság, amelynek adatgyűjtése már teljesen 
befejeződött és igy semmi akadálya nincs 
•niiíik, hogy

a bizottság állási foglaljon éa döntsön a 
pamutipiir terén a minimális munka

bérek ügyében.
A pamutipari munkások minimális mun

kabérének meg. Ilapitúsu után sor kerül
n textilipar többi szakmáinak minimális 

munkabér-inegállupitására is, 
amint különben a nyomdaiparban Is a leg
rövidebb idő alatt meg fog alakulni a mini
mális inunkabérmegáilapitó bizottság, mi
után az nrra hivatott nyomdászipari érdek
képviseletek mér megejtették a Jelöléseket 
a bizottságba, úgyhogy ennek a bizottság
nak kinevezése a legközelebbi Jövőben meg
történik és utána a bizottság meg Is kezdheti 
mu nkásságát.

A borravaló-rendszer eltörlésével a ven
déglátó iparok alkalmazottai különböző 
gyűléseket tartottak, amelyeken állást fog

Elkészült az ipartörvény 
végrehajtási utasítása 
Intézkedés a kereskedők 
és iparosok munkaterü
letének határairól

Az ipartlgyi minisztériumban elkészült az 
Ipartörvény végrehajtási utasítása, anusly ezen 
a héten meg fog jelenni a hivatalos lapban.

A végrehajtási utasítás három szempontot 
akar megoldani és pedig az

IparoMárMididom erkölcsi és szellemi szín
vonalának emelését, a munkaterületek 
megvédéséi és az Ipari érdekképviseletek 

továbbfejlesztését.
A miniszter az összes érdekelt szervekkel, az 
iparkamarával és az ipartestületiéi letárgyalta 
ezeknek a problémáknak a részleteit és az Igy 
kialakult véleményeknek az eredménye a most 
megjelenő végrehajtási utasítás.

Egyik legfontosabb része az iparosok sérel
meinek a munkaterületek elválasztásának a 
kérdése, mert etckinletben állandósult a kon- 
troverzia az egyes kereskedelmi ágazatok és 

nz iparosok között. A végrehajtási utasítás 
gondoskodik arról, hogy

mindkét fél érdekelnek szem előtt tartá
sával én a méltányossági szempontok fi
gyelembevételével az Iparosok sérelmei 

nrvosoltsssnniik,
amellett, hogy bizonyos mértékű türelmi időt 
Bd a szétválasztással kapcsolatos kérdésekben.

Magyarország és Svájc közölt elvi megálla 
podés jött létre arra vonatkozólag, hogy Svájc 
ez év végéig másfélmillió métermázsa búzát vesz 
al tőlünk. Ennek az elvi megállapodásnak rész- 

leláruvalására ma, hétfőn utazik ki Nickl 
Alfréd meghatalmazott miniszter vezetésével a 
magyar kormány delegációja, hogy a svájci il
letékes körökkel perfektuálja részletesen a 
megegyezést. Előreláthatólag a delegáció mun
kája igénybe fogja venni az egész hetet, mig a 
buiasznlliimányok Svájc feló indítása a kora 
ősszel már megkezdődik.

♦
A kereskedelmi miniszter most döntött a gráci 

országút veszprém-rábafüzesl magyarországi út
szakaszának vállalatba adásáról. Az útépítési 
munka nz ősz folyamán megindul, a jövő év
ben befejezést nyer, úgyhogy a jövő évi turista- 
szerűm a már az eddigi tervek szerint átadják 
ezt az útszakaszt a forgalomnak.

♦
Légvédelmi pavillnnt építenek a Miskolci 

'Héten. A Budapesti Nemzetközi Vásárnak 
elsőrangú érdekessége, nagy szenzációja volt a 
légvédelmi kiállítás. Azt a légvédelmi pavlllont, 
amelv a kiállításon leginkább magára vonta a 
figyelmet, felépítik a Miskolci Hétre is. A mis
kolci izr. tanítóképző intézel udvarán és folyo
sóin rendezik meg a légvédelmi kiállítást. A 
város csütörtöki közgyűlése 7000 pengőt szava
zott meg a légvédelmi pavlllon felépítésére, az 
építkezési munkálatokat már meg is kezdték 
és gy.us tempóban folytatják. A pavlllon be
rendezésében és felszerelésében tökéletes mása 
lesz a Budapesti Nemzetközi Vásár légvédelmi 
pavillonjának. Felszerelik mindén eszközzel, 
technikai berendezéssel, ami csak a tökéletes 
légvédelemhez szükséges Minden remény meg
van arra, hogv idegenforgalmi szenzációt fog a 
pavlllon jelenteni és n vendégek százait fogja 
e látványosság egymagában Is Miskolcra csábí
tani.

★

A PMnix-alkalmazottat kérelmeit tár
gyalta a Magánalkalmacottak Nemzeti Szövet 
•égé elnöki tanácsa péntek esti rendkívüli ülé

laltak a mostani helyzetre vonatkozólag és 
egyértelműié# sürgették a kereskedelmi kor
mánynál ugy a kávéházi, mint az éttermi 
alkalmazottak a vendéglátó iparban is a mi
nimális munkabérek megállapítását.

Beavatott helyen a pincérek mozgalmára 
vonatkozólag azt a felvilágosítást kaptuk, 
hogy

a kereskedelmi minisztérium részéről 
az adatok gyűjtése folyamatban van 

és amint a beérkezett különböző adatokból 
lehetséges lesz tiszta képet alkotni a ven
déglátó ipar alkalmazottainak kívánságairól, 
a kereskedelmi miniszter nyomban intéz
kedni fog, hogy

a kávéházi és éttermi alkalmazottak mi
nimális munkabére is rendezést nyer

jen.
Erre vonatkozólag különben utalás történt 
annakidején abban a rendeletben is, amely- 
lyel a kereskedelmi kormány a borravaló
rendszert megszüntette, A cél mindenesetre 
az, hogy ezen a téren az összes érdekellek 
szempontjainak flgyelembevétclévet mielőbb 
nyugalmi állapot teremtették.

sén. Dőry Ervin, Gaup József és Jakobi Zoltán 
felszólalásai után az elnöki tanács egyhangúan 
megdöbbenéssel állapította meg, hogy a ki
bocsátott rendelet az alkalmazottak legsúlyo
sabb sérelmével és Jogfosztásával Járt. A szö
vetség el fog járni a sérelmek enyhítése érde
kében.

♦
A Kecskeméti gyümölcaenportkongresszust 

ma hétfőn éjszaka tartják meg.
★

A nyári szezónvégi árusítások Budapesten 
augusztus 3-tól augusztus 12-ig, a szegedi ka
marai körzetben julius 27-től augusztus 8-ig, a 
miskolci körzetben Julius 28-tól augusztus 1-ig, 
n debreceni körzetben pedig julius 27-töl augusz. 
tus 10-ig tartanak

A miskolci ipari kiállítást és vásárt augusz
tus 2-án nyitják meg. *

A XI. Nemzetközi Szőrmeaukciót vasárnap 
kezdték meg Leningradban. Nagy érdeklődés 
mutatkozik a kék és fehér róka, hermelin, mó
kus, coboly és nyestprémek iránt.

♦
Jugoszláviából ezen a héten 16-án érkezik 

Budapestre a kereskedelmi delegáció a fakon- 
tingens-megállapodás perfektuálása céljából.

*
A magyar román fizetési egyezmény módosí

tása tárgyában, valamint a kompenzációs for
galmat gátló nehézségek megszüntetésének meg
vitatása céljából ankétet hivott egybe a keres
kedelmi minisztérium és ennek döntése után 
még e héten Budapestre utazik a magyar dele
gáció, az egyezmény alkalmazása körül felme
rült vitás kérdések rendezése végett.

♦
Az Anker Biztosító magyarországi igaz

gatósága átvette a Phönix szervezetének Jelen
tékeny részét és a szervező apparátus legérté
kesebb elemeit. Ezzel kapcsolatban kiépíti az 
Anker belső adminisztrációját, mert feltehető, 
hogy a Phönix-szervczet átvételével kapcsolat
ban uj fejlődésnek indul ez a régi biztositó. 
Az élet-osztály élére az Anker Bálint Elemér 
dr.-t, a Phönix matematikai osztályának eddigi 
vezetőjét szerződtette, aki nemcsak szakmai 
körökhen, de az ország határain túl is nagy 
tekintélynek és szimpátiának örvend.

*
A dunaparti gyorsvasul ügyében komoly tár- 

gyalfaok Indultak meg. A gyorsvasutat az óbu
dai hídtól a Boráros-téri Horthy Miklós hídig 
tervezik és a mai viaduktban építenék fel, ugy 
hogy a gyorsvasut zárt, földalatti vasutszerü 
biztos pályán Járhatna.

♦
A tüzifaforgalom további szabályozására, Il

letve szabaddátételérc vonatkozó döntést a kor
mány még ebben a hónapban hozza nyilvános
ságra. A legutóbbi készlclbejelenlések feldol
gozása alapján, az 1935—1936 évi döntési! tűzi
fából 100.000 vágón készlet van Magyarorszá-

utcai árusításának 14 napra 
történi betiltása elytán 
Julius hó 32-lg csak

A Phőnlt életbiztosító társaság magyar
országi üzletköréhez tartozó életbiztosítások 
átvételére és lebonyolítására t,Vnllas“, a 
Phönix magyarországi életbiztosításait lebo
nyolító r.-t. cég alatt alakult részvénytársa
ság folyó hó 11-én tartotta alakuló közgyű
lését a Pénzintézeti Központ üléstermében 
A közgyűlés az alapszabályok megállapítása 
éa a társaság megalakulásának kimondása 
után n« igazgatóság tagjaivá megválasztotta: 
Erhardt Dezsői, Fésűs Bélát, Gönczi Sán
dort, Hausner Károlyt. Scherer Dezső dr.-t, 
Sebestyén Benőt és Vitetek Andrást. A fel- 
üffyelflbizottsAg tagjaivá: Bárdos Ferencet, 
Méri Emil dr.-t, Szirtes Fülöpöt és Tarján

dohánytőisdékben 
és pályaudvarokon 

kapható
Vagya meg vagy fizessen elő
14 napra 60 fillérért 

a fOggellen, bátor, gerinces polgárság lapjára a

Nándort választották meg. Az igazgatóság el
nökévé Hautner Károlyt, az Első Magyar 
Általános Biztosító Társaság vezértitkárát 
választotta meg. Az uj részvénytársaság, 
amely uj üzletek kötésével nem foglalkozik, 
a Phönix magyarországi élelbiztoiitási állo
mányát a múlt hó 27-én megjelent 4040/1936. 
M. E. sz. kormányrendelet Intézkedései alap
ján fogja átvenni és lebonyolítani.

♦
Szolnokon nngy közraktárt fognak építeni és 

ugyancsak Szolnokon van tervbe véve az uj 
müselyemgyár felépítése.

♦
A nagy nemzetközi bőr- és cípővásárt ez év

ben Is Londonban tartják meg október 5 és 9 
között.

♦
Még ebben a hónapban megkezdik a Cegléd 

feló vezető ut pestszentlőrinci szakaszának, a

A negyvenhárom éves
asszony hiúsága

Elhagyta az ura, mert fiatalító orvosi műtétet végeztetett magán
Jár-e tartásdlf a feleségnek, akt férje bele

egyezése nélkül műtétet végeztetett magán? 
Erről a fogas kérdésről kellett döntenie a já
rásbíróságnak.

B. Lajos budapesti kereskedő felesége 
havi négyszáz pengő tartásdij megítéléséért 

pert Indított férje ellen. Az asszony kereseté
ben előadta, hogy férje minden jogos ok nél
kül hagyta ott.

üres kifogásokat és ürügyeket keresett, 
hogy házasságát felbonthassa és őt elhagy
hassa.

— Mindezt tizenötesztendei boldog házas
élet ulán tette velem a férjem és ma legkét- 
ségbeejtöbb helyzetben vagyok, egyetlen fillér 
nélkül állok, férjem pedig nem akar gondos
kodni rólam — hangzott az asszony keresete.

A műtét sikerült, 
a házasság felborult

A férj meglepő védekezést terjesztett a bí
róság elé és ezeket adta elő:

— üres kifogásokról, ürügyekről beszél a 
feleségem, holott nekem

alapos okom volt arra, hogy elhagyjam őt.
Tizenöt évig valóban boldog, kiegyensúlyo

zott házaséletet éltünk és semmi sem zavarta 
házasságunk harmóniáját. De most, tizenöt év 
után feleségem ugy viselkedett, ahogy egy 
korrekt asszony nem viselkedik: mialatt én 
üzleti ügyben hetekig külföldön jártam,

ő befeküdt egy budapesti szanatórlnmba 
s műtétet végeztetett magán, ügynevezett 

fiatalító műtéten esett keresztül.
Negyvenhároméves asszony létére„fius ala

kot" kreáltatott magának a szanatóriumban. 
Lehet, hogy a műtét orvosilag kitünően sike
rült, de én többé nem tudtam ránézni, nem 
tudtam vele házaséletet élni. Emiatt napiren
den voltak köztünk a civódósok, amelyek ré
vül is arra vezettek, hogy

felbontottam a házasságomat.
Feleségem szüleihez költözött s ott gondta

lanul, minden anyagi nehézségtől mentesen él. 
Tőlem pedig, aki felett napról-napra jobban 
súlyosodnak a gondok, tartásdijat követel.

A titokban tartott műtét nemesak érdem
telenné, de alkalmatlanná is feszi felesé

gemet arra, hogy vele házasélclet éljek.
Ez alapon kérem a bíróságot, hogy őt tar- 

tásdij-keresetével utasítsa el.

Orvosszakértöket 
hallgatnak ki

Az asszony a bíróság előtt hevesen tiltako
zott férje állításai ellen, de annyit beismert, 
hogy a műtétet elvégeztette magán.

— Az azonban nem igaz, hogy férjem nem 
tudott a műtétről! — hangzott az asszony elő
adása. — Mielőtt a szanatóriumba mentem 
volna,

célzásokat teltem neki, hogy műtétnek 
vetem magam alá.

Az operáció elvégzésére szükségem toll, 

Budapest—Miskolc közötti ut hevesmegyel sta^ 
kaszának megépítését.

¥
A Magyar-Csehszlovák Árucsereforgalmi Tár*  

saság száz vágón magyar tengerit szállít Cseh
szlovákiának s ennek ellenértékét a fürdö-kli- 
ringben fogják elszámolni.

*
A Székesfővárosi Vigadó kistermében a gyap*  

ju-aukció alkalmából f. hó 9-én csütörtökön 
délután 3 órakor nagyszámú közönség gyűlt 
össze. Ezúttal újból külföldi vevőket is látliat- 
tunk, mert a Magyar Nemzeti Bank a legflno. 
mabb posztógyapjuk ellenértékének 30 százalé
kára flnáncpengő felhasználását engedélyezte. 
Az árverés mindvégig általános érdeklődés mel
leit folyt le. A kalapács alá bocsátott 8811 bálá
ból 7264 bála kelt cl. vagyis a kiállított meny- 
nyiségnek kereken 90 százaléka és mindössze 
1547 bála maradt vissza, ez is legnagyobbrés.t 
flnomposztógyapju, viszont a fésüsgyapju a ha
zai iparnál maradék nélkül elhelyezést talált.

nem hiúsági, hanem egészségügyi okokból. Ha 
kell, ezt orvosszakértőkkel bizonyítom. Ké
rem a bíróságot, hallgasa ki orvosszakértőimet 
s ezután döntsön a perben.

A járásbiró helyt is adott a feleség indítvá
nyának és

a műtét körülményeire vonatkozóan el
rendelte az orvosszakértők meghallgatását.
Ezután fog Ítéletet hirdetni: érdemtelen, al

kalmatlan-e vagy sem a feleség a házasélctre 
és jár-e neki tartásdíj?

Ismert műkereskedőt gya
núsított meg a Rózsa-ntcal 
gyilkossággal egy névtelen 

feljelentő
A névtelen levélírók, ugy látszik, még a ká

nikulában sem pihennek. Százszámra áraszt
ják el a főkapitányság bűnügyi osztályát kü
lönböző bejelentésekkel, amelyeknek legtöbbjs 
a máig is megoldatlan rózsaulcai gyilkosság, 
gal van kapcsolatban. A rendőrség bár nein 
tulajdonit nagyobb jelentőséget az anonim le
veleknek, mert jól tudja, hogy azok Íróit leg
inkább a bosszú vezeti, mégis lelkiismeretesen 
lejár minden adatot.

A Hustyava-gyilkosíág sok gyanúsítottja kö
zött legutóbb

egy ismert fővárost műkereskedő Is 
akit ugyancsak névtelen levélíró Juttatott a 
rendőrségre. A kitűnő megjelenésű, művész
körökben is jólismert férfi meglepődve hall
gatta, hogy milyen súlyos vádat emelt ellene 
valamelyik „jóakarója" és a nyomozást ve
zető Singer Ferenc dr. rendőrfogalmazó

pillanatok alatt meggyőződött a vád alap
talanságáról.

