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Remek képes riportok a berlini olimpiáról

Szabadlábra helyezte
Halom Istvánt és Enyedi élét
vasárnap délben a vizsgálóbiró

Az ügyészség felfolyamodása miatt még a fogházban maradtak
Vaaírnap délelőtt tizenegy óra után a 

bűntetőtörvényszék harmadik emeletének 
folyosóin *-»  ahol a vizsgálóbirák szobái 
vannak *—* ügyvédek gyülekeztek, törvény
szék! altisztek, fogházőrök siettek. Negyed- 
tizenkettő volt, amikor megérkezett a tör
vényszékre dr. Antalfg Manó vizsgálóbíró. 
Besietett szobájába s pár perc múlva utasí
tást adott altisztjének:

— Kísérjék fel hozzám kihallgatásra 
dr. Halom Istvánt!

Az altiszt lesietett a fogházba, a vizsgáló
kiró pedig maga elé terítette egy vaskos 
aktaköteg iratait: a Rákóczi-uü katasztrófa 
hivatalos aktáit. Ahogy a vizsgálóbíró lapoz-

Mindent megtettem a veszély elhárí
tására - védekezik dr. Halom István
Mialatt a vizsgálóbíró szobájában az ira

tokat lapozgatta, felnyílt a kit vasajtó, 
amely a fogházat a törvényszék épületével 
köti össze és az ajtón egy borostás arcú, 
csontkeretes szemüvegü, középtermetű férfi 
lépett ki. Sötétszürke, ruha volt rajta, 
könnyű kék nyári ing, alacsony, rávarrott 
gallérral, a gallérból a nyakkendő hiány
zott, barna félcipőjében nem volt zsinór. 
Határozott, gyors lépésekkel sietett a szem
üveges, szürkeruhás férfi a vizsgálóbíró 
szobája felé, mögötte a fogházőrrel.

Arcán a fojtott izgalom látszott.
Körül sem nézett, kik ülnek az elöszobá 
bán. Alig várta, hogy a vizsgálóbíró ajtajá
nak kilincsét lenyomja, bejusson a szobába 
és jelentkezzék:

— Dr. Halom István vagyok...
Ezután megkezdődött dr. Hatom István 

ügyvédnek, az Ingatlanbank huszonhétévcs 
igazgatójának kihallgatása.

— Teljesen ártatlannak érzem magam 
mindabban, ami történt

— így kezdte vallomását a fiatal Halom 
István igazgató. Azután higgadt, nyugodt, 
megfontolt hangon folytatta tovább:

— A Rákóczl-uti házat egyik legkiválóbb 
statikus mérnökkel és építkezési szakértők
kel vizsgáltattam meg. Amint a szakértők 
javasoltak, azonnal végrehajtattam. Enuedi 
Béla dr. Európa-szerte ismert építési szak 
ember és statikus mérnök.

a legkörültekintőbb gondossággal jár
tam el, amikor éppen őt bíztam meg a 

megrepedi híztalak kijavításával,
■ z épület aláducolásával. Amikor a ház 
lakóitól levelet kaptam s ebben a r®P®”®z 
falak megjavítását kérték, azonnal intéz
kedtem-

klkUldlem Enyedi Bíla .znkórl# mér
nökünkéi, nemi ne ulanllrtssal, hogy 
plllnnulnyI késedelem nélklll .égertesse 

el n repedező tnl.kal.
és végeztesse el n javítási munkálatokat. 
Engedi mérnök nem is késlekedett, hozzá
kezdett az épület megvizsgálásához, meg
javításához
- Természetei, hogy, büntetőjogilag és 

magánjogiing

gatni kezdett az aktakötegben,
egy sereg fényképfelvétel esett ki az ira
tokból, precíz, éles, nagyyszerüen sike
rült fotográfiák az összeomlott bér

házról,
a romhalmozról, az égnek meredő kísérte
ties Berzsenyi-utcai falról.

Antalfy vizsgálóbíró már tegnap délután 
megkapta a Rákócsi-uti katasztrófa iratait, 

alaposan áttanulmányozott minden val
lomást, minden jegyzőkönyvet, minden 

fotográfiát
és ezekután intézkedett, hogy már vasárnap 
délelőtt kihallgassa a letartóztatott gyanú
sítottakat.

fennáll a felelősség a történtekért, én 
azonban ezt a felelősséget nem vállal

hatom, 
mert a legteljesebb gondossággal jártam el 
s bizonyítani is tudom a maximális gondos
ságomat.

Miután Halom István dr. ezeket mondot
ta, a vizsgálóbíró elébetárta a rendőrségen 
tett vallomását. Halom István ebben a val
lomásában is ártatlanságát hangoztatja s 
kijelenti, hogy

Szökésüktől nem kell tartani
Antalfy vizsgálóbiró most újabb utasí

tást adott:
— Vezessék elém dr. Enyedi Bélát.

A következő percekben a vizsgálóbiró 
előtt már egy szemüveges, őszülő, öt ven év 
körüli férfi, világosszürke, kissé gyűrött ru
hában: dr. Enyedi Béla mérnök.

Közel egy óra hosszat tartott Enyedi Béla 
kihallgatása. Az Ingatlanbank szakértő mér
nöke is

azt hangoztatta, hogy ártatlan 
mindabban, ami történt.

— Az aggályoson repedező épülethez
azért küldtek ki, — vallotta dr. Enyedi 
Béla, __ hogy a repedések okát kikutassam
és szakvéleményt adjak. Ennek a megbízás
nak keresztülvitelénél

érvényesítettem a mai mérnöki tudo
mány minden eszközét 

és a legnagyobb körültekintéssel jártam cl 
akkor is, amikor a repedések kiküszöbölé
sére, a ház aláduccolására adtam utasítást. 
Ezeknek a munkálatoknak úgyszólván ab
ban az órában kellett volna megkezdődniük, 
amikor a katasztrófa megtörtént.

— Sem a tudomány, sem a gyakorlat eh
hez hasonló szörnyű precedenst nem ismer, 
tehát

telles nyugalommal várom: mit monda
nak a bíróság szakértői ■ történtekről, 

mert én emberileg mindent megtettem, hogy 
a közvetlen veszélyt elhárítsam.

Mialatt Enyedi Béla mérnök ezeket val- 

emberileg mindent megtett,
hogy a veszélyt elhárítsa.

Mintegy félóráig tartott a kihallgatás, 
majd a vizsgálóbíró kihirdette végzését:

dr. Halom István előzetes letartóztatá
sát feloldja s elrendeli szabadlábra- 

helyezését.
A szabadlábra helyező végzés megokolásn 
lényegileg igy szól:

— A rendőrség azért tartóztatta le 
dr. Halom Istvánt, mert a büntetés előrelát
ható nagyságúra való tekintettel szökésétől 
tartani kell. A vizsgálóbíró megítélése sze
rint ez a körülmény nem forog fenn s igy 
anélkül, hogy a bűnösség kérdését külön 
vizsgálat tárgyává tette volna a vizsgáló
bíró, elrendelte a szabadlábrahelyezést, 
mert ugy találta, hogy

Halom Istvánnak bejelenteti lakása, ál
landó foglalkozása, társadalmi állása 

nem teszi megokolná, 
hogy szökésétől tartani kelljen.

Kipirult arccal lépett ki a vizsgálóbíró 
szobájából dr. Halom István, miután kihall
gatása befejeződött és a szabadlábra helyező 
végzés elhangzott. Ekkor már ott volt a 
folyosón dr. Zsitvay Tibor nyugalmazott 
igazságügyminiszter és dr. Demény Aladár, 
Halom István védői. Zsitvay és Demény pár 
percig tartózkodtak a folyosón, majd el
siettek mindketten.

lotta, egyik barátja meglepő dolgokat mon
dott el a törvényszék folyosóján a katasz
trófát megelőző percekről:

— Néhány pillanaton, és
a véletlen csodáján mull csak, hogy 
Enyedi Béla most Itt áll a vizs
gálóbíró előtt és nem került a romhal

maz alá.
Enyedi ugyanis pár perccel a házösszeom- 
lás előtt szállott le a villamosról, hogy a 
munkásoknak utasítást adjon a javítások 
elvégzésére. Alighogy leszállt a villamosról, 
megtörtént a katasztrófa.

Enyedi Béla közel egyórás kihallgatása 
után

a vizsgálóbíró őt Is szabadlábra he
lyezte azzal a megokolással, hogy 

Enyedi szökésétől sem kell tartani, 
mert bejelentett lakása és foglalkozása van

Ernyey Zoltán dr., Enyedi védője egy zo
kogó, sötétruhás, szőke asszonyhoz sietett 
oda és újságolta neki:

— Szabadlábra helyezték ...
Az ügyvéd azután elment a zokogó asz- 

szonnyal: dr. Enyedi Béla feleségével a tör
vényszék épületéből, Enyedit pedig vissza
kísérték a fogházba.

Felfolyamodott 
az Ügyészség — mondja 

Polányl főUgyőszhelyettes
Nem telt el öt perc a szabadlábra helyező 

végzés kihirdetést után, amikor a királyi 

ügyészségen már tudták, hogyan döntött a 
vizsgálóbiró.

Polányi Aladár dr. főflgyészhelyettes, aki 
Baráthy Pál távollétében az ügyészség ve
zetője,

nyomban magához kérette vitéz dr. Bo- 
ronkay István soros királyi ügyészt éa 

tanácskozásra vonult vissza vele.

A tanácskozás arról folyt, hogy az ügyész
ség milyen álláspontot foglaljon el a vizs
gálóbiró szabadlábra helyező végzésével 
szemben. Miután a soros ügyész eltávozott 
az ügyészség vezetőjének szobájából,

Polányi Aladár dr. fogadta a Hétfői 
Napló munkatársát

é> a kővetkezőket mondotta neki:

— A királyi ügyészség a vizsgálóbiró 
szabadlábra helyező végzését felfolya

modja a vádtanácshoz,

mert az ügyészség álláspontja szerint a le
tartóztatás jogszerű volt. A rendőrség 
ugyanis a bűnvádi perrendtartás 141. sza
kaszának 2. pontja alapján rendelte el dr. 
Halom István és dr. Enyedi Béla gyanúsí
tottak letartóztatását. Ez a szakasz ugy in
tézkedik, hogy előzetes letartóztatásba kell 
helyezni a gyanúsítottakat, ha a büntetés 
előrelátható nagysága miatt a szökés veszé
lye fennforog. Az ügyészség álláspontja az, 
hogy

■ bűnvádi perrendtartásnak ez a sza
kasza helyesen nyert alkalmazást a vád

lottak letartóztatása esetében
és ezért folyamodta fel az ügyészség a sza
badlábra helyező végzést.

Kedden dönt a vádtanács 
Halom és Enyedi sorsáról

Miközben Polányi főügyészhelyettes a 
Hétfői Napló-nak nyilatkozott, a soros 
ügyész előtt már ott feküdt a vizsgálóbiró 
döntése és

percek múlva elkészült az ügyészség 
felfolyamodása a vizsgálóbírói vézés el

len.

Ilyenformán tehát dr. Halom István és 
Enyedi Béla további sorsáról a vádtanács 
dönt.

Amíg a vádtanács nem fogllakozlk at 
üggyel, mindketten a törvényszék fog
házának lakói maradnak. Információink 
szerint holnap, kedden ül össze a vád

tanács.

Amennyiben a vádtanács az ügyészség fel
folyamodásának helyt ad és megváltoztatja 
a vizsgálóbiró végzését, végső fokon a tábla 
dönt a letartóztatás kérdésében.

Ha azonban a vádtanács elutasítja as 
ügyészség felfolyamodását, dr. Halom Isi*  
ván és dr. Enyedi Béla szabadlábra kerül,
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Vasárnap sürgősen kilakoltattak 
a halálházból tizenkét lakot 
és négy üzlettulajdonost

A Rákóczi uil házbeomlás színhelyén vasár
napra virradó éjszaka is szünet nélkül folyt a 
munka. Kómivesek csapata dolgozott éjféltől 
egészen vasárnap reggel hét óráig, mire

Kikerült telje*-n  elkészíteni a llákóczl-ut ás
BerZsengl-Mfca snrkáo négy emelet magas- 
aágiian nz állványokat én több helyen alá- 
fiiicnltáh vastag gerendákkal a bearskadás- 

Sal fenyegető tetőrészt.
Hét óra utón hagyták abba a munkát és 

•gésrrn n déli órákig további utasításra vártak. 
A munkások zsákdarabokra fekve pihentek ed
dig as időponttá a ház előtt, lesték a bizottsá
gát, amely hlvnlofl dönteni a legsürgősebb 
teendők felelt.

Vasárnap délben tizenkét órakor állott meg 
l.ibcr Endre alpolg/irmesler autója. Erre az 
Időpontra tűzték ki ugyanis az újabb helyszíni 
szemlét. Az alpolgármester, aki a beomlás után 
alig pár percei már kinn járt a helyszínen és

f árad hnf ti finn ti I Intézkedett a szükséges 
leendőkről, naponta azóta la többször ki
száll a helyszínre és figyelme még a legap- 

rólékoMibb dolgokra la kiterjed. .
Minden iránt érdeklődik, mindenkihez van egy I ___ ______ _ ,
két szava és állandóan sin nemes emberbaráti I mosmüuek és a Beszkárt egy-egy kiküldöttje 
cél lebeg szeme alőtt, hogy a nehéz és éléivé- |eljött a szemlére.

várakoztak a szakértői

Fáradságot és pénzt nem szabad 
most kímélni...

'Algyny-Hiiber Pál. Liber Endréhez siet, üd
vözli az alpolgármestert ét minden formalitás 
nélkül nyomban meg It kezdődik a ssakértői 
tanácskozás.

— A legfontosabb at, — mondja as alpol
gármester — hogy száz százalékig megtör

ténjenek aa óvaloMágl Intézkedések,
mert nem szabad megtörténnie, hogy ember
életben kár eshessék. A laza és gyenge házré
szeket meg kell erősíteni,

fáradtságot és pénzt nem szabad most kí
mélni, 

hiszen előfordulhat ar Is, hogy a Berzsenyi
utcai vagy a Rákóczi-uton még épségben lévő 
rész Is beszakad, ami kiszámíthatatlan pusztu
lást vonna niagn után.

A bizottság tagjai helyesléssel fogadják az 
alpolgármester szavait. Algyay-Huber Pál mon
dotta el ezután világosan, könnyen áttekinthető 
véleményét,

— Igen fontosnak tartanám, — mondotta a 
KözmiinkntnnArs alelnöke — hogy a Rákóczi- 
uti fronton,

a kapu fölötti részen la állványokat hozza
nak tel. az ablaksorokat kiflii és belül Is 
legcélszerűbb lenne gerendákkal aládúcolni, 

azonkívül emeletenként keresztgerendákat is 
kellene elhelyezni. A bontási munkálatokat fe
lülről kell kezdeni. A kémémihez most még nem 
szabad hozzányúlni, mert minden pillanatban I falazúsi munkálatokat.

Még mindig nem lehet hozzányúlni 
a romokhoz

A másfél órás helyszíni szemle során szóba- 
kerüli ai is, hogy körülbelül mikor kerülhet 
sor a romok eltakarítására. Az nz általános vé
lemény alakult ki, hogy

• romokhoz addig nein szabad nyalni, mig 
az állványozási és alátániasiiánl munkála
tok be nem fejeződnek, Úgy, hogy előre
láthatólag kedd előtt nem Igen kerül sor n 
romok eltakarítására és Igy mindaddig rej
tély Is marad, hogy Péntek Maliidon kívül 

vau-e még halálos áldozata
n szörnyű katasztrófának.

Nagv súlyt helyez 
amit egyébként n rendőrség 
fölt Is. hogy

a romok eltakarításánál a 
hlró és a bűnügyi osztály 
dóan Jelen legyenek, mert ............. .. ........
sannak a portól és n pillér maradványai, 
amelyek döntő fontossággal bírunk a bűn

ügyi felelősség szempontjából.
Állandóan rendőrök Őrködnek a romok mél

íz alpolgármester arra is. 
képviselőivel kő-

soros vizsgáló- 
emberei állan- 
a romok aluli

Tizenhat kilakoltatás
A rendőrtisztek vezetésével
ké| szakasz rendőr Kiállta meg a házat, 

ázunk hűl egy csomó munkás, 
akik nz építkezésnél dolgozunk és siettek fel 
nz emeletekre, hogy n legszükségesebb tárgya 
kot ki vigyék a házból.

Az Intézkedés szerint nem kell minden bo
tort elvltelnl, csak a súlyosabb terheket, 
különösen zongorákat, Wcrthclm azekrfi*  

nyékét, és más súlyos tárgyakat. 
Vgsannkkor sürgősen értesítették négy üzlet

szélyes munkálatoknál ne történjen újabb sze
rencsétlenség.

Liber Endre érkezésekor már a Rákóczi-ut 
73. számú ház előtt gerendák, romhalmaz és 
építési anyagok közölt várakoztak a szakértői 
bizottság tagjai. Algyny-Huber Pál, a Közmunka- 
tanács alelnöke pontosan ismerte a terepet, 

informálódott az éjszakai mnnkálntokről, 
átnézte a mérnökök különböző terveit 

és referálásra készen várta az alpolgármesteri. 
Ott voltak rajta kivül Kempelen Ágoston mű

szaki tanácsnok, a III. flgVÖsztály vezetője. 
Szinte László műszaki főtanácsos, aki külön
ben állandóan a helyszínen tartózkodik és Irá
nyítja a munkálatokat, Michál Jenő főjegyző, 
a Vili, kerületi elöljáró helyettese, Ausch Re
zső tűzoltó főtiszt a tűzoltóság képviseletében.

A rendőrség bűnügyi osztályának megbízásá
ból 7. fiaiig János dr. fogalmazó szállt ki a hely
színi vizsgálathoz, a Vili, kerületi kapitányság 
vezetője, liartha Gyula dr. tanácson, szintén a 
bizottságban volt, az Ingatlanbankot Szegő 
Gyula és Dénes Ödön igazgatók, azonkívül Bol
gár Andor építési vállalkozó és Székely Hugó 
dr. Statikus képviselik. A kerületi mérnöki hi
vatal emberei, a Gázmüvek, Vízmüvek, Elektra*  

i®

fronton lévő laká- 
kllakoltatáaát, el-

áz a veszély fenyegethet, hogy ledől.
Algyay-Huber véleményét teljesen osztják 

többi szakértők is és
Liber Endre egymásután hoiza a azóbell 

határozatokat,
amelyeket később Írásba foglaltat.

Az alpolgármester a 
alapján

elrendelte a Rákóczi-uti 
sok lakóinak azonnali 
rendelte továbbá a Közmunkatanács alel
nöke által javasolt Összes védőmunkálato

kat.
Megtiltotta a munkásoknak, hogv a kéményhez 
nyúljanak, mindaddig, míg a tető nincsen meg
felelően aládúcolva. Az alpolgármester úgy In
tézkedett, hogy a Berzsenyi-utcai részen épség
ben maradt lakásokban

hétfőn reggel Ismét bekapcsolhatják a vil
lanyt, azonban a gázszolgáltatást továbbra 

Is szüneteltetni kell,
nehogy gázömlés történhessen.

Csodálkozva vette tudomásul Liber 
hogy
• ház pincéiében eddig még semmi elő

vigyázatossági Intézkedések nem történtek, 
mire kötelezte a bank embereit, hogy a pin
cében is haladéktalanul kezdjék meg az alá- 

a

mérnöki jelentének

Endre,

leli, sőt az iránt is Intézkedés történt, hogy az 
crutár, illők... im,.dó törmelékeket a vizsgálni 

ahol a
ezután eltakarítandó 
befejezéséig olyan helyre szállítsák, 
rendőrség és nz ügyészség emberei könnyen 
megtekinthetik azokat.

Nagy meglepetést keltett dr. Székely Hugó
nak, a bank statikusának a bejelentése. Szé
kely dr rajzokat mulatott be a bizottságnak, 
azonkívül számításokat is eszközölt, amelyek 
böl kiderül, hogy

a Rákóczi-uti front aaon részében, ahol 
még lakók vannak, élclvearély fenyeget!

A statikus véleménye szerint, egv négyzetméter 
terhelése 14 kllogrnmnál nem lehet súlyosabb, 
már pedig a legújabb mérések azt igazolják, 
hogy a terhelés lizcnkllenc-husz kilograin kö
zött van. Ez a meglepő bejelentés vonta azután 
maga után Liber alpolgármester gyors utasítá
sát. amely szerint

délután félkettő órakor meg kellett kez
deni

a RdÁ'dcti-ull épségben lévő házrész lakóinak 
a kilakoltatását.

tulajdonosát, hogy azonnal jöjjenek a Rákóczi- 
útra, mert

nekik Is ki kell menni helyiségeikből
a bizottság döntése következtében.

Az első cnielelen Mauynr László éneklauár 
és Egru János kereskedő lakott még benn. A 
másodikon Láng Jenő dr. orvos, a harmadikon 
Széli Jenő dr. fogorvos, azonkívül Hónig VII- 
mos kalapos, mig a negyediken Antgo József 
miniszteri számtanócsosnak kellelt vasárnap 
délután sürgősen kihurcolkodnia.

Az udvarban is történt egy sürgős kilakolta
tás, onnan Vida István kereskedői lakoltatták 
ki. Az érdekelt boltosok között van Deák Imre,

Megrázó vasárnapi szemle 
az udvaron, remegő lakók között

Az alpolgármester és a bizottság többi tagja 
munkájuk befejezése után az udvarra vonul
tak. ahol egy uszlalnál telepedtek le és ott ké
szítették el a jegyzőkönyvet.

Aa udvar úgy néz ki ma is, mintha a hábnrn 
vérzivatara söpört volna végig azon a he
lyen és bombát dobtak volna a házra.

Tégla, malterhalmaz az egész udvar, gerendák, 
vasdarabok, elpusztult bútorok egyes részei he
vernek szanaszét az udvaron. Az egyik sarok
ban összezúzott falióra.

Hét perccel három óra előtt állt meg, 
akkor történt tehát a boraalmas 

katasztrófa.
Nem messze az órától, pozdorjdvá tört gyerek- 
játékok hevernek. Valósággal úgy kell talál
gatni, hogy milyen játékok Is lehetnek. Nagy- 
nehezen kiderül, hogy egy játékmozdony és két 
vasúti kocsi volt.

Egy ládába helyezték el azokat az értéke
sebb tárgyakat, amelyek a romok alól előkerül
tek.

Az udvaron áll magában az a kép Is, amely 
az egyik harmadik emeleti lakás falán lógott 
és a katasztrófa után még sokáig ott maradt 
helyén, csak később zuhant le.

Tájkép, zöld mező, piros pipacsokkal, ez ■

Születésnapján halt meg 
szegény Péntek Maflád.■■

óra tájban egyszerűen öltözött, kisírt 
nő sietett be a kapun és egyenesen a

Egy
szemű . ____ _ ___, ..
házfelügyelő lakásába tartott.

Péntek Maliid unokahuga volt a kétségbe
esett látogató.

Óbudáról, ahol gyári munkásnő, gyalog jött be. 
Eddig azért nem jelentkezett, mert hajnaltól 
késő estig dolgozik és vasárnap volt az első 
szabad napja.

Kifaggatta a házfelügyelőéket, hogyan történt 
a szerencsétlenség, hogyan nézett ki a szoba
lány holtteste, mikor lesz a temetése. Amikcr 
kérdéseire választ knpolt.

leroskadt egy székre és percekig zokogott. 
Azután ő is elmondott egyet-mást szerencsétlen 
unokahuga éleiéből.

Tőle tudtuk meg, hogy Péntek Maliid Jász- 
karajenőn születeti és a véletlenek különös 
összetalálkozása, hogy

éppen a háabeoniiás napján töltötte be a 
negyvenhatodik életévét.

Szegény leánynak szerencsétlen volt az egész 
élete. Már gyerekkorában kél baleset történt 
vele. Hatéves korában beleesett egy lóba, pár 
évvel később a falusi ház padlásáról cselt le. 
A leány beszédhibás volt és ennek nz volt n 
magyarázata, hogy

egy alkalommal villamoson ment, a villa
mos összeütközött egy autóval és Péntek 
Maliid, oki a perronon állt, annyira meg
ijedt, hogy ettől kezdve dadogni kezdett.

A szerelemben sem volt szerencséje, mindig 
panaszkodott, hogy neki semmi sem sikerül az 
életben. A tragikus sorsú leány holttestét

hétfőn boncolják fel

Izgalmas szembesítések 
a ffikapftányság bűnügyi osztályán

A mérnökök és műszaki emberek munkáján 
kivül természetesen a főkapitányságon sem 
szünetel a vizsgálat a Rákóczi-uti katastzrófu 
ügyében.

Az Úgy referense az Usazes építési Iratokat, 
portálterveket beszerezte már és kél detek
tív Járja n várost, akiknek az n feladata, 
hogy mindazokat a portálkéazitöket éa 
munkásokat beidézzék a rendőrségre, akik 
évekre visszamenően dolgoztak a házon.

Vasárnap nemigen lehetett megtalálni özeket az 
embereket, legtöbben weekendeztek és csak 
hétfőn reggel kerül sor kihallgatásukra.

Hétfőn délelőtt mintegy tiz kihallgatás 
lesz a főkapitányságon, közben Izgalmas 

szembesítésekre is sor fog kerülni.
Füredi Bőlát és Palugyai Ernői, akik a házon 
nortálépiiési munkálatokat végeztek, már ki
hallgatta a rendőrség. Füredi és Palugyai a 
leghatározottabban tiltakoztak az ellen a vád

aellen, mintha mulasztást követtek volna el 
portálkészitésnél. Azt hangoztatták, hogy

fik nem csonkították meg ■ pilléreket, 
minden munkálatot úgy végezlek el, ahogy 
kerületi mérnöki hivatal előírta .

Liber alpolgármester 
nyilatkozata a mentés 

munkájárfil
Vasárnap ar a hir terjedt el a Rákóczl-ul 

környékén, hogy hétfőn reggel megkezdődik a 
villamos, és autohiisrforgalom végig n Rákóczi. 
ut«n. Ezt a hírt azonban maga Liber alpolgár 
mester cáfolta meg munkatársunk előtt, ki
jelentve. hogy

szerda előtt nemigen lesz rendes közi eke
dé*,  mert a villamosok és autobunaok köny- 

nyeli megrendíthetik a talajt 

a Nagy és Eichner cég fiókjának vezetője, aki- 
nek a lakása is a házban volt és cselédleánya 
a házbeomlás áldozata lett. Ki kell költöznie 
üzletéi Ő1 a Váci-testvérek szíjgyártó mesterek- 
nek, egy papír- éa egy lámpakereskedőnek.