A műkereskedő, amikor jogos felháborodá
sából felocsúdott, arra kérte a rendőrtisztet, 
hogy mutassa meg neki a levelet. A másfél
oldalas beadvány azonban — a névtelen levél
írók régi jó szokásához híven — géppel volt 
írva és igy abból nem lehetett következtetni 
a levélíró kilétére. A kereskedő a rendőrség
ről hazasietett és elmesélte feleségének kelle
metlen kalandját. Az uriasszony magából ki
kelve. felindultán vett tudomást a botrányos 
esetről és sorbavette azokat nz ismerősöket, 
akikkel jelenlét? nincsenek jóviszonyban. Hosz- 
szas gondolkodás és a számbajőhetö személyek 
megvitatása után

komoly gyanújuk merült fel egy fiatal
ember ellen,

aki egy idő óta áskálódik a házaspár ellen 
és akinek különben is összeférhetetlen a ter
mészete. A műkereskedő közölte a rendőrség
gel gyanúját, hogy ki Írhatta a névtelen leve
let és bejelentése ügyében meg is kezdődtek 
a kihallgatások a főkapitányságon.
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^gpirenaen:
Abbázia, julius 12.

KEZDJÜK talán azzal, hogy a hőség 
tropikus méretű, 36 jók árnyékban és az 
áldott, jó tenger, mint egy óriási fürdőkád 
jól temperált langyos vízzel — de délután 
pontosan hat óra után, „megindul” a le
vegő a Monté Maggiore felől és megkez
dődhet a névsorolvasás a külön
böző „pancserájokban”. Ebben a pillanat
ban libbent be Ószőkesége Bársony 
Rózsi, a ritkán látott (legalább is színházi 
körökben) édesanyja oldalán a „kis pisz
kosába. Már is negyven oldalról szegezik 
rá a fényképezőgépet, lorgnont és monok
lit. Á színésznőket még Sulyok Mária 
és P e é r y Piroska képviseli. Az előbbi 
hűséges kísérője losonczi Herczog Sán
dor, az utóbbi pedig férjével, dr. Né
meth Antallal, a Nemzeti Színház igaz
gatójával rendez turisztikai kiránduláso
kat a különböző strandok között. A szín
igazgatói karból még Wcrthelmer 
Elemér, főrendezőjével, Vasiary Já
nossal készül a jövő szezonra, itt pihen 
T a r nay Ernő, a Vígszínház főrendezője 
feleségével, Oláh Bőikével és immár kis
asszony lányával, Verával, aki azonos 
azzal az ifjú hölggyel, aki néhány éve még 
gyerekszáj főcím alatt a „jókat” mondta 
kedves képes színházi hetilapunk vicclap
jába. Itt kártyázik szorgalmasan H u - 
nyadi Sándor is (négerfeketére sült le, le 
az rejtély, hogy mikor volt ideje rá) és 
hogy teljes legyen a kurlista, Írjuk ide 
H ermann Lipót, Kéért Szántó és 
P ak s y József nevét, aki utóbbi bár a 
bankokrdeia képviselője, de egy operettje 
után joggal számíthatja magát az abbaziai 
bohémiához. Végezzünk gyorsan a kon
vencióval és végre beszéljünk őszintén a 
Quarneró gyöngyéről, Abbáziáról.

Bocsánaikéréssel
Az autók kezdjük a dolgot. Fe-

rémuralma renczy főkapitányun
kat kell megkövetnünk 

a csendrendeletért. Annakidején, amikor 
a dudát el parancsolta a pesti utcáról, bi
zony sokan szidtuk a rendelkezést. íme 
az elégtétel. Egy nagy francia iró, aki most 
jött ide Pestről, ezeket mondja:

— Uram, én ide üdülni jöttem Pestről, 
nevessen ki! Tündért nyugalomból a leg
hangosabb pokolba. Párisban egy svéd pro
fesszorral beszéltem, aki azt mondta, hogy 
'Abbázia egyedülálló! Nappal napos, meleg, 
este hűvös és ki i m á j a utol érhetet- 
l e n. Svéd barátomnak mindenben igaza 
lehet, de ugylátszik, nem számolt az autók
kal. Igen, uram, az autókkal/ — és nagyot 
tóhajtott.

Itt is van csendrendelet, de nincs, ki 
ellenőrizze a bővérű sofőröket, akik a 
'Palace-hotel utáni kanyarokban hajókür
töket megszégyenítő bömbőléssel, rikoltva, 
üvölt ve dudálnak, miközben százas tempó
ban száguldoznak a fürdővendégek között. 
Oh, nemcsak nappal, éjszaka is elő
szeretettel turdztatnak a taxistandon és a 
jámbor fürdővendég mit tehet egyebet, 
mint becsukja az ablakot. (Hiszen a ten
geri levegő miatt jött ide.)

Ami szerencsére se- 
Valamtt hol sincs, de mégis

a cápáról annyit beszélnek róla.
Rémes cápatörténetei 

vannak például Hunyadinak arról a 
'férfipárti tengeri szörnyről, amely két éve 
Susak közelében falta fel egy fürdőző 
házaspárból — az asszonyt, úgyhogy a 
hatodnapra kihalászott állat gyomrából 
csak a platinaszőke haj került elő, min
den Jónás-legendát megcáfolva. Beszélik, 
hogy a Fiume—Abbázia közölt közlekedő 
hydroplánból most is Iái luk eyy cápát és 
azóta egy páncélos cirkáló köröz állan
dóan Abbázia vizein. Az egészből annyi 
igaz, mint azt gondos nyomozással ki
derítettem, hogy öl csatahajó hazajött a 
háborúból és Fiúméban állomásozik.

Tehát számoljunk 
Ras Imru le a cápalegendákkal,
és a magyar film de írjunk más neveze

tességekről. Ili fürdik 
békésen az első amhara-abessziniai fŐur, 
aki a háború óta Olaszországba jöhetett, 
Ras Imru, a 23 éves flatalethber, a ha
sonló nevű fekete hadvezér unokaöccse, 
Asmarából jött és kékes-fekete bőrét alapo
san megirigyelik a Nap önkénles szerecse- 
nyei. Más: a kikötőben egy yacht áll. Opel 
autógyárosé. Naponta processziók bámul
ják a remek darabot. — Előzékenységből 
megengedték uz olasz hatóságok, hogy ma
gyar film magyar nyelven színrckcrülhet 
Fiúméban és Abbáziában (Olaszországban 
csak olaszra szinkronizált filmeket szabad 
játszani.) Az első magyar film az U j 
föld csűr volt. Szomorúan állapítjuk 
meg, hogy a magyarok nem igen látogat
ták a mozit — az olaszok is távolmarad
tak, mert nem értették a felirat nétküli 
magyar nyelvű filmet. Állítólag még ki
lenc magyar filmre van engedély, de nem 
teszik igénybe.

sziMwH üatasztrOts 

a oemutesiMü-uteiBF® 

FörsSer FíEktAs, az ApostoíoJ*  ves.dég ő tufa üo- 
nosánaEc kocsma összeütközőit az autóbusszá — 
Förster, a menyasszonya és három utitórsa 
életveszélyesen megsebesült — F.egsérlUt az 
auíébusz három utasa is

Nagy robaj, üvegcsörömpölés és segély
kiáltások hangja verte fel vasárnap délután 
a Dembinszky-utca csendjét. A környék 
lakói rémülten szaladtak a hang irányába, 
a Murányi-utca és Dembinszky-utca sar
kára, ahol vérfagyasztó látvány fogadta 
őket.

Felfordult, összetört autó hevert az 
utca szélén, mellette öt véres, jajgató 
ember feküdt a földön. A közelben pe
dig betört ablakokkal, összclapult 
hűtővel, elgörbült sárvédővel állt az 
ö-ös autóbusz, körülötte pedig vérző 

arcú és vérző kezű utasok.
Az autóbusz vezetője és kalauza az ijedt
ségtől akadozva, magyarázta, hogy mi tör
tént, hogy folyt le a szerencsétlenség.

Az 5-ös autóbusz a Dembinszky-utcán 
végig, az Aréna-uti végállomás felé robo
gott. A Murányi-utca sarkához ért, a vezető 
szabályszerűen lassított, dudált, mikor n 
Murányi-utcából teljes sebességgel kirobo
gott az AC 519. rendszámú magánautó. 
A kocsinak öt utasa volt:

Förster Miklós, a belvárosi Apostolok- 
vendégiő tulajdonosa, menyasszonya, 
Schrettner Erzsébet, a Gyarmat-utcai 
Schrettner-vendéglő tulajdonosának 
leánya és a leány fivére, Schrettner 

István.
A kocsban ült még Rózsa István fővárosi 
művezető és felesége. Az autót Förster 
Miklós vezette. A szemtanuk előadása sze
rint vigyázatlanul.

teljes sebességgel robogott
a Dembinszky-utca felé. Az autóbusz ve
zetője látta a közeledő magánautót, féke
zett, de már nem tudta elkerülni a szeren
csétlenséget. Az autóbusz és a magánautó 
összeütközött.

Az 5-ös számú autóbusz oldalba kapta a 
magánautót, a kocsi felborult, utasai nagy’ 
ívben repültek ki a kocsiból és véres testtel

Horograkerültek
a horgászbotos betörők, 
akik ablakon keresztül halásztak

Vasárnap hajnalban rendőrkézre kerül
tek a budai villák vakmerő fosztogatói, 
akik halászbot és horog segítségével lop
ták meg kiszemelt áldozataikat..

A Bimbó-utcai őrszemes rendőr hajnal
tájban négy fiatalemberre lett figyelmes. 
Keltő közülük

hatalmas horgokkal volt felszerelve, 
mig a többiek zsákokat, kosarakat cipeltek. 
A rendőr jól tudta, hogy sorozatos lopások 
történtek a környéken és arról is hallott, 
hogy pár nappal ezelőtt Pestkörnyékén el
fogtak egy tolvajbandát, amelynek tagjai 

horog segítségével emelték ki a nyitott 
ablakon zsákmányukat.

Igazolásra szólította fel a gyanús embere
ket, mire azok futásnak eredlek. A rendőr

Aknay Vilma
hazaérkezett Budapestre

Egyelőre semmi tervem sincs, pihenni akarok — mondotta a 
pályaudvaron Fedák Sári amerikai tegyvertársa, aki a nagy csata 
után üdén, szőkén, frissen és elegánsan robogott be Budapestre

Tegnap délben, amikor a nemzetközi 
express berobogott a Nyugati pályaudvar 
üvegcsarnokába, elegánsan öltözött hölgy 
szállt ki az egyik fülkéből:

Aknay Vilma, a nagy amerikai háború 
győztes hősnője!

Az amerikai Nagy Pöf fordulatait min
denki ismeri Budapesten: Vajda Ernő fel
jelentésére annak idején Aknay Vilmát és 
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terültek el a földön. Az autóbusz összes ab
lakai betörtek. Szerencsére azonban igen 
kevés utasa volt.

Az utasok közül Is csak páran sérültek 
meg könnyebben.

A szerterepülő üvegszilánkok megsebesítet
ték a perronon állókat. Megsebesült Pálfi 
Róza szobaleány, Reichenbacli Jenő aszta
los-segéd és Schmitzár György kárpitos
segéd.

Kihívták a mentőket, akik
három kocsival és öt orvossal érkeztek 

a szerencsétlenség színhelyére.
A könnyebben sérülteket a helyszínen része
sítették első segélyben. Az autó utasainak 
sérülései azonban életveszélyesek.

Förster Miklós bordatörést és agyráz
kódást, Schrettner Erzsébet koponya

alapi törést szenvedett.
Schrettner Istvánnál agyrázkódást és 
súlyos belső sérüléseket állapítottak meg. 
Rózsa István városi művezetőnek és felesé 
gének több bordája tört el, azonkívül agy
rázkódást és medencecsont törést állapítot
tak meg rajtuk.

A magánautó Öt súlyosan sérült utasát n 
líőlcns-kórházba vitték, ahol Förstner Mik
lóst és Schrettner Erzsébetet nyomban meg 
is operálták, de

élctbcnmnradásukhoz alig van remény.
A szerencsétlenség hírére hatalmas tömeg 

verődött össze a Murányi-utca és Dem- 
binszky-utca sarkán, úgy, hogy egy szakasz 
rendőrt vezényeltek ki, hogy a rendet fen- 
tartsák. A szerencsétlenség ügyében nyom
ban vizsgálat indult, az autóbusz sofőrjét, 
Horváth Gézát kihallgatták a főkapitánysá
gon, kihallgatás után azonban elbocsátották. 
A szemtanuk állítása szerint,

a szerencsétlenségért Förstner Miklóst 
terheli a felelősség,

mert a megengedettnél gyorsabban hajtott.

sípjába fújt, két társa is előkerült és most 
már hárman vették üldözőbe a menekülő 
betörőket. Rövidesen el is fogták őket, és 
összekötözve, a főkapitányságra vitték a 
budai villák rémeit.

Kalmár Mihály péksegéd, Szalag Lajos 
hentes, Balázs Géza napszámos és Kundai 
István szabósegéd voltak a horgász-belörő- 
társaság tagjai. Huszonkét betörést, illetve 
lopást ismertek be, tizenhat esetben

horog segítségével követték cl a lopást, 
hat esetben létrán másztak be a villába. 
Zsákmányukat potom óron adták cl,

a pénzt nőkkel mulatták el.

Mind a négy betörőt letartóztatták és hét
főn kísérik át őket az ügyészség fogházába.

Fedák Sárit letartóztatták, de a biróság fel 
mentette őket, mire most már Aknay Vilma 
perelte be kártérítésért Vajda Ernőt,

az utolsó percben azonban magánúton 
kiegyezlek és ezzel hefejeződött a per. 
Aknay Vilma akkoriban megkábeleztc Bu

dapestre, hogy nemsokára hazajön. El is 
indult, visszahajózott Európába, de nem 
jött egyenesen Budapestre,

Fulárd Imprimé

női ruhák
bájos, fiatalos fnzó- 
nők, 120 cm. csípő- jgyt 
bőségig, bármelyik 
darabja.......... csak WHP

■80
EKtra négy meretak

140 cm. cslpőbőséglg... .csak
fi‘80

Hogy miért ily olcsó ?
Mert sokezer nyári ruhánk van rak
táron,’ — tekintet nélkül az önkölt
ségre, az árakat nagyon leszállítottuk

Kérje nyári képes árjegyzékünket!

Amszterdamban maradt egy darabig, a 
nővérénél.

Innen Amszterdamból indult útnak, a leg
nagyobb titokban Budapest felé — csak ro
konsága és egy-két jósmeröso tudott arról, 
hogy szombaton megjön.

Aknay Vilmát a pályaudvaron néhányon 
várták. Fedák Sári amerikai harcának 
fegyverfársa a sok viszontagság után Is fris
sen, szőkén és üdén érkezett Budapestre.

— Egyelőre semmi tervem alnes, pi
henni akarok

— mondotta a pályaudvaron, azután nyom
ban autóba ült és a Svábhegyre hajtatott, a 
Tündér-utca 8. számú villában szállt meg 
a fivérénél, Bcncdikt Sándor mérnöknél.

Leleplezte 
az ujjlenyomat 

az „ártatlan" betörőt
Az elmúlt éjszaka >i Czobor-utca 37. alatt 

tettenérlek egy betörőt, nki Strauss Imre lóke
reskedő lakásából akart ellopni 27CO pengő 
készpénzt és ruhaneműi A hitbeliek fogták 
c| és amikor a főkapitányságra vitték, Vargha 
János nnpszámosnnk mondta magát és azzal 
védekezett, hogy büntetlen előéletű, nagy nyo
mom vitte a bűn útjára. Vasárnap délelőtt 

ujjlenyomatot vettt-h fel róla éa ei lelep
lezte Igazi kilétét:

a betörő Woltcr János húszszor büntetett, fl*-  
dapeslről örökre kitiltott veszedelmes betörő
vel azonos.
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Zivatar, jégeső, 
höcsökkenés

A valutaíígyészség elkoboztatta 
a Horn Ede-utcában agyonlőtt 
postatiszt özvegyének vagyonát

A Meteorológiai In
tézel jelenti vasárnap 
délben tizenkét órakor: 

Nyugat- és Közép- 
Európa nagyrészén az 
Óceán felől jövő pára
dús légtömegek sok 
helyen tekintélyes eső
zéseket idézlek elő.

Hazánkban vasárnap reggelig terjedő hu
szonnégy órában szintén volt sok, még pe
dig zivatarral járó cső.

Budapesten vai 
let 26 Celzitisfok, a 
folt légnyomás 758 
irányzatú.

Várható időjárás a 
Élénk éa változó 
Több helyen ujabh zápor és zivatar, 
esetleg jégeső Is. A hőmérséklet némi 

csökkenése kelet felé tovább terjed.

írnap délben a hőmérsék- 
tengerszintre átszámí
tom, erősen sülyedő

következő 24 órára:
Irányú légáramlás.

— Relikült lopott a templomban. Vasár
nap délelőtt az egyetem-téri templomban a 
tízórai mise közben Tiringer Károly igaz
gató felesége megdöbbenéssel vette észre, 
hogy rctikiilje eltűnt és ugyanakkor megál
lapította azt is, hogy az előbb még mellette 
ülő fiatal nő sietve távozik a templomból. 
Tiringcrné és mások is utána sietlek és a 
templom előtt sikerült elfogni a retikültol- 
vajt. Rendőrt hívtak s az igazoltatásnál ki
derült, hogy az elfogott nő Brunner Ödön
né 28 éves himzőnő. Brunncrné a főkapi
tányságon sírva adta elő, hogy nagy nyo
morában szánta rá magát a lopásra. Beis
merő vallomása után letartóztatták.

— Ruenos-alrcsi lóversenytikettet akart 
készíttetni Budapesten egy ügynök. Vasár
nap megjelent a főkapitányság intellektuális 
osztályún Jutkovics Albert Sas-utcai nyom
dász és kijelentene, hogy szombaton felke
reste őt egy 40 év körüli férfi és egy Missé 
alapján ezer nyomtatványt akart készíttetni. 
A nyomdásznak gyanús volt a klissé, ezért 
hozta azt be a főkapitányságra, ahol meg' 
állapították, hogy az nem más, mint a bue- 
nos-aircsi lóversenypálya tikettjének klis- 
séje. Vasárnap délutánra előállították a fő
kapitányságra a megrendelőt, egy ügynököt, 
aki elmondta, hogy bátyja, aki Argentíná
ban él, kérte őt meg a nyomtatványok meg- 
csináltatására, amikor röviddel ezelőtt kint 
volt nála látogatóban Buenos-Airesben. Te
kintve, hogy feljelentés nincs, az ügynököt 
elbocsájtották a rendőrségről, de útlevelét 
elvették, a kiissét elkobozták és a főkapi
tányság érintkezésbe lépett az argentínai 
rendőrséggel, hogy’ tisztázzák a titokzatos 
ügyel.

— öngyilkossági krónika: kötél, Duna, mé
reg, kés, borotva ... Mnyer Antal kovácssegéd 
az Erzsébel-hidról a Dunába ugrott. A mentő- 
őrség kimentette. — Karlhoffer Mária 22 éves 
háztartási alkalmazott n Visegrádi-utca 20.

,alatt mérget ivott. — Bretz Istvánná gyári 
munkásnő Csepelen, a Kiserdőben megmér
gezte magát. — Schiller Andor gyári munkás 
a Pacsirta-utca 8 alatt felakasztotta magát, 
azonban észrevették és levágták a kötélről. — 
Harangi Lajos cipészsegéd a Szőnyí-uton egy 
üres telken fölvágta az ereit. — Urálik Erzsé
bet szobaleány a SósfürdÖben borotvával föl
vágta n nyakán az ereit A mentők valamennyi 
életuntat a Rókusba szállították.

— Befutottak a pályázatok az Egészség Vo
nata művészi kiképzésére. Az Egészség Vonata 
rendezőbizottsóga nyilvános pályzntot hirdetett 
a vonat 21 termének művészi kiképzésére. A 
vonat tulajdonképpen tudoináiftos riport
sorozatban mutatja be az ország biológiai és 
szociológiai adottságát teljesen uj és korszerű 
kiállításban. A pályázók igen értékes és mo
dern irányú anyagot küldöttek be. Majdnem ki
vétel nélkül a múlt évben oly nagysikert elért 
egészségügyi kiállítás hatása alatt, a tér és 
forma ügyes kihasználására, a legmodernebb 
fényhatásokra fektették a fősulyt. A gazdig és 
tehetséges anyag felett julius 16-án dönt a

Meglepő fordulat történi mos! abban n sik
kasztási bűnügyben, amely annakidején igen 
nagy feltűnést keltett. Lőrinc: László postatiszt 
állott a középpontjában ennek a bűnügynek.

Lőrinc: László hosszabb ideig állott a posta 
szolgálatúban, amikor felfedezték, hogy

n külföldről érkező leveleket eltünteti.
Csakhamar kiderült, hogy a postatiszt azokat 
a leveleket lopkodja, amelyekben idegen valu
tát. csekket sejtett. Az eltűnt levelek miatt 
senki nem mert feljelentést lenni, mert a va
lutákkal bélelt levelek miatt eljárás indult 
volna a feljelentők ellen is. így történhetett, 
hogy

Lőrlncz egy esztendőn át fosztogatta a le
veleket éa olyan jelentős összeget szerzett 
bűnös üzelmelvel, hogy nagyérlékü villát 
vásárolt már magúnak, amikor leleplezték.

Lőrinc: postatisztet letartóztatták, majd A'ét és 
félévi f egy házra ítélték. Felesége ellen is eljá
rás indult és az asszony bűnpártolás címén — 
ötszáz pengő pénzbüntetést kapott.

Mialatt Lőrinc: a fegyházban raboskodott, fe
lesége albérletbe adta ki lakását Ambró János 
magántisztviselőnek. Lőrinc: erről tudomást 
szerzett és féltékenykedni kezdett feleségére. A 
A postatisztet később feltételesen szabadlábra 
helyezték. Miután elhagyta a fegyházat 

feleségét heves szemrehányásokkal gyötörte 
Ambró miatt.

Hiába bizonyította az asszony: semmi köze 
Ambróhoz, rövid ideig lakott csak nála és már 
régebben a Horn Ede-utcában bérelt lakást. Lő- 
rinczct nem sikerült meggyőznie, egyre jobban 
elhatalmasodott a féltékenység rajta és egy dél
után azután elment Ambró János Horn Ede-

utcai lakására, ahol durván r. túmadl a férfire 
és olyan mozdulatot tett, mintha revolvere után 
nyúlna.

Ambró Is revolverhez kapott és agyonlőtte 
támadóját.

így hall meg Lőrinc: László nemsokkal az
után, hogv kiszabadult a fcgyházból. Ambró Já
nos a bíróság elé került és a törvényszék ot- 
esztendei /egyházra ítélete. A tábla azonban 
felmentette, mert megállapította, hogy jogos ön
védelemből használta fegyverét.

Most, miután lezárult a sikkasztási bűnügy 
és a halálos dráma,

a valutaügyészség váratlanul vizsgálatot In
dított

annak megállapítására: mi leit a sorsa azoknak 
a kisebb-nagyobb összegű valutáknak, amelye
ket Lörincz László a külföldi levelekből kilo
pott.

Ez a vizsgálat meglepő eredménnyel járt.
A valutaügyészség Indítványt tett özvegy 
Lőrlncz Lászlóné villájának, bútorainak és 

egyéb vagyontárgyainak elkobzására.
Dr. Tarján Mihály Lörinczné védője viszont 
kérte, hogy legalább az özvegy vagyonát men
tesítsék az elkobzás alól, miután számlákkal 
igazolta a védő, hogy Lörinczné bútorait jóval 
férje bűncselekménye előtt vásárolta.

A büntetötörvényszék Horváth-tanácsa ugy 
döntött, hogy

Lörinczné villáját elkobozza, bútorait azon
ban meghagyja neki.

A bíróság döntése után Lőrincznének el kell 
hagynia pestkörnyéki villáját és át kell adnia 
a kincstárnak.

[•

— Revolverrel összelőtte hűtlen vőlegé
nye arcképét. Kist Zsófia 27 éves házveze
tőnő a Kapás-utca 17. számú ház egyik la
kásában, ahol vőlegénye együtt él egy má
sik nővel, revolverrel összelőtte vőlegénye 
életnagyságu arcképét, majd öngyilkos akart 
lenni, de a szobába rohanó emberek meg
akadályozták ebben. Kiss Zsófiát, tekintve, 
hogy nem akart lemondani öngyilkossági 
tervéről, a főkapitányságon saját érdekében 
őrizetbe vették. ________

Tragikus 
diákszerelem

Bécs, julius 12.
(A Hct/öi Napló telefonjclentése.) A vasár

napra virradó éjszaka szüleinek lakásán eszmé
letlen állapotban találták Heinrich Mazakarini 
19 éves diákot. A mentők kórházba vitték, ahol 
megállapították, hogy

kéngázzal mérgezte meg magát.
Az öngyilkossági kísérlet egy tragikus szerelmi 
történet utolsó állomása.

Heinrich Mazakarini nemrégiben megismerke
dett egy huszonkilenc éves Hildegard nevű asz- 
szonnyal. Rövid idő alatt beleszeretett és az 
asszony viszonozta szerelmét. A diák, aki az
előtt a legjobb és legszorgalmasabb tanulók 
közé tartozol!, röviddel az ismeretség után tel
jesen megváltozott:

elhanyagolta a tanulmányait és tiltott poli
tikai propagandamüködést fejtett ki, ami
nek következtében valamennyi középisko

lából kizárták.
Annak ellenére, hogy Mazakarini mindent meg
telt, amit tőle az asszony kívánt, közte és sze
relme között mind gyakrabban merültek fel ap
róbb nézeteltérések, amelyek végül odavezettek, 
hogy az asszony az elmúlt hét végén

szakított a Búval.
A szakítást annyira szivére vette Heinrich Ma
zakarini, hogy elkövette az öngyilkossági kí
sérletet.

Mazakarini különben előkelő, ismertnevü bé
csi családból származik. Nagyapja Heinrich 
Brdun városi tanácsos volt, dr. Kari Lueger ak
kori bécsi polgármester munkatársa.

— MEGTÁMADTA A RENDŐRT A GARÁZ
DA KÉSELÖ. Török Mihály kubikus és Bánktj 
Elek vasmunkás a Téfényf-uton összevereked
tek és Török késével oldnlbaszurta Bánkit. A 
segélykiáltásokra rendőr került elő, de a ga
rázda ember azznl is szembeszáll!. A rendőr 
végül is kénytelen volt kardját használni és 
Török megsérült. A mentők a kubikust és a 
vasmunkást a /tóA'us-kórházba szállították.

•— Szunyogcslpés könnyen válhat vészedéi 
incssé, ha nem akadályozzuk meg idejekorán 
a hatását. Gibbs Insect’ol a legjobb szer, meQy 
azonnal enyhíti a viszketést és megszünteti a 
daganatot. Mindenütt kapható.

Télen sem látszó ltunk ilyen remek műsort!

Gongütéstől — Knockoutig
Mai Schmelinn és Joe Lőnie világraszóló ImxmérkAzése.

elírt tilmfclvétel, nmelv teljes bajnoki mórkóiést mutat be A teher táj győzelme a színét
felelt Harininr operatAr remek munkája. részben lassított felvételekkel.

Kétévesek lesznek!
S kanadai MAs ikrek éle'?, neve’ése, < tl'rma! - '”nd*n  apának és

IIYKN P.DES FIÚMÉT MEG NEM LÁTOTT!
anyának meg kell néznie!

Vigyázat, nászutasokl
Premier kedden! PALACE FILMSZÍNHÁZ

— KÁVÉ-ÜLTETVÉNY KARCAGON. A 
karcagi Kungáti-ujsorra csodát látni járnak 
mostanában az érdeklődők. A szikes tala
jon tiz négyzetméter területen egy vállal- 
kozószellcmü gazdálkodó asszony, Oláh Er
zsébet gyöngykávét vetett el a tavasszal. S 
az elvetett kávémag most már kikelt és 
buja, kövér bokrok terebélyesedtek el: a 
kis darab szikesföidön jó kávétermés Ígér
kezik és az elvetett negyedkiló kávé után 
legalább húsz kiló kávétermést várnak, 
úgyhogy a vállalkozó szellemű Oláh Erzsé
bet asszonynak a télen nem kell készpénzt 
adni — ami a tanyákon mindig kevés van, 
— ha egy kis kávét akar inni. Ha minden 
reménység valóra válik a karcagi kávéül
tetvény hozama körül, akkor a jövő tavasz
ra már sokan követik a példát és még 
megérhetjük, hogy Karcagról exportálni is 
fogunk — jó, magyarfajta kávét...

— Károly király-emlékünnep Tihanyban. A 
IV. Károly király Tihanyi Országos Emlék
bizottság Tihanyban szombaton, augusztus 
15-én, Nagyboldogasszony napján rendezi a 
szokásos kegyeletes emlékünnepélyét, mely al
kalomra a MÁV külön vonatokat Siófokra in
dít. Tértijegy ára 4.40 pengő és érvényes 2 
napig. Előjegyzéseket felvesz a Rendezőbizott
ság elnöksége, I., Uri-u. 42. (Tel.: 1-604-83); 
titkársága: Baross-u. 10. (Tel.: 1-347-25) és a 
Nemzeti Néppárt titkársága, V., Bálvány-u. 5. 
(Tel.: 1-816-48 és 1-883-37.)

— Rozgonylnál 3 kabinetkép 8 P. Kálvin-tér 5.

Kedden este vívjak 
a Brldgeclub-botrány 
első párbaját

Bridge Club nagy feltűnést keltett bot-A
rányából kipattanó lovagias ügyek soro
zata lassan befejeződik.

Kedd este az egyik fővárosi vivóterem- 
ben ér véget 

az egyik ügy, amelynek szereplői Szécsi 
László, a Fészek játékosa és Politzer Pál, 
az MTK-csapat tagja.

Cohen Rafael és 
kardptrbajban 
Rafael azonban, ------ -
tativ- bridgecsapat kapitánya, a stockholmi 
Európa-bajnokságra utazott és igy abban 
állapodtak meg, hogy a párbajt

Colién Rafael visszatérése után
48 órán belül folytatják le.

Polilzer Pál segédei 
állapodtak meg. Cohen 
mint a magyar reprezen-

— Zarándoklat Marlazcllbe. A M. N. B. 392 
éa n Hercegprímás Ur 980/936. sz. engedélyé
vel augusztus hó 7-én zarándoklat indul Ma- 
riazellbe. Visszaérkezés 14-én. Lelkivezető 
Gampcl Béla majsajakabszállési plébános. Va
luta és útlevél megszerzéséről a vezetőség gon
doskodik Útiköltség II. osztályon 52 — P III. 
osztályon 36.— P. Érdeklődni lehet Borsy 
István technikai vezetőnél, Vili., üllői ut 66/a. 
I. 2. d. e. 9—1-ig és d. u. 5—7-ig. Telefon: 
1-399-31, Részletes program kapható.

— Töltőtoll javításokat olcsón, szakszerűen 
intéz- Minerva Papiráruház, Kossuth Lajos- 
utca 20., Aalorin-szállőval szemben.

Clánoz

ALPÁR GITTA 
REVÜSZINPADON 
és más nyári 
színházi dolgok

Brodszky Miklós Abbáziába utazott és 
magával vitte Bródy Tamást, aki eddig 
Ábrahám Pállal dolgozott. Brodszky nagy 
munkába fog, Abbáziában dolgozik az uj 
nagy Cochran-reviin. Ennek a nagy revü- 
nck a szenzációja:

Alpár Gitta lesz a főszereplő.
A szegedi Dóm-téren már teljesen készen 

áll a hatalmas 30 méteres, 8 siku szinj nd 
és a 7000 nézőre épitett tribün. Janovics 
Jenő dr. vezetésével

hétfőn kezdenek hozzá a helyszíni pró
bákhoz,

több mint 400 szereplő vesz részt Az ember 
tragédiája, a Bizánc és a János vitéz tö
megjeleneteiben.

Az idei előadások egyik érdekessgée az, 
hogy

Kiss Ferenc három különböző karak
terű szerepben szerepel

ez alkalommal először a szegedi szabadtéri 
előadásokon. Az ember tragédiájában Luci- 
fert, a Bizáncban Giovanni zsoldoskapi- 
tányt, a János vitézben Bagót alakítja. Uj 
szereplő lesz a Bizáncban Tőkés Anna, aki 
ez alkalommal először játssza Iréné csá
szárné szerepét. Rendkívüli érdeklődés 
nyilvánul meg mindenfelől a szegedi elő
adások iránt, külföldről pedig csoportos 
kirándulásokat rendeznek augusztusban 
Szegedre. Vasárnap bejelentették a szegedi 
játékok vezetőségének, hogy

az előadásokat végignézi Gilbert Miller, 
az ismert kitűnő amerikai színházigaz

gató is,

aki augusztus elején néhány napi tartózko
dásra Magyarországra érkezik. Gilbert Mil
lert elkíséri Szegedre a színházi és művészi 
világ több kitűnősége.

Két érdekes londoni magyar érkezik hét
főn haza: Ábrahám Pál és Zsoldos Andor.

Vasárnap megoldódott a pesti színházi 
nyár egyik legérdekesebb problémája:

mi lesz Dénes Oszkárral, hol lép fel 
Őszi?

Tessék, itt a válasz. A Szilágyi—Kellér— 
Gyöngy társasccg legújabb nagy operettje 
.4 maharadzsa elkészült, Dénes Oszkárral 
kerül színpadra, még pedig

prózai színház színpadán.
Dezsőffy László, a népszerű táncossá- 

nész súlyosan megbetegedett. Bajor Gizi 
férje, Germán Tibor dr. középfültő-operá- 
ciót végzett rajta.