A kereskedők már a kora délutáni órák
ban megjelentek, felnyitották üzleteiket éa 
kocsikon siálllttatták el a berendeződ tár

gyakat éa aa árukészletet.
Mindenütt rendörök vigyáztak úgy at flil^ 

leknél, mint a lakások előtt, nehogy a nagy 
zűrzavart felhasználna, sorozatos lopások tör
ténhessenek. A hnrcolkodás a legnagyobb 
rendben, gyors tempóban ment végbe.

festmény maradt meg csupán teljesen épen 
a nagy katasztrófából,

mintegy jelképezve a művészet örökkévalóságát. 
Az udvarban, mialatt a bizottság végzi mun

káját, egymás után több lakó jelentkezik. Etek 
majdnem valamennyien a Berzsenyi-utcai ré
szen laknak.

Panaszkodnak, hogy félnek a házban 
maradni,

ök Is észleltek repedéseket a falon.
Liber alpolgármester meghallja a panaszt és 
azonnal Intézkedik, hogy a főváros és a 
bank mérnökei menjenek fel a lakásokba 
és nézzék meg, komolyabb tcrmészetOek-e ■ 

repedések.
Rövidesen visszatérnek a mérnökök és jelentik', 
hogy nincs komolyabb baj, továbbra is benn
maradhatnak a lakók.

At alpolgármestert azonban nem elégíti ki 
ez a válasz, kiérzik hangjából, hogy mennyire 
Aggódik a lakók életéért és éppen ezért 

elrendeli, hogy a statikusok a legrövidebb 
időn belül állapítsák meg a Berzsenyi-utcai 

lakások tcherblróképessé&ét 
és az esetben, ha ott is túlterhelés mutatkozik, 
a hétfő déli újabb helyszíni szemlén döntenek 
arról, hogy szükséges e az ottani lakók kilakol
tatása.

és miután szülei elhaltak, Pesten élő egyetlen 
rokona pedig maga is szegény ember, temeté
séről a főváros fog gondoskodni.

A Rákóczi-uti ház udvarán érdekesnél érde
kesebb dolgokat beszélnek el a megmenekült 
lakók. A félszáz éves hatalmas sarok bérpalota 
Berzsenyi-utcai sarkán hosszú éveken keresztül 
a Debrecen-kávéház állott. A rendőrségnek sok 
munkát adott ez a kávéház, gyakran fogtak ott 
cl körözött egyéneket. Később egy ismert 
artistaügynök a tőzsdei konjunktúra évében

tokáit csinált a helységből, az átalakítási 
munkálatoknál már akkor is gyanús repe

dések voltok a falakon,
de nem tulajdonítotok komolyabb jelentőséget 
azoknak.

A mulatóhely rövid életű volt. A rendőrség 
tűzveszélyesnek találta és megvonta engedé
lyét. Azután parcelláztatta fel a bank több 
részre a kávéház volt helyiségét.

Lovas Ferenc Idős magántisztviselő, aki az 
udvarban lakik, elmondotta, hogy

Isteni csodának köszönheti életbrnmaradá- 
aál.

Alig fél perccel azelőtt lépett az udvarba, ami
kor a mennydörgésszerű robaj hallatszott és 
utána bekövetkezett a katasztrófa.

Ha egy percet késik, Ő is a halottak kö
zött van.

Az udvarban van Fischer Elek bukmérek Iro
dája. Állandóan harminc-negyven ember szo
kott ott tartózkodni, várva az Iroda kinyitását.

Egészen klilihiiks, hogy éppen a végzetes 
csütörtöki nap délutánján senki sem tar

tózkodott az Iroda előtt.

és újabb veszélyt jelentenének mindaddig, míg 
a szükséges óvintézkedések mind meg nem tör
ténlek.

Liber Endre alpolgármester a Bdkózí-uti 
munkálatok fáradhatatlan irányítója, a szem
léről a következőket mondotta:

— A munka lassan megy, sokkal lasabban, 
mint ahogy első pillanatokban hitlük, de ez 
nem is baj, as a fontos, hogy újabb baleset ne 
ismétlődhessen meg. A vasárnapi szemlén újabb 
intézkedéseket foganatosítottunk,

kilakoltatjuk az egész Rrtkóczl-uti front 
lakóit és Uzleteseit, 

sőt ha a szakértői vélemény szerint a Bér*  
rsenpí-utcai front teherbiróképcssége is aggá
lyos lenne, úgy annak a résznek a kilakolta
tására is sor kerül. A fontos az, hogy 

mindenki végezze el azt a munkát, amire 
utasítom,

és akkor rövidesen visszanyeri a Rákóziul 
régi képét, anélkül, hogy újabb szerencsétlen
ség történne.

A mentők és tűzoltók különben vasárnap 
reggel már elvonullak a halálház elől, most 
már rájuk nincs szükség.

Sárid y Gyula műegyetemi tanár ellenőrző 
szakértő a következőket mondotta;

—A szerencsétlenség keletkezésének okáról 
most még csak kombinációk vannak. Másról 
nem is lehet szó addig, mig a romok eltakarí
tása meg nem történik,

a romok alól kell majd előkerülni a portál
maradványoknak, vagy pillér részeknek, 

esetleg másnak, amiből aztán következtetni tu
dunk a tulajdonképpeni okra. A legvalószí
nűbb feltevésnek mégis a közszájon forgó hir 
látszik, hogy

• p»rt»lok /pltMntt lefaragtak a pillérek*  
rol (villái mepla.llnlték ai alapralot — 
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A Balatonba fulladt 
öt osztrák ultoriázö
Harminc kiránduló viharba került, huszonöt 
nagynehezen megmenekült, öten ottvesztek

Nagykanizsa, julius 26.
(A Hitlói Napló tudósítójának telefonje- 

leniéit.) Vasárnap délelőtt megrendítő vi
har-tragédia hire keltett nagy megdöbbenést 
és részvétet a balatoni fürdőhelyeken:

öt osztrák turista, akik napok óta a 
Balaton környékét járták és gyönyör
ködtek a vidék festői szépségében, vi
torlásukkal felborultak és a bullámsir- 

ban lelték halálukat.
A múlt hét elején Bécsből és környékéről 

mintegy ötven főnyi turistacsoport érkezett 
a Balatonra. A társaság tagjai Balatongyörö
kön telepedtek le és onnan indultak na
ponta már kora hajnalban kirándulásaikra, 
ahonnan csak későn este tértek vissza. 
Szombaton délután

a társaság harminc tagja elhatározta, 
hogy Balatongyörökről kiindulva, a 
szigligeti öbölt érintve Tihanyba megy. 

Huszonötén egy nagyobb yachton indultak 
el. mig öt turista kisebb vitorláson igyeke

Kiss BSia cégvezetőt letartóztattak, 
mert ez a gyanú, hogy is évvel ezelőtt orosz 
fogságban leiovette Erűörtv György löhadnagyot. 
aki menekdinl akart az internáiötáborbúi

Megdöbbentő bűnügyi rejtély szereplője 
mögött csukódott be most a Markó-utcai 
fogház kapuja. Kiss Bélát, egy pesti nagy
vállalat cégvezetőjét letartóztatták olyan 
bűncselekmény gyanújáért, amely

tizenöt eoztendővel ezelőtt a novoniko- 
lajevszki fogolytáborban történt.

Ennek a bűnügyi rejtélynek a története a 
világháború idejére nyúlik vissza. A világ
háború végefelé történt, hogy Kiss Béla 
tiszthelyettes az északi fronton harcolt és 
orosz fogságba esett. Sokezer társával együtt 
a novonikolajevszki fogolytáborba kisérték. 
A háboru végefelé a nagy orosz rezsimvál- 
tozás után internálótábor lett a novoniko
lajevszki fogolytáborból. Az internáltak fel

zett s hosszabb viziutat megtenni. Verő
fényes napsugaras időben indultak el.

A viz tükre sima, nyugodt volt.
Az osztrákok vitorlásai szépen siklottak a 
vizen és jóidéig nem zavarta semmi sem 
útjukat. Estefelé azonban beborult az ég
bolt,

ijesztő viharfelhők tornyosultak a Bala
ton felett, mennydörgőit, villámlott és 
hatalmas erejük szélvihar kerekedett.

A vihar egyre hevesebb lelt. Emeletmagas 
hullámok csapkodtak és a vizen lévők ideg
ölő órákat éltek át. minden erejüket meg
feszítették, hogv dacolva a viharral, partot 
érjenek és megmentsék életüket. A huszon
öt tagú társaságnak sikerült is megmene
külni, de

a kis vitorlás öt utasa reggelre a vihar 
elmúlása után sem került elő.

Mind az öten a vihar áldozatai lettek és hol
testeik sem kerültek elő eddig a viz mélyé
ről.

ügyelői között foglyok is voltak, s
igy lett az egyik Internálótábor fel

ügyelője Kiss Béla magyar tiszthelyettes.
1921 októberében egy borús őszi éjsza

kán az internálótábor egyik lakója, Erdődy 
György magyar főhadnagy szökést kísérelt 
meg.

Erdődy a boisevikiekkcl szembenálló 
fehér hadsereg tisztjeivel tartott fenn 
titkos összeköttetést s ezért internál
ták a táborba, ahonnan szökni próbált.

A szökési kísérlet Erdődy Gyógy főhadnagy 
életébe került. Abban a pillanatban, amikor 
a tábor kapuján kilépett,

fegyver dördült el s a főhadnagy vérző 

fejjel, holtan rogyott öaase.
1922 tavaszán feloszlatták az Internáló

tábort és Kist Béla több hadifogolytársával 
együtt elhagyta Novonikolajevszket. Hosszú 
hetekig kóborolt, amig elérte az orosz-len
gyel határt és Lengyelországon keresztül 
visszatért Budapestre. Nem sokkal azután, 
hogy hazaérkezett, leszerelt és egzisztenciát 
teremtett magának: egy nagyvállalat tisztvi
selője lett. Ügyességével, szorgalmával gyor
san haladt előre a ranglétrán s 1930-ban

cégvezetővé nevezték kL
Pár hónappal azután, hogy a vállalat 

cégvezetői állását elfoglalta, névtelen felje
lentés érkezeit Kiss Béla ellen s a feljelen
tés megdöbbentő vádat hangoztatott:

Kiss Béla a novonikolajevszki inter
nálótábor egykori felügyelője adott 
parancsol arra, hogv az ellenforradal
már Erdődy Györgyöt a tábor őrsége 

lőjje agyon, ha szökni próbál.
Kiss Bélát kihallgatásra idézték be s az 

egykori tiszthelyettes
határozottan tagadta.

hogy ő adott volna parancsot a főhadnagy 
agyonlövetésére. Miután a feljelentést el
fogadható bizonyítékok nem támasztották 
alá, a vizsgálatot egyelőre beszüntették Kiss 
Béla ellen.

Hat esztendő múlt el azóta és most, hat

Edward angol király 
nagy beszéde Fianciaorszagba n

Páris, julius 26.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonje

lentése.) Vili. Edward angol király, trónra- 
lépése óta vasárnap érkezett elsőizben fran
cia földre: ünnepélyesen leleplezte az észak
franciaországi Arras közelében

■ háborúban elesett 11.825 kanadai hős 
emlékére emelt emlékművet.

Az emlékmű Arrastól 10 kilométernyire 
északra fekvő magaslaton emelkedik.

Ez a vidék a háboru alatt véres csaták 
szintere volt.

VIII. Edward az emlékművel mint Ka
nada uralkodója leplezte le. A leleplezési 
ünnepségre 6000 volt frontharcos jött Ka
nadából Ross tábornok vezetésével. Az ün
nepségre ezenkívül nagyobb francia és an
gol csapatküldeményeket is küldtek.

Az első ünnepi beszédet Vili. Edward 
király mondotta

INSECTOL 
szúnyog
csípés ellen

a uec. A ruístn azoomu enTttfli. ■ da.
aainat eltUaUL ru0a» L— peazó

Mindenütt kapható.

esztendő múltán újabb feljelentést tettek 
Kiss Béla ellen. A feljelentő

megismételte vádját és most már ta
nukra is hivatkozott.

Kiss Béla a súlyosan terhelő tanúvallo
másokkal szemben tagadta bűnösségét, a 
nyomozás befejezése után azonban Kiss 
Bélát

gyilkosságra való felbujtás gyanúja 
címén letartóztatták és az ügyészség 

fogházába kisérték.
Gál Jenő dr., Kiss Béla védője sürgős elő

terjesztést tett a vizsgálóbíróhoz s ebben 
Kiss Béla azonnali szabadlábrahelyezését 
kérte. Gál Jenő dr. számos ujahb tanúra hí
hivatkozott, akik Kiss Beli ártatlanságát 
igazolják. A vizsgálóbíró a napokban dönt: 
letartóztatja-e, vagy szabadlábra helyezi a 
tizenöt cv előtt történt bűntény szereplőjét.

K

és beszédét a következő szavakkal fejezte 
be:

— Amikor a kanadai hősök emlékművét 
leleplezem, hálával kell megemlékeznem a 
háborúban elesett bajtársakról, mely tiszte
lettel kell szólnom önfeláldozó hazaszere
tetükről és

büszkeséget kell, hogy érezzék, hogy 
baj társuk lehettem.

A szobor leleplezése után a jelenlévők két 
perces néma csenddel hódoltak a háborús 
iiősök emlékének, majd

Lebrun francia köztársasági elnök 
mondotta el ünnepi beszédet

__ Az embereket — mondotta Lebrun 
c]nök — egv felsőbb szolidaritás kell, hogy 
vezesse. Bárcsak ez a szolidaritás még job
ban közel hozná a béke áldásaiban azokat 
a népeket, amelyeket aggodalommal tölt el 
a jövő bizonytalansága.

Képekben,
színes riportokban, 
nagyszerű helyszíni 
tudósításokban híven 

I számol be az olimpia
1 minden izgalmáról
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A bécsi Hadtört éneim! "Múzeumban bízott

löd alakult, amelynek célja a Prterpysl-vár- 
muzeum megszervezése. A bízottéig kéri az 
egykori várőrség tikjait, hogy küldjék el 
címűket « lleeresmuseumnak, Wien, X., Ar
áénál.

II,
Ragyogó ötletet vetett fel Molnát Jenő 

ílÜV fölidéző. Magyaros motivumu egyen
ruhát tervezett a vasutasok számára. Szár- 
nyaskerékalaku vllézkötéiet sujtások dtszi- 
fenék az uj egyenruhát. Kitűnő terv, meg 
kell valósítani. Ha a külföldi vendég meg
érkezik az ország határára, elzönek a vaz- 
ulazt látja, hadd kapjon rögtón Ízelítőt a 
magyar stílusból,

Hl.
'A budapesti idegenforgalom eheti ezenzá- 

clóju: Hilaire du lierier gróf, a néguz sajtó
főnöke, egy francia születésű amerikai ál
lampolgár. Magyar hölgy Is van a társasá
gában: Atzél bárónő,

IV.
Halász Imre, a kitűnő iró, az „Egy csók 

éi máz semmi" hires szerzője, kedden tartja 
esküvőjét egy társaságbeli urilánnyal, Pász
tor Zsuzsával, Pásztor Sándor bankigazgató 
lányával. Tanuk lesznek liárdos Arthur és 
Katona Lajos kincstári főtanácsos,

Vt
A híresen gőgös és procc bankár halászlé

vacsorára invitálta barátait dunamentl nya
ralójába. Az egyik rosszmájú barát megje
gyezte:

— Biztosan aranyhalból lesz a halászlé...

VI,
Nem búcsúzni jöttünk.,. Tarján Vilmos 

k'hurcolkodik a körúti, freskóé, szép café- 
restauranlból. Az uj gazda is kitűnő ember 
a zzakmábun, megtartja a régi nívót, nem 
kaparja le a régi patinát. T. V. pedig már 
nagyban dolgozik, még szebbé akarja vará
zsolni budai lokálját. Ne aggódjon, aki egy 
darab igazi, finom Európát akar maga kö
rűi látni, nem hagyja cserben!

VII,
A Hákóczi-utl halálház romjain még nagy

ban dolgoznak a mentőcsapatok és ma reg
gel már hirdetés jelent meg az egyik lap
ban. Egy élelmes belvárosi háztulajdonos 
„szilárdun épült" házban hirdet kiadó la
kást!

Vili,
Érdekes kűlönhlr Addlsz-Abebából. ’A 

napokban megérkezik Afrikába az első 
abesssiniai olasz színtársulat. A Carro di 
7 errinl olasz operatársulat szabadtéri opera
előadásokat rendez Addisz-Abebában,

IX.
Németh Máriához ezen a nyáron hál 

Istennek igen sokszor volt szerencsénk és 
ha borsos beléptidijak árán is, de óriási 
publikum gyönyörködhetett a művésznő 
szinte egyedülálló produkciójában. Vannak 
azonban, akiknek nem tetszik Németh 
Mária hangja. Ezek közé tartozik az a szál
lodai szomszéd, aki panaszt emelt a hotel
igazgatónál azért, hogy egy hölgy a szom
széd szobában mindic énekel és őt nyugal
mában zavarja. A derék hotelvendég termé
szetesen nem tudta, hogy Németh Máriá
ról van szó, a hoteligazgató azonban figyel- 
meztette Németh Máriái, hogy lehetőleg 
halkan koncertezzen ingyen. Tehát igy ál
lunk. Ingyen nem kell Németh Mária, csak 
magas beléptidijak mellett t

X.
Kivonat az Ingatlanforgalmi kimutatásból: 

báró fíubldo-Zichy Istvánná eladta Úri- 
utcai palotáját százezer pengőért, a vevő 
Afossa Géza.

XI.
Petrovlcs Vidor katasztrófájának margó

jára Most érkezett Budapestre egy fénykép 
A szerencsétlenség előtt néhány nappal ké
szült, l'elrovics Vidor! ábrázolja a „B. C> 
S30." rendszámú aulájában. A kocsi elejére 
a két reflektor közé „tsuzsunak" fényesen 
I illogó, krómozott halálfejet szereltetetl 
Pdioiaes Vidor, a halálfej alatt keretezhe
tett lábszárcsontok ...

XII-
A talatóvárosl egyetemi ifjúság augusztus 

elsején ragyogó Anna-báH rendet az Es
terházy parkban. A bál fővédnöke Eszter- 
házy l-ercnc gróf, a tatai szabadtéri játékok 
lelkes pártfogója.

BAKTER: At Antiját, Lepcses szomszéd, 
maguk má megen Pestre vólak?

ÖRZSI: Ott ám. S tu^gya, kinél?
JJAKTER: Máj megtudom, ha megmon- 

gyAk.
ÖRZSI: Betleny Pistánál.
BAKTER: Hinnye a szenvedésig Oszt mi

nek?
LEPCSES: Gratenáltam néki a mútheti 

szavalatához, akibe kimonta, hogy ne utá
nozzuk mink a Németországot a nemzeti 
cucilizmussal. Mer aszongya ami az egyik 
népnek jó, az a másiknak rossz.

BAKTER; Najsze biztos, hogy a németek 
nem gondútak ránk, mikor eztet a Hitler- 
órszégot kifundálták.

LEPCSES; Ez ippen ollan, mint eccer 
Izzadó Tikász Lajos útazott e*  pesti villa
nyoson, oszt Igen jól elüldögélt a pádon. 
Mikor fölkelt hogy leszáll*  e*  fájn naccsága 
odatelepedett a helire, de mlngyár föl is 
ugrott oszt mérgessen pájjogni kezdett, hogy 
aszongya: „fuj, de meleg ez a padi" „Hát" 
— monta Izzadó, — „lehet hogy meleg, de 
nekem jó vót s a naccsága kedviér igazán 
nem fogom jégbe hfltteni az ülészeti testal
katomat."

ÖRZSI: Igaza fa vót.
BAKTER: Nono. — Hát ml újság Pesten, 

Lepcses szomszéd?
ÖRZSI: Egy ceglédi kiráJ! közjegyző 

igen nagy reklámot fejt ki a halottégetés 
mellett.

LEPCSES: MA hogy a debreceni kreme- 
tórlumot helezzék üzembe.

BAKTER: Eztet mink Is óvastuk. Monta 
is a Julcsám tennap este, aszongya nehogy 
eszembe jusson megégettetnl a hótt-tetemit. 
Mondok: „elTelül ne bostorkoggy, csak hajj 
meg nvugottan, a többit bízd rám."

LEPCSES: Eztet a danipusztai Tyuktlpró 
Bogya Pált is elfogta eccer agy vlgéc, oszt 
melegen ajállotta a legkonfortosabb elham
vasztást. Kérdezte a sngécet: „oszt mongya 
csak, ha a feleségem meghalna, mibe kós
tálna az elégetés?" — „Hát" — aszongya

iinmiuimi.......

ANNA-BÁL 1936...
Ml la a különbség a régi és a mostani 

Anna-bálok között? Lényegileg semmi. Ez
előtt ekhós szekereken érkeztek, most luxus
autókon. A régi krinollntól vajmi keveset kü
lönbözik a mai nyári estélyi divat. A most 
divatos erősen kikeményitett, bö szoknyájú, 
puffosujju organdik éppoly szélesek és ké
nyesek, mint a hajdaniak.

A legtöbb fiatal lány organdi ruhát visel. 
Rengeteg a halványkék, többnyire mélyen 
kivágott ruha, hogy a csokoládébarnára sült 
dekoltázst minél jobban érvényre juttassa. 
De azért látni fehéralapon, miile fleursös és 
más világosszinü anyagokat is. Nagyon sok 
készült napozó kendőszerü felsőrésszel, váll- 
kivágással, vagy csukott felsőrésszel, de nagy 
puffos ujjakkal. Az idősebb hölgyek mély de- 
koltázsu nagyvirágos imprimét viselnek, vagy 
imprimékazakot, sötét aljjal.

Legszebbek talán a vászon esti ruhák. Fő
leg a fehér selyempikének van nagy sikere. 
Igazán bájosak és fiatalosak. De érdekes, 

Siófok legfőbbet nyújt!
Bruckner=ünnep

a dirndli és a jódli hegyei közö£ú
A salzburgi tavak, fürdőhelyek, városkák 

dirndli és tiroli-nadrág romantikája olvadt 
egybe egy hétre a szimfóniák zenevilágával:

a felsőausztrliil Rruekner zenehéten. 
iiruckntr komoly motivumu szimfóniáit csak a 
koncertlátogatók partitúrái közönsége ismerte 
eddig. Most bájos lamplonos, nemzetivlselelü 
népünnepélyekkel és kolostorok orgonáival 
hozták cl u ..laikusokhoz" u „nehéz" zenét.

A bécsi sziinfónikusok és filharinőnikusok — 
a magyar Ormdndyval az élen — a legkiválóbb 
karmesterek irányításával keltették életre n 
„at. flórian! orgonán" zenéjét. Mélyérzésü ml 
svk, szimfóniák váltogatták egymást a mű
soron. Tömegek keresték fel Rruekner sziilö-

ciánoz olcsS Takarít

a vigéc, — „ezerkétszáz pengő." „Hm." — 
aszongya Tyuktipró, — és elevennen?"

ÖRZSI: Hogy nem sül ki a szemel Élve 
megégetné a feleséglt?

BAKTER: Nem buta ember az! — Hát 
abbul mi igaz, hogy egy Angol képvisellőt 
kizártak?

ÖRZSI: Igen, mer aszonta a belügymi
niszterire, hogy hazug ember.

LEPCSES: Nem vót igaza. Üdvégy, meg 
politikus nem mondhattya mindig az igas- 
ságot, mer bajt csinál vele. Szintúgy az 
ember a felesége előtt, meg az adókivető 
bizoccság előtt kéntelen ekkicsit lódittani, 
ha nem akarja, hogy ráhúzzák a vizes le
pedőt.

BAKTER: Biz úgy van az.
LEPCSES: Mikor aztat a tolvaj Böröcz 

Jánost fölmentették, odasúgott az üdvéggyi- 
nek, aszongya: „hejnye, hogy tudott illan 
szép beszédet mondani az ArtatlansAgomrul, 
mikor pedig magának bevallottam, hogy 
ludas vagyok?" „Azér fiam" — monta a 
törvényfacsaró, •— „mer nem ax nyeri a 
pört akinek igaza van, hanem annak van 
igaza, aki megnyeri a pört.* 4

ÖRZSI: ölég nem szép, Oszt mehet
nénk is aptya.

BAKTER: Még aztat mongya meg Lepcses 
szomszéd, mi van abba a Panyolórszágba?

ÖRZSI: ölik egymást a népek halomra. 
Akarmellik győz, az órszág veszít.

LEPCSES: Errül eszembe Jut, hogy a 
Puskás Józsi, meg a Káposzta Rozi lagziján 
megjelent a kikosarazott kérő, az a Dufla 
Seder Gyula, oszt bicskára ment a boldog 
vőlegénnyel. Ütték, vágták, szúrták, fasé- 
rozták egymást. A vége a*  lett, hogy Seder 
Gyulát haldokúva vitték a kórházba. Mikor 
e percre magához tért, körűnézett, oszt ék
telenül elkezdett nevetni. „Hinnye" — 
aszongya az orvos, •— „mit nevet maga?" 
„Aztat" — monta röhögve a haldokló, •— 
„hogy micsoda nászéccaka lesz ax, mikor a 
vőlegény orra itt van a zsebemben I" — No, 
hasolló jókat.

hogy a sok egyforma vászonruhát viselő 
hölgy milyen gyilkos pillantással méregeti 
egymást. Mintha a bét főbűn egyikét követ
ték volna el.

De hogy ax Anna-bálról is beszéljünk: — 
as enni- és Innivaló árakkal együtt a hangu
lat határozottan emelkedett. Mindenki táncol. 
Nem igen árulnak petrezselymet a fiatal, 
táncra vágyó lányok.

Utoljára egy kis érdekesség: a legnagyobb 
feltűnést az a már nem is olyan fiatal hölgy 
keltette, aki esti pizsama-ruhában, vagy ha 
jobban tetszik: nadrágos esti toalettben jelent 
meg. Ez kérem böszáru fekete, szatin nad
rágból állott, fekete szatin napozókendő fel
sőrészét nagyon színes virágszirmokkal erősí
tette nyakába. Ugyanilyen virágcsokor volt 
övében és hajában is.

Azt hiszem, az Idei Anna-bálok toalett-ver
senyében nem igen láttam érdekesebb ruhát...

Dr. Dévalné Erdős Röske

házát, kolostori tartózkodóhelyét és élvezték 
végig a Steierben megrendezett záró népünne
pélyt.