A napilapok beszámoltak arról, hogy 
Dionne kanadai polgárnak tizenegyedik 
gyermeke néhány nap előtt megszületett. 
Dionne feleségének született ezelőtt két év
vel a hires öt ikergyereke. Az öt kanadai 
iker most újra aktuális lelt és aki meg 
akar ismerkedni velük, kedden láthatja 
őket a Paface-filmszinházban. A műsor^má
sik szenzációja az a film, amelyet az EK - 
gyár a Schmcling—Louis boxmérkőzésrol 
készített. _____

— ZSEBTOLVAJT FOGOTT AZ ÜGYES KÁR- 
PITOSMESTER. Vasárnap reggel a Keleti pá
lyaudvar indulási oldalún Somogyi József kár
pitosmester és felesége arra lettek figyelmesek, 
hogy egy idősebb asszony kétségbeesetten si
ránkozol és azon kesergett, hogy elloptak a 
pénztárcáját. A kárpitosmesternek ugyancsak 
a Keleti pályaudvaron kilopták a pénztárcáj. 
és jól az emlékezetébe véste annak az emner- 
nek az arcát, akit a zsebtolvajlással gyanúsított, 
de aki hirtelen eltűnt a pályaudvarról. Somogyi 
körülnézett a perronon és nem kis meglepet - 
sére észrevette, hogy az egyik kijáraton éppen 
az az ember akar kiosonni, akit ő is alaposan 
gyanúba vett a zsebtolvajlással kapcsolatosan- 
Rendőrt hivott, azzal együtt elfogták a gyanú 
férfit, akinél tényleg meg is találtuk a pár 
perccel előbb ellopott pénztárcát. A kárpitos
mester ébersége hires nemzetközi zseblol'aji 
juttatót a rendőrség kezére Friedmann Miksa 
volt nz illető, aki már sok esetben volt bün
tetve hasonló bűncselekmény miatt.

— A Calvín-léri Fenyves Áruház elsőemeleti 
maradékosztályon oly nagy a forgalom, hogy 
megkérdeztük Fenyves Dezsőt, az áruház igaz
gatóját, hogy mi az oka ennek a szokatlan 
nngy forgalomnak. Kérdésünkre Fenyves Dezső 
igazgató azt válaszolta, hogy nz eladásra ke
rülő selyem- és mosókelme-maradékok oly ol
csók, hogy mindenki igyekszik magának n 
hány szép darabot kiválasztani belőlük. Meg
mutatta. hogy egész ruhára is elegendő krep- 
desin, marokén és más hasonló ruhaujdons • 
gokat méterenként 1.50 pengőért árusítana • 
A burett. müselyem, delén, krepon, karton, 
stb. maradékok métere csak 55 fillérbe kerül. 
Ezeket látva, nem csodálkoztunk, hogy miért 
lepték el a vevők százai az áruház maradék- 
osztályát.

KOMLOSI
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A Hullámfürdőben 
szívszélhüdés 
megölt egy 
londoni gyárost

A Ge//érf-hullámfürdö vizében vasárnap 
délben egy

férfi-holttestet találtak.
Az orvos megállapította, hogy szívszélhüdés 
Ölte meg és több mint egy óráig feküdt a 
viz alatt. Kabinjában talált iratokból meg
állapították, hogy neve

Ghiath Haris, ötven éves londoni gyá
ros,

aki a Vadászkürt szállodában lakott. Néhány 
nappal ezelőtt érkezett Budapestre Ham
burgból, ahol ugyancsak gyára van.

Mussolini Üdvözlő tAvirata
GÖMBÖSHÖZ

Mussolini olasz miniszterelnök ma a kö
vetkező táviratot intézte Gömbös Gyula mi
niszterelnökhöz:

— őszinte örömmel értesültem felépülésé
ről és kérem Nagy méltóságodat, fogadja 
szívélyes üdvözletemet.

Mussolini.
— Újságírók diszgyiilése. A Magyar 

Újságírók Egyesülete vasárnap délelőtt tar
totta 40-ik évi közgyűlését Márkus Miksa 
udvari tanácsos elnöklete alatt. Márkus 
Miksa elnöki megnyitójában részletesen 
megemlékezett az ujságiróegylet negyven
éves múltjáról, hangsúlyozva, hogy az egye
sület mindig küzdött a sajtószabadságért. 
Boros László alelnök-fölitkár jelentésének 
előterjesztése során megemlékezett a 8 Órai 
Újság kolportázsjogának megvonásáról, 
majd kiegészítették a választmányt.

— IZGALMAS ÉLETMENTÉS A DUNÁN. 
Vasárnap a viharban a Népszigetnél, ott, 
ahol a kompkatasztrófa történt, felborult 
egy csónak, amelyben Fuchs István betű
szedő, Steiner László szövőmester, Hcrll 
Lajos műszerész, Hajdú Károly és Pálffy 
László tanuló ült. A motoros mentőőrség a 
halászok segítségével izgalmas munka után 
valamennyiöket kimentette.

— A Frontharcos Szövetség országos nagy- 
tanácsi illése. Vasárnap tartotta meg az Orszá
gos Frontharcos Szövetség küldött-közgyűlését 
gróf Taltách-Tolvay József elnöklete alatt. Ker
tész Elemér ügyvezető alclnök terjesztette elő 
az évi jelentést, majd különböző indilvnyokat 
tárgyaltak. Elfogadták az előterjesztett alapsza
bály mód ősi ló javaslatokat, majd megejtették a 
választásokat. A nagytanács üléséi 250 terítékes 
bajtársi ebéddel fejezték be.

— Ilétszáz halottja van az amerikai hőhul
lámnak. Az amerikai hőhullám halálos áldoza
tainak száma hétszázra emelkedett. Egyedül 
Ncwyorkban hatvanhat ember hall meg a hő
ség következtében.

— Az uj fővárosi lakásbérleti szabályren
delet hiteles szövege, dr. Pongrácz Jenő ügy
véd magyarázataival, a teljes bírói gyakorlat 
tál és iratmintákkal megjelent. Ára 2.— P.

ttsm eröíiss építeni H/SiMatosWűuím 
vásárolhat leRolesAbban villntelket a »trnnd közelében, 
feltöltve, villany, vízvezeték, (tiltva. ötéves kedvezi rész 
létre, előleg nélkül. A saját érdekében kérjen díjtalan 
tájékoztatót irodánkban: Andrássy-ut Í7. Tel.: 1-276-00

Kirabolták
Pollák Miksa, a grófok 

autósának lakását
Szombaton éjszaka megjelent a főkapitány

ságon Pollák Mihály autókereskedő és panaszt 
telt, hogy kifosztották a lakását. Pollák Mi
hály híres ember a pesti autósok között, min 
denki jól ismeri, mindenki csak „Pollák Mis
kának" hívja, egyébként mellékneve is van: a 
grófok autósának hívják, mert a rendkívül 
szimpatikus autókereskedő segítségével bonyo
lítja le aulóügyeit igen sok arisztokrata és üz
letfelei közölt rengeteg a mágnás.

Pollák Mihálynak a Kertész-utcában van üz
lete, a Liszt Ferenc-tér 11. számú ház föld
szintjén lakik az édesanyjával. Szombaton 
reggel az üzletébe ment, édesanyja pedig dél
után elment hazulról és a lakás üresen ma
radt. A kereskedő este, mikor hazatért, az aj
tót felfeszitve találta,

n lakás fel volt dúlva, minden értékes hol
mija eltűnt, hiányzott hétseái pengője, 
rengeteg ruhája és más értéktárgy*,  össze

sen ötezer pengő értékben.
Kiderült, hogy délután hat óra tájban tör

ténhetett a betörés. A házfelügyelő látta, hogy 
ebben az időben

egy elegánsan öltözött férfi lépett ki az 
ajtón.

Nem tartotta különösnek a dolgot, megszokta, 
hogy Pollák Mihályhoz jómegjelenésü urak 
szoktak Járni, az üzletfelei. Az elegáns férfi a 
legnagyobb nyugalommal lépett ki a lakásból, 
kijött n kapun, semmi Izgalom nem látszott 
rajta. Valószínű, hogy a betörők Letten lehet
tek,

egyik nz elegáns férfi volt, a másik a társa, 
aki később ntánavilte a zsákmányt.

A feljelentés alapjón a rendőrség erélyes nyo
mozást indított a lakásfosztogatók kézrekeritó- 
lére.

Wertheimer Imre színház*  
igazgató autója felborult 
a bécsi országúton 
és utasa, Benyovits Sándor 
az ismert belvárosi lakberendező 
súlyosan megsebesült

Győr, julius 12.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Vasárnapra virradó éjszaka rej
télyes, súlyos autókatasztrófa áldozata lelt 
Benyovits Sándor, egyik legismertebb buda
pesti lakásberendező, butornagykereskedő 
cég fiatal tulajdonosa.

A Becs—budapesti autóbusz szombaton 
este öttevény község határában robogott, 
amikor a sofőr hirtelen leállította a kocsit, 
leugrott az ülésről és a következő pillanat
ban rémülten kiáltotta az autóbusz utasai 
felé:

— összeroncsolt autó fekszik Itt az árok
ban! Fel kell emelni a kocsit, meg kell nézni 
nincs-e sebesült!

Az autóbusz utasai Izgatotan ugráltak ki 
a kocsiból, a reflektor fénye az országúti 
árokba .világított, ahol egy borzalmasan ösz- 
szeroncsoll, szétlapitott Fiat-kocsi feküdt.

A szétroncsolt autót felemelték s ekkor 
még nagyobb lett a megdöbbenés: uz 
autó roncsai alól eszméletlen, véresfejii 

férfit húztak ki.
Az autóbusz sofőrje és az utasok az esz

méletlen ember beemelték az autóbuszba és 
Győrbe roboglak vele. Útközben értesítették 
a győri mentőket: várjanak a vámhatárnál, 
mert súlyos sebesültet kell azonnal kór
házba vinni. A vámsorompónál ott voltak a 
mentők, akik

a győri kórházba vitték 
az országúton talált eszméletlen sebesült 
férfit.

Nyomban műtétet végezlek a sebesültön, 
mert kiderült, hogy

belső sérülést, agyrázkódást 
és egyéb súlyos sérüléseket szenvedett. Kői
ben megállapították személyazonosságát. 
Tárcájában talált iratokból kiderült, hogy 
az országúti autókatasztrófa áldozata

Benyovits Sándor 35 éves vád-utcai 
lakberendező és butornagyekereskedő.

Az operáció ulán néhány pillanatra visz- 
szanyerle eszméletét Benyovits Sándor, ek
kor megkérdezték tőle,

hogyan történt a katasztrófa, 
ki ült rajta kívül a kocsiban, ki vezette az 
autót.

Benyovits alig hallható hangon susogta:
— Kettőn voltunk... Nem én vezet
tem ... Árokba fordultunk ... Nem em

lékszem most már semmire ...
Alig hogy ezeket a szavakat mondotta, új

ból elvesztette eszméletét.
A kórházból értesítették a katasztrófáról 

a rendőrséget, detektívek mentek ki a kór
házba, de

Benyovits Sándort nem tudták kihall
gatni,

mert még mindig eszméletlen.
A győri rendőrség azonnal megindította a 

nyomozást, hogy megállapítsa, ki volt Be
nyovits Sándor utitársa. Mialatt a nyomo
zás folyt, a győri Sztár-garázsba egy isme
retlen férfi telefonált,

intézkedett, hogy az országúton szeren
csétlenül járt autóját vontassák a ga

rázsba.
Amikor ez megtörtént, az ismeretlen férfi 
maga is a garázsba ment s ugy intézkedett, 
hogy az autót szállítsák Budapestre. A rend
őrség embereinek a garázsban csak annyit 
tudlak mondani, hogy

hogy ez a férfi volt az autó tulajdonosa, 
azt azonban nem tudják, hogy kicsoda.
A rendőrség emberei erre nyomban az 

autó igazoló lapját keresték, de kiderült, 
hogy az igazolólap hiányzik az öszeroncsolt 
kocsiból. Az autó számtáblája azonban épen 
maradt, s ebből derült ki, hogy

budapesti kocsiról van szó. a táblán 
ez a jelzés van: AB. 201,

Az autó rendszáma alapján a győri rend
őrség most már érintkezést keres a buda
pesti főkapitánysággal, hogy tisztázza, ki
nek a tulajdona az autó és Benyovits Sán
doron kívül ki ült benne.

A katasztrófáról vasárnap értesilették 
Benyovits budapesti hozzátartozóit. Vasár
nap délben

Benyovits Sándor felesége Győrbe uta
zott,

súlyosan sebesült férjéhez. A rendőrség ki 
fogja hallgatni Benyovits Sándornét is a 
rejtélyes katasztrófa felderítésére.

♦
A Hétfői Napló munkatársa Budapesten 

megállapította, hogy
az AB 291. rendszámú Fiat-autó Wcrt- 
hcinier Imre, a Magyar Színház és 
Andrássy-uti Színház igazgatójának a 

tulujdona, n kocsi vadonatuj.
Az igazgató régi barátjával, Benyovits Sán
dor lakberendezővel kéthetes autóturúra 
Indult.

Kint jártunk Wertheimer Imre Balaton- 
utca 2. és Benyovits Sándor Logody-utcn 
62. számú házban lévő lakásán, ahol a kö
vetkezőket mondották:

— Wertheimer Imre szombaton este 
visszajött Budapestre, telefonon felhívta 
Benyovits Sándornét és közölte vele, hogy 
férjét autóbaleset érte. Vasárnap reggel 
pedig Benyovits Sándorné és Wertheimer 
Imre együtt utaztak el Győrbe.

—MEGHALT GAÁL MÓZES, A DIÁKOK 
ÍRÓJA. Gaál Mózes, nyugalmazott tankerü
leti kir. főigazgató, a kiváló magyar ifjú
sági iró, hetvenhárom éves korában Buda
pesten elhunyt.

— Halálos vasúti szerencsétlenség. Zsu- 
rány község határában Rosenberg Mátyás 
gazda feleségével és sógorával kocsin igye
kezett át a vasúti síneken. A sorompó nem 
volt leengedve és igy nem vette észre a kö
zelgő szeméylvonatot. A vonat elkapta a 
kocsi hátsó részét és messzire kihajította a 
gazda feleségét, aki súlyos belső sérüléseket 
szenvedett és rövidesen meghnlt. Czaba 
Alajos, Rosenberg sógora súlyos belső sérü
léseket szenvedett. A debreceni kórházba 
szállították. Az eljárás megindult Rosenberg 
ellen gondatlanság cimén.

Fehérgyarmat uj református lelkésze. 
Vasárnap délután Iktatták be a fehérgyar
mati református egyházkerület élére Hor
váth István uj református lelkészt. Harsányt 
Pál gyomai esperes, püspöki helytartó vé
gezte a beiktatási szertartást.

__ Halálozás. Dr. Lukács Gusztáv Jenő szer
kesztő felesége, született Cserny Aranka vasár
nap elhunyt. Temetésének Időponját a kedd 
reggeli lapok közük.

— Bulgária megszűnteti ai olaaiellenes meg
torlást. A bulgár minisztertanács rendeleti ér
telmében az Olaszország elleni megtorló intéz
kedéseket julius 14-én éjfélkor felfüggesztik.

A Rádió la kopssolja

CSAUARGÓLÁNV
„ ERZSÉBETVÁROSI SZÍNHÁZBAN
(volt Budapesti Színház) az 5-öa autóbusz vírosllgotl végAllomAsAnAl 

Főszereplők: Dayka Margit,SomogyiNu»l,DalbnkAt Ilona,VágóMgry, Bokor 
Margit, Gőzön Gyula, Békáwy letván, Szlklay Józant, Bársony látván

Kisiklott egy vasúti 
kocsi a Nyugati 
pályaudvaron
Közel télóráig tartó zavart 
okozott a kisiklás

Vasárnap reggel nagy riadalom volt a nyu- 
gáti pályaudvaron. Félhét óra tájban, közvet
lenül a debreceni gyors és a gödi kiránduló
vonat kiindulása előtt mennydörgésszerű zaj 
hallatszott a pályaudvar külső területéről ét 
pillanatok alatt az a hir járt szájról-szájra, 
hogy a ceglédi kitérőnél vasúti karambol tör
tént. halottakról, súlyos sebesültekről beszéltek 
az emberek. A perron és az indulásra készülő 
vonalok tele voltak utasokkal, akiknek nagy 
része csoportokba verődve tanakodott azon, 
hogy tulajdonképpen mi is történhetett és so
kan közülük futólépésben igyekeztek a pálya
udvarnak arra a részére, ahonnan a nagy zaj 
hallatszott.

Vasutasok és a közönség nagy tömege ve
rődött össze csakhamar egy felborult vas

úti kocsi mellett,
a Ferdinánd-hid utolsó pillére közelében, a 
ceglédi kitérőnél.

A felizgatott kedélyek csakhamar megnyu
godtak. kiderült ugyanis, hogy szerencsére em
beréletben nem cselt kár, eddig meg nem álla
pított okból

klslklott és felborult egy szerelvény.
A debreceni vonat elé akarták kapcsolni a moz
donnyal együtt azt a kocsit, amelyikkel a bal
eset történt. A többi kocsi nz indulási oldalon 
sorakozott fel, a mozdony és az utána követ
kező, vnsulasnyelvcn úgynevezett paklikocsit a 
pályaudvar egyik távolabbi részéből egy másik 
vágányról akarták áttolni az első vágányra. 
Eközben siklott ki és borult fel a mozdony 
után következő kocsi. A felborult kocsi felállí
tása és a kisiklás következtében keletkezett 
üzemzavarok elhárítása jó Időt vettek igénybe 
és igy tűrténhelcl, hogy

a legtöbb vonatnál n kora reggeli órákban 
25—35 perces késések ín mutatkoztak.

A legnagyobb késés az Indulásra készen álló 
vonatoknál volt, a debreceni gyors és a gödi 
kirándulóvonat 35 perccel későbben Indult az 
eredeti időpontnál és a nvugati pályaudvarra 
érkező vonatoknál is éreztette halasát az üzemi 
baleset.

A prágai gyorsot és egy helyi vonatot 
nyílt pályán kellett leállítani

és mintegy 20—25 percig kellett nz utasoknak 
várakozniuk, mire a vonalok tovább folytat- 
hullák Útjukat.

Hét óra már jóval elmúlott, amikor n vasúti 
személyzet elhárította a forgalmi akadályt és a 
nyugati pályaudvar rövidesen visszanyerte régi 
képét. A MÁV Igazgatósága részéről még a 
délelőtti órákban megindult a vizsgálat és az a 
legvalószínűbb feltevés, hogy a szerelvény ki
siklását téves váltóállítás idézte elő.

ClAnozAsnál — Dltrichsteln

— A FRIEDRICH PÁRT LAMPIONOS FEL
VONULÁSA. A Keresztény Ellenzék, Friedrich 
Párt szombaton este nagy demonstratív felvo
nulást tartott. A menet, amelyet Friedrich Ist
ván és a párt képviselő, illetve városi bizottsági 
tagjai vezettek, a zugligeti villamosúllomástól 
indult el, onnan felvonult a Svábhegyre, majd 
a Dlsznófőhöz ment. A Svábhegyen a menet 
tiszteletére a villatulajdonosok, tekintve, hogy 
Friedrich István a Svábhegyi Polgári Körnek 
is elnöke, ablakaikat kivilágították. Útközben 
tűzijátékot is mutattak be a felvonulók tisz
teletére. A menetben mintegy kétezer ember, 
két zenekar vett részt. A soraikban külön cso
portot alkottak a párt Beszkárt és Köztiszta
sági munkáscsoportjának tagjai. A felvonulás 
után a Disznófő-vendéglőben az összes részt
vevők jelenlétével pártvacsora volt.

— Rintelen kegyelmet kap? Bécsből je
lentik: Az osztrák szövetségi igazságügy mi
nisztériumban még vasárnap megkezdték a 
munkát a német—osztrák kiegyezéssel kap
csolatos amnesztiarendelet kidolgozásán. 
Valószínű, hogy az élelfogytiglanra ítélt 
Rintelen volt vatikáni követ, Steinhüusl, a 
tizenkét évre ítélt volt bécsi rendőrfőnök és 
Neubacher vezérigazgató is az amnesztiás 
horogkeresztesek között lesznek.

— Nyomora miatt leugrott a negyedik 
emeletről. Bolha János 43 éves kőművessegéd 
nagy nyomora miatt a Kenyérmező-utca 8. 
számú ház negyedik emeletéről az udvarra 
vetette magát. Haldokolva szállították a men
tők a Rókus kórházba.

— A genfi olusz újságírók ügye a négus el
leni tüntetésben szereplő nyolc olasz újságíró 
ügyével kapcsolatban a svájci szövetségtanács 
formálisan megállapította, hogy Nicolc, a genfi 
kanton rendőrfőnöke túllépte hatáskörét, ami
dőn az olasz újságírók ellen kiulasitási rende
letét bocsátott ki. A szövetség tanács mégis el
állóit attól n jogótól, hogv hatálytalanítsa a 
genfi rendőrfőnök rendeletét, mivel nz ügy 
fellebbezés folytán amúgy is nz államtanács elé 
kerül. Lehet, hogv a szövetségi hatóságok lesz
nek kénytelenek végső fokon dönteni, az ügy
ben.

— Tréfából súlyos szerencsétlenség a ma
gasfeszültségű árammal. Kovács Gyula ti
zenhatéves debreceni diák a nagyerdei 
parkban sétált vasárnap délután. Séta köz
ben a virágágyakat szegélyező drótot meg
fogta. Szerencsétlenségére valaki tréfából a 
városi magasfeszültségű áram drótja segít
ségévei áramot vezetet a gyepet védő drót
kerítésbe s igy a szerencsétlen diák súlyos 
égési sebeket szenvedett. A magnsfeszüllségii 
áram mindaddig fogvatnrtotta, amig az 
egész környék villanyfejlesztö gépét le nem 
állították. A gonosz tréfa ügyében megindult 
a nyomozás.

— Megmentette a testvérét a hős kislány, de 
maga a vízbe fulladt. Rácz Árpád jászberényi 
cigányzenész két gyermeke, n 11 éves Mihály 
és a 13 éves Erzsébet a Zagyva folyóban für
dőit. Az. utóbbi napok esőzései miatt megduz
zadt vízben örvény kapta el a fiút. Kétségbe
esett sikoltására nővére utánauszolt. A leány 
öccsét néhány pillanatig tarló küzdelem után 
egy alacsonyabb folyórészre lökte, ő maga 
azonban már nem tudta ezt elérni és megful
ladt. Holttestének megkeresésére a városi men
tők vonultak ki, akik azt kél óra múlva csák- 
lyálkal megtalálták az erősen áramló vízben.

— Veszett macska garázdálkodása. Dombo*  
váróit a Lera-féle téglagyárban megveszett agyi 
macska. A megvadult állal rátámadt az udva
ron játszó kislányra, majd a gyermek segítsé
gére siető anyjára, akiket össze vissza marcan
golt. Mindkettőjüket fclszóllilották a Pasteur*  
intézetbe.

— Jeszenszky preiátus-kanonok jubileuma. 
Jeszenszky Kálmán preiátus-kanonok, az esz
tergomi főszékesegyház plébánosa most érte 
el papi működésének negyvenedik esztendejét, 
amely alkalomból az egyházmegye meleg ün
neplésben részesítette.

Halál u nnpszitrás mialt. Karácsony Ferenc 
raksi gnzda barackszedés közben a nagy me
legben napszurást kapott és oly szerencsétlenül 
esett le a fáról, hogy koponyaalapi tőréit szen
vedőéit és meghalt.
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Esztergomi? akit nem visznek ki 
az olimpiászra, csodás harcban 

legyőzte Mastoienit
A nagynevű olasz futó a célban aléltan esett össze

Az 5000 méteres meghivási verseny sorón a 
fiutal Esztergomi remek küzdelemben győzte 
le az. olasz reprezentáns Mastroienit, aki min
dent elkövetett, hogy megnyerje a versenyt, 
azonban az utolsó negyven méteren teljesen 
összeroppant és végül

■ célvonalon túljutva zsák módjára össze
esett.

Percekig tartott, amíg az áléit olasz atlétát ma
gához téritették és lábraállilották. Esztergomi 
győzelme igen értékes, azé a fiatal és lehetsé
ges Esztergomié, akit nem tartottak méltónak 
arra, hogy a berlini olimpiúszra kikiildjék.

Vasárnap folytatták a magyar—cseh főisko
lai atlétikai viadalt a BEAC-pályán, amelynek 
aiyugy is puha salnkját még puhábbra változ
tatta a hatalmas déli eső. A remeknek ígérkező 
versenyt az ifjúsági bajnoki és meghivási szá
mok is tarkították, melyeknek során az ola
szoknak egyik legkomolyabb olimpiai jelöltje,

Lanzl In strathoz állt
a 800 méteres síkfutásban. Csak a negyedik kí
sérletre sikerült a start, mert a magyarok sorra 
klngróllak. Lanzil 150 méternél istenes meg
előzte, 400-as idejük 54 mp volt. A kiváló olasz 
ekkor elhúzott és pompás idővel szakította el a 
c< Iszalagot. Temesvári 280 méternél kollidúlt 
l.anzival, úgyhogy nem futhatott tovább. A 100 
méteres síkfutásban harmadik startra indult a 
mezőny —

Sir úgy győzött ahogy akart.
A 110 méteres gátfutás versenyében a csehszlo

Jó dolguk van a KK-delegátusoknak:
A világ legdrágább helyén vívja 
nagyjelentőségű drámai diplomáciai 

csatáját a KK titkos tanácsa
Jelentéktelennek látszó értesítés jött a fiil- 

l.allszövelségbc: Meisl, az agyafúrt futball- 
Na polcon ülésre hívta a Középeurópai Kupa 
ségrehajtóbizollságát. Időpont: julius 25, —
színhely: Interlnkcn. A szövetség vezérkara 
nem titkolt irigykcdéssel vette tudomásul, hogy 

a KK-dcIegálusok a világ legdrágább he
lyén tartják összejövetelüket.

Úgy látszik, jó üzlet a KK, lelik a fény
űzésre.

A meghívás egyébként, nagyszabású refor
mokat takar. Izgalmas, sőt drámai összecsapá
sokra van kilátás a titkos tanácsban. A fűtő
anyagot nz ilaszok szállítják.

Jmnu'ntuk valóságos ultimátum.
Azt kívánják, hogv n KK-ban résztvevő nem- 

z< lek jövőre már csak két két csapattal in
duljanak harcba. Ha ezt a feltételt nem telje
sítik. hir szerint, a legmesszebbmenő konzek
venciákat vonják le és minden valószínűség 
szerint

kilépnek a résztvevők sorából.
A létszámcsökkentésnek sok híve van. Az 

osztrákok, sőt n csehszlovákok sem idegenked
nek a gondolattól. így tehát végül is n magyar 

MEISL HADÜZENETE A KK-NAK!
Az osztrák futballvezér a KK reformját vagy beszüntetését követeli

Bécs, julius 12. I 
é \ Hétfői Napló bécsi szerkesztőségétől.) A | 

KK link rossz sajtója van nz idén. Az olasz és 
csehszlovák lapok hetek óta cikkeznek a Mil- 
ropa Cup Intézménye ellen, amely szerintük 
minden tekintetben alapos reformra szorul. 
Rendkívül érdekes Meisl Hugónak, n KK egyik 
szülőapjának nyilatkozata, amelyben nz oszt
rák fulbnllvezér kereken kijelenti, hogy

■ KK küzdelmeket n mai formák közölt 
folytatni nem lehet 

s azt vagy meg kell reformálni, vagy egyszer és 
mindenkorra be .nihilét ni. Az alábbiakban is
mertetjük Meisl nagyjelentőségű nyilatkozatát: 

A KK-t tulajdonképpen azért hívtuk 
életre, hogy az országuk bajnokságában vezető 
nagy kőzépeurópai egyesületek ne legyenek 
kénytelenek a szezonban már úgyis agyondol
goztatott legénységüket fárasztó nyári furákra 
vinni. viszont a tarák elmaradása miatt támadt 
veszteséget a kupamérkőzések bevételeiből fe
dezzék. Ezek

• bevételek azonban, sajnos, állandóan 
csökkennek,

egyre kisebb számú közönség látogatja a KK

mérkőzéseket, amelynek oka elsősorban termé
szetesen a gazdasági krízisben keresendő, de 
nagy mértékben abban a tényben is, hogy a 
nagyvárosok közönsége a szombat-vasárnapo
kat szép nyári időben a városon kívül tölti s a 
nteekendezők száma az utóbbi esztendőkben 
egyre nagyobb méreteket ölt.

— Határozottan baj van a KK küzdelmek
ben résztvevő csapatok szellemével is.

A sportszerű és minden tekintetben szük
séges küzdő lelkesedést valami furcsa fa
natizmus váltotta fel és sem a Játékosok, 
sem a közönség nem tud különbséget tenni 
a kemény, de fair küzdelem és a gyűlöl

ködő brutalitás között.
A kitűzött magas győzelmi prémiák Is nagyban 
hozzájárulnak ahhoz, hogy egyes játékosok el- 
veszítsék önuralmukat.

— Anyagi szempontból károsnak bizonyult 
nz 1933-as határozat, amely a küzdelmekben 
szereplő csapatok zzáinót országonként keltő
ről négyre emelte, mert ezzel a még pór eszten
dővel ezelőtt oly nagy érdeklődéssel kisért 
küzdelem szétforgácsolódolt, a közönség és jö
vedelem U túlságosan megoszlik. De káros ha
tással van azokra az egyesületekre is, amelyek

vák Berndt kétszer is kiugrott, amiért a starter 
kiállította. A közönség zajosan tüntetett a tul- 
szigoru Ítélet ellen, mire a zsűri mégis enge
délyt adott Bcrndtnek a futásra. Az ifjúsági 
bajnokság során több feltörő kiválóságot lát
tunk. ami újólag azt bizonyítja, hogy a magyar 
atlétika fejlődése jó utón halad.

MAGYAR—CSEHSZLOVÁK FŐISKOLAI 
SZÁMOK:

100 méteres síkfutás: 1. Sir 10.9 mp, 2. Em
ber 11.3 mp, 3. llrosek cseíiszl. 11.5 mp., 4. 
Svatos.

110 m-es gátfutás: 1. Szabó 16 inp, 2. Csathó 
16.2 mp., 3. Hrustka 16.5 mp., 4. Berndt 16.6 
másodperc.

400 m gát: 1. Héjjas dr. 56 mp, 2. Verbőczy 
57 mp. A két csehszlovák elbukott.

400 m síkfutás: Kovács 49 mp, 2. Knemiczkv 
49.9 mp, 3. Bibényi.

Diszkosz: 1. Józsa 42.96 m, 2. Bácsalmási 
41 42 m, 3. Baracs.

Sulydobás; 1. Hoplicsck 14.14 in, 2. Sárvári 
13.99 m, 3. Deák.

Távolugrás: 1. Bondy 6.77 cm, 2. Széli dr 
645 cm, 3. Hrstka.

4.TÍ00 m staféta: 1. Magyar főisk. (Ember. 
Bondy, Koovács, Sir) 42.7 mp, 2. Csehszlovákia 
14.8 mp.

1500 m: 1. Aradi 4 p 05.8 mp, 2. Gyöngyösi 
4 p 10 mp, 3. Okana

A magyar főiskolások végeredményben 
105:44 arányban legyőzték a csehszlovák 

főiskolásokat.

!SS&

különítményen múlik a határozat sorsa. A sza
bályok megváltoztatását ugyanis — akárcsak a 
Népszövetségét — egyhangú szavazással lehet 
csak elérni. Egyetlen vétó is elég ahhoz, hogy 
megbukjék a reform és a redukció.

óriási felelősség hárul a magyar sport
diplomatákra (ha ugyan ilyenek egyáltalában 
léteznek), mert nem kétséges, hogy

a magyar labdarúgás érdekelnek a Jelen
legi, tehát nemzetenkénti négy résztvevős 

rendszer a megfelelő.
Példa erre a Phöbus bravúros szereplése s 

általában a középcsapataink játékereje. A való
jában unalmas és az első három hely dolgá
ban eleve eldöntött bajnoki küzdelmek többi 
résztvevőjének mulhatalan szüksége van az ér
dekes KK-konkurrenciára. Ezt az. előnyt fel
adni a nagycsapatok érdekeiért nem szabad. 
Reméljük, hogy erre nem kerül sor és nem is
métlődik meg a három év előtti eset, amikor 
delegátusaink jelenlétében és beleegyezésével

többszázezer pengővel károsították meg a 
magyar futballt.

Feltételezzük, hogy a kiküldöttek ezúttal ér
teni fogják azt a nyelvet, amelyen a tárgyalá
sok Inlcrlakenbcn folynak.

MEGHIVÁSI SZÁMOK:
800 m-es síkfutás; 1. Lanzi Olaszország, 1 p 

52.7 mp, 2. Iglói BBTE 1 p 55.5 mp, 3. Iste
nes dr. MAC 1 p 57 mp.

5000 méter: 1. Esztergomi 15 p 07 mp, 2 
Mastroieni 15 p 11.6 mp, 3. Csaba.

IFJÚSÁGI BAJNOKSÁG:
1500 m bajnoka: Híres UTE 4 p 14.8 mp, 2. 

Danó Diósgyőr 4 p 21.4 mp, 3. Molnár Csepel 
4 p 21.4 mp.

Sulgdobás bajnoka: Zsombor ARAK 1230 
cm, 2. Windisch F. MÁV 1200 cm, 3. Biacsi 
Szegedi Vasutas 1194 cm.

200 m-es síkfutás bajnoka: Sándor UTE 23.3 
mp, 2. Jablonszky MAC 23.4 mp, 3. Kojsza 
MTK 24.5 mp.