Ünneplőbe öttözütt hegyifalvak, megnyitott 
kolosturkapuk, zene, népies mulatságok 

állottak egy hétig az Idegenforgalom középpont
jában. A politikai, egyházi és társadnlml élei 
minden kiválósága egyaránt meghallgatta a 
Linzben előadott VII., a Steierben bemutatott 
IV. romantikus, a St. Flóriánban eljátszott 
P-moll szimfóniákat.

Egy hétig szimfónia váltogatta a vidám ze
nét a „Rrucknerlandbun". Aztán a kis tavak, 
városkák levetették ünneplőiket. Elhallgattak a 
vidám jódlik. A Bruckner-hét befejeződött.

A stockholmi Európabajnokság egyik legna
gyobb egyéni teljesítményét, Klór László érte 
el, akiről nemcsak a saját csapatának tagjai, 
hanem az összes külföldi ellenfelei is a legna
gyobb elragadtatással beszéltek, mert ugy tech
nikában, mint licitben a maximumot nyújtotta. 
Hazaérkezése után megkérdeztük, melyik volt 
a legszebb partija:

„Az, amelyiken azt hittem, hogy a legtöbbet 
vesztettem, amikor a legtöbbet nyertem."

De nézzük a szép partit:

Feladvány
♦ 8,2

V A, 8, 7,0 
0 A, 10,9
♦ A, 10, 8, í

♦ 8, 7, 0

9 K,D.B,10,5,4 

0 K
♦ K.D.B

♦ 5.4

9 9,8
0 B, 7, 6,5,4
♦ 9, 8, 8, 4

4 A,K,D,B,10,9
V 2
0 D, 8,8,2
♦ 7,8

A licit: a zárt szobában a Ferenci—Klór-pár 
helyén ülő svédek nem indítottak és Így egy 
kör passzol parti volt Itt igy ment:

Dél Nyugat Észak Kelet
r Pikk 2 kör contra passs
2 pikk passz 2 uan pasas
4 pikk

Klór remek felvevő játékkal hatot táláéi,
mert aduzáj után lejátssz* * káró ászt, esik 
a káró király, üt 6 pikket 4 kárót (Buli ta
passzal), 1 kört, 1 treffet. Amikor nyugat kény
szerdobása folytán megkapja a lí-lk ütést Is. 
A mérkőzés után a zárt szobából kijövő Cohen 
kapitány kérdi, hogy ment? — Remekül, csak 
a 6 pikket nem mondtuk be, amikor hetet csi
náltunk. — Milyen 6 pikket? — lepődik meg 
a népszerű magyar csapat kapitánya —, ná
lunk nem Játszottak pikket egyáltalán. — Vé
gül nagy örömmel Ismernek rá az ottani kör. 
passzoa partira.

Az Európabajnoksággal egyidőbea megtartott 
nemzetközi kongresszus ax 19AÓ-37 évre elnö
kéül Kdllag Tibor ny. magyar pénxügyminiss- 
ter, a Magyar Bridge Szövetség elnökéi váltsa- 
tóttá meg.

A Budapesten vendégeskedő Calberteonné ég 
amerikai Idsérőnője, dr. Szigetiig Pál, « brtdss- 
szövetség főtitkára meghívására o hét eéaéss 
nagyobb autókirándulást tett. Először dr. Szi
getiig Pál csüngi birtokára utaztak, onnan pe
dig átlátogattak Kállay Tibor volt pénzügy ml- 
niszter hevesi kastélyába. Az amerikai vendé
gek hétfőn reggel Bécsbe utasnak ugy, hogy 
nem is várják meg a hét közepén Budapestre 
érkező Culbertsont,

★

Dr. Pétery Jenő szövetségi kapitány, nyári 
szabadságát a mai napon megkezdte; egy szép 
autóturát tesz a Dolomitokba. A szövetségi élet 
szeptember 1-én kezdődik, amikor a magyar 
bridgesportért lelkesedő bridgezöknek össze 
kell fogni, hogy a kellő munkával és precizi
tással előkészített Európabajnokság minél fé
nyesebben sikerülhessen 1937 júniusában Buda
pesten.

★

Az itthonmaradt versenyjátékoaok szép ban
kett keretében akarják megünnepelni a kitűnő 
magyar csapat nagy sikerét és ugyanott akar
nak köszönetét mondani dr. Szigeti Pálnak, 
akinek legfőképpen köszönhető az 1937 évi bu
dapesti Európabajnokság megrendezése. Mi la 
ezúton gratulálunk a népszerű — Pali bácsi
nak!

Rendőrosztagok 
a szegedi Dóm-téren

Rendőrosztagok vették körül tegnap este a 
Dóm-teret olyan példátlan érdeklődéssel és ki- 
váneaiakodóssal kísérik Szegeden a Szabadtéri 
Játékok éjszakai próbáit, hogy teljesen ki kel
let üríteni a terel, hogy Janovics Jenő vezeté
sével zavartalanul dolgozhassanak a színészek. 
Már a főszereplők: Az ember tragédiájában 
Kiss Ferenc, Lehotay Árpád, Táray Ferenc, 
LAnczy Margit, Mezcy Mária, Bartos Gyula, 
Földényi László, — a Bizáncban Kiss Ferenc, 
Tőkés Anna, Táray Ferenc, Kürthy József, 
Olthy Magda is részlvesznek a munkában, —■ 
vasárnap éjszaka megtartották az első vetítési 
próbát! Pénteken éjszaka tartják meg a Tra
gédia főpróbáját és szombaton kezdődnek meg 
nz előadások. — Szombaton életbelépett • 
rendkívüli vizummentesség, a játékok központi 
irodájában Szeged, Korzó Mozi, a belügymi
nisztérium külön vizumláftamozó kirendeltsé
get állított fel. A filléres ünnepi vonatokon ki
vül 31 élői kezdve az egész ország területéről 
féláru kedvezménnyel lehet Szegedre utazni.

Anna-bál. A talalóvárosi egyetemi és főis
kolai ifjúság augusztus 1-én Tóvároson, a gróf 
Estcrházy-parkban jótékonycélu Anna-bált ren
dez. Az Anna.bál legfőbb védnökségéi Eetor- 
házv Ferrne ffrAf, „ tatai ,rab9(Jtéri játékok

• • •• .1
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Lipschitz Miksa tőzsdést letartóz
tatta a valntaligyészség az eltűnt

Szepes László ügye miatt
Vasárnap 

letartóztatás 
tant 
Miksa 
pesti tőzsdést Bécsben 
letartóztatták, Buda
pestre szállították és ma 
már az ügyészség Mar
kó-utcai fogházának

ki: 
ismert

meglepő 
híre pat- 
Lipschitz 

buda- 

lakója.
Lipschitz letartóztatása 

váratlan szenzációt robbantott ki 
abban az Európa-szerte feltűnést keltett 
valutabünügyben, amelynek főszereplője 
Szepes László pesti tőzsdeügynök volt.

Szepes László annakidején kiutazott Zü
richbe és rendkívül ügyes manipulációkkal 
közel másfélmillió pengőt vett fel a zürichi 
bankoknál elhelyezett magyar folyószámla
követelésekből, bankbetétekből. Ezeknek a 
folyószámlaköveteléseknek és bankbetétek
nek ügyét és Szepes manipulációit hosszú 
ideig nyomozta ugy a budapesti, mint a 
svájci rendőrség s a nyomozás minden 
részletében tisztázta a komplikált és feltűnő 
ügyet, de

Szepes Lászlót nem sikerült kézre- 
keritenl,

a másfél millióval eltűnt Zürichből s azóta 
fantasztikus hírek számoltak be a rejtélye
sen eltűnt ember sorsáról. Az első hírek 
ugy szóltak, hogy Bécsben látták a hírhedt 
pesti tőzsdeügynököt. Aztán arról jött hir, 
hogy Rigában tartózkodik s egy zenekar 
primhegedüse lett. Legutóbb Ilire terjedt, 
hogy Szovjetoroszországba szökött és 
Moszkvában telepedett le.

Szepes manipulációinak azonban volt 
olyan részlete, amely még mindig munkát 
adott a budapesti valutaügyészségnek.

A legnagyobb csendben, de annál na
gyobb eréllyel folyt a nyomozás mun
kája annak felderítésére, hogyan és 
kiknek adott el nagyértékü külföldi ki
fizetéseket és valutákakt Bécsben és Bu

dapesten Szepes László.
Amikor ugyanis a másfélmilliós zürichi 

betétsikkasztás kiderült, a valutarendőrség 
megtudta azt is, hogy Szepes Budapesten 
és Bécsben hatalmas összegű devizákat és 
valutákat értékesített,

több budapesti pénzügynök, bankem
ber, tőzsdés vásárolt Szepestől Ilyen 

értékeket.
A valutaügyészség nyomozása során meg
állapította, hogy több külföldön élő pesti 
tőzsdei üzletember vásárolt Szepestől nagy
értékü kifizetéseket. Most aztán sikerült 
megállapítani, hogy

Lipschitz Miksa ismert pesti tőzsdés 
volt Szepes leggyakoribb vásárlója 

és mintegy húszezer pengő értékű külföldi 
kifizetést vett tőle illegitim módon.

Lipschitz nevét Budapesten tőzsdei kö
rökben jól ismerik. A tőzsdekonjunktura 
alatt nagy értékpapír- és devizaüzleteket 
bonyolított le.

Amikor Szepes ügye kipattant, Llp 
schitz már Bécsben volt

és itt került összeköttetésbe Szepes László
val.

Miután mindezt megállapította a buda
pesti valutarendőrség nyomozása,

Lipschitz Miksa ellen elfogatóparancsot 
adtak ki.

A körözvény alapján most már a bécsi 
rendőrhatóságok is nyomoztak Lipschitz 
után és pár nappal ezelőtt egy bécsi kávé
házban elfogták. Azonnal a rendőrigaz
gatóságra kisérték s megállapították, hogy 
az elfogatóparancs érvényben van ellene. 
Röviden kihallgatták, majd táviratban

értcsileték a budapesti valutarendőrsé
get a szenzációs letartóztatásról.

Kotsis Miklós dr. ügyészségi alelnök, a bu" 
dapesti valutaügyészség vezetője azonnal 
intézkedett, kisérjék a magyar határra a 
letartóztatott Lipschitz Miksát. A valuta
ügyészség két detektivje azonnal Hegyes-

Minden este viharos siker

Filmen és színpadon

lialomra utazott, ahol
az osztrák rendőrség emberei átadták 

nekik a letartóztatott tőzsdést.
így került a valutarendőrségre Lipschitz 

Miksa, aki első kihallgatása során tagadta,

•1

Uriffiuk betörőbandája 
fosztogatta a szolnoki 

strand kabinjait
Szolnok, julius 26.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) Három gimnazista tolvajbandájá
nak ügye tartja izgalomban vasárnap óta 
Szolnokot. A város legelőkelőbb családjai
nak gimnazista fiai

heteken keresztül fosztogatták az egyik 
szolnoki strandfürdő kabinjait.

A sorozatos strandfürdői lopások miatt 
többizben följelentést is tettek már a rendőr
ségen.

Detektívek figyelték a fürdő vendégelt, 
azonban a nyomozás hosszú ideig nem veze
tett eredményre. Vasárnap délelőtt a vélet
len juttatta rendőrkézre a tolvaj diákokat. 
Az egyik szolnoki ékszerészhez, Blau Antal
hoz beállított egy

tlzenhétéves fiú és egv összetört jegy-

Beszélgetés Toperczer Akosnéval 
az uj képviselőnővel

A Keresztény Gazdasági Párt vezérének vá
ratlan halálával napirendre került a párt jö
vendő helyzetének és magatartásának kérdése.

A politikai jóslatok és találgatások egész 
áradata indult meg arról, vájjon a részben 
kormánypárti és részben ellenzéki párt 
meg tudja-e tartani jellcnlcgi állásait, 
vagy pedig eltolódik az ellenzék vagy a 

kormány felé.
A Hétfői Napló munkatársa vasárnap beszélge
tett a problémák és találgatások középpontjá
ban álló párt uj képviselőjével, Toperczer 
Akosnéval, aki azonban politika helyett szo
ciálpolitikáról nyilatkozott:

— Egész közéleti működésemet annak szen

Töreky Géza vagy Degré Miklós lesz 
Wolff utóda a bírák egyesületében

Wolff Károly halálával üresen maradt az or
szág egyik legelőkelőbb, legrégibb egyesületé
nek: az Országos Bírói és ügyészi Egyesület
nek elnöki széke. Hosszú évekig volt elnöke 
Wolff Károly az egyesületnek és az elnöki 

\CSCY

selyem, 
müselyem 
sifon, vásxon 
szőnyeg, függöny, linóleum, stb 
maraclélc minél rendkíiiil olcsó.

Mosó maradék qq 
métere----------------------**

Törülköző 
maradék 
métere — 

Függöny 
maradék 
métere .. ..

Müselyem crep 
desin maradék« 
métere ........ ..............’

hogy tiltott manipulációkat követett vol
na el.

— Szepestől külföldi kifizetéseket vásá
rolt, a külföldi kifizetésekért nagyértékü 
értékpapírokat vásárolt s azokat becsem
pészte az országba.

Mialatt Lipschitz kihallgatása folyt, vé
dője, dr. Zoltán Gyula sürgős előterjesztést 
tett az ügyészségnek és ebben

kérte védence szabadlábra helyezését ■ 
orvosszakértőkkci való megvizsgálását.

A védő szerint Lipschitz súlyos beteg. A 
védő indítványát elutasították és az ismert 
pesti tözsdés egyelőre továbbra is fogságban 
marad.

gyürlit kínált eladásra.
Az ékszerész hallott a strandfürdői lopások
ról. Gyanús volt neki a fiatalember, ezért 
értesítette a rendőrséget. A fiút előállították 
a rendőrkapitányságra, ahol rövid vallatás 
után megtört és elmondotta, hogy

két barátjával, akik közül az egyik ti- 
zinnégy, a másik pedig tizenötéves, 

tavasz óta fosztogatják a strandfürdő kabin
jait és a jegygyűrű is ilyen lopásból szárma
zik.

— Nem azért loptunk, mert pénzre volt 
szükségünk — mondotta a fiú, hanem 

csupán csak az izgalom kedvéért.
Vasárnap délelőtt a gimnazisták tolvaj

bandájának másik két tagját is előállították 
a rendőrségre. A megtévedt gimnazisták fö
lött a fiatalkorúak bírósága fog Ítélkezni.

•• [• 

telem, hogy keresztülvigyem az általános fővá
rosi embervédelmi intézmény létesítését és en
nek keretében valamennyi súlyos szociális 
szociális probléma megoldását. Emellett

a kenyérkereső nő problémája is állan
dóan foglalkoztat

és éppen a legutóbb fogadta el a kultuszmi
niszter a kenyérkercső nők helyes foglalkoz
tatásának és az ifjúság elhelyezkedésének meg
oldására tett előterjesztésemet. Az ősszel mór 
meg is indul a munka.

— A pártban működő ellenttécs erőkre vo
natkozólag pedig egyetlen célom, hogy erőin
ket minél előbb egységbe tömöritsük 

székből nem egyszer mondott érdekes feltűnést 
kellő beszédet a bírók és ügyészek sorsáról.

KI lesz Wolff Károly utóda? — ez érdekli 
most a bírákat, ügyészeket, de az egész jo

gásztársadalmat la.

Szövet,

SZABADTÉR? JÁTÉKOK
a Dóm-törsn

Az ember tragédiája
augusztus 1. 2, *-én.

Bizánc
augusztus h, V, 11-án.

János vitéz
augusztus 14, 15, 10-án.

Filléres vonatok, SOo'o-os utasásl kedvezmények, 
Rendklvtlll vízummentessé^ I

Jegyváltás: 1BU8Z Szegedi Szabadtéri Játékok Irodá
jában, Vigadó, Pesti Hírlap, Az Est, Függetlenség. Hely
árak: ülő 1—5 pengő, álló 50 fillér. Központi iroda: 
Szeged, Korzó mozi. Telefon : 21-85

A Hétfői Napló munkatársa vasárnap érde
kes Információkat kapott ebben az ügyben. 
Megtudtuk, hogy

a bírák és Ügyészek tekintélyes része dr. 
Degré Miklóst, a budapesti Ítélőtábla el
nökét szeretné az egyesület élére állítani, 
de beszélnek arról Is, hogy dr. Töreky 
Gézát, a Kúria másodelnökét választják 

meg Wolff Károly utódjául
Vasárnap t>eszéltünk vitéz dr. Boronkay Ist

ván királyi ügyészségi alelnökkel, az Országos 
Birói és ügyészi Egyesület főtitkárával, aki 
Wolff Károly haláláról s az elnöki tisztség be
töltéséről a következőket mondotta a Hétfői 
Naplónak:

— Wolff Károly tizenöt esztendőn keresztül 
volt egyesületünk elnöke. Az egyesület min
den tagját

mélységes fájdalommal töltötte el 
szeretett elnökünk halála. Wolff Károly halá
lával egyesületünk a második vezető reprezen
tánsát veszti el. Nemrég hunyt el Petőcz Gyula 
dr., aki ügyvezető elnökünk volt. Petőcz he
lyére Mészáros Lajos dr. kúriai biró lépett, ő 
a jelenlegi ügyvezető elnök.

— Az egyesület szeptember 20-án Debrecen
ben tartja ezévi közgyűlését. Ezen a közgyűlé
sen

méltó formák között emlékezünk meg 
Wolff Károlyról

és örökítjük meg emlékét. Ekkor kerül sor az 
uj elnök megválasztására.

Huszovszky NEP-jelölt 
győzőit Pacsán

Parisa, julius 26.
(A Hétfői Napló tudósitójának telefonfclcn- 

tc*e.)  Vasárnap tarlották meg a pacsai kerü
letben a képviselőválasztást, amelyen ismét fel
lépett

Huszovszky Lajos dr., mint a NÉP hivata
los jelöltje én Bosnyák Andor kisgazda
párti jelölt, valamint Diicső Júnoané, a 

nyila.skcrc.sztesck jelöltje.
A szavazás a kerület harminc községében raeg- 
lehelős élénkséggel indult, de már a kora dél
előtti órákban erősen előretört Huszovszky La
jos dr.

Este kilenc órakor hirdette ki a választás el
nöke az eredményt, amely szerint a kerület 
11.215 választója leszavazott, melyből

Huszovszky Lajos kapott 5007 szavazatot,
Bosnyák Andor 3617 szavazatot, dr. Dtlcső 

Jánosné 448 szavazatot,
úgyhogy abszolút szótöbbséggel

újból Huszovszky Lajost választották meg 
u kerület képviselőjévé.

Érdekes, hogy az első választáson Huszov
szky csupán 192 szótöbbséggel győzött Bosnyák 
ellen, mig most 912 szavazattal abszolút több
séget kapott.
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KÖZGAZDASÁG
Töröltetni akarja a kiskereskedők 

és kisiparosok adóhátralékait 
a Kamara

’A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara 
tinók »ége legutóbbi értekezletén foglalkozott n 
kiskereskedők és kisiparosok adóhátralékainak 
rendezési lehetőségével ia. A hátralékok rende
zésére a kővetkező terv merült fel:

Függesace fel a kincstár a kiskereskedők 
és kisiparotok adóhátralékainak behajtását 
abban az esetben, ha folyó és esulánl adó
fizetést kSteleaetUégelknrk pontosan elegei 

tesznek.
' Aki őt éven át pontosan fizeti adóját, annak 
u— a tervezet szerint — minden évben 20—20 
százalékot törölnének adóhátralékaikból a igy. 
aki őt éven pontosan fizeti mindenkori adóját, 
annak

<H év elteltével összes régebbi hátralékait 
törölnék.

Tekintettel arra, hogy a kiskereskedelem és 
kisipar mai helyzetében már az Is nagy telje
sítmény, ha minden kiskereskedő és kisiparos

Döntő csata 
a pékfronton 

őtszizlagu küldöttség vonul 
Bornemisza miniszterhez és a 
pékkartel feloszlatását kéri

Sok vihar zajlott 
már n pékknrtel front
ján és a csata, amelyet 
a pékek egy része és a 
közönség folytat a pék- 
kartel ellen, most fövi- 
desen döntéshez jut: 
ötszáztngu küldöttség 
készül Bornemisza Géza 

iparügyi miniszterhez, hogy
a pékkartel feloszlatását kérje.

A pékkartel elleni háborúnak egy pör 
ndott lendületet, amely a minap foglalkoz
tatta a bíróságot. Weisz István Gát-utcai 
pékmester, nki tagja voll n kartclnek, a kar
tel által előirt árban, öt fillérért árusította a 
zaömlyét és kiflit. Közvetlen közelében azon
ban két füszerkereskedő három fillérért adta, 
mire a vevők őt otthagyták. Weisz erre

közölte a kartellek nem tarthatja tovább 
at ötfilléres árat, mert különben tönkre
megy és nyomban le Is szállította a 

nömlye árát három fillérre.

A karlel nem nyugodott meg a dologban, 
összehívták a karlelbiróságot, amely ezer 
pengő rendbírságra ítélte Weisz Istvánt. A 
G’dfutcában azonban tovább folyt a zsőmlye- 
konkurrencia, H’eísr nem lehelte ki magát 
annak, hogy a vevői végleg faképnél hagy
ják, továbbra is három fillérért adta a süte
ményt. A pékkartel választolt bírósága vi
szont mindig újabb és újabb Ítéleteket ho
zott és végül

harmincezer pengőre szaporodott fel 
Weisz István büntetése, mert olcsón 

merte adni a süteményt!
A megrendszabólyosott pékmester ügy

védje, llkovits Béla dr. utján kizárási kérel
met terjesztett elő a választott bíróság egyes 
tagjaival szemben. A budapesti törvényszé
ken nyújtotta )>e a kérelmet. Azzal indo
kolta, hogy

ha Weisz Istvánt megbírságolják, a kar
iéi vagyona gyarapodik, már pedig a vá
lasztolt bíróságban olyanok Is ülnek, 

akik a kartel tagjai, 
ráadásul pedig üzleti versenytársai is Weür 
Istvánnak. Kifogásolta azt is, hogy a kartel 
elnöke egyben az ipartest illet elnöke it, 
azonkívül at ipartestület alelnöke szerepel 
mint elnök a választolt bírósági tárgyaláso
kon olyan pörökben, amelyekben nz ipar
test tilet elnöke h p fel, mint felperes, knrtel- 
elnőki minőségben

A nagv feltűnést keltő kizárási kérelem 
most van döntés alatt az Er/ieh-tanács előtt. 
I tlöl függetlenül egyéb következménnyel is 
járt a harc.

Weisz István, mikor kiélésedéit a háború
zás közte és a pékkartel között, bejelentette, 
hogy kilép a körteiből. A 'erdőség nem ér
tesítette, hogy tudomásul veszi a kilépést és

ffl.F.T.RJllieres ualúutazts 
Budapestről Pozsonyba es 
uiianba es vissza

Mrn»l4ll ti M e»n«A Kcdeteménv»« OUllnv 
íikeo. bilóh.tlvtl rlórt Nitoshhaió

Üllevél nem aiOktéar*.  <■»•*  • »*  m*tvitonoi  
UtMUUrn Uurotókuv tmehet néelrtv 

•Uhu. Unekénre ? psnsA IIMák MUetása elle 
rébrn i lakAhrh tfCflnt ilIrlArt rtiutór 
Upilkns u»>k vm» uoUsblrAt hívnátok tilt 
lanak ki. SreRénviétfi bízonvthinv bcmtIUUs*  
ea.lfn ilhléket nem kell firr'nl 

a folyó évi adóját pontosan megfizeti, a kincs
tár — értesülésünk szerint —

komoly formában foglalkozik a tervezettel.
Ma ugyanis a folyó évinél több adót be

hajtani a kincstár aligha tud. Ha pedig a be
hajtott összegeket a hátralékok fedezésére 
könyvelik, akkor — a folyó évi adótartozásból 
lesz hátralék.

A kincstár tehát nemcsak rosszabbat nem 
jár, hanem több bevételre számíthat.

Az a tudat ugyanis, hogy a befizetett összeg 
amúgy is csak a hátralék törlesztésére szolgál, 
sok adózót csak arra Indít: éppen csak annyit 
fizessen, amennyinek megfizetésével a foglalás 
nz árverés alól mentesül. Ha azonban látja, 
hogy kedvezőbb helyzetbe juthat, akkor a ter
vezett intézkedés azokat Is pontos fizetésre' 
fogja ösztökélni, kik egyénként esetleg továbbra 
is késedelmesen fizetnének, vagy kevesebbet 
tölesztanének egy év alatt, mint egy évi adójuk. 

nagy meglepetésére nemrégiben kllencszáz 
pengő tagdijat követeltek tőle, óvást emelt 
ellene, de

a kartel válaaatottblróeága megítélte a 
követelést, nyomban végre la hajtotta

és zárgondnokot ültetett Weisz István üzle
tébe.

A végsőkig elkeseredett Gát-utcai pék és 
több Ismerőse akciót indított a pékkartel el
len. Elsősorban is az a céljuk, hogy

kartelenklvüll olcsóbb kenyeret hoasa- 
nak forgalomba éa az olcsóbb kenyeret 
a fUszcrkereskedők utján árusítsák a 

városban.
Az akciónak azonban ez csak egyik része, 
mert ezzel kapcsolatban a mozgalom átter
jedt Zuglóba is, ahol külön párt alakult a 
kartelek ellen és elsősorban a pékkartel túl
kapásaival szemben akar küzdeni.

Nagyban folyik a szervezkedés, amelynek 
az a célja, hogy ötszáztagu küldöttségben 
vonuljanak Bornemisza Géza iparügyi mi
niszter elé és arra kérjék,

indítson úgynevezett közérdekű kerese
tet és ennek nyomán rendelje el ■ pék

kartel feloszlatását.
A napokban bejelentik a küldöttséget a 

szervezkedés vezetői. A bejelentésnél már 
felhívják a miniszter figyelmét arra, Igen

sürgős Intézkedésre van szükség, mert ■ 
pékkartel már nagyban szervezkedik,

a kartclmegállapodás ugyanis az év végén 
lejár és már most igyekszik megújítani a 
kartelmegállapodást.

Azok a pékek, akik nem nézik jó szem
mel a kartel működését, de az egész közön
ség is nagy érdeklődéssel várja, mi lesz a 
küldöttségjárás eredménye.

Meglepetésszámba menő díjcsökkentést he
lyez kilátásba a postavezérigazgatóság a cso
magtarifák tekintetében, amelyet már október 
elején életbeléptet.

Az építkezések fellendüléséről moat számolt 
he a főváros statisztikai hivatala. Kitűnik, hogy 
a folyó év öt első hónapjában 355 uj lakóház 
építésére adott ki engedélyt a főváros, abból 
nagy bérházak építésére lőfl estt.

★

A német behozatali engedélyek második ki
adójára a Textilbehozatali Bizottság vezetősé 
gének intézkedésére szeptember elején kerül 
sor.

♦
A i’euők becsalogatását tisztességtelen ver

senynek minősítette a Kuria most hozott Ítéle
tében a következő indokolással: „Az üzleti tisz
tességbe és a jóerkölcsökbe ütközik, ha az ut
cán elhaladó, különösen pedig, ha u verseny
társ üzletébe Igyekvő járókelőket megszólítja és 
olcsóbb ajánlat tételével vagy mds módon le
beszélve a saját üzletébe csalogatja."

♦
A pécsi ipartestület fennállásának 50 éves 

jubileumára nagyszabású ipari bemutató kiál
lítást rendez.

♦
A ólagyar Városok Orsz. Szövetsége rendkí

vüli közgyűlését Miskolcon tartja meg augusz
tus 2-án és 3 án Szendy Károly elnöklete alatt.

«
A magyar fakereskedők egyezerölszáz vágón 

osztrák gömbfa behozatalára pótkontingenst 
kaptak. Az engedélyeket Ausztria osztfa ki az 
ottani exportőrök között.

•
A pamutáruk 5%-os emelkedésével megdró 

gulnak a félgvapju szövetek is.
★

Ar Iparosok adósságának rendezésére meg 
történtek éa befejezést nyertek az előkészítő 
munkálatok. Hir szerint n garanciaképp*  ipa
rosok adósságait megfelelő kamatozás melleit

konvertálnák és az ehhez szükséges összeget 
as OTMartalékból szándékoznak kölcsönvenni.

★

Aj Ipart novella végrehajtási F«ld*,e*é.b*?  
nem emlékeztek meg az árrombolási kérdések 
együttes szabályozásáról. Mint értesülünk, az 
Iparügyi minisztérium rövidesen külön rende
lettel fogja szabályozni az árrombolás kérdését.

♦
A hó- és sárcipők márkázását befejezett 

ténynek lehet tekinteni. A három magyarországi 
gumigyár akciójához a külföldi gyárak ma
gyarországi képviseleltei szintén csatlakoznak.

*

Húsz év óta először lesz erdészeti kiállítás 
Magyarországon. Miskolcról jelenti a Hétfői 
Napló tudósítója, hogy az. augusztus hő 
2—9 napjain megtartandó Miskolci Hét kiál
lításainak egvik kétségkívül szenzációs és érté
kes része lesz az országos erdészeti kiállítás, 
amelvet az Országos Erdészeti Egyesület az 
idei közgyűlésével közös rendezésben tart 
meg. Augusztus 2-án, vasárnap nyílik 
meg az izraelita tanilónőképző intézet tanter
meiben az erdészeti kiállítás, amely a legrit
kább események közé tartozik, mivel húsz 
esztendő óta nem rendezlek hasonló kiállí
tást Magyarországon. A kiállítás anyaga 
páratlanul tanulságos látványosság lesz a

Vakmerő szélhámosbanda 
sarcoló hadjárata a rokkantak 
nevében a budapesti bankok 

és nagyvállalatok ellen
Veszedelmes asélhámoatáraaság leleplezésén 

fáradozik napok óta a főkapitányság bűnügyi 
osztálya. Egy csaló bandát keresnek, amely
nek tagjai

• hadirokkantak egyesületeinek nevével 
visszaélve követik el szédelgéseiket.

Két hét alatt közel ötven feljelentés érkezett 
a rendőrségre.

Bankok, vállalatok éa nagykereskedők tet
ték a feljelentést 

ismeretlen tettesek ellen, akik jótékonyság leple 
alatt kiaebb-nagyobb összegeket kértek, azon
kívül papír-, textil- és egyéb rendelésekre elő
legeket vettek fel, anélkül azonban, hogy kö
telezettségüknek eleget tettek volna.

Elegánsan öltözött, jómegjelenésü férfiak 
Járták sorra a vállalatokat 

éa magukat rokkant tiszteknek kiadva, leg
több esetben erőszakos fellépéssel sikerült is 
pénzt kapniok. Állandóan azt hangoztatták, 
hogy az akcióból befolyó pénzen rokkantakat

Pestkörnyéki akció
a Hév megvásárlására

Annakidején, amikor a HÉV eladásáról, 
Illetőleg megváltásáról elsöizben esett ko
molyan szó, tehát körülbelül Öt esztendővel 
ezelőtt, Pcstvármegye többször foglalkozott 
azzal a tervvel, hogy a HÉV-et az érdek
körébe tartozó községek vegyék meg. Ennek 
az ideának volt a híve annakidején Preszly 
Elemér belügyi államtitkár is, mint akkor 
Pestvármegye főispánja.

Sok tanácskozás folyt is ekörül, azonban 
a különböző pénzügyi nehézségen éa az 
érdekelt városok és községek szegény
ségén meghiúsult ez a gondolat éa a 
HÉV — minden deficitjével és külön
böző terheivel együtt — Budapest szé

kesfőváros nyakába szakadt.
A székesfőváros kétségtelenül nem találja 
nagy gyönyörűségét ebben a szerzeményé
ben. amellett, hogy olcsóbbá sem lelte a 
környékbeli l/EV-tarifát, ami pedig a meg
vásárlásnak egyik fő indoka volt, legfeljebb 
most a villamostarifa megdrágításával eny
hült kissé a helyzet, hogy legalább Buda
pest határáig lehet a megdrágított villamos
jeggyel utazni.

Most újból lanszirozzák a régi tervet és 
pedig különösen Révész Béla központi fő
szolgabíró dolgozik erőteljesen azon, hogv 

talán mégis sikerülne a HÉV-vel üss- 
szeköttetésben lévő községeket vala
hogy közös nevezőre hozni, és megta-

ugy vonulnak cl szemünk előtt a tormészet 
csodái kéthetes aulocarutazásunkon 

hegyen-völgyön; havasok, citrom
ligetek, azúrkék tavuk, gleccserek, 

tengerszemek között
Augusztus 10 80 n OQ4 
Részvételi dija ■

FelvtligMlttst nyújt a „VILAGJARAB* R.-T. éa u
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sebb 

fsltitslsrf 
Olcsó dt/akt

laikusra és gyönyörködtető élmény a szak- 
emberek számára. Az erdészeti kiállítás nem 
is lehetne alkalmasabb helyen, mint Miskol- 
con, Magyarország legnagyobb erdőségének, 
a Bükknek szivében fekvő városban. Az orszá
gos erdészeti kiállítás az erdő egész életéi mu
tatja be .egész természetrajzát, születéséiül 
kezdve haláláig: a kitermelésig. A Miskolci 
Hét alkalmából az ország valamennyi vasút
állomásról 50 százalékos menetdijkedvez- 
ménnyel lehet Miskolcra és vissza utazni, 
ezenkívül az ország fontosabb városaiból és 
Budapestről nyolc filléres gyorsvonatot indí
tanak Miskolcra, a Felvidéknek ebbe a vad
regényes környezetben fekvő, rohamléptekkel 
előretörő nagy kulturközpontjába.

nyaralni visznek külföldre. Az is gyakran elő
fordult, hogy az ál-rokkant tisztek érkezése 
előtt

telefonon felhívták ■ cégeket előkelő ál
lásban lévő urak nevével visszaélve és tá

mogatást kértek
a ,nemes akció" érkező megbízottja részére.

A bankok, vállalatok és kereskedők közül 
szép számmal adakoztak és kötöttek le na
gyobb megrendeléseket az elegáns kiküldöttek
nél. Rövidesen kiderült azután, hogy vakmerő 

szélhámosok sarcolják a fővárost és akció
jukról természetesen a rokkantaknál sem

mit sem tadnak
a magasállása férfiak pedig felháborodva til
takoztak, hogy nevüket ilyen botrányos ügybe 
keverték.

A rendőrség megállapítása szerint
a csaló bandánnk 15—20 tagja van; 

kézrekerltésükre széleskörű intézkedések tör
téntek.

iáin! a megfelelő pénzügyi alapot arra, 
hogy megvásárolják a HÉV-et, 

amikor azután természetesen maguk az ér
dekelt községek döntö befolyást gyakorol
nának a HÉV személytarifa, de különösen 
árutarifa-politikájára.

A főváros — minden jel arra mutat —• 
megfelelő megoldás esetén

szívesen megválik a HÉV-tői,

sőt még olcsóbban hajlandó lesz átadni azt 
a környékbeli városoknak, mint amennyiért 
ő maga vásárolta. Hogy’ azután a pénzügyi 
nehézségeket most sikerülni fog-e elimi- 
nálni, az nem bizonyos.

185 uj állást 
tölt be a főváros

Október elsejével a fővárosnál 
újra 185 állást töltenek be, 

mint utolsó ctappját a státusrendezés végre
hajtásának.

A betöltendő állások között
kilenc uj főjegyzői, 19 tanácsjegyzöi, 
és 33 újonnan szervezett fogalmazói 

állás kerül betöltésre.
Ez alkalommnl történik meg a második tiszti 
főügyészhelyellcsl óllás betöltése is, aminthogy 
a mérnöki szakon 24 uj kinevezés lesz maga
sabb állásokba.

Kétségtelen, hogy
n székesfőváros tisztviselői karn máris 
nagy izgalommal várja ezeket a kine

vezéseket.
Az uj állásokra már a jövő hó végén, vagy 
szeptember elején meghirdetik a pályázatokat 
és utána megindul n szokásos kilincselés, pro- 
tckclóhajszolns nz állások elnyeréséért, amelyek 
felett a törvény értelmében

részben a főpolgármester, részben ■ polgár
mester fog .Hinteni.

Az október elsejei kinevezésekkel teljes lét
száma lesz a városi adminisztrációnak, miután 
a státusrendezésben statuált összes állásokat eg 
alkalommal be fogják tölteni.
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Vasarnap megkezdték a végső csatát, 
amely eldönti, hogy ki lesz az úr 
a vérző Spanyolországban
Madridban már csak három napra való viz van!
, Hendayc, Juliin 2«.

„IL _‘aborn«k csapa'ul _ Ideérkezett jelentések szerint _ tegnap nieg5zál- 
' i S ,lc Guadarrama is a Sonmslerra valamennyi hágóját. Iránén tábor- 
íneM ACSn?mréil“n,'’^kb<lf!r,l'l(11 n’,"n"lnak tegnap megszállták Arán-

----- •"* ’* ““S •*«>»»»•«  iuipra eiegcnun nz van.A felkeld csapatok elfogták Nunez de Prado tábornokot, a kormánvesapatok 
haderejének főparancsnokát.

tít x 1 . ... no/.i-iuuvii levő egyiK viziornyt
P í«"5 vlz,“r,,al.'alban most mír alig húrom napra elegendő víz van.

A felkelő esnnnlnlr nirn.rixi. tv..—__ r»_ . ... . . °
légi

Kétnapos borzalmas harc után 
visszaverték a felkelőket

A 
rint 
jáo

a

Párls, julius 26. 
legújabb spanyolországi jelentések sze- 
a spanyol polgárháború kilencedik nap-

hadiszerencse a kormánycsapatoknak 
kedvezett.

A vasárnap estig ideérkezett jelentésekből 
arra kell következtetni, hogy a felkelő csa
patoknak Madridtól északra mintegy 25— 
30 kilométert vissza kellett vonulniuk és 
hogy Mola tábornok csapatainak San Sebas- 
tian körül is engedniük kellett a túlerő 
nyomásának.

A fővárostól északra elterülő hegvlánco- 
latokon

két napig tartott az ütközet.
A madridi kormányhoz hü katonai csapa
tokat a nemzetőrség! csapatok, a rohamcsa
patok és a vörös milicia támogatták. Az el
keseredett harcok elsősorbun Sierra Guada- 
rama birtoklásáért folytak. Itt vannak 
ugyanis a spanyol főváros vízmüvei. Az 
ádáz harcoknak végül is az lelt az ered
ménye, hogy a nemzeti csapatok a szám
szerűleg nagy túlerővel szemben Segovia és 
Burgos irányában visszavonultak.

Nyilvánvaló tehát, hogy a nemzeti csapa
tok kénytelenek voltak huszonöt-harmluc 
kilométerrel visszavonulni.

A madridi kormány vasárnap délben rá- 
’dlón kijelentette, hogy

még a vasárnapi nap folyamán megtör
ténik a döntő ütközet.

'A kormánycsapatok Segovia mellett akarják 
megvívni a döntő csatát a felkelők hadere
jével.

A sevillai rádió, amely a felkelők főhadi
szállásának jelentéseit közli, a kormány 
győzelméről szóló jelentéseket cáfolja és 

felszólította Franco tábornok híveit: 
Bízzanak a nemzeti csapatok végső 

győzelmében.

A felkelőknek teherautón viszik a pénzt
A madridi rádió beszámol arról is, hogy 

Requenia város mellett a kormánycsapatok 
'az ellenfél egyik teherautóját elfogták.

A teherautón gépfegyverszállltmány 
volt, továbbá százezer pezeta bank

jegyekben.
Nyilvánvaló, hogy a pénzküldemény a nem
zeti csapatok katonáinak zsoldfizetésére és 
ellátására volt rendelve.

A spanyol határról jelentik, Baypnne vá
rosán keresztül, hogy a nemzeti csapatok 
Észak-Spanyolországban sem jutottak előre, 

a navarrai tartomány azonban továbbra 
Is teljesen a felkelők kezén van.

Guihuzcoa tartományban, amelynek fővá
rosa San Scbastian, a legújabb jelentések

Telefonon felajánlották a hadügyi tárcát 
a felkelők vezérének
Lisszabon, julius 26.

A lisszaboni rádióállomás azt a jó forrás
ból származó értesülést adta le, hogy Mar
tiné/. Barrlo, a népfront egyik vezére, aki 
mull vasárnap még miniszterelnök volt, te
lefonon felhívta Mola tábornokot, az észa
kon hurcoló felkelő csapatok vezérét és

Azana köztársasági elnök nevében fel
kérte őt, hogv egy középpárll és jobb
oldali politikusokból megalakítandó kor
mányban vállalja el a hadügyi tárcát. 

Móllá az ajánlatot visszautasította azzal az 
indokolással, hogy most már Spanyolország-

Franciaország semleges marad és nem szállít 
fegyvert Madridnak
Párls, julius 20. I

(A llét/Di Napló tlldólllójónak telefon- 
'jelentése.) Óriási lzáal-.=‘- ■H™
Franciaországban az a hir, hofjy francia
ország hadianyagot szállított a madridi bor- 
mánynnk. A knniarában az interpellációk. 
ücrg’őlüzél zúdították a jobboldali képvise-\

lök » kormány felé az úllllólágos fegyver
szállítások ügyében. .

Ezekután mindenütt nagv érdeklődést..... ...... ' . „ Ezekutan minaeuuu ihiKy
izgalmat keltett egew n hivatn|o, közlemény, amelyet a

vasárnapra virradó éjszaka adtak ki a mi
nisztertanács határozatáról. Eszerint

a francia kormány úgy határozott,

Másrészről azonban a sevillai rádió, amely 
eddig állandóan részletesen tájékoztatta az 
ellenforradalom híveit a felkelők hadmoz- 
dulatalról,

huszonnégy órája semmiféle jelentést 
nem közöl,

hogy a nyugatról, keletről és délről Madrid 
felé menetelő nemzeti csapatok hol állanak.

A délspanyolországi helyzetről a madridi 
rádióban a kormány közölte, hogy Cordoba, 
Cadiz és Sevilla városok ellen a vörös mili
cia általános támadást készít elő.

Az ellentorradalmárok 
vezérét: Capaz tábornokot 

letartóztatták
Lisszabonon keresztül érkező híradás sze

rint felfogtak egy szikratáviratot, amely ar
ról szól, hogy

Sevillában kétszáz teherautó Indult el 
katonákkal, hogy a maiagai nemzeti 

csapatoknak segítségére legyenek.
A maiagai nemzeti csapatokat ugyanis a 
kormánycsapatok visszavonulásra kényszeri- 
tették.

A madridi rádió szerint Albacete város 
vissza foglalásával

a kormánycsapatok most már helyre
állíthatták*  a telefonösszeköttetést Mad
rid és Alcante, Murcia, Cartagcna. va

lamint Albacete városok között.
A Heraldo cimü baloldali köztársasági 

lisszaboni lap jelenti, hogy //mi nyugatafri
kai spanyol gyarmat volt katonai kormány
zóját,

Capaz tábornokot letartóztatták.
A tábornok körülbelül egy hónap óta a mad
ridi belügyminisztériumba kapott beosztást, 
ahol igen fontos megbízatása volt. Ugylát- 
szik, a tábornoknak szerepe volt az ellen
forradalom megszervezésében.

szerint szintén a kormánycsapatok kerültek 
fölénybe.

Női zászlóaljat szerveztek
Madrid, julius 26 

.Megalakult a népi milicia ötödik ezrede, 
amely csupa ifjakból áll. Teljesen kiképezték 
őket a puska, golyószóró kezelésében és a 
bombavetésben.

Egy teljesen nőkből álló zászlóalj most 
van megszervezés alatt.

Fernandez és Chapull albacotai felkelő vezé
rek, akik a polgárőrség parancsnokai voltak, 

öngyilkosok leltek, 
midőn a kormánycsapatok bevonultak a vá
rosba.

Hir szerint Mola tábornok csapatai a guadi 
rámái harcokban kétezer halottat vesztettek. 

lar-

bán nem arról van szó. hogy jobb- vagy 
baloldali kormányt alakitsunak-e, mert

a katonai diktatúra ki van kiállva és a 
lázadók el vannak szánva arra, hogy 

végsőkig küzdenek.
Spanyolországból tömegesen szöknek át 

portugál területre a kormánypárti spanyol 
személyiségek. Legutóbb Gomez, Carminero 
és Romlrez tábornokok, Olíva őrnagy és 
több vezető kommunista érkezeit portugál 
területre. A spanyol szökevényeket Bragan- 
zába szállították és mindaddig olt tartják 
őket, mig a portugál kormány nem dönt to
vábbi sorsukról.

ISMÉT AZ UTCÁN

Változatul föggdicn. 
bátor cs gerinces!

hogy lávoltartja magát attól, hogy a 
spanyol eseményekbe beleavatkozik s 
nem szállít sem fegyvert, sem lőszert 

Madridba.

Jól informált helyen vasárnap arról is 
tudtak, hogy rendkívül izgalmas, szenvedé
lyes vita folyt a minisztertanácson, mielőtt 
ez a határozat megszületett. Hir szerint 
Delbos külügyminiszter és Daladier hadügy
miniszter a fegyverszállítások ellen voltak 
és ezeknek veszedelmes külpolitikai követ
kezményeiről beszéltek, mig Blum minisz
terelnök és Pierre Cot légügyi miniszter más 
állásponton voltak.

Végül is a minisztertanácson elnöklő

Lebrun köztársasági elnöknek kellett 
közbelépnie 

•3

Olimpiai tréningen felbnkott 
és súlyosan megsebesült 
a szegedi biciHibajnokbiciHibajnok

Debrecen, julius 26.
Hétfői Napló tudósitójának telefon-(A . .

jelentése.) Vasárnap délelőtt súlyos szeren
csétlenség ért egy karékpárbajnokot, aki az 
olimpiászra trenírozott.

A diószegi-uti sporttelepen vasárnap dél
előtt

az ország minden részéből kerékpárosok 
jöttek össze, 

hogy trenírozzanak az olimpiászra. A kerék
párosok között Pelyvássy és más ismert 
sportnagyságok voltak. Fody Károly 25 éves

BombaMaiom
a Grűf Tisza István utcában

Vasárnap hajnalban nagy riadalom támadt a 
Gróf Tisza /studn-utcában. Emberek százai áll
ták körül a 14. számú bérpalotát, amelynek a 
kapujában eg yrendőr állt és egy csomagot őr
zött.
’ Az történt ugyanis, hogy a házfelügyelő, ami 

kor kaput nyitott, az ajtó mellett egy dróttal 
elkttözött négyszögletes csomagot talált. Gya
núsnak találta a dobozi és anélkül, hogy föl
emelte volna, szólt az. őrszcnies rendőrnek.

A rendőr a házmester előadása alapján
■zt hitte, hogy valami robbanó anyag van 
a csomagban, értesítette a központi ügyele
tét, ahonnan két detektív és egv rendőr

tisztviselő sietett a házba.
ők sem merték a csomagot megérinteni és ér
tesítették a rendőrségi robbanási szakértőt, aki 
óvatosan felemelle a gyanús csomagot és

bevitte a rendőrségi laboratóriumba, ahol 
vizsgálat alá vették.

Lefejtették a barna csomagoló papirost, 
amely alatt hosszúkás doboz tűnt elő, amely
ből viszont két gyű fásskatulya nagyságú kisebb 
doboz került elő. Ezt n dobozt is kinyitották, 
nagy óvatosan é-s kiderült, hogy 

önhorotvakészhlék hever benne.
Természetesen minden további nyomozást 

s igy jött létre a minisztertanácsi határozati 
Franciaországnak meg kell őriznie semle
gességét.

Vasárnap minden üzlet 
nyitva volt Madridban

Madrid, Juliul M. ’
(A Hftlíi Napló t,uló,ltójától. Vasárnap rendet 

szokatlan képet mutatott a spanyol íőváros: 
Madrid összes üzletel nyitva voltak-

A kormány engedélyt adott az üzletek nyitva- 
tartására, hogy a milícia, a rendőrség és a 
hadbanálló csapatok a maguk szükségleteit fe
dezni tudják.

A belügyminiszter rendeletben intézkedett 
aról is, hogy

az összes pék üzemek annyi kenyeret aüsae- 
nek, amennyit csak tudnak, 

hogy a milicia élelmezése ezz-1 is biztosítható 
legyen. Azoknak a pékeknek üzemeit, akik a 
rendelkezésnek nem tesznek eleget, lefoglalják 
s a munkások segítségével szervezik meg a 
munkát.

Vasárnapra egy újabb fontos kormányren
delet is napvilágot látott:

a spanyol főváros közbiztonsági szolgálatát 
n mai naptól csak a rendőrség látja el ■ 

milicia segítsége nélkül.
Kormányrendelet intézkedett arról is, hogy 

Madridban senkit sem szabad többé letartóz
tatni, akt hivatalos okmánnyal tudja igazolni 
személyazonosságát.

szegedi versenyző ugyancsak résztvett a ke
rékpáros versenyben, a harmadik körnél tar
tott már, amikor kerékpárjával

összeütközött egy másik versenyzővel és 
lezuhant gépéről.

Esés közben összezúzta a fejét, azonkívül az 
orvosok megállapítása szerint

agyrázkódást és belső sérüléseket Is szen
vedett.

Azonnal orvosi hívtak, aki a súlyosan sérült 
sportembert első segélyben részesítette, majd 
intézkedésére a klinikára szállították.

A szerény kasszaíuró

feltörte.

pengft 
mlnd- 
töhblt

Szolnok, julius 26.
f A Hétfői Napló tudósilójának telefonjelen

tése.,) Az alionvi rendőrség vasárnap letartóz
tatta Váradi Gusztáv l ajduszováti lakatos se
gédet, aki kél nappal ez, lőtt Fischer Ferenc 
ceglédi szik vízgyűrűs prn/szekrényét 
Érdekes, hogy

bár n pénzszekrényben többszáz 
készpénz volt. Várad! Gusztáv mégis 
össze csak tíz pengőt vett ki és a 

otthagyta.
Letartóztatása alkalmával elmondotta, hogv 

hetek óla jár az Alfiddpn uyilogoMin, munkát 
keresett, de sehol sem talált. El volt csigáivá, 
szerétéit volna vasúton visszamenni Hajduszo- 
vátrn. ahonnan elindult állást kersni.

Nem volt pénze, éhes volt, ezért szánta rá 
magát a betörésre.

Ceglédről gyalog indult tovább, útközben fel- 
kéredzkedelí egv kocsira, de meglátott egy 
csendőrt és úgy m "ijedt, hogv leugrott a sze 
k érről és elszaladt. A kocsisnak gyanús vojl a 
dolog. Abonyb.in jelentést lelt az esetről a 
rendőrségen.

A bejelentés alapján került rendőrkézre.
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A hőség kissé csökken 
jégeső lesz

A Meteorológiai Intézet jelenti vasárnap 
Bélben:

Európaszcrte élénkehb lett n szél és még 
mindig sok helyen vannak zivataros esők. 
A hőmérséklet általában már süllyed.

Hazánkban és Kelet-Európábán azonban 
csak most kezdődik n hőcsökkenés. Magyar
országon Is több helyen volt zivataros eső.

Budapesten vasárnap délben a hőmérsék
let 2(i Celzius fok, a tengerszlntrc átszámí
tott légnyomás 702 mm, mérsékelten süly- 
!ye<lő irányzóin.

Várható időjárás a következő 24 órára:
Több helyen zivatar, az ország keleti fe

lében egyes helyeken jégeső. Élénkebb nyu
gati, északnyugati szél. A hőség és n fülledt
ség keleten Is csökken kissé.

Gyilkolni indult - 
de elárulták*  a csendőrök 
elfogták - de megszökött

Dcbrecen, julius 26.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 

lése.) Vasárnap reggel a debreceni rendőrségen 
feketeruhás, fejkendős, idős parasztasszony 
jelentkezett. Az ügyeletes tisztviselő szobájába 
sietett, ahol a következőket mondotta:

— Nagyságos uram, szeretném bejelentni, 
hol bujkál a fiam, aki tegnap este azt

a szörnyű dolgot akarta csinálni Vámoa- 
pércaen, 

de csak abban az esetben jelentem be, ha ga
ranciát kapok, hogy

nem a csend őrségre viszik, 
turném mindjárt idehozzák.

A rendörtisztviselö kérdezősködésér® elmon
dotta az öregasszony, hogy fia, Sípos Gábor 23 
éves legény nz este

le akarta szúrni egyik haragosát, KUa Jó-

nef gazdálkodót és annak édesanyját
Rossz viszonyban volt velük és ezért akarta 
elkövetni a gyilkosságot A készülő bűncselek
ményt azonban valaki

besúgta a csendőrségnek, 
és amikor fia Klisék házához közeledett, a les- 
l>en álló csendőrök

előngroltak és mire védekezni tudott volna, 
már meg I® bilincselték.