Diszkoszvetés bajnoka: Kelemen Szolnoki 
MÁV 3856, 2. Windisch Szolnoki MÁV 3625, 3. 
Biacsi Szegedi Vasutas 3594 cm.

400 m gátfutás bajnoka: Alberti Dorogi AC 
60.08 mp, 2. Szirtcsi MAC 1 p 05.4 mp, 3. Ma
gyar MAC.

Hármasugrás bajnoka: Sinionvi MRTSE 1343 
cm, 2. Kövér MTK 1308 cm, 3. Futakfalvy FTC 
1295 cm.

Magasugrás bajnoka: Cserna Szolnoki MÁV 
186 cm, ifjúsági rekord beállítva, 2. Sellyéi 
ARAK 165 cm, 3. Barcza MRTSE 160 cm.

400 méter bajnoka: Trócsányi 52.4 mp, 2. 
Híres 53.4 mp, 3. Bihari.

110 m gát bajnoka: Solti 17.5 mp, 2. Kövér 
17.6 mp, 3. Görög.

a küzdelmekből tulkorán kiválnak, viszont 
ezzel a vezetőség előre nem számolhat és igy 
nem köthet le nyári túrákat, kétségtelenül ér
zékeny anyagi veszteség éri.

— Nagy probléma a birókérdés is, mert
a bírák sajnos Igen sokszor a fanatizált 
közönség nyomása nlatt hozzák meg Ítéle

teiket
és sok csapatnak a hazai pályán elért meglepe- 
tésszerü győzelme magyarázható meg ezzel a 
sajnálatos körülménnyel.

— összegezve a fentieket, őszintén be kell 
vallanom, hogy az adott körülmények között

a KK küzdelmek további megtartását el
lenzem — legalábbis addig, amíg nem si
kerül valami olyan reformot teremteni, 
amely egészségesebb alapot és normálisabb 
atmoszférát teremt ennek az egyébként 
Igen nemes sportcélokkal elindult konku

renciának.
— Közismert, hogy az olasz sajtó heves kam

pányt indított a KK ellen és ennek visszhangja 
van az egész középeurópai sportsajtóban. Az 
olaszok reformot javasolnak, amely abban 
állna, hogy térjünk vissza a régi rendszerhez, 
vagyis országonként nem négy, hanem csak

két csapat vegyen részt 
a küzdelemben. Ellenére annak, hogy ez még 
nem lenne teljes megoldás, már ezt a javasla
tot is örömmel üdvözlöm, mert a szereplők 
redukálása a súrlódási felületet is csökken 
lené...

Eddig Meisl nyilatkozata, amelyhez az előz
mények után nincs sok hozzáfűzni valónk, leg
feljebb talán annyi, hogy az osztrák futball 
vezére ezúttal is Kitűnő sportdiplomalának bi
zonyult. Felengedte a kisérteti léggömböt... 
ha nem bírja az élet reális súlyát, legfeljebb 
szétpukkan.

Andor I<eon.

A Középmagyarországl Automobil és Mo
tor Club Kecskeméten 19-én 3 órai kezdettel 
a város belterületén „Nemzeti Autós Gyorsasági 
Körversenyt" rendez túra-, sport- és verseny
autók részvételével, mely a Magyar Bajnokság
nak is futamát képezi. A versenyre beneveztek 
az összes magyar első klasszist! versenyzőkön 
kivül a környező országok több neves menői 
is. Speciális érdekessége az, hogy a város főbb 
útvonalain bonyolódik le, — nagyon hasonlít a 
monacói Grand Prix pályájához A verseny 
napján, valamint a „Hirös Hétön" a MÁV kuí- 
lurvonatkoat indít és 50%-os kedvezményt 
nyújt Kecskemétre, a hirös városba.

A XI. Ollmplász Magyarországi Szervező 
Irodája (VII., Rotlenbillcr-u. 1.) közli, hogy 
azok, akik a társasutazásban nem vesznek részt 
és belépőjegyekre igényt tartanak, e hó 17-ig a 
még készenlétben lévő csekély számú Stadion 
éa úszó-bérletjegyeket (számozott ülőhelyek) 
pengőfizetéa ellenében átvehetik.

SPORT-PARLAMENT
Még két hét és elindul a nagy sereg az 

olimpiára. Eddig 197 versenyző kiküldetését 
határozták el. A meghökkentően nagyszámú 
gárda útnak ercsztése joggal azt a reményt 
keltheti a közönségben, hogy ezúttal sok 
örömhírre számíthat Berlin felől. Sajnos, en
nek éppen az ellenkezője áll. A nagy kiküldő- 
lés! láznak valódi értékét legjobban az atlé
tika mulatja. 25 versenyzőt küldenek ki s 
közülük legfeljebb kettőnek van némi csőivé 
— nem győzelemre! — csak szerény helye
zésre. E feltűnő és csaknem érthetetlen hely
zetre a Hétfői Napló szakértője: LÁSZLÓ 
LAJOS, Kovács és Szabó felfedezője, mutat rá.

Rossz és gyenge előkészítés: 
bét atléta helyett huszonötöt 
büldeneb az olimpiára

— Ma, amikor csaknem minden sportágat 
néhány kiválasztott diktátor vezet, valameny- 
nyi sportember örömmel üdvözölheti a 
Hétfői Napló segítségét, amellyel a legna
gyobb nyilvánosság elölt ad teret a néma
ságra Ítélt gondolatok kifejtésére. íme, itt az 
atlétika, amelyet valósággal frappirozott az 
értehetetlen bőkezűség: huszonöt versenyzőt 
küldenek ki az olimpiára, holott közülük 
legfeljebb kettőnek van esélye a nagy kon- 
kurrenciában. Ezt a nagy reményeket ger
jesztő gesztust pusztán sportszempontból 
sem megérteni sem magyarázni nem lehet. 
Szólni kell róla mégis ,mcrt

megengedhetetlen, hogy túlzott várako
zásokra csigázzúk fel a közönséget, 

amely feltétlenül csalódna,
ha a kiküldöttek népes hadseregétől annyit 
várna, mint a kiküldő „szakértők".

— A kiküldött 25 atlétának olimpiai győ
zelemre semmiféle esélye sincs. Legfeljebb 
egy-két szerény helyezés várható tőlük. Így 
például

a sulyszámokban valósággal érthetetlen 
a nevezés.

Sem sulydobásban, sem diszkoszban még 
csak meg sem közelítették a világklasszis 
nívóját. Hasonló a helyzet az ugrószámok
ban is. Holtai és Bódosi oly messze van a 
8 métertől, illetve a két méteren felüli szín
vonaltól, hogy csak kiábrándító szerepet 
játszhat a nagy küzdelmekben. Vagy itt a 
rudugrásl Hol van esély arra, hogy a ma
gyar ugró az első hat között szerepelheti 
Aztán a hosszutávfutók! Legfeljebb arról le
het szó, hogy a fiatal Simon pusztán tanul
mányi szempontból vesz részt a nagy saj
gásban.

Nem jobb a helyzet a stafétaszámokban 
sem.

.4 hivatalos vélemény szerint elsőrangú esé
lyünk van. Úgy látszik, elkerülték a figyel
müket Amerika, Anglia, Dél-Afrika, Hollan
dia, Németország, Kanada és Japán 4\100-as 
stafétaeredményei. Ezek mind jobbak a ma
gyar futásnál. Legfeljebb Japán áll velünk 
egy színvonalon. De nem jobb a helyzet 
4j\400-on sem.

— Objektív mérlegelés alapján csak Ko
vács és Szabó szereplésétől várhatunk vala
mit. Kovácsnál is nagy eredménynek számit, 
ha helyezve lesz. Hardin, Benőké, továbbá 
az amerikai próbaverseny 2. és 8. helyezettje 
és a délafrikai gát futók öl körüli időket 
futnak, mig Kovács csak 53 körül tudott. 
Szabó nagy versenye Beccalival mindenkit 
meggyőzött arról, hogy itt elsőségre számi- 
tani ép ésszel nem lehet. Beccalin kivül 
azonban még itt van Wooderson, Lovclock, 
Cornes, Bornthron, Cunnigham, Wcncke, a 
német versenyzők. .. csoda lesz, ha az első 
hat között helyet tud szorítani magának.

— Egyébként is
súlyos hibák sorozata mutatkozott az 

előkészítésben.
Hogy egyebet ne említsünk, Kovácsnak 

egyetlen komoly versenyt sem rendeztek. 
Jöttek ide dobók, ugrók, futók, csak éppen 
gátfutóról feledkeztek meg. Vcrscnyrulin 
nélkül pedig Kovács, aki amugyis ideges, 
kapkodó versenyző, határozott hendikeppel 
indul Berlinbe. S ez igazán nem nz ö hibája.

— A stafétaváltások gyakorlását teljesen 
elhanyagolták. A staféta tagjai alig ismerik 
egymást és eddig még egyetlen alkalommal 
sem voltak együttes tréningen. A 4x4OO-at 
staféta tagjaival hasonló a helyzet

Rossz és gyenge előkészítő módszerünk 
nem alkalmas arra, hogy a magyar atlétikával 
méltó és komoly szerepet játszasson Ber
linben.

— Félreértések elkerülése végett meg kell 
mondanom, hogy nem a kiküldetések magas 
számát nehezményezzük, hanem a kiküldöt
tek összeválogatásának szerencsétlen metó
dusát. Amikor kétségtelen, hogy atlétáink 
túlnyomó része odakint csak a statiszta sze
repét látszhatja, akkor a jövőre való tekin
tettel elsősorban azokat kellett volna Ber
linbe küldeni, akik ott tanulhatnak. Szóval a 
reményt keltő fiatalokat a lejárt oldboyok 
helyett. így Csornát. Aradit, Horváth IL-őt, 
Leventét, Esztergomit és Hírest. Ezek a fia
talok alig maradtak el az öregek mögött. 
Előttük a jövő áll, mig a MASz kiszemeltjei
nek zöme mögött csak a múlt, ami meg sem 
közelíti az olimpiai nívót.
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Vagy a belügyminiszté
rium, vagy a Latorca
utcai pálya dönt...

ELEKTROMOS—UTE 8:3 (8:2)
Az UTE-stadionban nagy közönség előtt ját

szották le Budapest amatőr bajnokságának első 
döntő mérkőzését. Az Elektromosok Orcifalvl 
góljával szerezték meg a vezetést, majd az 
UTE Aranyosi révén kiegyenlített, sőt Hor
váth II. a liláknak szerezte meg a vezetést, 
amit viszont Levente egalizál. A félidő végén 
Trc fejes gólja ismét az Elektromosokat jut
tatja vezetéshez. Az első félidőben az Elektro
mos sokkal jobban játszott, mint a tartalékos 
UTE. Szünet után Aranyosi nagy bombája ra
gadja tapsra a közönséget. Az UTE ekkor fel
nyomni, mégis az Elektromos lőne gólt G. Tóth 
révén, azonban Vogl biró lesállás címén nem 
adja meg. Az UTE tovább ostromol, de csatá
rai hadilábon állnak a szerencsével Végre a 40. 
percben Horváth 11. közelről egyenlít. Az 
utolsó percekben a biró Buzásit feleselésórt, 
Salamont pedig utánrugásért kiállítja. Róna II. 
egy gólt fejel, de azt sem adja meg a biró, 
lesállás elmén.

így tehát Budapest-bajnoka elmében vagv a 
belügyminiszter dönt vagy — a Latorca-utcai 
pálya.

Izeliéő az olimpiából!

Egy perc alatt két góllal elintézte 
az Újpest a veszedelmes 
PrOStejOVOt lila-fehérek győzel-

műkkel bekerültek a KK középdöntőjébe

RAGYOGÓ EREDMÉNYEK AZ AMERIKAI 
ATLÉTIKÁBAN.

A szombaton rendezett atlétikai versenyen 
Jcsse Owens a 100 méteres síkfutásban 10.4 
mp-es idővel győzött Melcalfe és WykoíT elölt. 
A távolugrásban szintén Owens győzött 778 cm 
teljesítménnyel Brook elölt (770 cm). A kala
pácsvetésben Dreyer győzött 52 m 41 cm-es 
dobással. A 800 méteres síkfutásban a néger 
WodruíT. 1 p 49.9 mp-es pompás idővel győ
zött.

MEDICA VERVE!
Kiefer a hét végén rendezett uszóversenyen a 

100 méteres hátuszásban 1 p 07.5 mp-es Idő
vel győzött Vandewekhe előtt. Flanagan a 400 
méteres gvorstiszásban nagy meglepetésre le
győzte Medica-t 4 p 47.8 mp-es idővel. Kathe- 
rine Rawls a hölgyek 100 méteres gyorsuszó 
számában győzött.

POMPÁS AKROBATA-MUTATVÁNYOK 
A MAGYAR—JAPÁN TORNÁSZVIADALON 
Vasárnap este nyolc óra után kezdték meg a 

Hermina-uti Sportarénában a magyar—japán 
tornászviadal küzdelmeit. A Sportaréna azuttal 
zsúfolásig megtelt és a tornászsport iránt ér
deklődő előkelő közönség a legremekebb és 
legizgalmasabb akrobata-mutatványok egész 
sorában gyönyörködhetett. Az aprótermetü, 
macskaügyességü japán tornászok rendkívül 
sokat fejlődtek, úgyhogy a közönség a tornász
sportban egészen uj stílust ismertetett meg.

ünnepélyes keretek között kezdődött a pom
pás viadal. A közönség tapsai között vonult 
fel a nyolc sárga versenyző: Kakata, Nosaka, 
Taketa, Tojama, Sone, Miake, Alltomo és Ma- 
zunoba. Magyarországot a következők képvisel
ték: Pelle dr., Péter, Tóth, Sárkány, Sarlós, 
Kecskeméti, Hegedűs, Mogyorósy és tartalék
ként Boros és Rácz.

A nyolcas csapatokból csak az első hatnak 
az eredményét számították. Mindkét nemzet fiai 
nz olimpiászon bemutatandó szabadon válasz
tott gyakorlataikat abszolválták gyűrűn, lovon, 
korláton, nyújtón és csodás mű-szabadgyakor
latokkal ragadták szinte percenként tapsra a 
közönséget. Az egyes gyakorlatokat egy magyar 
és egy japán brió pontozta. Lapzártakor a ver
seny még tart.

A Pannónia 
kitűnő idővel győzött 

a Hungária ellen
Magyarország evezősbajnokságainak második 

napi programmját kellemetlen, szeles Időben 
bonyolították le a csepeli Dunaágban. A nagy
számú közönség soraiban megjelent Szendy 
Károly dr. polgármester is. A legérdekesebb 
küzdelmet a nyolcasban vívták, a Pannónia 
ezúttal sorrendben harmadik bajnokságát sze
rezte meg, ősi riválisával, a Hungáriával szem
ben. Tekintettel a rossz Időjárásra, a győztes 
Pannónia kiválónak mondható. Bajnoki szá
mok: Kétevezős bajnokság: 1. Győri—Mammu- 
sich pár, Hungária 7 p 39 mp. Ellenfél nélkül. 
Egyevczös bajnok: Kozma László BEC. Kor
mány osnélkiiH négyes: 1. Hungária Evezős 
Egylet. Ellenfél nélkül. Nyolcevezős bajnok: 
Pannónia 6 p 10 mp, 2. Hungária 6 p 13.4 mp. 
Egyél) versenyszámok: Vigasz egyes: 1. Kiss Já
nos MAC. Júniusi kormányos négyes: 1. Újpesti 
EE 10 p 17 mp. Junior egyes: 1. Hűvös Pál 
BEC. Kettes kajak: 1. Cseh—Géllé pár. Kéteve
zős kormányos: Győri—Mammuslch pár, Hun
gária, 8 p 35 mp. Junior kormányos négyes: 
Duna EE 7 p 07.4 mp

SZERVEZKEDIK A SZOMBATHELYI MÁV
A Szombathelyi MÁV Hnladás futballcsapat 

keretében nagy reorganizációra készülnek. 
A csapat az őszi szezontól kezdve a Nemzeti 
Ligában játszik s éppen ezért minden anyagi 
erejüket összeszedve, igyekeznek a legjobb 
csapatot küldeni nz őszi küzdelmekre. Horváth 
Jenő MÁV tanácsos, a csapat Igazgatója el
mondta a Hétfői Napló munkatársának, hogy 
az ország töhl részéből Is igyekeznek játékoso
kat vásárolni, hogy a csapatot kellőképpen 
megerősítsék.

— A csapat harcképességének edzésére elsö- 
ligás osztrák csapatokat fogunk meghívni ven
dégszereplésre. A reorgnnizóciő első lépése 
pedig az lesz, hogy a Nemzeti pályaválasztási 
jogát megvesszük ás az első Nemzeti Liga 
mérkőzést honi talajon játsszuk le.

ÚJPEST—PROSTEJOV 2K» (2:0)
Nagy érdeklődéssel várta a magyar sport

társadalom az Újpest nehéz csatáját a Prosle- 
javval szemben. A Illa-fehérek egy gólnyl 
előnnyel tértek haza Csehszlovákiából, ennek 
ellenére azonban a revánsinérkőzés sorsa tel
jesen nyílt volt, mert a Proslejov különleges 
harci képességeiből már az Admlra ellen vizs
gázott. A kiélezett helyzetre való tekintettel 
nem csoda, hogy

ai újpestiek nehéz csatáját tízezer ember 
nézte végig.