Útközben azonban sikerült a fiatal legénynek 
megszöknie a csendőröktől, hazasietett anyja 
lakására és ott elmondotta a történteket.

Az öregasszony hosszas faggatásra sem '•olt 
hajlandó elárulni fia búvóhelyét, mert a rend
őrségtől természetesen a kért garanciát nem 
tudta megkapni. A csendőrök most széleskörű 
nyomozást indítottak Sipos Gábor kézrekeri- 
tésére.

fclelős 
hétre

— A szerkesztőségből. I.apunk 
szerkesztője, dr. Elek Hugó három 
külföldre utazott.

__ Egy pécsi urlasszony halálugrása. Va
sárnap délelőtt Pécsett Angyal Samu is
mert nagykereskedő felesége lakása máso
dik emeleti erkélyéről az utcára vetette ma
gát és mire orvosi segitség érkezett bele
halt sérüléseibe. A negyvenéves uriasszony 
hosszabb ideje súlyos idegbajban szenve
dett. Tettél idegrohamában követte el.

— Motorkerékpár-szereucaéllcnaég. Va
sárnap délelőtt az Üllői-utón Perger János 
asztalossegéd motorkerékpárjával elütötte ; 

’Ardai Károlvné 39 éves napszámosnőt. A 
mentők a Szent István-kórházba vitték. I.

— Betörő Vécsry József államtitkár la- : 
kásán. Vasárnap éjjel egy ismeretlen férfi 
bemászott dr. Vécscy József ny. államtitkár , 
Pesterzsébet, Angyal-utca 11. szám alatt i 
lévő földszinti lakásába. Éppen abba a szó- i 
bába lépett be nz utcai ablakon keresztül, 
ahol a nyugalmazott államtitkár lakott. A ■ 
betörő annyira megrémült, amikor az ál- ( 
Inmtitkárt meglátta, hogy az ablakon át , 
visszaugrott az utcára és elmenekült. ,

— Vasárnapi öngyilkosok. Pozsgay Duci ál- 
Utólagos szininövendék Zuglóban, a Pósa La- 
/M-utca 02. számú ház előtt egy pátion aszpi
rinnal megmérgezte magát. A mentők a Rókus- 
kór házba szállították. S ' .elmi bánat miatt ( 
akart megválni az élettől. — Rajzát Imréné, ( 
cgv péksegéd 45 éves felesége, Akácfa-utca 27. j 
szám alatti lakásán altatóport vett be, mert f 
összeveszett a férjével. A mentők a Rókus kór
házba vitték. — Cseke Róza 26 éves takarítónő
n Népligetben egy pádon két deci benzint ivott. 
Nyomora miatt akart meghalni. A Rókus kór
házban ápolják. — A Mayládí-ut és a Kozma ut 1 
sarkán egy fára felakasztotta magát Balinszkii 
Ferenc 32 éves gépkocsivezető. A mentők csak , 
a beállott halált tudták már megállapítani, s 
Búcsúlevelet nem hagyott hátra. — Schulek r 
Anta‘ asztalossegéd a csepeli strandfürdő ind- i 
lett a Dunába vetette magát. A motoros mentő- .. 
őrség húzta ki a vízből. Az asztalossegéd meg- ( 
mentőivel bírókra kelt. Végül összekötötték a j 
kezét és igy vitték a rendőrség életvédelmi 
osztóivá rn Saját érdekében őrizetben tartják. (

Vasárnap délután nz. (Tlői-nt 89. szánni ház , 
harmadik emeletéről .az udvnrrn vetette magát j 
a húz egyik lakója. Barabás József kovácsmes
ter Alig telték a mentőautóba, belehalt sériilé- * 
sciíic _ Rostyák Aladár 51 éves mázolómester 
vasárnap délután n Lánchíd budai hídfőjénél a ( 
Dunába vetette magát A Héjjá montöőriég le- 
géinsóeg kimentette. Miután továbbra is hang- ( 
goztatla. hogy öngyilkos lesz, előállították a , 
főkapitányságra és őrizetbe vették. ,

— Halálozás. Hónig Antal kereskedő, volt fő- . 
városi bizottsági tag.' az. Erzsébetvárosi Kfir al- < 
elnöke, aki évtizedeken kérésziül élénk szere- ' 
át helyet foglalt a Pesti Izraelita Hitközség kép- I 
visclőtcslületóbcn és választmányában. 72 éves ‘ 
korában szombaton Budapesten elhunyt. Te
metés július 27-én hétfőn délelőtt II órakor < 
I,x- a rtkoakcresatúrl lar temető haloltafthtaá*  1 
b .1 Gyászolják: özvegye, gyermekei és fivérei: ' 
<lr Hónig Izsó főorvos és dr Csergő Hugó, a 
jeles író. n Pesti Izraelita Hitközség főjegyzője I 
és a kiterjedt rokonság.

— A magyar vasutasok tanulmányi és asóra- 
knzó kirándulásai. A Magyar Kereszténycsoclá 
lis Vasutasok Országos Gazdasági Egyesülete 
kulim és vignlmi bizottsága a nyári évadra 
szép és gazdag programot dolgozott ki tagjai 
r< széle Érdeklődők részletes felvilágosítást 
nverhetnek a VOGE központnál: Budapest 
Vili. Kényét mező utca 6. Telefon: 1—452—51

— Csillád Iához, barátaihoz ha leutasik. vi- 
gsen az apróságoknak nyári jótékokat. Minerva 
papfrdruhdl, Kossuth l.aios-utca 20.

Rudnpest egyre divatosabb less nz éstakl 
államokban. At elmúlt napokban Budapesten 
tartózkodott mintegv 100 személyből álló nor 
v<g uiascsoporl, akik hazájukba visszatérve n 
legnagyobb elragadtatás hangján számoltnk be 
élményeikről. Ezzel kapcsolatban P. M. Rőtnde 
oslói mngynr fökonzul a kővetkező levelet in 
tézte n gvógvhclyl bizottsághoz: „Norvégiában 
ezidőszerint a legnagyobb divat Budapestre 
utasni, ahol n gyönyörű város, a kitűnő gyógy
fürdők. n kedves lakosság és a közismert mn 
gvnr vendégszeretet " norvégokra n legjobb he 
nyomást gyakorolt*.  Tekintettel ennek az első 
útnak nngv sikerére, a norvég utn/asi irodák 
elhatározták, hogy még nz év folyamán több 
ntascsoportot indítanak Budapestre."

GÁZRÓL. G. B. Shaw 
Dolly Express

— SHAW A MÉRGES 
nyolcvanadik születésnapjára - ....... „
hétfőn politikai cikket közöl a nagy író tollá
ból. Shaw véleménye szerint, pillanatnyilag 
semmiféle háborús veszély nincs, mert mig az
előtt a kormányok távoltarthatták magukat a 
veszedelemtől, ma a gáz mindenhová eljut. így 
tehát a mérges gáz a béke legeleghathatósabb 
őrzője.

— Egy öreg gazda tragikus halála. Rába 
pordány községben Horváth Sándor 62 éves , 
ember mezei munka közben leesett a kocsi- , 
jóról és gerinctöréssel szállították be a csornai , 
kórházba, ahol 24 óra aaltt meghalt.

_ Pusztító vihar Jugoszláviában. Szarajevó
ból jelentik, hogy Priboj és Trebinje vidéke | 
fölött hatalmas vihar vonult el, amely óriási , 
pusztítást vitt végbe a dohánytermésben. Az , 
anyagi kár jelentékeny, de emberélet nem esett 
áldozatul.

— Turlfnpannma! Az osztrák és csehszlovák 
rendőrségek együtt dolgoznak egy nagyarányú 
megvesztegetési botrány leleplezésén. Az ügy 
gyanúsítottját, Ludwig Fáik, egy nagy bécsi 
szállítócég odergergi fiókjának vezetőjét, aki 
a csehszlovák államvasutat a tarifaelszámolá- 
soknál elkövetett visszaélésekkel mintegy fél
millióval megkárosította és több vasúti tisztvi
selőt megvesztegetett, a Wörtersee mellett, ahol 
nyaralt, letartóztatták.

— Házasság. Szász Llly és Moskovtts Sándor 
folyó hó 21-én házasságot kötöttek.

— Rozgonylnál 3 kablnctkép 8 P. Kálvin-tér 5.
— Motorba leset Dunaharasztln. Dunaharasz- 

tin vasárnap felborult egy motorkerékpár. A 
motorkerékpárnak két utasa volt, az egyik, 
Kenyeres Lúszlóné magántisztviselőnő megsé
rült. A mentők a kórházba vitték.

— Gyerekei gázolt a bicikli. Pestszenfimrén 
Dacsó Pál napszámos kerékpárjával elütötte 
Tácsi Erzsébet hároméves kislányt. Koponyare
pedéssel vitték a Szent /Hudn-kórházba.

— Rejtélye® támadás. Bácsalmás határában 
vasárnap hajnalban eszméletlen állapotban, 
vérző sebekkel borítva találták Eckert Pál jó
módú gazdálkodót. A bajai kórházba szállítot
ták, ahol még mostanáig sem tért eszméletre. 
Az a feltevés, hogy valamelyik haragosa meg
támadta és leütötte. A csendörség nyomozást 
indított a rejtélyes eset ügyében.

— Tűzvészt okozott a gyújtogató. Az éjszaka 
nagy tűz pusztított Bácsborsod községben. Polli 
József földbirtokos tanyáján a magtár kigyul
ladt. Nagymennyiségű búza bennégett, azonki- 
vül két cséplőgép is a tűz martaléka lett. Az 
a gyanú, hogy a tüzet gyújtogatás okozta. A 
csendörség erélyes nyomozást Indított a tüz
eset okának pontos megállapítására.

— Magyar Idegenforgalmi siker Hollandiá
ban. Hágából jelentik: A Noorwijk ann Zee-i 
nemzetközi légiforgalmi kiállításon nagy sikert 
aratott a Budapesti Gyógyhelyi Bizottság és a 
MÁLÉRT propagandaanyaga. A kiállítással kap
csolatban Hollandia » legelőkelőbb fürdőhelyén 
nagyszabású ünnepségeket is rendeztek, ame
lyeken magyar műsor is szerepelt. A kiállítás 
és az ünnepségek felkeltették a noorwijki elő
kelő nemzetközi társaság érdeklődését Magyar- 
ország Iránt Nagyszáma közönség előtt bemu
tatták n „Budapest Fürdőváros" filmet is, 
amely rendkívül nagy sikert aratott.

— Kutyaklállltás éa mflkotorékver®eny Mis
kolcon. A Borsod- Gömör- és Kishont várme
gyei Mngvar Kutyafajtákat Tenyésztő Egylet a 
Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületével 
karöltve augusztus 2-án, a „Miskolci Hét" első 
vasárnapján Miskolcon, a huszárlnktanya lo
vardájában egynapos kutyakiállitúst és mflko- 
torékversenyt rendez.

— Az OMIKF. tanulmányutazása. Az OMIKE 
tanulmányúinzási osztálya augusztus 16 ón ve
zeti legközelebbi kéthetes autoenrutazását a 
felsőolnszországi tavakhoz, nz osztrák Alpese- 
kon, Svájcon, a Dolomitokon, n Grossglockno- 
ren, Snlrkninmcrguton keresztül. Részvételi dij 
294 pengő. Jelentkezni augusztus 5-ig lehet. 
(IX., üllői ut 11. Telefon: 1—877—11.)

— Zsebköiiyv nz uj Ipnrtörvénynovelláról. A 
julius hó 15-én élelbelépett uj ipartörvény- 
novelláról dr. Lippay István zsebkönyvét a<b'tt 
ki, mely magyarázatokon kívül a törvény 
Végrehajtási Vtasttásdt la tartalmazza. A szerső 
idézi n régebbi törvényszakaszokat és megfelelő 

, helyre beiktatja az uj Ipartörvénynovclla ren
delkezéseit

— Sorsdöntő csók. (Gergelyt fy Gábor 
könyve) A Margitszigeti kaland szerzőjének.

— Elgázolt a villamos egy négyéve® fiút. 
Újpesten az Árpdd-utca és István-utca keresz
teződésénél vasárnap este egy A-jelzésü villa
mos elütötte Németh György négy esztendős 
fiúcskát aki az úttesten szaladt keresztül. A 
gyermek súlyos sérüléseket szenvedett. A men
tők a gróf Károlyi kórházba szállították.

— Halálos szerencsétlenség a pécsi tábla 
épületének renoválásánál. A pécsi Ítélőtábla 
renoválási munkálatainál Péter MiháJy napszá
mos, két emelet magasságban dolgozott az áll
ványon, munkaközben megcsúszott a deszkán 
és lezuhant a magasból. Koponyaalapi törést 
szenvedett és meghalt.

— A volt 82-eaek húsáé vés találkozója. Mar- 
kopol Zwiczinl harcokban elesett bajlársak 
emlékére a 32-es Bpesti Háziezred Bajtársai 
augusztus 2-án, vasárnap d. e. >{10 órakor a 
Sc/iu/z-vendéglő kerthelyiségében (VII., Thö- 
köly-ut és Aréna-ut sarok) bajtársi találkozót 
rendeznek.

Száz napja folyik 
a harc Palesztinában

Jeruzsálem, julius 26.
Századik napja van hétfőn az arabok sztrájk

mozgalmának. Ebből az alkalomból az arabok 
a mecsetekben

nagy Istentiszteleteket rendeznek, 
amelyeken különleges imákat mondanak i kö
nyörgő imákat, hogy az ellentállást folytathas
sák. Számos gyűlést is rendeznek, úgyhogy Pa- 
lesztinának hétfőn ismét válságos napja lesz.

A már ismert felkelő gócpontokon továbbra 
is összetűzések voltak egyrészről az arabok, 
másrészről a rendőrök és katonák között. Az 
angol katonaság

most uj harci módszert követ.
Most már nem szorítkoznak egyszerűen arra, 
hogy viszonozzák a felkelők lövöldözését, ha
nem üldözőbe is veszik a támadókat. Egy ilyen 
üldözés során

12 arabot az angol katonák megöltek.
Tegnap este a Haifa és Lúd közötti vasúti sza
kaszon kisiklott egy tehervonat. Mcgállapitol- 
ták, hogy

az arabok felszedték a síneket
s ezzel idézték elő a vasút kisiklását. A vasúti 
forgalom ezen az útszakaszon szünetel.

— Sopronba ment meghalni egy komáromi 
szakácsnő, özvegy Horváth Rezsöné 41 éves 
komáromi szakácsnő Sopronba ment, hogy 
leányát meglátogassa. Leányával nem sikerűit 
találkoznia és ezért egy ottani vendéglőben 
a tulajdonos fegyverével főbelőtte magát.

— Olasz diákok Debrecenben. Hétfőn reggel 
ötven olasz vendég érkezik Debrecenbe. Vala
mennyien egyetemi hallgatók, akik résztvesz- 
nek a debreceni nyári egyetem előadásain. Az 
olasz vendégeket Sastagnelli herceg vezeti és 
közülük többen pár évvel ezelőtt is résztvet- 
tek a nyári egyetemen.

— Kiaknázzák Jugoszlávia rézbányáit. Szto- 
jadinovics miniszterelnök és külügyminiszter a 
kormány több tagja, valamint Dampierre gróf, 
belgrádi francia követ kíséretében Borba uta
zott, ahol ma délelőtt 9 órakor helyezi el a bori 
rézbányák nagy elektrolit-gyárának alapkövét. 
A miniszterelnököt nagy ünnepélyességgel fo
gadták.

Reális versenyek l*!epyeren
rA vasárnapi megyeri versenyeknek’ nem 

volt kiemclkodőbb eseménye. A Katonatiszti 
gátversenyt az erősen favorizált Llptóvárl 
könnyen nyert.

A gátversenyben a hosszakkal vezető favorit 
Rodostó a célegyenesre fordulóban nekiment 
a barricrnck s felbukott. Az utolsó gátig ezután 
Kiskun látszott nyerőnek, de a finisben lovasa 
elvesztette ostorát s kikapott a gátakon először 
futó Hali Gani-tól. A hároméves győzelme nagy 
meglepetés volt ■ a tótónál rekord-kvótát ka- 
sziroztak a benne bizók.

Csókos Julis és Lenka, mint eminens esélyek 
győztek. Botor-ból a kis Pillár kihozta a régen 
esedékes otthoni formát s biztosan nyert. Pru
nelle nz 1100 méteres Welter handicaphen 
nyergében a megyeri chainpion kis Klimschá- 
val kanterben verte 14 ellenfelét. Harmadiknak 
a hosszabb távokon otthonos Dánia futott fel 
s ez a befutó fantasztikus kvótát:

tiz pengőre: 8744 pengőt Ozetet.
A napot záró Handicapot Algír nyerte végig 

vezetve.
Részletes eredmények:
I. KATONATISZTI GÁTVERSENY. 1. Lipót- 

vár (4:10 r.) Koltay fh. 2. Mecies (4) Jeney fh. 
3. Bonnétable (2J4) Ehrenb. fh. F. m.: Giralba, 
(16) Galánth h. Losonc (6) Pakuts h. */<  h. 2 hó 
Tót.: 10:16, 12, 13. Befutó: 10:33.

II. GÁTVERSENY HANDICAP: 1. Hall Ganl 
(6) Bözödi. 2. Kiskun (5) Berta. 3. Maros (2%) 
Steczák. F. m.: Ignác (6) Wolbert, Baba (2J4) 
Fettlng K., Mulatság (10) Esch L., Rodosto 
(1>Í) Müller, Csicsóka II. (10) Kovács L. 3H 
hossz — számtalan hossz. Tót.: 10:720, 62, 17,

15. Refutó: 10:4410.
III. URLOVAS HANDICAP: 1. Csókos Julis 

{1%) gróf Pejacsevich. 2. Doublful (l’Á) Pakuts 
h. 3. Cserebere (3) Gede. F. m.: Gyöngykaláris
(3) Vásárhelyi h., Llvörno (16) Walko fh. Egy) 
hossz (ötnegyed hossz. Tót.: 10:25, 14,13. Be
futó: 10:59.

IV. IRINY1PUSZTAI DIJ. 1. Lenka (6:10 r.) 
Bihari. 2. Timoleon (l^í) Csömöri. 3. Minek? 
(10) Horváth K. II. F. m.: Berta (3tf) Alt. l’/s 
hossz — fejhossz. Tol.: 10:17. Befutó 10:25.

V. ELADÓ KÉTÉVESEK HANDICAP-JE. 1, 
Botor (3) Pillár. 2. Lovcmajor (2’/*)  Alt. 3. Dó« 
vény (2) Bihari. F. m.: Albusz (6) Csömöri, 
Mese (5) Zsíros. Csókos (13) Simics. Hédié (10) 
Esch T. Fruska (10) Horváth Károly II. Mili-*  
méter (20) Klimscha II. l’/s hossz — fejhossz. 
Tót.: 10:39, 15. 14. 13. Befutók: 10:81 és 61.

VI. WELTER HANDICAP. 1. Prunelle (6)' 
Klimscha II. 2. Sherry (2) Horváth K. II. 3, 
Dánia (14) Lőkös. F. m.: Africanus (14), Berta< 
Amourette (12) Celotcn. Pénz (10) Schwadlenka. 
Matador (6) Simics. Bicskás (12) Zsíros. Quasi- 
modo (3) Bihari. San Domingo (16) Fótiig A< 
Gallért (6) Bakonyi. Bánom is én (4) Csömört 
Bátor (12) Esch T. Gardist (6) Esch Gy. Admi- 
rable (20) Mányi. Tót.: 10:76, 33, 18, 133. Befu
tók: 10:142, 8744.

VII. HANDICAP: 1. Algír (6) Féltig A. 2. Tiro
(4) Gosztonyi. 3. Allegra (10) Wolbert fin.: 
Swcetheart (4) Berta Hálás (8) Bnkonvi, Bálozó 
(12) Horváth K. II., Bomba (2) Simics, Moulin 
Rougc (6) Esch T. Signorina (10) Schwadlenka, 
Charles (2>{) Alt, Col Santo (4) Csömöri, Csip
kerózsa II. (6) Mánvi 2 hossz — nvakhossfc 
Tót.: 10:107 , 40, 30, 50.

Simplon nyerte a
Bécsben ma futották a 12.000 shlllinges első 

díjazású Jubileumi Preist, melyet az idén 
formában lévő Simplon könnyen nyert az 
ró! felrándult Ad hoc és Ragatzo ellen.

Részletes eredmények:
I. AMATÖRVERESNY: 1. Norma (p.) 

— II. MÖDLINGER SANDlCAPl 1.

Jubilánms Prelsí
nagy 
Alag- A

Zeh- 
______ _________  _________ _ Parse 

ner. — II. MÖDLINGER HANDICAP: 1. Parse 
(7:10) r. Vasas, 2. Grcy Hope (2>í) Takács, 
3. Garanat (6) Tóth. b. m.: Baranya, Alta 
Santorb, Allcrhand, Bíbor. Tol: 10:17, 
28 - 111. MAIDÉN HANDICAP DÉR _ 
JJAER1GEN: Mcrtse II. (2) Gutái, 2. Ibrahim 
ben Alischah (7:10 r.) Szabó L. F. ni.: Bilimé, 
Coroneta. Vihor. Tol.: 10:37, 16, 12. — IV. JU- 
HILEUMSPRE1S: 1. Simplon (4:10 r.) Schejbal, 
2. Ad hoc (2) Csapiár, 3. Ragaszo (4) Esch. F. 
in.: FJundus, Bonaparte. 1 % hossz — 2 hossz. 
Tót.: 10:14, 11. 12. — V. PRE1S VON EISER- 
NEN TORN: 1. Ultimo (5) Szabó L. II., 2. 
Felreflz (6) Vasas, 3. Bnlbi 1166) Keszthelyi. 
F. ni.: Napszámos, Kalserjígcr, Valentin, Ro
bin Hood. Faun, Példás: 10:29, 16, 18, 566. — 
VI. PREIS VON DÉR RAX: 1. GGoodnlght (4) 
Tóth B 2. Tünde (16) Relnwald, 3. Szomjas 
(6) Kapousek. F. ni : Gandhi, Álba, Tugend.

„ _____ ____ . Caacade. 10:41, 24, 51. 50. — VII. WELTER
Gergelyffy Gábornak .Sorsdöntő csók" cimen I HHANDICAPi 1. Ivánná (3) Húrban, 2. Ben 
uj regénye jelent meg. A szerző érdekes kor- gnli (6) Szabó L. II., 8. Vindobona (p.) Gutal, 
képet nvujt Budapestről éa ®gy félvilági nő kar- F m: Rómeó, Garas. Siblria, Pnere-nike, 
rierjéről, bukásáról. I Reine Herodini, Ruby. 10:82, 14, 14. 12.

, Álla
13, 23,
ZWEI-

Hírek
Szent István-dlj valószínű induló:

Rudi 50 ?
Agrippa 50 Klimscha
Carthagó 55 H Esch
Alaska 48 Csuta
Rang Gl>{ Balog
Bagó 52>{ Szentgyörgyi

Sokrates 50 Teltschik
Satum 55 K Gutái
Ultiinu 50 Szabó L. II.
Bohó 63 Weissbach

rngh és Zula vesznek részt az nlngi két-*
közül a vn sárnap Bócsben eldöntésreévesek .....r

kerülő Ballazzi cmlékversenyben. Az eddig ve
retlen Curragh-nak a mutatott formák szerint 
nem n bécsiek, hanem Zula lesz a legkomo
lyabb ellenfele.

Jeney István főhndnngynnk külföldi lovas
sikerei elismeréséül a Kormányzó Ur a Signuwt 
Laudist adományozta.

A Festcllcs-emlékverseny nz augusztusi mee- 
ting egyik legérdekesebbnek Ígérkező esemé
nye. A 12.000 P vei dotált versenynek: Cabald 
(sm Caissot—Rába), Caruso (sm Caissot—Me
szelő), Caballcro (sm Caissot—Bnldoyle) és 
Prince Charmtng (sm Balbinus—Tola II.) « 
legemlegetrttebb Jelöltjei.
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A Ráköczi-uti 
boltosok gyűlése 
a halálház miatt

Vasárnap délelőtt azok a Rákóczi-uti keres
kedők és vállakozók, akiknek üzleti forgalmát 
• házbeomlás valósággal megbénította, dr. Ro- 
genberg Benedek ügyvéd irodájában 

értekezletre gyűltek össze.
Megállapították ezen az értekezleten, hogy a 
házbeomlás óta a villamosforgalom elterelése 
és az utca részleges elzárása folytán súlyos 
kárt szenvedtek. A Rozi-mozi például két na
pig egyáltalán nem tudott előadást tartani. El
határozták a károsult kereskedők, hogy ká
rukért felelősségre vonják az Ingatlanbankot. 
Elsősorban természetesen

a békés kiegyenlítést kísérlik meg
és ügyvédjük már a hétfői nap folyamán fel
keresi a bankot, amelynek előterjeszti részlete
sen az egyes kereskedők kárát, ha azonban az 
Ingatlanbank igazgatósága nem hajlandó a bé
kés elintézésre, úgy a bíróságnál keresik meg 
káruk fedezetét.

Ma döntenek 
a repedező budai 

házról
A Rákóczi-uti házon kivül még egy bérház 

sorsa foglalkoztatja két nap óta a hatóságokat. 
A Fő-utca 26. számú ház falain repedések tá
madtak. A ház lakói két nap óta izgalommal 
nézik a lakásuk falait: nőnek-e a repedések, 
ki kell-e költözni a lakásból vagy semf Ezekre 
a kérdésekre

a ▼essél.-’crtetett ház tulajdonosa és bérlői 
csak ma, hétfőn kapnak választ.

A Fő-utca 26. számú ház tulajdonosa két nap
pal ezelőtt tett jelentést a városházán arról, 
hogy házának falai erősen repedeznek, mióta 
a szomszédos telken bérpalotája épül és

a repedések az utolsó napokban rohamo
san nőnek.

A városháza III., magasépítési ügyosztályá
nak mérnökei szombaton délelőtt kiszálltak a 
helszinre és a veszélyeztetett falrészeket geren 
dákkal alátámasztották.

Vasárnap délelőtt ismét helyszíni szemlét 
tartottak a magasépítési ügyosztály mér

nökei.
A falrepedéseket begipszelték. Ma, hétfőn dél
előtt ismét bizottság száll ki a Fő-utcába. Meg
állapítják, hogy a repedések tovább is terjed- 
nek-e. Amennyiben a ház falainak szétmállása 
tovább tart, úgy

esetleg eliendellk a ház kiürítését.
A katasztrófától félő lakók azonban már is 
kirámolták a bútoraikat a repedt falu szobák
ból.

A Fő-utca 26. számú ház Geiger Gyula fővá
rosi fogalmazó tulajdona. Örökölte a házat, 
amely

legalább háromszázéves,
a lakások egy részét évtizedekkel ezelőtt mo
dernizálták, de a folyósok és a lakóházak egy 
része ma is tömör, ódivatú, boltíves helység és 
a boltiveket most mély repedések szántják át-

A Közmunkatanács 
építési reformja

' A Rákóczi üli katasztrófával kapcsolatosan 
sz érdeklődés

homlokterébe került nz építkezések mii
szaki ellenőrzésének kérdése.

Érdekes, hogy ebben az ügyben közvetlenül a 
katasztrófa előtt történtek lépések. A Köz
munkatanács küldött a problémával kapcsolat
ban átiratot a fővároshoz. Az átiratban rámu
tat arra, hogy

a mai építkezési rendszer mellett milyen 
fontos lenne, ha az összes építkezéseket 
fokozottabb mértékben állandóan ellen

őriznék.
Az utóbbi időben ugyanis többször előfordult, 
hogy

szabályellenesen építettek fel házakat, 
sz ilyen esetek pedig rengeteg kárt okoztak az 
épilelőknek.

A városházán az átirat vétele után elhatároz
ták, hogy

a fokozottabb ellenőrzésbe a kerületi mér
nöküket vonják be.

A Közmunkatanács ezen az újításon kívül 
még az építésrendészeti reformmal foglalkozik. 
Elő fogják írni, hogy

csak olyan házukat szabad építeni, amely
nek lakásaiba besüt a nap.

'A kis lakások mindegyik szobáját kell érnie a 
napnak. Csak a nagyobb lakásokban lehet egy
két olyan szoba, amelynek ablakán sohasem 
•üt be a nap.

Balatoníöldváron
♦s az újonnan épUltt IturusvsAlió bHaelébeii 
feltöltött TELKEK, villan-- és vízvezeték bekapcsoló- 
tlávi lehető,éeucl, 5 kedvez# részletre * le«olrsot>; 
ben kaphatók. Évtizede*  kultur*.  Téjék<»«tati*t  ayu)l 

irodánk: ÁndráM.v-ut 27. Telelőn: 1-Z7S-W.

— Hegymászó túra kezdő alpinisták részére. 
A közönség régi kívánságát valósítja meg a 
Magyar-Osztrák Alpesi Egyesület, amikor au
gusztus 4-iki indulással tizennégynapos, háti- 
•snkos hegymászó túrát rendez kezdő hegy
mászók részére Ausztriába Részletes prospek
tust készséggel küld az Osztrák Forgalmi Iroda, 
Budapest, VI. Andrássy-ut 28.

Gyermeket gázolt 
Budapesten egy párisi autó

Súlyos gázolás történt vasárnap este a 
Batthyány-téren. A

7236. R. E. ül. M. rendszáma francia 
antó, 

amelyet egy párisi kereskedő vezetett, 
elütötte

Jónás Antal hatéves fiúcskát. A kisfiú

Al-adó ellenőrt fogott
a rendőrség

Több följelentés érkezett a főkapitányságra, 
a perifériákon lévő vendéglősöktől és italmé-' 
röktől, melyek mind arról számolnak be, hogy 
egy jólöltözött férfi látogatja sorra az üzlete
ket,

adófclilgyclőségt ellenőrnek adja ki magát, 
majd adóbélyegeket ragaszt be a fogyasztási 
adó alá eső italok után a könyvekbe, behajtja 
az ezekért járó összegeket és eltávozik.

Távozása után veszik csak észre egyes ven
déglősök, hogy úgynevezett mosott bélyegeket 
ragasztott be az ái-adófelügyelöségi ellenőr és 
igy 10—50 pengős károkat okozott.

Vasárnap délelőtt kilenc órakor Lusztig Fe
renc Bulcsu-utca 23. szám alatti vendéglőjébe 
egy jólöltözött férfi tért be és bemutatkozott:

— Az adófelilgyalöségtől vagyok, a nevem 
dr. Reiner,

kérem a fogyasztást adókőnyvet, hogy el
lenőrizzem.

A vendéglős természetesen készséggel tett 
eleget a hatósági közeg kérésének, aki hosszú 
ideig tanulmányozta a fogyasztási adókönyvet, 
majd beragasztott két darab egypengős, egy 
darab ötpengős és négy darab kétpengös fo
gyasztási adóbélyeget, azután a vendéglőshöz

Megoldották a Ferenc József-hídi 
gazdátlan faláb titkát

A főkapitányság eltűnési osztályán vasárnap 
megoldották a Ferenc József-hiái gazdátlan 
faláb titkát, amely napok óta foglalkoztatta a 
rendőrséget.

Néhány nappal ezelőtt a Ferenc József-iüdon 
nagy riadalom keletkezett. Egy fiatal nő fejé
ről lefújta a szél a kalapot és a kalap a Du
nába esett. A fiatal nő ijedten sikitozott. A hid 
lábánál ellomásozó rendőrségi motorcsónak 
éppen errefelé cirkált, a rendőrök arra kormá
nyozták a motort, hogy kifogják a kalapot. 
Abban a pillanatban azonban újabb sikoltás 
hallatszott:

a kalaphalászatot bámuló Járókelők rémül
ten látták, hogy egy férfi felkapaszkodott 
a hid korlátjára és mielőtt magukhoz tér 
hettek volna a meglepetéstől, ■ mélységbe 

vetette magát.
A rendőrségi motoros azonnal a segítségére 

sietett, de az öngyilkos egy pillanat nlatt el
merült. A mentőcsónak még jódarabig a hid 
tájékán cirkált,

a holttest azonban nem került elő.
A hídon megkezdődtek a taniikihallgatások, de 
senki se tudta ki az öngyilkos, néhány másod
perc alatt játszódott le a tragédia, úgy, hogy a 
szemtanuk még hozzávetőleges szcmélyleirást

— Károly király emlékünnep Tihanyban. A 
IV. Károly király tihanyi Országos emlék
bizottság augusztus 15-én kegyeletei ünnepélyt 
rendez Tihanyban IV. Károly király emlékére. 
Felvilágosítás a rendezőségnél: I., Uri-utca 42, 
a Nemzeti összetartás Társaskörnél (Baross- 
utca 10.).

— Gyilkolt a hőség Turkevén. Vasárnap 
délután Turkevén Mársa Jánosné a cséplő
gép mellett hirtelen rosszul lett. Mire orvost 
hívtak hozzá, meghalt. Megállapították, 
hogy hőguta ölte meg.

— Gyilkosság a határban. Magyarherte- 
lend határában tegnap a mezőre menő gaz
dák több késszurástól holtan találták Ko
vács János gazdalegényt. A csendőrség 
nyomban megindította a nyomozást és re
mény van rá, hogy a gyilkos rövidesen kéz- 
rekerül. Minden jel szerint szerelemféltés 
adta a kést a gyilkos kezébe.

— Megölt a légycslpés egy kislányt. Berta 
Teréz tízéves mosztegnyöi kislányt meg
csípte egy légv. A jelentéktelennek látszó 
seb elmérgesedett és a kislány nagy kínok 
között vértnérgezésben meghalt.

— össaemarcangolta a ló egy kereskedő 
arcát. Krausz József újpesti fakereskedö 
vasárnap szívességből megitatott egy lovat. 
A ló megharapta és összemarcangolta, úgy
hogy állkapcsa eltörött.

— Budapest Székesfőváros Elektromos Mü
vei figyelmezteti az augusztusi negyedben la
kást változtató fogyasztóit, hogy a költözések 
nagv tömegére való tekintettől a folvtatólsgos 
óramszolgAUatSsl «sk ■hb,n •« 
hptoill.nl. ha a r.gynwtok » kMlfcrtMW 
loonláhb kit héttőt -IrtU uemilyM.n J.lenllk 
h. ni Kt.klromns Müvek hnjolnntéil oltUlyl- 

nSl: V.. HonpM-ulrn Sí inínt <ilM. 

koponyaalapi törést szenvedett, a mentők 
életveszélyes állapotban szállították az Uj 
Szent János-kórházba. A gázoló külföldi 
autóvezetőt előállították a főkapitányságra, 
ahol jegyzőkönyvet vettek fel az esetről, 
majd miután megállapították több szemtanú 
előadásából, hogy a balesetet a kisgyermek 
gondatlansága okozta, elbocsátották n rend
őrségről.

fordult:
— Amint látja, tizenöt pengő áru fogyasztási 

adóbélyeggel pótoltam a hiányt. Nem akartam 
erről jegyzőkönyvet venni, mert akkor önt 
megbüntetnék.

A vendéglősnek feltűnt a szokatlan előzé
kenység és alaposan szemügyre vette a bélye
geket. Az őtpengősnél feltűnt, hogy az egyik 
sarkán bélyegző nyoma látszik s ezért szóvá 
tette ezt az „ellenőrnek**.

— Jól van, akkor ezt ne fizesse ki, — kapta 
a válaizt, mire még nagyobb gyanút fogott a 
vendéglős és a csapost rendőrért küldte.

A rendőr láttára az ál-fogyasztósl adóellenőr 
megrémült, töredelmesen elmondotta, hogy hó
napok óta abból él, hogy mosott fogyasztási 
adóbélyegeket ragaszt be szeszes italok árusí
tásával foglalkozó üzletek könyveibe.

A rendőr előállította a főkapitányságra, r.hol 
kiderült, hogy neve valóban

Reiner Mikidé dr., 55 évea elzüllött ügynök, 
akit többrendbeli caaláa miatt köröznek a 

különböző hatóságok, 
de már többizben jogerősen el Is volt Ítélve. 
Letartóztatták és hétfőn kisérik át az ügyész
ség fogházába.

je tudtak adni.
Miközben a rendőrök a tanuk között érdek

lődtek egyszerre csak egy hosszúkás fekete 
tárgy bukkant fel a vizen, nem messzire attól 
a helytől, ahol a férfi a Dunába ugrott. A mo
torcsónakos rendőrök kifogták a tárgyat, egy 
falábat:

az öngyilkos tehát nyomorék volt, a vízben 
lecsatolódott a falába, ez került elő.

A falábat a főkapitányságra vitték és meg 
kezdődött a nyomozás, hogy megállapítsák az 
öngyikos kilétét. Vasárnapra azután tisztázó
dott a rejtély. Bejelentették a rendőrségen, 
hogy Dreilcr József rokkant, féllábu hentes el
tűnt. A rendőrségen ismerték a nevét. Drcxler- 
rel már többször volt dolguk a rendőröknek, 
sokszor koldult engedély nélkül a Ferenc Józse/ 
hid környékén és ha elakarták távolítani, bot
rányt rendezett, dulakodott a rendőrökkel. 
Legutóbb kihágást eljárás indult ellene és a to- 
loncházba vitték.

A napokban szabadult ki ■ toloncházból 
és mint most kiderült, szabadulása után ön

gyilkos lett.
Drexler József holttestét eddig még nem ve

tette ki a viz.

— Megegyezett Anglia és Egyptora. Kairó
ból jelentik: Az angol és egyiptomi meghízottak 
között megegyezés jött létre a katonai záradék 
ügyében. A megegyezés tartama húsz óv. Az 
Egyptomban állomásozó angol csapatok lét
száma nem haladhatja meg a tízezer főt. Ezt 
a haderői a szuezi-csatorna közelében helyezik 
cl. Ha nézeteltérés merülne fel, a szerződő fe
lek a Népszövetség döntésének vetikk alá ma
gukat. A abukirl és heliopoiisi angol repülő
tereket Szuezbe ós Moaskarba helyezik át.

— MEGHALT EGY KISFIÚ A BOR 
MIATT. Dórii Ferenc csornai rokkant gaz
dálkodó hatéves kisfia nagy borosüveget ta
lált a lakásban, amelyből, mintegy liternyit 
megivott. Később rosszul lett és 40 fokos 
láz mellett, görcsökről panaszkodott. Azon
nal orvost hivattak, de már hiába, a kisfiú 
reggelre heveny alkoholmérgezésben meg
halt.

— A csempészek megtámadták a pénz
ügyőröket. Lakatos Sándor és Petrics Ist
ván borcsempészek a bajai vámnál egy ko
csin bort akartak becsempészni a városba. 
A pénzügyőrök leleplezték • borcsempészn- 
ket, akik rátámadtak h pénzügyőrökre és 
az odasiető rendőrökre. Végül sikerült lő
szerein! és előállítani őket.

— Amerikai gengsztert fogtak Bécsben. 
A bécsi rendőrség hosszas nyomozás után 
elfogta az amerikai betőrővllág egyik hír
hedt tagját, John Albert Cartmant, akit a 
világ csaknem valamennyi államánnk rend
őrsége hajszolt. A bűnöző priuszlapján a 
legkülönbözőbb bűncselekmények szerepel
nek. Atlantában esekket hamisított, Nápoly
ban útleveleket gyártott. Töb> emberölés is 
terheli lelkiismeretét,

Gróf Teleki Tibor 
elájult a hőségtől 
a pályaudvaron

Nagy riadalom támadt tegnapelőtt a 
gyömrői vasútállomáson. Gróf Teleki Tibor 
koronaőr érkezett a Budapest felől jövő 
vonaton felesége, Széchenyi Alice grófnő 
társaságában. Teleki gróf, mikor lelépett a 
vasúti kocsi lépcsőjén,

a torkáhoi kapott, elsápadt és össze
esett.

A pályaudvar alkalmazottai összefutottak 
és karjaikba emelték a grófot, Szabadost 
Tivadar állomásfőnök Cser Ferencet, a MÁV 
orvosát hivta, aki elsősegélyben részesítette 
Teleki Tibor grófot. Megállapította, hogy 
nem történt komolyabb baleset, mindössze 
csak

a hőségtől lett rosszul, 
eszméletre téritették és a közeli birtokán 
levő kastélyába szállították.

MIT HOZOTT ŰFUKA?
fogadják ha megérkezik.
Apró nary örömet okozó nyárt JAtAkok. 

fflIHERVA Koaauth Lajos-utca 20. szAna

Csoda a vonat:on...
Sopron, juliu*  26.

Néhány nappal ezelőtt soproni zarándokcsa- 
pat érkezett vissza Lourdesból. A zarándokok 
között volt Paulkovics József tápiósülyi vasúti 
raktárnok Is, aki Sopronból a Győr felé tartó 
motorosvonaton utazott tovább. Útközben va
lami szorongó érzés lett úrrá Paulkovlrson,

valami azt súgta neki, hogy rövtd Időn 
belül nagy katasztrófa ért a motorúét.

A raktárnok hosszas rábeszélésére a vezető 
a nyílt pályán megállította a kocsit. Első pil
lanatra kiderült, hogy

csoda történt, mert ha nem állnak meg, 
perceken beiül bekövetkezik a katasztrófa, 
a motoroskocsi fékje elszakadt és megla

zult a kocsi eleje is.
Ebben az ügyben a vasul vizsgálatot rendelt 

el annak megállapitására, hogyan történhetett 
n fékszakadás és terhel-e valakit felelősség a 
súlyos hiba bekövetkezése mialt.

— A Fészek Klub estje az Angol Parkban 
augusztus elsején. A Fészek Klub augusztus 
1-én az Angol Parkban bohém estét rendez és 
ez alkalommal gazdag, színes és változatos 
programinál szórakoztatják majd a közönséget, 
amely eddig intimebb közelségbe nem jutott a 
művészvilághoz, a Fészek Klub estélyét kiált
ványban harangozza be, amelyben többek közt 
ezeket mondja: „Budapest népe a művészet 
vendége leszel. Azt kapod tőlünk, ami lénye
günk, a művészetet. A Fészekben, meghitt 
bohém otthonunkban tartott estélyeinken ed
dig csak szűk keretben láthattuk vendégül ba
rátainkat. Most a Városligetben, a szabad 
természetben, az Angol Park óriás területén 
művészekhez méltó módon, a művészet jegyé
ben találkozni akarunk a mi nagy barátunkkal, 
Budapest népével.

— A gyilkos gorilla. Nesvyork nagy vándorcir
kusz tulajdonosát, Jolin Kinncyt meggyilkolva 
találták a gorilla ketrece elölt. A ketrec üres 
volt és igy minden jel arra mutatott, hogy a 
szörnyű erejű gorilla fojtotta meg Kinncyt. A 
gorillát pedig bűnös kezek engedhették csak 
szabadon. A rendőrség nagy aparátussa! azon
nal munkához látott, de a bonyolult gyilkos
ságra nem tudott rájönni. Charlie Chan-t nz 
éppen ottnró/kodó híres delektivel kérték fel, 
hogy kinyomozza ezt a gaztettet. Ezt a párat
lanul izgalmas történetet vitte vászonra a 
„Charlie Chan a cirkuszban” cimü nagyszerű 
Á)th Century-Fox film, amelyet csütörtöktől a 
Radiut filmszínház mutat be.

Feltalálták
a szappanmentes habzó 
száraz fogkrémet porban

Világraszóló találmány jutott cl Magyaror
szágig, amidőn is egy olyan poranyagot fedez
lek fel, amelyből

borsónyl mennyiség n nedves fogkefére 
szórva, dús habot termel

a fog tisztítása közben, de ugyanakkor már 
egyszeri használat után a fogakat ugv-zólván 
meztelen fehérségben tündököllcti. A hangszá
lakat felfrissíti, a garat-tájat üdévé teszi é» 
megöli a baktériumokat. Az uj >zcr neve:

„AUTOMENTH szappanmentes habzó szá
raz fogkrém porban.

Az összes magyarország; drogériák és illat*  
szertárak óriási iramban szerzik be és a kö
zönség már használja is.

— Elaludt n villaniOMiiieken. Vasárnap 
hajnalban a Versec-utca 1. számú ház elölt 
egy Beszkárt teherforgalmi! siilamoskocsl 
életmentő deszkája elütötte Szabó Sándor 
negyvenéves napszámost. Kiderült., hogy 
részeg állapotban elaludt a villamossíneken*  
Szerencsére könnyebb sérülésekkel mene« 
kiilt. A mentők kórházba szállították.

hptoill.nl
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SZÍNHÁZ-MOZI
Luzsénszky bárónő 

plágiumpere 
Gaál Franci ellen

Feltűnően érdekes pert indít Luzsénszky 
Márta bárónő Hzok ellen a bécsi filmválla
latok ellen, amelyek „Fraulein Lilit" most 
forgatták le. Luzsénszky bárónő, aki több 
kalmrédarabbal és kisebb lélekzetü irodalmi 
xvűvekkcl már szerepelt a közönség előtt, 
előadja, hogy a múlt évben „A nagy esély" 
címmel nz akkori Uuivcrsal-fiimgyárnak, il 
lelve Max I'ri villand vezérigazgató urnák 
átnyújtott egy filmszüzsét Gaál Franciska 
részére. A filmszüzsét Mai Friedlnnd elfo
gadta. Közben azonban az l'niversal felosz
latta európai gyáriásót. Most, amikor a 
„Neues Wiener <Journal"-bnn megjelent u 
rövid kivonata annak a filmnek, amelyet 
Gaál Franciskával Bécsben készítettek, Lu- 
isénszkv Márta a témában a sajátjára is
mert. Megerősítette őt ebben a hitében egy 

filmvállolnl vezetőinek nz a kijelentése, 
a „Fraulein Lili" témáját maga Gaál 

Lrancijka adta annak a két fiatal magyar 
'írónak, nkik ezt n művésznő számára meg 
Is Írták. A bárónőnek nz a feltevése, hogy 
Gaál Franciska, akinek bizonnyal megmutat
ták nz ő filmtémóját, jóhiszeműen is elmon
dotta ezt filmje Íróinak, akik ezt szintén jó
hiszeműen használták fel.

il

Újságíró mint filmhős
Sokszor ökölbe szorult az újságíró keze, 

■ mikor meglátta a moziban — különösen az 
amerikai filmeken — azokat a bárgyú kol
légákat, akiket a film vásznán hol ütnek, 
hol rúgnak, hol pofoznak és akik elerniisko- 
lást megszégyenítő ostobaságokat követnek 
cl sorra a story-lró jóvoltából. Bár a nagy
közönség tisztában van az újságíró nagy és 
nemes feladatával, mégis kínosan hat az, 
hogy a filmstory-irók vagy rendezők egv 
egy ostoba figurát éppen mint újságírót ál
lítanak mindig a legszélesebb néprétegek, a 
moziközönség elé. Éppen ezért kell öröm
mel üdvözölni a kitűnő Vitéz Miklóst, aki 
az „Évforduló" cimü filmjében arra a pie- 
dcsztálra emeli az ujságirót, amelyet való
ban megérdemel. A film meséje szerint egy 
fiatal tudós orvostanár exisztcnciáját aljas 
és becstélen módon támadják meg és éppen 
egy újságíró bravúros bátorsága, leleményes- 

és

s

A'-ge és okossága adja vissza az életnek 
a tudománynak ezt n nagy értékét.

Székely István 
és a fascista légió 

Kedvei történetet mesélnek el azok a 
izek, akik 
német film külső .. _________________ ...
visszatértek. Nópolyhól hozta őket egv óriós- 
hnjó Hinne kikötőjébe Mikor a parthoz köze
ledtek. n filmező társaság. Székely István, Agny 
Irén, Jávor Pál és a többiek meglepetéssel vet 
tek észre, hogv a hatalmas fiumei mólón belát 
hatatlan tömegű feketcingcs tömeg sorakozik 
katonai rendben Miután a magvar filmeseket 
egész Olaszországban rendkívül nagy szeretettel 
és barátsággal fogadták, tréfásan ugrntták Szé
kely Istvánt, hegy a barátságos olaszok ilyen 
reprezentatív módon akarnnk búcsúzni tőlük. 
Valóban, mire a mólóra ért a hajó, felrepültek 
n háromszinü olasz lobogók és ötezer torok 
gynjtott rá a Gior inrzzára. Ekkor már a filmé- 
/ők s<m tudtak mire vélni a dolgot, büszkén 
és boldogan integettek a part felé, amikor le
gördült a hajóhíd és ellépett előttük egy bar 
nárn sült, kedves mosolygós öreg ur, egy olasz 
•‘■boritok. aki most jött haza abesszin frontról 
és akit ünnepélyesen fogadtak odahaza a kerü
leti fasiszták.

...................... ...... _ sziné- 
„Nászut féláron" című magyar

felvételeiről Olaszországból

Nem 
reprlzl 
Az első 
Warner 
Oland 
viiao- 

attrakciói

1. A nyár színházi szenzációja: 
meghötöttéh a béfiét a magán- 
szinházah és a Nemzeti Színház

KÖRC LBELÜ L egy éve annak, hogy N é- 
meth Antal dr. huszáros rohammal elfog
lalta a Nemzeti Színház igazgatói székét és 
több népszerű szinész leszerződlctésével 
egyetlen egy nap alatt súlyos csapást mért 
a magánszínházakra Legalábbis akkor azt 
hitték, hogy súlyos csapásnak számit, ha 
néhány kedveltebb és magas gázsiju szí
nészt, akik eddig a magánszínházak oszlo
painak számítottak, a közpénzen fenntar
tott Nemzeti Színház a maga hatalmas 
anyagi és erkölcsi erejével elvont a küz- 
ködő színházi vállalatoktól. Az események 
azonban nem igazolták ezt a felfogást, de 
egészségesebb, lüktetőbb élet kezdődött a 
magánszínházakban, amelyek magyarosan 
mondva: alaposan felkötötték ruhadarab
jukat. 4 verseny azonban verseny maradt 
és ezt a szezon finisében különösen a Ma
gyar Színház futotta a Nemzeti Színházzal. 
Hetekig visszhangzott a sajtó Bajor Gizi 
szabadsága körül támadt affér nyomán és 
ez már-már személyes térre is átcsapott 
Németh Antal és Wertheimer Elemér, a 
Magyar Színház igazgatója között.

Ez az áldatlan harc ki tudja mire veze
tett volna, ha békés tengeri fürdőzés köz
ben Abbáziában meg nem születik az a 
megegyezés, amelyet a szinháztörténelmi 
krónikás majd bizonnyal az „a b b a z i a i 
b é k c" címen fog
Megszületik 
az abbaziai 

béke
hogy találkoztak. ____
len köszöntötték egymást, majd Wertheimer 
gondolt egyet, telefonhoz szólította Németh

megjelölni.
Wertheimer Elemér 

és Németh Antal, je
lenleg Abbáziában nya
ralnak természetes, 

Eleinte hidegen, kimér-

Antalt és béketárgyalásra hinta meg a ki
kötői móló kávéházába. Kipihent, nyugodt 
idegeken múlott azután, hogy hamarosan 
létrejött a megegyezés, amely döntő ki
hatással lesz a jövő szezonra és 
megszünteti azt a késhegyig menő harcot, 
amely a Nemzeti Színház és a magáinszin- 
zak között hol nyíltan, hol titokban dúlt.

1. A megegyezés szerint egymás tudta 
nélkül a jövőben sem a magánszínházak 
nem szerződtetnek nemzetiszinházi tagot, 
sem a Nemzeti Színház nem nyúl bele a 
magánszínházak felnevelt gárdájába.

2. Ugy á magánszínházak, mint a Nem
zeti Színház heti müsorösszeállitásánál fi
gyelemmel lesznek arra a körülményre, 
hogy a közösen és esti fellépésekre 
szerződtetett tagjaik művészi munkájukban 
lehetőleg akadályozva ne legyenek. A Nem
zeti Színház előre közli, hogy játéktervében 
mikor óhajtja foglalkoztatni azokat a ma- 
gánszinházi színészeket és színésznőket, 
akiket hnsszabb-rövidebb Időre ő is szer
ződtetett. A magánszínházak ennek elle
nében regarddal lesznek a Nemzeti Színház 
kívánságára és darabjaikat olyan sorrend
ben mutatják be, hogy ez kongruáljon a 
Nemzeti Színház játéktervével.

3. Németh Antal dr. Ígéretet tett, hogy 
a lehetőséghez képest megkönnyíti a 
Nemzeti Színház tagjainak m a- 
gánszin házi vendégszereplé
sét.

A feltűnően érdekes békét természetesen 
ratifikálni kell a budapesti színigazgatók 
összeségének is, hiszen Wertheimer egye 
lőre csak a Magyar Színház nevében, illetve, 
mint a Színigazgatók Egyesületének egyik 
vezetője, tárgyalt.

2. Biharinál, ax élőüalottatt birodalmában
AMIKOR PESTRE ÉRTEM tengeri utóm

ról, alaposan szíven ütött az a szomorú 
hir, hogy Bihari József, a Vígszínháznak 
csak az iméjit felfedezett ragyogó karak
terszínészét- idegösszeroppanással a lipót- 
mezei zárt intézetbe vitték, ahol ma is ke
zelik.