A Prostejov jön ki elsőnek. Színes csapat: 
fehér-kék-bordó összeállításban feszit a közön
ség elé és üdvözli. Az újpestiek késnek. Végre 
aztán egetverö tombolás közben futnak a nagy 
harc színhelyére. Az állóhely közönsége, nem 
tudni, mi okból,

veszélyes rohamot Intéz a korlátok ellen, 
áttöri azokat és mint egy eleven, höm
pölygő vizáradás, tódul az ellenkező ol
dalra. A kirendelt rendőrlcgénység futó
lépésben siet a pálya védelmére, kardot 
ránt és bizony az elején néhány laposvá

gással tud csak rendet teremteni.
Nagy erőfeszítéssel végül is visszaszorítják a 
vérmes közönséget.

A Prostejov kezdi a nagy ütközetet, de nem 
sokat jut szóhoz. Az újpestiek tartják a kezük
ben a játék irányítását és a Prostejov orosz
lánkörmeiből egyelőre semmi sem látszik. Di
cséretesen nagy a buzgalom a lila-fehér csa
tárok sorában, de épp ezért túl mohónk és kap
kodnak. Ez a magyarázata antnak is, hogy 
Kállai a kapu torkából is mellé lövi a labdát. 
Az első negyedóra nem sok jóval kecsegtet. 
Az Újpest köpködik, sok a magas labda. Való
sággal

hátborzongató rémület
lesz úrrá a közönségen a 19. percben, amikor 
Vincze bokája ismeretlen erőmüvi behatás kö
vetkeztében kifordul.

Percekig fetreng,
gyorsan leviszik, de hiába masszírozzák, kény
telenek a mentők az öltözőbe vinni. Tiz ember 
áll szemben a nehéz csehszlovák csapaltall

No de aztán most jön csak a hadd el hadd. 
A 25. percben hosszabb tüzérségi előkészület 
után

kornert Ívelhet Pusztai a középre, ez a 
kekkről Seress elé pattan, aki félmagnsan 
lő éa a fürge Kocsis a lövést a kapus orra 

előtt a gólba tőlja. 1:0.
Frenetikus tapsvihar köszönti a nem várt si
kert és még el sem ül a nagy öröm zaja, ami
kor félperc múlva már újabb gól mámorától 
részegen üdvözölheti a közönség kedvenceit.

Szűcs mintegy harminc méterrel a kapu 
előtt stoppol s azután élesen lő. A lövés 
mint a villám vágódik a kapu felé, félma- 
gosan suhan Kállai előtt, aki vizlpólószerüen 
fejjel dopplerezlk a lövésbe és az szinte 
irányváltoztatás nélkül röppen a hálóba. 

2:0.
óriási tombolás... Érthető: ezzel meg is nyer
ték a mérkőzést. Csak ezután tér vissza Vincze 
s vele kiegészülve az újpesti csapat most már 
valósággal elsöpri a vendégeket. Csak az utolsó 
percben jutnak szóhoz a derék prostejoviak.

Szünet után az első félidőbeli játék alapján 
gólzóport várt a közönség az Újpest csapatá
tól. Ez a gólzápor elmaradt, mert az újpesti 
csatárok minden akcióját részben a balszeren
cse, részben az ellenfél kemény védelme az 
utolsó pillanatban meghiúsítja. Az Újpest ka- 
)uja előtt is adódik meleg helyzet. A 18. pere
ién Hencsl éles és a felső sarokba tarló lövé
sét Hóri kifogja.

Szűcs és Kállai remek Játékának tapsol 
ezután a közönség.

Henesl egy összefutásnál megsérül éa kényte
len elhagyni a pályát. Ettől kezdve a csehszlo
vák csapat tiz emberrel játszik. A közönség ide
ges. Az akciók kitünően gördülnek a kapu elé, 
de az utolsó pillanatban mindig benyulik egy 
láb és a lövések nem vezetnek eredményre. A 
24. percben Seres szánja rá magát a lövésre. 
Éles bombáját Sram kornerre Üti, majd Szűcs 
küld bombái a prostejov! kapura.

As Újpest valóságos Iskola játékot produkál 
éa csak a lövéseknél bukik meg. Hóri egy al
kalommal a kornersaroknál dribllzi az ellenfél 
csatárait, ami viharos derültséget vált ki a 
bosszankodó nézőseregben. A 30. percben 
Vincze hatalmns szabadrúgást ereszt meg és a 
gyilkoserejü lövés hajszállal a léc fölött süvít 
el. A szép lövés gólt érdemelt volna. A vendég
csapat gyér támadását többnyire Drozd vezeti. 
Az Admira-meccs hősének egy szép támadása 
kornert eredményez, amelyet két újabb korner 
követ. Mindhárom sarokrúgásnál Hóri a he
lyén ván és elhárítja a bajt. A mérkőzés vé
gén Kocsis egy szép lövésének erősen gólszaga 
van, a közönség kórusban kiállja a gólt, de az 
utolsó pillanatban Luger a kapuból vágja ki a 
biztos gólnak látszó labdát. Mérkőzés végén a 
közönség lelkesen éljenzl a kösépdöntőbo ke
rült Újpestet.

Továbbfut az Ambrosiana 
As a Spárta

A Középeurőpal Kupa fronton az Újpest— 
Prostejov mérkőzésen kívül még két fontos 
küzdelem volt. Milanóban került sor iu ám- 
brosiana—Vienna mérkőzésre, amelyet az ola
szok 4:1 (2:0) arányban a mnguk javára dön
tőnek el. A mull vasárnap a Vienna Bécsben 

2:0-ra győzött, az Amhrosiana tehát 
behozta a kétgólos hátrányát, hanem 
lal meg is toldotta, úgyhogy végeredményben 
4:3 arányban abszolválta a kettős találkozást. 
A Vienna tehát kiesett a további küzdelmek
ből és az Amhrosiana jut tovább.

Rómában játszották le a Sparta—FC Roma 
revánsinérközést, amely 1:1 arányú félidő u 
1:1 arányban végződött. Mint ismeretes 
Sparta múlt vasárnap Prágában 3:0 ra ve 
az olaszokat, tehát a Rómának nem sikerüli 
behozni a csehszlovákok előnyét. A kettős 
mérkőzés összeredményeként tehát a Sparta 
é:1-es gólaránnyal jut a középdöntőbe, mig a 
Roma kiesett.

nemcsak 
egy gól-

Stroh

Pusztai

ment. Seres Kocsishoz küldi a labdát és a 
labdát. 1:0. Első félidő 25. perc. (Copyright 

■ System Horváth.)

Szűcs

Á.

A korner mindig veszélyest íme, Luger hiába 
fürge szélső a kapus keze elől tolja hálóba a 

by Hét jói Napló. -

Ragyogó dopplerfejessel suhan a hálóba Szűcs labdájának folytatásaként Kállai fejese. Első 
félidő 26. perc. 2:0. (Copyright by Hétfői Napló. — System Horváth.)

25 ul játékos a HuiEíPiíiran
Ez a csapaterosites hírére az etsö kínálat

A sétagaloppban megnyert bajnokság után 
a Hungária nagyszámú közönségét súlyos csa
lódás érte utol. A KK küzdelmeiben s n meg
előző nemzetközi mérkőzéseken a kék-fehér 
csapat sorozatos vereségeket szenvedett. Fá
radtság? McghasonulAs? Lázadás?... Egyik 
hir a másikat kergette és alaposan felkavarta 
a bajnok házalójának csöndjét. Végül elsi
multak a hullámok, pihenőre tért a sok harc
tól megtört legénység.

A jól megérdemelt vakáció azonban koránt
sem jelentett teljes üzembeszüntetést. A ve
zetőség már nz őszi bajnoki küzdelmek elő
készítésén dolgozik és

Játékosokat keres, 
egyelőre persze a tartalékgárda felfrissítésére 
Elsősorban is a centerhalf posztján szeretné
nek megfelelő tartalékot tudni a „Hungária- 
istállóban**.  Eldöntött dolog ugyanis, hogy

Turay t leváltják, illetve a védelem meg
erősítésére hátravonják a veterán Mandl 

helyére.

Gerevlch a kardbalnok,
Kabos sérülten visszalépett

Magyarország czévl kardvlvóbajnoki ver
senyéi vasárnap bonyolították le a Nem
zeti Tornacsarnokban Három csoportban 
tizennyolc vívó folytatott igen erős 
küzdelmet n döntőbejutásért. A döntőbe került 
a HTVK-hói Kovács Púi. Maszlay bájos, Ber- 
czclly Tibor, BcdÖ Zsolt; a MAC-ból Ralcsányl 
László és Gcrei Aladár, n BEAC-ból dr. Rapczy 
Imre és Bay Béla; az UTE-ból Kabos Endre. 
Kiestek: Palóci, Zlrczl, Bodnár, Szllassy, 
Wikol, Kevey, Ibrányl, Vitéz és Hátszeghy Ottó. 
Először a klubtársnk vivtnk egvmáss.-il. Gcrei 
csodálatos formában pompás találatokkal 5:1 re 
győzőit Ralcsányi ellen. A négv honvédtiszti 
vívó egymásközŐtti küzdelméből Kovács került 
ki veretlenül győztesként, úgyhogy ekkor négy 
vívó volt veretlen: Knhos, Rajczy, Kovács és 
Gcrei. A tizedik asszóban Kovács mngas.szin- 
vonalu vívással 5*0  arányban verte Kabost.

A kardbajnokság döntő küzdelmeire a késő 
esti órákban került a sor. Rendkívül Izgalmas, 
pompás meccseket vívott Magyarország kilenc 
legjobb vívója. Sajnos,

Kabos lábrándulásl szenvedett és három 
vereség után kénytelen volt visszalépni.

A bajnokságot Gercuich nyerte — megérde
melten. Legjobbjaink kiváló formában vannak 
és minden reményünk meg lehel arra, hogy

A minket legjobban érdeklő Austria—Slavia- 
mérkőzést hétfőn tartják meg Prágában. Ennek 
a győztese az Újpesttel
döntőben.

Kocsis
Sram

A megbízott megfigyelő tisztek gazdag anya
got tártuk fel, amit bizonyít az is, hogy nem 
kévéseid), mint

huszonöt uj Játékos Jelentkezett a kék
fehéreknél.

Uj szerződtetésről még szó sincs, erre csak 
a juliusvégi első próbajátékok után kerülhet 
sor. Bizonyos azonban, hogy minden eddiginél 
frissebben indul ősszel harcba a kék- fehér 
gárda — ujahb bajnokság kiharcolására.

A szakértők máris ugy látják, hogy az újabb 
bajnokság megnyerése nem megoldhatatlan 
feladat. Véleményük szerint

a KK-han remekül szereplő l'jpcst sem 
tudja a törvényszerűséget megdrtntenl és 
őszei aligha állhat útjába a Hungáriának.
A másik nagy konkurrens, a Ferencváros 

pedig n legjobb szándékok ellenére sem javul
hat fel annyira, hogy a kék fehérek bajnok- 
sánszalt eleve rombadöntse. A helyzet tehát 
kedvező és a többi... Spéci dolga.

ugv a csapatbajnokságot, mint pedig nz egyéni 
olimpiai bajnokságot megszerzik Berlinben is.

Magyarország ezévi kardvivőbajnoka Gere- 
vich Aladár fi győzelemmel. 2 Rajcsányi fi győ
zelemmel. 3. Kovács 5 győzelemmel 4. Rajczy 
4 győzelemmel. 5. Maszlag 3 győzelemmel, 
fi. Berczelly 2 győzelemmel. 7. Bay Béla 1 győ
zelemmel. 8. Bedő győzelem nélkül.

A Magyarország párbajtőr egyéni bajnoki el
mét Borovszky HTVK nyerte 14 ponttal. Egyet
len vereségét Gőzeitől szenvedte. A további he
lyezés*  2. Dunny Pál BBTE 12 porttal. 3. Bay 
rtóla BEAC 12 ponttal; 4. Székelyhídi Tlb« r 
HTVK 10 ponttal. A további helyezésekért esto 
10 órakor még vívlak.

Németország—Románia 10:8 (5:2). A német 
válogatott kézilabda csapat, amely az olimpiai 
bajnokság legjogosnbb aspiránsa, tegnap Nagv- 
szebenben a román válogatott csapattal mérkő
zött.

A Szegedi AK a Corlnthlan-dtJ döntőjében. 
Szegedi AK—Tokod! Üveggyár! SC 3 0 éJ.OJ. A 
Szegeden lejátszott mérkőzésen nz elparentált 
szegedi együttes biztos győzelmet aratott él igy 
a klasszikus dij döntőjébe került, ahol a Sal
gótarjáni BTC lesz az ellenfele.
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Kínos incBdenss 
sporíháboru réme
zavarta meg a bajnokságát 
ünneplő Hungária bankettjét

Szombaton késő este tartotta a Hungária n 
g megünneplésére rendezeti bankett- 

igária bankettjei mindig eseményei 
port életnek, elsősorban is azért, mert 
venként egyszer Brfíll Alfréd, a klub 

nr sportélet kitűnő vezére nagyvonalú 
szokta összefoglalni az egész év fut- 
ízincs és szellemes történetét. Nem 
n szónoklatairól messze földön hires 

is hnlalinns hallgató- 
A sportnak ez az ün 

aloít el minden zavaró 
élkül. Feltűnő volt, hogy

ellenfélben az eddigi szokások- 
ziillnl lávollétévcl tüntetett.
7 di. képviselte a szövetséget, 
a kapitány szerepében amúgy is 
i. Az újpestieket l.angfclder Fe 
. mig

•ncvárosiiik közül a reprezentánsok 
sem jeleni meg és n megfigyelő szc- 

hcosztoft két zöldfehér hivő Is az 
beszéde közben, nagy feltűnést 

e, valósággal tüntetőén eltávozott. 
katlan incidens , súlyos következteté

sekre adott okol és egyesek már
attól tartanuk, hogy a Hungária, n Ferenc
város és a szövetség között kitört a kul

túrharc.
Az elnök nagy érdeklődéssel várt beszéde so

rán elsősorban arra tért ki, hogy a Hungária 
reimk bajnoki szereplése után rossz perió
dusba került és egyesek már valósággal el
temették Pedig — mondotta - - játszott a Hun- 
gáriu olyan jól is, ahogy csak lehet és volt 
olyan idő is, amikor ugy játszott, mint az az 
ember, aki azt mondta, hogy a sakk — szeren
csejáték. Mikor megkérdezték tőle, hogy mi n 
szerencse a sakkban, azt felelte: szerencse az. 
ha talál valakit, aki rosszabbul játszik. Téves 
nz a felfogás, hogy a csapat rossz szereplését a 
rossz szellem magyarázza. Tudomásul kel) 
venni, hogy kerülhet egy csapat rossz formába 
anélkül is, hogy ezért bárki hibás lenne. Nem 
hibás se n tréner, se az elnök, se a pénztáros 
A legtöbbször ugy jár a vezető és lérner ilyen
kor, mint az a gépírók isasszony, aki nagyon 
s< kai szenvedett a főnökétől cgv ballépésért, 
am< Ivet nem akart elkövetni. Örök titok ma
rad, hogy cgv csapat mikor és miért lendül 
formába és aztán miért veszíti azt el. így ment 
ez a Hungáriában is. Nagyszerű trénerünk: 
Scliaffer átvette a csapat tr. ningjének vezetését 
s én akkor azt olva Inni, hogy végre megtalál
tuk a siker titkát: u tréner teljhatalmat kapóit, 
Aliiig jól ment hallgattam. De most, amikor 
rosszul megy, szerelném a magam részét is ki
venni a felelősségből és elárulok egy nagy tit
kot: de ne adják tovább: Scliaffer tőlem telj
hatalmat sohasem kért. Rosszul is esett volna, 
mert ez már bizalmatlanság. A csapul sikeré
nek a titka tehát nem a teljhatalom, mint 
ahogy sikertelenségének a titka nem az volt, 
hogy tulsoknt játszattuk volna a csapatot. Itt a 
statisztika, amely mulatja, hogy amíg mi ötven 
mérkőzést játszottunk az elmúlt év alatt, addig 
ti Vicnna, amely volt szives minket a KK-ból 
kiverni, hatvanöt mérkőzést játszott Régi ta
pasztalatom, hogyha egy csapat sportszerűen 
él. akkor annak hetenként egy mérkőzés soha 
meg nem árthat.