Micsoda sorstragédia ez, milyen kegyet
lenül gonosz játéka az életnek egy ember
rel, aki évtizeden át hősiesen nyomorogva 
cipelte a vidéki vándorszinészélet szenvedé
seit, hogy most az anyagi és erkölcsi be
érkezésének úgyszólván első pillanatában 
mondja fel a szolgálatot az a titokzatos fi
nom és bonyolult szerkezet, amelyet az 
ember idegrendszerének neveznek.

Napsütéses, gyönyörű vasárnap délután... 
Sohasem jártam még a Lipótmezőn. Ko
mor, vad rácsos épületet képzeltem. Mo
solygós, üde, zöld, virágos park fogad és 
szelidarcu kedvesnővérek kalauzolnak az 
elsőemeleti „panzió-osztályra".

— A Bihari urat tetszik*  Azonnal kérem. 
Csöng a telefon és néhány pillanat múlva a 
viaszosvászon térítővel takart kis asztal 
mellett megáll egy civilruhás, kékszemü 
fiatalember, összeüti a bokáját, majd rám
ismer, megörül és két kezét kitárva derűs 
mosollyal siet felém.

A látogató kissé megilletődött, de a beteg 
vidám:

— ó kérem, semmi az egész — mondja 
— Egy kis idegösszeroppanás. Magamban 
tartottam ?ok mindent hosszú éveken ke
resztül s talán a nagy kánikulában kitört 
belőlem valami, amiről pedig tud
tam, hogy van . . . Kis nyugalom kell, 
orvosság, azután megyek vissza . . .

Azt mondja, hogy vissza az életbe, ahol 
nincs olyan nyugodt élet, mint itt. Szereti 
azokat, akik körülötte vannak, megszokta 
őket, mosolyog is rajtuk és mint szi
nész figyeli is a figurákat.

— Itt van például a Samu bácsi. Ez tet
szik tudni éjjelenként hétszer-nyolcszor fel
öltözik tetőtől-talpig, még kalapot is vesz, 
kimegy a folyosóra, aztán visszajön. Levet
kőzik, majd eszébe jut, hogy neki a folyo
són lett volna dolga és újra felöltözik. így 
megy ez egész éjjel. Rém mulatságos figura. 
Aztán van itt egy mérnök, aki óriási pók
hasát kidülleszlve pattog mindig a nők el
len. (Máris utánozza — igazi szinész). 
De egy debreceni kereskedő mindegyik
nél mulatságosabb . . .

— Mégis hogy bírja ki itt f — teszem 
fel óvatosan a kérdést, mire ez a válasz:

— Ne tessék kerülgetni a dolgot, nem 
olyan kényes ez. Harmincháromban már 
egyszer megtörtént velem, hogy Idegeim 
egy kicsit felmondták a szolgálatot, akkor 
önként jelentkeztem Angyalföldön, ahol

kezelés alá vettek és megreperálták a bajt, 
Hát ezért bírom, mert már egyszer meg- 
szoktam ezt, meg aztán voltam én már 
háborús fogságban is nyolc hónapot. Meg
tanultam azt, hogy nem szabad mindig 
odamenni, ahova az ember akarna. Meg- 
Ígérte Lovasig dr. ur, hogy hétfőre már 
kikerülök az idegosztályra, szerdára pedig 
értem jön a húgom, meg a menyasszo. 
nyom és kivisz... Legalább is igy ígér, 
ték ..,
Menyasszonyi van, 
hűségpróba 

1936-ban

'Menyasszonya Is

— Igen, épp az eskü
vőnk előtt történt a 
baj.

— Nahát ez pech . ..
— Dehogy pech ez kérem — feleli vi

dáman, — talán éppen szerencse! Próbára 
tette ez a kis betegség azt a leányt, 
arra szemeltem ki, ' 
megpróbáltatásában, 
társam legyen. Hát 
nek is örülök ...

Derűs, vidám és 
szó ember ez a Bihari, két ártatlan gyér- 
megszemével, jóizü beszédével és bölcs 
életfilozófiájával, amelyre talán egy-egy ré
mült éjszaka tanította meg. Egy pillanatra 
sem látszik, hogy beteg, talán csak az a 
baja, ami mindnyájunknak, harmincötön 
felül, akiknek a háboru elvette a fiatalsá
gát. Mikor búcsúzom tőle és kinyílik előt
tem a zárt ajtó, önkéntelenül is arra gór*  
dolok, vájjon hol van az a titkos és látha
tatlan kis rugó, csavar, amely néha-néha 
meglazul, pattan egyet az ember szerveze
tében, hogy aztán egy ilyen ajtó ne nyíl
jon ki többé előtte.

Szerencsére Bihari Józsefnek, a Vígszín
ház rendkívül tehetséges művészének Ba- 
kody tanár ur már állítja ki azt az útle
velet, amely kivezeti az élőhalottak birodal*  
mából.

akit 
hogy az élet minden 
bajában és örömében 
kiállta a próbát. En-

szinte boldognak lát-

Csortos Gyula 
és Kiss Ferenc 

a Sárga csikóról 
„Sárga csikó" cimü népszínműből most 
készül a Hunniában. Csortos Gyula ezeket

A 
film 
mondta erről:

— Meg fog döbbenni a közönség, mennyi 
drámai erő, mennyi feszültség, izgalmas cselek
mény van ebben a rég eltemetett, elfelejtett 
népszínműben. Ahogy a „Sárga csikó" forgató
könyvét olvasom, érzem, mint nemesedik s 
népszínmű könnyebb felszínes hangja mélyebb, 
emberibb, őszintébb tartalommá. Érzem a csi
kós gatyás ihaj-csuhaj duhajkodás itt nem ön
cél, hanem csak aláfestése a tulajdonképpeni 
cselekménynek, amelynek magja izig-vérig em
beri parnsztdráma.

Kiss Ferenc ezt mondja:
— Pásztor Béla, a film rendezője as öreg 

Csorba Márton szerepét akarja velem játszatni. 
Szeretem ezt a Jóízű, élettel tele, husvér 
figurát, amelynek életrckeltése minden 
színésznek nagy feladatot Jelent. Ezért 
repórt szívesen izzadok a Hunniában.

drámai 
drámai 
a sze-

'lní^tt>uíídM
Kőváry Gyula, az ismert és kitűnő szi- 

nész-iró szombaton este rendkívül érdekes 
önálló estélyt adott a rádióban és előadása 
keretében szellemesen, szórakoztatóan pa
rodizálta ki az összes színházi műfajokat, 
Igen sok színészt és Írót.

Hazádnak rendületlenül címmel nagysza
bású cserkészfilmet készít a Seidl és Veress 
filmlaboratórium: a film az első magyar 
kémdráma, amelyben a mese fordulatai kö
zött nagy szerep jut a cserkészeknek.

r A SARCA DETEKTÍV
LEGIZGALMASABB NYOMOZÁSA 

_ r & főszerepben:

VtoER oland..

A léggel 
honon 
hűvös
néző
térén 
tőrré 

izgalmait
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Képek, színek, leleplezett trükkök 
Berlin első lázas sportvasárnapjáről

Minden idők leghatalmasabb sportverse
nyét rendezik Berlinben, ahová jövő va
sárnapra a föld minden számottévő országa 
elküldi sportolóinak legjobbjait. A XI. 
olimpia kápráztatóan nagyszámú tömegeket 
vonultat fel s egyúttal a sport minden ágá
ban lélegzetelállító küzdelmek keretében 
Igyekszik túlszárnyalni az emberi test és 
a maximumig fokozott akaraterő csúcstel
jesítményeit. Csodálatos izgalmakra vár a 
világ, amelynek minden sarkából százak 
és ezrek indultak útnak, hogy babérral dí
szítve szerezzenek hirt és dicsőséget nem
zetüknek. Magyarország több mint kétszáz 
Válogatott sportemberét küldi az olimpiára 
• itthon milliók szorongó együttérzése ki
téri a berlini nagy harcokban.

De nemcsak a sportolók hadserege me
netel a XI. olimpia küzdőterei felé, hanem 
a világ olvasóközönségének lelkiismeretes 
kiszolgálására hivatott lapok megbízottai is 
ott vannak a nagy csata színhelyén. Hír
lapírók éa sportszakemberek azrei adtak 
találkozót Berlinben.

Szervezett és képzett hírszerző gárdá
jával, a Jótollu sportszakemberek válo
gatott csapatával ott van a Hétfői 
Napló la, hogy tradícióinak megfelelően 
képekben, színes riportokban, nagy
szerű helyszíni tudósításokban számol

jon be a közönségének az olimpia 

minden izgalmáról és szépségéről.

Körültekintő gondossággal szervezte be a 
Hétfői Napló olimpiai hírszolgálatát, a kö
zönsége szolgálatára szólította a modern 
technika minden vivmányát, hogy az ele
ven valóság varázsával tudja hasábjain a 
világraszóló nagy sportesemény minden iz
galmát, színét és zamatét az itthonmara- 
dottak előtt megeleveníteni.

Hogy ezt a nagy feladatot maradéktala
nul elvégezhessük,

külön sportszerkesztőséget szerveztünk 

Berlinben.

A rádiógram, a telefon, a repülőposta és 
a legkiválóbb képiiggnöktégek válogatottan 
exkluzív képremekei állanak rendelkezésére 
annak a gárdának, amely eddig le at élen 
tartotta a Hétfői Napló országszerte el
ismert kitűnő sprotrovatdt.

A Hétfői Napló nem az Ígéretek nagy
hangú beharangozásában akar rekordot te
remteni, hanem az ujságcsinálás művésze
tének maximumával dolgozza fel az olim
pia izgalomtól zsúfolt eseményeit.

Erről ad Ízelítőt már ma eredeti berlini 
telefon-riportokban és képekben a Hétfői 
Napló olimpiai sportszervezete.

rosra kötözik as operatőrt, ugy, hogy a hajótest I fáláaa céljából a filmfelvevő a föld alá kerül, 
külső oldalán lóg és másodpercenként kapja a I Közvetlenül a pálya mellett ássák be operatőr
hullámverést. Az ugrószámok tökéletes fotogra- | rel együtt s csak a lencse látszik ki a földből.

A pezsgőző amerikai 
sportladyt levetkőztették 
és a Bremen fedélzetén 

hazazsuppották
Berlin, julius Ml.

óriási feltűnést keltett Eleanor Hóim, amerikai vllágrekordernő botránya a Manhattan gő
zös fedélzetén. Alaposan a pohár fenekére nézett, sőt mint utóbb kiderült, nemcsak ti pohár, 
hanem több üveg pezsgő fenekére. A mámor óráiban azután olyan muri kerekedett a gőzös 
fedilzetén, amihez képest egy legénybucsu áhítatot magábaszállát csupán. Holmot, a pezsgő
issza uszórekordert nyomban haza akarták küldeni s ez csak azért maradt el, mert nem hitték, 
hogy a szesztől gyenge szervezete kibírná egy óceánátuszás fáradalmait. Hóim tehát maradt. 
A modern gyógyászat drasztikus eszközeivel huszonnégy óra alatt sikerült józan állapotba 
hozni s azután jött a megbánás. Az eset erősen foglalkoztatta az amerikai sportembereket, vé
gül Brundage, a parancsnok ugy döntött, hogy Hóim kisasszony köteles levetni at olimpiai 
ruháját és a Bremen fedélzetén azonnal hazaindulni. Igy hál az olimpia Hóim nélkül 
zajlik le.

Az angolok kívánságára 
gólyákat kapott az olimpiai falu

Az olimpia meseszerii 
gépcsodái felett a szép 

ffilmszinésznő parancsnokol
(A HÉTFŐI NAPLÓ berlini olimpiai 
Sporthlrszolgálatának jelentése.)

Berlin, julius 26.
A Hétfői Napló munkatársának alkalma volt 

bepillantani a kulisszák 
mögé, ahol a olimpia 
legcsodásabb gépalkotá
sait tervezték meg. hogy 
a világ e páratlanul nagy 
sportcsatáját megörökít
sék az utókor számára 
Érdekes, hogy ennek a 
gigantikus szervezetnek az 
élén nő áll. Leni Rie 
mszinésznő az a kiválasz

tott, aki a mérnökök és technikusok hadserege 
felett szinte diktátor! hatalmat kapott.

ö as olimpiai „hang és képjegyzőkönyvel- 
ne*  TeBciujc.

A hangosfilm felvételek korlátlan hatalmú 
rendezési jogát szerezte meg és bámulatosan 
nagyvonalú munkát végzett már eddig is. Olyan 
mescszerü tökéletességgel építette ki a verseny 
minden apró mozzanatára a filmezést, hogy az 
nemcsak az olimpia maradandó emléke lesz, 
hanem egyben

döntő bíró la
a kétes versenyek megítélésében. Az 6 filmjei 
megfellebbezhetetlen bizonyítási anyagként sze
repelnek a legmagasabb sporttörvényszék: a

Jury d’Appel előtt. Ezekből az elképesztően 
vakmerő és precíz tríikkőkből sikerült ellesni 
az alábbi technikai csodákat.

Operatőr-egyenruha i 
úszónadrág és 20 kilés 
ólomcipő

Az üszők munkájának filmezését speciális gé
pekkel oldották meg. Ezeknek nem árt a viz » 
a halkan berregő géppel az operatőr lebukik a 
viz alá is. Hogy a munkája közben ne kelljen 
bajlódnia a víz felhajtó erejével, különös egyen
ruhába öltözik.

Úszónadrág és egy pár htuz kilóé ólom- 
talpn cipő a felszerelés.

A vizalattl felvételeknek nemcsak tanulmányi 
jelentősége van, hanem a többi között az la. 
hogy például a müugróknak még a víz alatt 
végzett mozdulatait is megörökíti. Számos ti
tokról fogja lerántani ez a film a leplet s hogy 
egyébre ne is célozzunk: az olimpiai vlzipóló 
döntő viz alatti részének drámai csatájában is 
„gyönyörködhetnek" a nézők. Akik a nagy 
vízicsatákból

partraért pólőzók vérrel csíkozott, össze
mart testét

csak egyszer is látta, az most bepillanthat a 
műhelytitkokba és látni fogja, hogyan „készül" 
a véres csíkok pólóegyenruhája.

Berlin. Julius 36. (“X--------------------
As olimpiai falu ragyo- JU __

góan rendezett területén 
példátlanul nyüzsgő élet // 
uralkodik. A szoros zár * 
alatt lévő sporttanya lég- /
belső titkaira az egész / I
világ kiváncsi, mert azt / I
hiszi, hogy idebent elles- L
heti a nagy versenyek, a * 1 ■ ■■ ' .dU ■ ■
világhirü krekkek jövő
héten kezdődő sportcsatájának titkait. Holott az 
olimpiai faluban csak a Jókedv területén ver
senyeznek egymással a lakók, öt világrész szí
nes és fehér, kitenyésztett sportemberei. Vidám 
zeneszó, tánc, jókedv, a viccek egész sorozata 
varázsol a nagy falu fölé valami egészen külön
leges légkört, amire eddig sehol a világon példa 
nem volt. A sport azonban nem itt, hanem a 
trénlngpályákon mutatja meg igazi arcát. A kü
lönböző berlini pályákon kell lesbeállnl annak, 
aki olimpiai tréninget akar látni. A döberitzi 
pálya Inkább a gyülekezés és az ismerkedés he
lye. Ezen a pályán nyüzsög az egész falu népe,

de komoly tréningről itt szó sincs, legföljebb a 
hajnali órákban, amikor a nap felkel és akkor 
is csak a nap fial, a japánok állanak szorgos 
munkába.

Egymásután érkeznek az újak a világ minden 
részéből éa érdekes szokás, hogy

minden érkezői a falu népe óriási hahotá
val fogad.

A fogadás után az első nap programja az Is
merkedés. Különösen az esti órákban fokozódik 
egész a maximumig a falu lakóinak vidám jó
kedve. Mindenhonnan ének, zene hallatszik, a 
ebben az olaszok vezetnek, akik még a trénlng
pályákon is énekelve végzik munkájukat. Hogy 
a falu igazi Jellege megmaradjon,

as angolok kérésére a berlini állalkertből 
idetelcpltették as ÖMzes gólyákat

Sokáig tartott, amíg ez a különös angol szenti- 
mentalizinus meggyőzte a rendezőket arról, 
hogy az olimpiai faluban a gólyáknak Is helyet 
kell szorítani. De végül is itt vanak, as angolok 
határtalan örömére.

Látogatás a Testnevelési Főiskolán

Futballisták, akik birkóznak, 
birkózók, akik futballoznak

OPATA: Meglepetést csinálunk!
KÁRPÁTI: Világbajnokság nélkül nem jövünk haza!

A mamut-létra artistába
a maratoni fűtők felett

Az összes felvételi trükkök között talán a 
legérdekesebb és legveszedelmesebb az, amit a 
maratónl futók versenyén alkalmaznak. Az út
vonal legnagyobb része a hires Avus-autópályán 
vezet keresztül. 42 kilométerből az Avusra 17 
Jut. Itt követi az autó a versenyzőket. A fásí
tott területen azonban nem lenne áttekinthető 
az egész versenyzögárda s ezért a felvevögépet

a magasba kellett küldeni.
A autóra » méter magas mamut-létrát 
építettek, amelynek a végére odakötözik az 

operatőrt.
Az öt emelet magasságban a f-lókat állandóan 
szemmel tarthatja a lencse és igy az izgalmas 
verseny minden fázisát megörökítheti.

Különös életbiztosítás:
a díjtétel egy — kötél

A futók versenyének megörökítése különös 
trükkel sikerült. A futópályák mellett síneket 
építettek, amelyeken a futókkal pontosan egy- 
vonalban száguld majd a pneumatikus kereke 
ken az operatőr és gépe. Azokat a versenyeket, 
amelyeket nem lehetett sínen kisérni, motor 
kerékpáron követik. Ezek a legveszélyesebb 
felvételek.

As életbiztosításra különös díjtétel vant 
egy kötéllel biztosítják be magukat a ha

lállal kacérkodó felvételvezetők.
A motor oldalkocsijának külső részéhez kötöz 
telik magukat gépestől együtt s igy rohannak 
például a lovasversenyek résztvevőinek nyomá 
hnn. Hasonlóan nagy veszély környékezi őket 
a vltorlaversenveken Itt viszont a kisérő moto

Olimpiai lázban égünk. A tűz hőfokát hevíti 
a perzselő kánikula. Féltő aggodalmunk ön
kéntelenül is képzettársulásba olvad:

— Csak ebből az égésből nehogy „leégés" le
gyen ... Valamennyi sportág reprezentánsai 
útra készen. A futballisták és a birkózók a 
Testnevelési Főiskolán üdülnek és végzik az 
utolsó „tréningfésüléseket". Vasárnap délben 
meglátogattuk mindkét különítményt. A fut
ballistákra könnyű rátalálni, Irány: ahonnan a 
nóta fuj. Éppen ebédutáni sziesztájukat tartják. 
Főparancsnokuk és trénerük az egykori nagy 
MTK-csatár, Opata Zoli ugy örül a látogató- 
sunknak. mintha az amerikai nagybácsija ér
kezett volna meg. Áradozva, lelkendezve beszél.

— Tiz nap óta vagyunk a T. F. lakói - 
kezdto Opata — a társaság zöme ekkor vonult 
be, a többiek pótlólag, apránként. Kállai pedig 
Bécsböl egeynesen ideköltözik. Rendszeres 
munkát végzünk. Megtanultak a fiuk kézilab
dázói Is.

— Csak aztán a bekkek nehogy Berlinben 
kézilabdának nézzék a futballt — Jegyzi meg 
egy atlétavezér.

— A városba senklsem mehet — folytatja 
Opala a diskurzust — de nem is kívánkozik 
senki. Teljes elzárkózottságban,

valósággal ízérzetért életmódban éltlak.
A fiuk tudatában vannak a reájuk váró nagy 
feladatnak és fegyelmezetten készülnek Ber
linre. Nincs semmi baj, az egész keret kitűnő 
kondícióban várja az utazást. Csak Kállai meg 
ne sérüljön az Austria meccsen, akkor egészen 
komolv játékerőt fogunk képviselni. A vidékie
ket nagyon rossz kondícióban kaptam kérhet, 
azonban most már valamennyien magukra 
szedlek néhány kilót. Pompás hely ez a Test
nevelés! Főiskola. A legmodernebb kellékek áll

nak rendelkezésünkre és azonkívül, hogy ki
vontuk magunkat a város zajából, a játékosok 
idegei teljesen megpihentek. Nagyszerű koszt, 
fürdőzés, masszázs és higiénia Javítja a kondl- 
iót. Érdekes, hogy a fiuk az ugyancsak itt ven
dégeskedő birkózókkal nagyszerűen megbarát
koztak és sokat birkóznak is. A birkózó olim
pikonjaink pedig állandó látogatót a futballtré- 
nlngeknek és közöttük nem egv tehetséget fe
deztem fel már. A hangulat bizakodó. Ugy ér
zem, hogy olyan

sötét csapat vagyunk,
mint teszem fel az egyiptomiak voltak a párisi 
olimpia elölt.

Opata Zoli ezután bevezet minket a játéko
sok főhadiszállására, három szobában van el
helyezve a keret.

— Nagyon örülök, — fejezte be Opata, — 
hogy a közvélemény és a sajtó Ilyen pesszi
mista. Búcsúról csak egyet mondhatok:

keltemen meglepetést ealnálnnkt
Majd a tizenhét Játékos rázendít at általak' 

komponált nótára:
„Zoli bácsi volt egykor a 
Futballista fő-plás, 
Be nekünk csak tejet ad már, 
Mert ő a fő olimpiáé, 
Seje-hufa-hajf"

A birkózók csoportja Kárpáti Európabajnok 
és Matúra tréner vezetésével az emeleti helyi
ségben tanyázik A lakosztályokban vig gramo- 
fonzene szól, Kárpátit könyvek között gör
nyedve találjuk:

— Egészségtant tanulmányozok, mert
fontos a kalória, tudnánk kelt, hogy mit 

együnk és mit ne.
Itt van a teljes csapat, tizenkét versenyzővel,
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A legfrissebb képek a berlini sporthadgyakorlatokrcl

Csik rettegett ellenfele. Ynslin. a lanán vizlfejcdeleni, csaknem szünet nélkül 
treníroz. IIontItársal még a vízből Is filmezik a csodauszó minden mozdulatát.

Ezen n gyönyörű helyen igen kellemesen érez 
riik rangunkat, mindenki duzzad az egészségtől, 
idegzetünk még soha nem volt ilyen jó, testileg 
lelkileg kipihenve, nz erőnk teljében utazunk 
Berlinbe Rendszeres életet élünk, gimnisztika, 
futás, szabadtéri játékok vannak programon s 
a fiuk nagyon megkedvelték a futballt, úgyhogy 
n birkózás után ma ez a legkedvesebb szórako
zásuk. A masszőr is naponta legyűr ja a fiukat, 
sajnos, hogy nem jön ki velünk Berlinbe, na 
gyón nélkülözni fogjuk. Feltétlenül szükségünk 
lenne azonban Vagra Bélára, az Ő tekintélyt*  n 
pontozóhirák esetleges kilengéseinél nagyon 
nagy segítségünkre lenne. Ami az. esélyeket 
illeti, Zombori. Virág és Tóth ugv eddigi ered
ményeiknél. mint pedig rutinjuknál fogva világ
bajnokok is lehetnek. De valamennyiünktől he
lyezést várok. Az én súlycsoportomban a finn 
Pihjnlamiiki és az amerikai String ilarley világ
klasszist képviselnek, de én se vagyok ijedős 
legény és szívbajom sin s. Majd megmutatom 
nekik . . Csak annyit mondok, hogy

világbajnokság nélkül nem jövünk hazai

Randevú — Japán írással
Az olimpiai fulU egyik lakóházának érdekes

sége nz a néhánysoros érdekes japán irás, ami
nek tartalma sokáig okozott fejtörést a falu 
japán Írást nem értő vendégnllétáinak. Hosszas 
nyomozás után kiderüli, hogy az egyik japán 
aléltj ezzel nz írással adott — randevút. El
felejtette megmondani, hogy kitől s ezért lesbe
álltak a minden hájjal megkent, vidám atléták 
és lesték, hogy a Nap fiának melyik mandula 
szemű hölgy az ideálja. Nagy volt a csodálko
zás, amikor kiderült, hogv a randevú nem 
hölgynek, hanem az egyik férfikollégának szóit.

A „tuskólábu" délafrikai
és az ausztrál „szöcskeember" tréning
titkokról beszél a Hétfői Naplónak

Berlin, julius 20.
Az északiak, nz amerikaiak és a középeuró- 

pai olimpikonok f< llélcgzenek, ha egy kicsit le
hűl a levegő. De ilyesmiről pór nap óin szó 
sincs Árnyékban 31 fokot mulat a hőmérő. 
Kik azok az olimpikonok, akiknek csemege at 
a kánikulát Természetesen a délafrikaiak és nz 
ausztráliaiak. Meglátogattuk őket. Ki az ausztrá
liaiak sztárja*  Természetesen M cicái/ hármas
ugró, akitől győzelmet, de helyezést feltétlenül 
várnak Metcnlf nem rokona Metcalfenak. nz 
U. S. A. világhírű néger sprinterének. Neve 
'égén nincs ,c“ betű, mint a négernek. És 
nem is olyan sztár, mint a feketebőrü atléta. 
Most treníroz. De hogyan!

Néhány méterrel arrébb az ausztráliai magas 
ugró treníroz. 191 centimétert mulat n léc. Úgy 
'eszi ezt n magasságot, mintha 100 lenne! Meg 
kérdezzük Metculfot, hogv kitől fél legjobban. 
Ilaláioroltnn mondja

— Honfitársamtól. Dickinsontál.
Kimegyünk n «l« (afrikaihoz Itt elcsípjük John 

X'ictort. a trénerüket Jolin Victor neve nem 
ismeretlen' 1912-ben helyezést ért cl Stockholm
ban a KUO méteres síkfutásban

— Persze Colemanra kiváncsit
— Igen.
— Ka, megmutatom. — mondja a tréner
És már megyünk Is egy alacsony, crőg fialni 

emberhez Vastag. erős és nagy lábai 'annak

Az olimpiui falu legvidámabb lakói 
sog, amerre járnak. Az olimpia valóban az

Ez Nalnl szülöttje, Colemnn. A maratoni futás 
egyik favorit ja. Legutolsó maratoni tréningi 
ideje 9 óra és 3? perc volt Afrikában.