Egv másik folytonosan visszatérő vádra 
Is ki kell térni és ez az üzlet. Ahogy Goethe 
mondja: a: igazságot folyton ismételni kell, 
mert a hazugságot is folyton ismétlik így hát

ismételnem kell azt a nézetemet, hogy az üzlet 
Kritériuma nem az, hogy bevétel van, kereset 
van. hanem az, hogy ezt a keresetet mire for
dítják. .Mi, a három vezető klub élén állók cgv 
polgári vagyont jóval meghaladó összeget köl
tünk a professzionista sportra. Mégis állan
dóan kis szatócsoknak, szűk látókörű üzletem
bereknek, pénzéhes Harpagonoknak tüntetnek

föl. Holott a Hungáriában például csupa szín
tiszta amatőr funkcionárius működik. Egyéb
ként is az a sokat hangoztatott megkülönbözte
tés, ami az amatőr és a profisport között most 
divatom, teljesen igaztalan. A határvonalat meg
húzni tiszta amatőr és kevésbé tiszta amatőr 
közölt a sportban éppen olyan nehéz, mint a 
szerelemben. Sajnos, az a helyzet, hogy ami
kor a magyar válogatott negyvenezer ember a
közélet legelső szereplői előtt bemutatja a maga 
harci erényeit, sportjának szépségéi és lova
giasságát, akkor a kilencven perc alatt a magyar 
propaganda apostola, a mérkőzés után pár 
perc múlva azonban már csak inferióris sport
ember, dcklnsszifikált profi.

Brüll Alfréd azzal végezte be nagyhatású, 
tomboló sikert aratott beszédét, hogy « Hun
gária bajnoki győzelméhez hasonló sok orom 
érje még a magyar sportot és a nemzetet.

Lelépték a magyar vlzlpúlózök 
a németeket!

A mintegy 2500 főnyi közönség elölt lefolyt 
uszóverseny jó eredményeket hozott, közöltük 
több olyant is, amely újra feléleszti az olim
piai reményeket. így n viadalt minden tekin
tetben sikerültnek kell minősítenünk.

A verseny maradandó emlékeket hagyott a 
nézőkben egy-cgy számnál, elsősorban Csik 
káprázatos százas úszásánál.

Az eredmények:
llőlgy műugrás: 1. Folyó Lili 65.64 pont. — 

Férfi műugrás: 1. Hódy 131.21 pont, 2. Híd
végi (MAC) 131.11 pont, 3. Kovács (UTE). — 
100 méteres hölgygyorsuszás: Ács (KISOK) 
1:13.4 mp, 2. Biró (UTE) 1:14 6 mp. 3. Sóti 
(BSE) 1:16.8 mp. Harsányt lábsérülése miatt 
nem indult. — 100 m ifjúsági hölgy hál úszó
bajnokság: Bajnok: Győrffy Irén (BSE) 1:26.4 
mp. 2. Hankó (Debrecen) 1:36.6 mp. 3. Lovács 
(BSE) 1:38.8 mp. — 500 m ifjúsági gyorsuszás: 
1. Végházi (BBTE) 7:02.2 mp. 2. Péccli (BBTE) 
7:17.6 mp, 3. Lőrinc (FTC) 7:29 mp. — 100 m 
hátuszás: 1. Gombos (LASE) 1:11.8 mp, " 
Szerdahelyi (FTC) 1:17.2 mp, 
(MAFC). — 200 m mellúszás:
(BEAC) 2:59.8 mp, 2. Sólyom 
mp. 3. Lemhényi (BSE) .3:09 mp. 
jusági hölgy gyorsuszóbajnokság: 
(BSÉ) 1:16.6 .... . " ,
3. Lovács (BSE) 1:31 mp. — 4X^00 m bajnok
ság: Bajnok: BEAC 4:13.6 mp (Kiss 1:03.6 inp. 
Hetes 1:09 mp, Lengyei 1:01.3 mp, Csik 57.6 
mp), 2. UTE 4:14.8 mp, 3. MAC 4:34.8 mp Az 
UTE utolsó embere, Gróf, már alaposan elke
rült az indulóhelytől, mikor Csikre került a 
sor. Csik ritkán látható lendülettel indul az 
UTE-uszó után, minden mozdulata sikerül és 
igy megelőzi a célban Grófot. Az idő 57.6 mp. 
amit tombolva fogadott a közönség. Gróf pon
tosan egy percet úszót ti

4X200 méteres staféta: 1. A) kombinált 
9:34.8 mp. 2. B) kombinált 9:41.6 mp. Az A) 
csapatban Lengyel 2:19.7 mp.-et, Gróf 2:20.4 
mp.-et, Zólyomi 2:25.2 mp.-et és Kánási 2:30 
mp.-ct úszott, mig a B) csapatban Csik 2:17.8 
mp.-et, Pyber 2:29.2 mp.-ct, Kiss 2:26 mp.-et 
úszott
MAGYARORSZÁG—NÉMETORSZÁG 5:1 (4:0)

Devries biró sípjelére a következő két csa
pul szállt a vízbe: Magyarország: Bródy — Ho- 
monnay, Sárkány — v. Hnlasy — Bozsi, Né
meth, Brandy. Németország: Heinrich — Baier, 
Strauss — Kienzle — Hnuser, Schneider. 
Schulze.

A játék legelején tartunk, mikor Sárkány 
szerel. Homonnayt szökteti, ő a pompásan le
úszó Brandihoz továbbit, aki a labdát belövi.

'.ás: 2. 
Székely 

Lcngvári 
(UTE) 3:04.8 
— 100 m if- 
Bajnok: Ács 

mp, 2. Győrffy (BSE) 1:26.6 mp,

3.
1.

1:0. Halasy kezébe kerül nemsokára a labda, 
Németh már érzi, hogy merre fo gjönni, arra 
úszik, a passz pontos, a labda élesen a ka
puba kerül. 2:0. Érdekes gól jön ezután. Ha
lasy Brandihoz passzol, ez Németh kezére adja 
a labdát, Németh lő, a labda kapufáról kipat
tan, Brandi ráuszik, a kapussal szinte egy 
szerre éri el a labdái, de mégis egy gondolat
tal előbb s a kapus fejére dobja, ahonnan a 
labda a hálóba esik. 3:0. A játék egyre dur
vul. A biró az összekapaszkodott Némelhet és 
Baiert kiállítja. A német csapat erősiti az ira
mot, a magyar kapu előtt tanyázik, de ez ép
pen jól jön Halasvnak: hosszan szökteti az 
üresen álló, előre húzódott Brandit, aki a lab
dát élesen belövi. 4.0.

Szünet után még jobban eldurvul a játék, 
mert a németek alaposan kihasználják a biró 
jószivét. A mieink közül csak Homonnay veszi 
át a kemény játékot. A biró Néniethet és Baiert 
újra kiállítja. Halasy újra szépen szökteti a 
nag yformát kijátszó Brandyt, aki most láb 
doplerrel kapufát lő. A németek erősen szórón-
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galják a magyar csapat védelmét, de az erő- 
sen áll a lábán. Bródy mesés, reflex-szerű ve- 
tődéssel védi Hauser hatalmas bombáját. 
Brandytól elszedik a labdát. Hauser és Schulze 
egymás közt adogat, átjátszók a magyar védd- 
met és Hauser megszerzi az első s egyben nz 
utolsó német gólt. 4.7. Most Schneider. és Sár
kány kerül a partra. Egy ártatlan szabaddobás 
hozza meg az utolsó gólt: Halasy szabaddobást 
dob, Bozsihoz adja a labdát, s ő élesen a há
lóba küldi. 5.7.

r/

A vihar szétverte a Hungária evezősegyíet 
versenycsónakját. Óriási vihar vonult végig 
vasárnap délben Pcstszenterzsébet felelt, amely 
a Somody-sporllelep csónakházában is jelenté
keny kárt okozott. A 4. számú garázs tetejét a 
vihar teljesen bezúzta, itt volt begarazsirozva 
a Hungária Evezős Egylet Dp. 1711. szánni sok 
dicsőséget szerzett négyes versenyhajója, ame
lyet az orkán szinte pozdorjává tört.

.Magyar fulballblrók a berlini olimpián, A 
BT a németek meghívására Boronkay és Tiha- 
méry bírókat küldi ki a berlini olimpiára.

Kelet győzött a vidéki kerületek uszóverse- 
nyén. Pécsről jelentik: A Dunántúl, Dél, Kelet 
uszógárdájának versenyén kerületenként kei
két úszó vett részt. Végül is Kelet győzött 97 
ponttal, 2. Dunántúl 77 pont, 3. Dél 69 pont. A 
győztesek: 400 m Kuhinka Kelet 5 p 19 mp. 
100 m: Abay-Nemes Dunántúl 1 04.4 mp. 100 
m-es hát: Heiser Kelet 1 p 16.2 mp, 200 m mell: 
Bórócsi Kelet 2 p 59.6 mp. 1500 m: Pleplár Dél 
22 p 12 mp. 4x200 m staféta: Kelet 10 p 06 mp.

A pe.stvldékl kerületi férfiegyes tennlszbaj- 
nokság döntőjében Kertész óriási meglepetésre 
legyőzte Talabért 7:5, 6:3, 0:2 arányban és igy 
megnyerte a bajnokságot. 2. Talabér (ETO, 3. 
Futtaky (Alag), 4. dr Húros (Kispest). A női 
egyesben Pongorné lett a kerületi bajnok, 2, 
Gözsi, 3. Piltenbacher, 4. Köpeczy (Pestúj
hely).

Simplon ismét üeníerBén nyert
nagy slayer bécsi vendég ezúttal harmad
veri sétálva azt. ami vele összekerül. A 
futott Sir Colville Barclay dijat is hat 

mint legutóbb a

A
szór 
ma 
hosszal nyerte éppen ugy,
gróf Batthyány Elemér emlékversenyt. A Sim- 
son-ménnek öreglovaink között pillanatnyilag 
nincs ellenfele. Simplon a versenyt végigvezetve 
igen könnyen nyerte, a második helyért végig 
külön versenyt futó Sokratcs és Nordland el
len. Bagó egész utón sereghajtó volt.

A Mátyásföldi dij szenzációja: Duce óriási 
stílusban aratott győzelme. A Pázmán-mén a 
háború utáni évek kimagaslóan legjobb flyere. 
mely rövid távokon sikerrel szerepelne a leg
jobb külföldi konkurenciákban is.

A nap kvóta&cnzációját Hálás meglepetés
szerű győzelme eredményezte. A fogadásokban 
elhanyagolt hároméves szólóban harminchat 
szoros, a befutófogadásnál pedig

tízre: hétczcrszáztizenkilenc pengős 
kedveskedett hi-

VII. Handicap. 1. Hozomány II. (5) Csömöri, 
2. Pici (10) Szcltner, 3. Pockos (6) Csapiár. 
F. m.: Szepes (3) Rózsa, Prímás (12) Esch, 
Napfelkelte (8) Simics, Adamas (10) Weiss
bach, Agfa (12) Hevesi Széltoló (254) Horváth 
K. II., Regulás (6) Csuta, Renato (3) Klimscha, 
Sylva (12) Klimscha II. ’/< hossz, ötnegyed h. 
10:63, 25, 98, 51. Befutó: 10:1692.

nem mindennapos kvótával 
veinek

Részletes eredmények:
I. Mátyásföldi dij. 1. Duce 

Rózsám II. (5) Teltschik. 3. 
F. ni.: Mérgespuszta (2Ö) Hevesi, 
Halscher, Zsolca (2)4) Esch, Sok (25) Rózsa, 
Pénz (66) Szabó J„ Alsó (6) Balog, Thank you 
(10) Klimscha, Emese (4) Weissbach. 6 hossz, 
y4 hossz. 10:16, 12, 17, 13. Befutó: 10:91.

II. Nyeretlen kétévesek versenye. 1. Ugolln 
(2) Félix, 2. Babuskám (2) Rózsa, ,3. Cimbora 
(6) Klimscha. F. ni.: Gon! (10) Csuta, Faran- 
dolc (6) Ralog, Dongó (4) Csapiár, Szél (20) 
Hevesi, Argosv (6) Esch. ötnegyed hossz, 1 
hossz. 10:28, 13, 13, 14. Befutó: 10:67.

III. Júliusi handicap. 1. Mórán (4) Teltschik, 
2. Bitang (6) Bihari, 3. Csatárló (4) Esch. F. 
m.: Derűs (6) Schejbal, Rang (16) Rózsa, Bo
naparte (16) Nagy G., Rozsdás (12) Müller, 
Rih (5) Weissbach, Aderno (10) Kupái G., 
Fiola (6) Csuta. Kritikus (10) Szentgyörgyi, 
Nowhcre (10) Klimscha, Mayerling (61 Dósai, 
Mumus (10) Gosztonyi, Acacia (12) Wecker- 
mann. J4 hossz, 2% hossz. 
Befutó: 10:772.

IV. Sir Colville Barclay dl,|. 1. Simplon 
(5:10) Schejbal, 2. Sokratcs (6) Teltschik, 3. 
Nordland (214) Gutái. F. in.: Bagó (4) Klim 
soha, 6 hossz, 2 hossz. 10:13. Befutó: 10:60.

V. Nyeretlen kétévesek hnndlcap-je. 1. Futó
bolond (4) Bihari, 2. Borzas (114) Simics, 3. 
Rrezova (1H) Gosztonyi. F. m.: Kópia (14) 
Fetting A., Dont-worry (6) Alt. Babvirág (12) 
Zsíros, Lancia (6) Heinrich, 1'ltimo (6) Esch 
Gv. II.. Botor (6) Pillár, Mese (6) Klimscha II., 
Mekkora (12) Csömöri, Fruska II. (12) Esch 
T. Nvnkhossz, 2 hossz. 10:91, 16, 12, 14. Be
futó: 10:239.

VI. Eladók handlcap-je. 1. Hálás (8) Bihari 
2 Viscgrád (6) Klimscha, 3. Quaslmodo (4) 
Esch T. F. m.: Kislány (12) Müller, Dsingiz. 
khan (12) Horváth K II., Allcgra (10) Bnlog. 
Charles (5) Mányi, Gellért (2) Csuta, San Do- 
mingo (12) Wcckcrmann, Bánom is én (6) 
Csömöri, Mesebeli (4) Gosztonyi. Gardist (8) 
Klimscha II. 14 hossz, •/< hossz. 10:356, 96, 36, 
.30. Befutó: 10:7119.

(5:10) Csapiár, 2.
Bácska (4) Gutái.

Lator (12)

10:9.3, 26, 25, 17.

Hírek
A Szent Islván-dij előzetes kedvencei: Ag- 

rippa (3:1), Naplóm (4:1) és Sokratcs (5:1). 
A három hároméves közül Naplóm mutatott 
eddig legtöbbet s pillanatnyilag ő látszik a 
verseny legreálisabb jelöltjének

Berettyó utolsó munkájában lábát törte. A 
hároméves kancát a tenyésztés számára pró
bálják megmenteni.

Klimscha julius 28—29-én Münchenben lo
vagol, ahol a Tonelles-istálló két Becsben ido
mított lova: Chalif és Boss vesz részt az ot
tani mcctingcn.

Szerdán és vasárnap az U. 
senyéket Mcgyercn.

Figaro legközelebbi feladata 
rályné dij.

A Szent István díjban az 
várható starthoz:

Rudi, lov. Teltschik, 
Agrippa, lov. Kiinische, 
Alaska. lov. Csuta, 
Bagó, lov. Szentgyörgyi, 
Satum, lov. Balog, 
Ultiino, lov. Szabó II., 
Naplóm, lov. Rózsa, 
Sokratcs, lov. Keszthelyi.

Idomárok versenye a szerdai

Sz. rendez ver-

az Erzsébet ki-

nlábbi mezőny

megveri 
} száll-

Az
nap legérdekesebb eseménye. Nyeregbe 
nak: Csernovits, Edclmayer, Győrffy, Hujbcr, 
Keresztes, Kertész, Kozuch, Nardai, Németh 
és Szigeti. A versenynek: Szigeti (Pruncllc) 
és Keresztes (Széltoló) a legreálisabb jelöltjei.

HÉTFŐI NAPLŐ

VI.

Szerkesztik:
Dr. ELEK HL'GÓ Es MANN HL-GÖ

Felelős szerkesztő és kiadó: 
Dr. ELEK HUGÓ

Szerkesztőség és kiadóhivatal:
Budapest, VII. ker., Erzsébct-körut 28. színv

(Hétköznap és vasárnap déli 12 óráig: 
Telefon: t-308-96.

Vasárnap délután 1 ó'-álól: 
ker., Aradi-utca 8. az. (Globus-nyomda), 

Telefon: 1-100-43 és 1-245-81.
Vasárnap délután fél 5 órától kezdve lapzártáig:

Telefoni 1-100-42. 1-100-4.3, 1-100-44 és 1-2458É
AZ ELŐFIZETÉS ARA:

Egy évre 5 pengő. — Egyes szám ára: MagyarorazA*  
Són 10 fillér, Ausztriában 20 Groschen, Franciaorazifr 

an 1 frank, Jugoszláviában 2.50 dinár, Németország 
bán 15 PL, Olaszországban 1 líra, Romániában 5 Iák 

Csehszlovákiában 1.30 ék.

NYOMATOTT A GLÓBUS NYOMDAI MÜINTÉZET R T. KÖRFORGÓGÉPEIN, BUDAPEST, Vln ARADI UTCA 8. — NYOMDAIGAZGATÓ: HAVAS M.