A tréner int és Colemnn futni kezd. Kezei 
mintha oda lennének ragasztva a törzséhez. 
Félóra múlva visszajön és igy szó):

— Jó volt!
— Milyen a treningmódszere?
— Mindennap félórát mezítláb is futok. Be

mek az útvonal Avus-része. (Az Avuson vannak 
az autóversenyek is.)

— Kik lesznek legnagyobb ellenfelei*
— Honfitársam, Cdbson, azután Zabala, Olíva, 

Farias és főként a japánok.
Tehát a japánok nemcsak az úszásban, ha

nem n maratoni futásban is félelmetesek. Még 
jó, hogy vizipólóban és vívásban nem favori
tok. mert akkor ránk, magyarokra nézve is ve
szélyesek lennének Elég, ha az úszásban kell 
tőlük félnünk. Megkérdezem n délnfrikai 
ti énért:

— Atlétáik milyenek*
— Lavery kitűnő. .X’eki nem én vagyok a 

trénere, hanem Tisdall, akt Írországnak olim 
piai aranyérmet szerzett akadályfutásban. La 
very az ő irányítása mellett 1Í.5-ŐI fut.

Elbúcsúzunk. A nap kegyetlenül süt. De ezek 
a délafrikaiak fel sem veszik. I gy érzik magú 
kát. mint mi, mikor pompás májusi szellő fül 

I dogál.
F. G.

Technikai szenzációs 
jégpálya a kánikulában!

Berlin, julius 2A.
A legnagvobb csöndben óriási attrakciót ké

szítenek elő Berlinben. Olyan attrakciót, ami
lyen még olimpián nem szerepelt: a téli olim
pia üdvözölni fogja a nyári olimpiát. Garmisch- 
Partenkirchen több győztese bemutatja .tudá
sát a berlini sportpalótában, ahol

a műjégpályát megnagyobbították
és az olimpiai napokon a versenyszámok bef- 
jezése után Ernst Paycr, Ceccilia Colledg, Kari 
Selüifer és a többi jégnagyság fog szerepelni. 
Jégpálya a kánikulában!

Az olimpiai játékok rendezőbizottsága elölt 
nagy feltűnést keltett ez az újítás és lehetsé
ges, hogy o következő olimpián már a téli 
sportszámok nagy részét is nyáron fogják meg
vívni.

Napfénnyel és nagyítóval 
gyújtják meg a szent 

tüzet
Az olimpiai láz fogta cl egész Berlint! A kis 

falun és a stadionon kivül is egész Berlin te
rületén megtalálható a jellegzetes öl karika: 
étlapon, ingen, cigarettadobozon, ötvenhárom 
nemzet címeres lobogója várja, hogy fiai meg
érkeztével felkerüljön az árbócrudra. A berlini 
Lustgartenben ácsolják már a tribünöket, hogy 
a kertben elterülő múzeum kupolájában

a napfénnyel és nagyítóval meggyujtott 
fáklyát

itt felmutassák és innen vigyék az Unter den 
Lindencn keresztül a Stadionba, ahol ezzel 
gyújtják meg az olimpiai szent tüzet. Az Un
ter den Linden

ősrégi hársfáit kiásták
és helyüket tizenötméteres zászlófal foglalta 
cl. A fákon a városok jellegzetes festményei, 
a házakon zöld füzérek s a Stadion bejáratá
nál ötvenhárom résztvevő nemzet lobogója 
várja a lustgarteni fáklyát.

Selyemfátyolt kapott 
a mikrofon

óriási rádiótorony emelkedik a stadionban, 
ahonnan a szpíkerek figyelik és mikrofonba 
mondják az eseményeket. De nemcsak ezen az 

az olasz női atléták. Tánc, zene, ének har- 
if ju testek ünnepe ...

egy helyen, hanem a pálya minden részén 
valóságos gombamódra nőnek az újabb és 
újabb rádióállomások. Nagy gondot okozott 
egy ideig .hogy a szeles időjárás mialt a mikro, 
ionban keletkező suhogást hogyan küszöböljék 
ki. Végre is

a „szemérmes" mikrofon trükkjét 
eszelték ki: a hangdobozt vékony selyemfátyol
lal borítják le s ezzel eltüntetik a szél minden 
zaját. Mór abból is főpróbát tartottak, éspedig 
zuhany alatt, hogy esőben hogyan végezzék a 
riporterek a bemondásokat. Ezen a legrégibb 
szerszámmal segiteltek, mellre erősíthető eser
nyőt és közben hordozható mikrofont kap min
den szpíker. Itt említjük meg, hogy a közvetítő, 
sek legnagyobb része viaszlemezről fog futni a 
világ minden részébe.

Rekord
— a ruzsfogyasztásban
Ki hinné, hogy a világhírnévre törő női olim- 

pikonok nemcsak a sporttal törődnek, hanem a 
tükörrel is. A német statisztikusok máris ősz- 
szeállitottúk a tükör-statisztikát és kimutatlak 
hogy a kínaiaktól az amerikai hölgyeken ke
resztül egészen a chilei nőkig máris többezer 
óra számolható össze, amit a tükör előtt töltőt- 
lek. Az ajakpirosiló ruzsfogyasztásban rekordot 
teremtett az olimpiai falu:

négyszáz kilóra
becsülik az eddig elfogyasztott szépilőszereket.

Amerika szemefénye: 
Lindy ezredes az olimpián

Vasárnap már szinte hullámokban ömlött az 
Anhalter és a Potsdamer Bahnhofon a világ 
minden részéből a kiküldöttek serege. Valósá
gos bábeli zűrzavar kavarja fel Berlin utcáit, 
ahol népviseletben, zászlók alatt vonulnak a 
városháza felé a vendégek. Ez ma a világ köz- 
pontja.

Megkülönböztetett nagy tisztelet fogadta Ame
rika szemefényél: Lindy ezredest, Lindhbcrget 
és feleségét. Már kcresztiil-kasul járták az ősz- 
szes sporttelepeket, valamint a repülőtereket is.

Nincs baj a koszttal!
Nagy’ aggodalommal várták a világ minden 

részében a szakemberek a berlini étkezéssel 
kapcsolatos zavarokat. Azt hitték, hogy nem 
készültek fel kellően a különböző nemzeti éte
lek készítésére. Dehát ebben alaposan csalód- 
tak, mert már hónapokkal előbb szakácskon
gresszus volt, amelyen a világ minden országá
nak legjobb szakácsait vendégül látták. Ezek 
aztán megtanitották a német szakácsokat az 
összes specialitásokra. Jellemző, hogy ma már 
Berlinben is tökéletes paprikáscsirkét és gulyás
levest kapni. A jó felkészülés meglátszik abból 
is, hogy eddig egyetlen gyomorrontás sem for
dult elő.

Na történt ■ ■.
Vasárnap reggel féltiz órakor indult el s 

Keleti pályaudvarról az olimpikonok első cso
portja. Kelemen Kornél dr., az OTT elnöke, 
Prém Lóránt dr. főtitkár és Tatár István, az 
olimpiai magyar tábor parancsnoka vezetésével 
helyezkedtek el az olimpikonok a gyorsvonat 
fülkéiben Még pedig kilenc céllövö, öt lovas- 
pólózó, három modern pentatlonista, azonkívül 
két kisérő, két vívó zsűritag, egy orvos és egv 
szakács. A különítmény a kora délutáni órák
ban érkezett meg Bécsbe, ahol megtekintették 
az Újpest—Austria Középeurópai Kupa-mérkő
zést, majd este Münchenen keresztül folytatták 
Htjukat Berlin felé, ahova hétfőn délben érkez
nek meg.

A bokszolók tíztagú csoportja vasárnap regi 
gél a Testnevelési Főiskolán lévő hadiszállásá
ról elutazott Málraszőllősre, ahol egy üdülőben 
csendben folytatják előkészületeiket. A magas
lati levegő minden bizonnyal jót fog tenni az 
ökölvívóknak. Ez a csoport már nem is tér 
vissza Budapestre, hanem Mátraszőllösről csat
lakozik a birkózók kolóniájához.
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Tarka olimpiai híradó
Grünautól « Stadionig 

forr, kavarog Berlin olim
piai élete. Kezdjük el 
Grünauval. Mindenütt Iá 
zas munka, a nagytribün 
már készen All. Hatezer 
ülőhely van benne. A tri 
bÜn előtt tizenötezer néző 
számára állóhely. A cél
nál hivatalos célfotogra-

■fus lesz, úgyhogy nemcsak a szem és a stopper
óra, meg a célbíró, hanem a célfénykép is mu
tatja, hogy milyen sorrendben eveztek be a ver
senyzők.

Stadtbahnon menyünk be Grünauból a vá
rosba. A hatalmas utat 12 perc alatt testi meg 
az expresszsebességü vasút. Leszóltunk a Fried- 
rich-strassei megállónál is már ott (i vagyunk 
az Unter den Lindenen. Oszlopok diszitik az 
utcát, minden oszlopon kóralaku tájkép. Egy- 
egy német város legszebb részének látképe. 
Berlin már csábítja at olimpia látogatóit Né
metország egyéb részeire. Négyszázötvenhárom 
ilyen városkép disziti Berlin utcáit. Egy-egy 
ilyen képnek egy méter hatvan centi az átmé
rője. A városházától a stadionig vezető utat 
girlandok és ilyen festmények diszitik. A Bran
denburgét Tornál két szobor áll a Pariser-platz 
kellős közepén. Két klasszikus olimpikon hatal
mas szobra. Négy-négy méter mindegyik.

Egy helyen, a városkép helyén, olimpiai sta
tisztika áll az oszlopon. Hatalmas tömeg nézi a 
Németország győzelmeit szemléltető statisztikát. 
Ez áll a kUralaku statisztikai táblán:

Athén, 1896. 6 arany, 1 ezüst, 2 bronzérem. 
Pária, 1900. 2 arany, 0 ezüst, 1 bronz. St. Louis, 
1904. 2 arany, 8 ezüst, 8 bronz. London, 1908. 
2 arany, 2 ezüst, 3 bronz. Stockholm, 1012. 
fi arany, 13 ezüst, 6 bronz. Amszterdam, 1928. 
11 arany, 11 ezüst, 19 bronz. Los Angeles, 1932. 
4 arany, 13 ezüst, 8 bronz.

Vájjon mennyi lesz Berlinben?

A Maurer-strasse és Lcipzlger-strasse sarkán 
vagyunk. Itt van a postaügyi minisztérium. Be
megyünk. Lampel miniszteri tanácsos kérdé
seinkre a következőket válaszolja:

— Az olimpiai táviró- és telefonszolgálat tö
kéletes lesz. Berlinnek 1200 távolsági telefon
vonala van. Hetven uj vonalat is lefektettünk. 
Négyezer uj alkalmazottat állítottunk be az 
olimpiára. Ezenkívül száz postaautó és száz 
motorkerékpár teljesít szolgálatot. 25 távolba
látó készüléket bocsát az olimpia rendelkezé
sére a posta. Az olimpiai postaszolgálat során 
13 uj postahivatalt állítunk fel, kilencven fel
vevőhellyel. Hét képtáviró fog működni, ezen
kívül 216 telefonfülkét állítottunk fel, függetle
nül a sajtószolgálattól, a közönség részére. 
Berlin megmutatja, hogy a technika városa.

Itt vagyunk a Reichssportfelden. Még külön 
engedéllyel bementünk a Frauenheimbe, ahova 
az olimpia ide/e alatt férfinek tilos a bemenet. 
Itt élnek, laknak, pihennek az olimpikon-nők. 
A női olimpiai falu több részből áll, a legszebb 
az „Annalielm". Beszélünk Frau von Wangen- 
heinnel, a háziasszonnyal, aki elmondja, hogy 
a hölgyek tréningen vannak.

Itt látjuk Dorry Caltert, a kiváló ausztrállal 
atlétanőt, akt ezen a napon nem treníroz. Alkal
munk volt Anny Kappal, a kiváló német mü- 
ugróbajnoknővel beszélni, aki bízik benne, hogy 
arany, vagy ezüst érmet nyer. Csupa izom ez a 
nő. nem jó lenne egy pofont kapni tőle. Mintha 
Max Schmelinget látnánk —• nőben.

Jó hosszú ut vezet ál as uszőstadlonba. A 
kis medencében ausztrállal nők treníroznak. 
Amikor kimásznak a medencéből, akkor látjuk, 
hogy a lábuk Össze van kötözve, hogy a tréning 
során csak karmozdulalot tehessenek.

Visszamegyünk a városba, a vendéglők négy
öt nyelven hirdetik főztjeiket. Már berendez
kedtek az idegenforgalomra. Az árak elég ma
gasak, egy-egy ebéd ára két márka körül mo
zog. Csak az Aschlnger-bflffék olcsók, ott mór 
40 pfennigért jő lehet lakni „Löffelerbsten"-el, 
ami horsófőtelékből és nagy darab szalonnából, 
vagy kolbászból áll.

A kapukon bútorozott szobákat hirdetnek. 
Kiváncsiak vagyunk, hogy mennyibe kerül az 
olimpia tartama alatt. A lakáskiadó nő első 
kérdése az, hogy voltunk-e már az olimpiai 
lakásirodában, mert szobái csak az iroda utján 
szabad kiadni

F. G.

Nlcht störenl Ne pás déranger! Dórit disturyl 
Ez a háromnyelvű felszólítás kéri mindenfelé 
— a lapokban, a házak falain és az olimpiai 
faluban — nz embereket, hogy né zavarják az 
olimpikonok álmát, akiknek az egésznapi tré
ning után nyugodt pihenésre van szükségük.

.4 német hatóságok hivatalos utón szabályoz
ták a különböző épületek fellobogózását. A bi
rodalmi főváros nyilvános épületeire július 
ÍD től, szerdától kezdve húzzák jel a zászlókat. 
Ezekéti a helyeken a birodalmi és nemteti lo
bogón kívül az olimpiai zászlót és a játékokban 
résztvevő nemzetek zászlóit is alkalmazni kell. 
Az utóbbiaknál első helyre Görögország színei
nek kell kerülniük, a többi résztvevő országo
kat pedig ábécé sorrendben helyezik el. Német
ország, mint vendéglátó — utolsó helyre kerül.

Reggelire rizs- vagy bablevest kapnok olim
pikonjaink, — nyilatkozik dr. T. K. Amako, a 
japánok olimpiai orvosa. —- Minden este 43 
fokos forró fürdőt vesznek, 10 órakor könyör
telenül le kell feküdniük.

Paavo Nurml, háromszoros olimpiai győző, 
mint díszvendég Berlinbe érkezett és állandó 
figyelemmel kiséri honfitársainak tréningjót.

A japánok végre több vereség titán vizipóló- 
OUőtelmel is arattak Németországban. Spandati 
csapatát, amelytől egy alkalommal már 5.i 
arányban kikaptak, 1:1-rt legyőzték.

375 szalmakalap
tartja izgalomban Berlint

Berlin, julius 26.
Az olimpia rettegett hőseit, az amerikai ver

senyzőket két teljes különvonat hozta Ham
burgból Berlinbe. 375 olimpikon és 11. hiva
talos kisérő szállt ki a berlini pályaudvaron a 
fogadásukra ősszesereglett százezer főnyi tö
meg nagy ovációja közepette. Az első benyo
más az, hogy valamennyi vidám, mosolygós
képű fiú egyforma sárga szalmakalapot visel. 
A második benyomás, hogy az egész társaság 
egyetlen nngy mosolygás.

375 szalmakalap érkezett Berlinbe és 375 
„Keep -«milLng“-plakát.

A 4 x 100-as olimpiai stafétánk 
már tud váltani

A BEAC pályán a japán-magyar kézilabda
mérkőzés elölt és annak félidejébn a 4X100 
méteres olimpiai stafétánk próbafutásokat ren
dezett. Az érdekes atlétikai eseménynek csuk 
nagyon kevés nézője akadt. Az A-stajéta igy 
állt fel: Gerő, Gyenes, Kovács, Sir. A B-staféta: 
Minai, Pajzs, Forgács, Nagy. A C-együttes: Hol
tai, GÖrkói, Polgár, Zsitvai. Az indításnál pisz
toly nincs és igy tapsra akarják a staféta tag
jait útnak indítani. Már a startlyukba guggol
nak a futók, amikor lelkendezve fut valaki egy 
startrevolverrel, ugy hogy most már megvan 
a hivatalos jelleg is. Gerő kifogástalanul futott, 
a váltása is sikerült Gyenessel, aki viszont las
san indult és csak nehezn jött „schwungba",
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Örökös eltiltás fenyegeti
Sárosi Gyurkát,
ha felmondást ügyét nem a szövetségben, 
banem a polgári bíróságon akarná elintézni

Polgár átvételéről szó sincs! — 
mondja a Phöbus elnöke

Az utóbbi évtized leg
nagyobb futballszenzá- 
ciója robbant ki; a legen
dás Ferencváros csapatá
nak négy oszlopos tagja,

Sárost dr., Lázár, 
Kemény és Polgár 
• szövetség utján 
felmondott az egye

sületének.
Polgárral kapcsolatban 
azonnal kipattant, hogy 

a Phöbus játékosa akar lenni, mig a többiek 
elhatározását azzal indokolták, hogy a Ferenc
város állást Ígért a számukra és ezt mindmáig 
nem tudta teljesíteni. Fokozta a megdöbbenést 
az is, hogy híre járt Sárosi dr. érdekes elhatá
rozásának:

nem Ismert a munkaadó és munkavállaló 
közötti s Iszonyban a szövetség hatásköréi, 
hanem azt a munkaügyi polgári bíróság 
kizárólagos elbírálása alá kívánja bocsá

tani.
A futball társadalma ezekkel a hírekkel volt 
tele és feszülten figyeli az eseményeket.

A Hétfői Napló munkatársa elsősorban is a 
legpozitivabb nyomot követte és Polgár-nak a 
Phöbus felé tett — állítólagos — ajánlkozását 
nyomozta le. Felkerestük

Barna Sándort,
a Phöbus elnökét, akinek korrekt, sportszerű 
felfogása évtizedek óta példaként áll a futball
társadalom előtt. Barna elnök a következőket 
mondotta:

— Egyetlen szó sem Igaz, hogy Polgár 
a Phöbus részére ajánlatot tett volna, vagy 
az egyletem a legcsekélyebb mértékben Is 
a megszerzésére törekedett volna. A Fe
rencváros és Phöbus között oly teljes a 
barátság, hogy az egyletek vezetőségének 
előzetes megállapodása nélkül egymás já
tékosaival soha, semmiféle tárgyalást nem 
kezdünk. Ez az Igazság most Is. Egyébként

— A legteljesebb anarchia fenyegeti a futballt, ha megengedik, hogy játékos, vagy játé
kosok egyszerű felmondás nyomán elhagyhatják egyletüket. Ha ez csak egyszer is bekövet
kezik akkor minden évben az összes klubok hasonló sors elé néznek. A drága pénzen meg
vett játékos nki egyébként a vételárból részesedik, évenként adná el magát es ezzel lehetet
lenné tenné’az egyesület szilárd, tervszerű vezetését. Minden országban korlátozás áll fenn n 
játékosok évenkénti vándorlásának megakadólyozására. Anglióbnn pontosan azonos a helyzet 
a miénkkel Ausztriában a várakozási Idő jóval kisebb, mindössze fél év, ezzel szemben vi
szont a lelópésl- és váltságdíjak éppen ezért sokkal kisebbek, mint nálunk.

Tudomásom szerint Sárosi dr. •sértődésekor 8000 pengő készpénat kapóik
Eít a hatalmas összeget nem azért adta a Ferencáros, hogy kél három évig futbalozzék csak 
a zöld-fehér színekben, hanem mindaddig, amig az egyesület igényt Űrt rá.

— Igen nagy tévedés ar is, hogy a játékos a felmerült vita esetében nem a szövetség 
szerveit, hanem a polgári bíróságot vehetné igénybe. Ha ezt megteszi, akkor

soha többé nem futballozhat.
A bíróság nem Is velzi figyelembe a panaszt, mert az MLSz szabályait a belügyminiszter 
jóváhagyta s annak alapján minden futballügyben az MLSz szervei döntenek — választott 
bíróságként kizárólagos joggal. Ezt a szerződés aláírásakor minden játékos elfogadta. Elfo
gadlak a ferencvárosi felmondók is. Tehát kötelező rájuk. A szövetségben elfogulatlan szak
emberek ülnek, akik eddig még mindig a futballista és nem as egyletek érdekelt tartottuk 
szem előtt. Senki sem panaszkodhat ebben a tekintetben. Más kérdés az, hogy

ml történjék akkor, ha például Sárnál dr. az annak Idején átvett 8000 pengői vissza
fizeti az egyletnek?

Minthogy erre még precedens nem volt, a döntés vitái.

A nagy feltűnést keltő sportvita tehát fenye 
gelően zajlik, de őszinte aggodalommal és 
együttérzéssel fordul mindenki a Ferencváros 
portája felé azzal a meggyöződéses óhajtással, 
hogy mielőbb sikerüljön ezt a nehéz Ügyet

Az amerikaiak első tréningjét valóságos tö
megostrom előzte meg. Mindenki látni akarta a, 
csodálatos tengerentúli atlétákat, különösen

Owvnaet, a Mobwrsaerüen széptMtü néger 
futóceodát.

De nem kisebb az érdeklődós, ami Torrance, 
Touns, Dunn és az amerikai vívók munkája 
felé fordul. Különösen a vivők érdekelnek 
minket, mert nem lehetetlen, hogy hosszú idők 
után először a magyar kard elveszíti uralkodó 
helyét az élen és a kard egyéni világbajnoksá
gok után amerikai lobogó szökken a magasba.

a váltása pedig Kováccsal egészen gyenge volt. 
Kovács szédületes irammal futott, Sirrel pom
pásan összejátszott, ugy hogy végeredményben 
az A-csapat 42.1 mp alatt ért célba, a C-csapat 
előtt, amely a B-csapatot a harmadik helyre 
szorította. Némi ellcnszél is volt, ami kedvezőt
lenül befolyásolta az eredményt.

Félórai pihenő után újból próbastafétát fut
tat a MASz vezérkara. Ezúttal Minay, Gyenes, 
Kovács, Sir összeállításban áll fel az A-staféta 
és 42.3 mp alatt szakította át a célszalagot. A 
B-csapatban feltűnően jól futott Nagy Géza 
MAC. Ez az eredmény sem elégített® ki a szak
értőket, mert újabb félórai pihenő után ismét 
próbaversenyt futtattak. Ez a próbaveríeny 

a legnagyobb megdöbbenéssel hallottam a 
négy játékos felmondásának hírét, amely
nek valódiságában még ma Is kételkedem. 
Lehetetlennek tartom ugyanis, ■ játékosok, 
akik csak hálásak lehetnek a klubjuk ed
digi gesztiólért, most egyszerre robbanás
szerűen zavarják meg a nyári pihenőt. 
Tudomásul kell venni minden magyar 
sportembernek, hogy a Ferencváros ■ ma
gyar futball egyik leghatalmasabb pillére. 
Aki ezt a pillért kikezdi, ellenálló erejét 
meggyengül, az olyan katasztrófát készít 
elő, mint amilyen a Rákóczi-uton kavart 
rémületet A Ferencváros összeomlása az 
egész magyar futballszervezet rombadőlé
sére vezet. Ezt ép ésszel, sport-lelMtemeret*  
tel megakadályozni egyaránt kötelessége 
mindenkinek. Nekem as a reményem, hogy 
— ha igazak lennének Is a baljós hírek 
minden félreértést el fog intézni az egye
sület, amelynek élén a legkiválóbb egyéni
ségek állanak.

Ezután Kenyers Árpád főtitkárt kerestük fel 
a szövetségben. 0 a következőket mondotta:

— A ferencvárosi játékosok felmondása való
ban megérkezett a szövetségbe. Momentán sem
miféle lépés nem történik, mert Fodor dr. el
utazott. így tehát nem felel meg a valóságnak 
az a híradás, hogy hétfőn már tárgyalást tűzött 
volna ki a szövetség az ügyben. A tárgyalás 
meglesz Róna, szövetségi egyesbiró előtt, de 
csak későbbi időpontban. A bíró első feladata 
as, hogy békés utón igyekezzék elintézni a*  
ügyet. Ha ez nem sikerülne, akkor az egyes 
játékosok „kapacitása" szerint egytől két évig 
terjedő játéktilalmat mond ki, ami azt jelenti, 
hogy a zárlat alá helyezett játékos sem itthon, 
sem külföldön labdába nem rúghat.

Végül a várható jogi bonyodalmakra való 
tekintettel egy szabálytudóst kerestünk fel. A 
kényes ügyre való tekintettel mereven elzárkó
zott nevének nyilvánosságrahoratala elől (nyi
latkozatának természete és szabatossága azon
ban akaratunkon kiufll leleplezi az inkognitót). 
A következő rendkívül érdekes nyilatkozatot 
kaptuk: 

nyugvópontra Juttatni. A Ferencváros o magyar 
sport értékes gyöngyszeme, kihullása a sorból 
a harmincéves futballépitmény teljes csődjén 
vezetne. Ettől pedig óvja meg a sors as amúgy 
is élet halál harcot folytató labdarúgásunkat. 

teljes sikerrel járt. A Minay—Pajzs—Kotrás*-*  
Sir összeállítású staféta 41.5 mp alatt futotta 
végig a távol.

A benfentesek körében feltűnést keltett ■■ 
ai tgen furcsa körülmény, hogy Pajzs be- 
állltúsival Kovács éa Sir futása javult fel 

erősen.
Olimpiai stafétánknak ez a jó ideje előrelátha
tólag elég ahhoz, hogy Berlinbe döntőbe kerül
jön.

Olimpiai kosárlabda 
főpróbája Budapesten

Az olimpiai bajnoki babérokra pályázó féleÍJ 
metes hírű japán kosárlabda-csapat nagy küz
delem után 33:28 pontaránnyal tudta maga alá 
gyűrni a közönség hangos biztatásával föllelke
sített és kitünően játszó magyar csapatot. A 
Japán együttes alakra nézve vegyes csapat. 
Hórlhorgas emberek és alacsony tipikus Japánok 
vannak a csapatban, sőt van olyan kél szem
üveges tagja, akikre az epés humora közönség 
ráfogta, hogy könyvelők. Az ollmpiftsz szem
pontjából az illetékesek a mérkőző s után le
szűrhetik azt a tanulságot, hogy a magyar csa
pat gyorsaság tekintetében még nagyon sok 
kívánnivalót hagy hátra. Szinte

szemetbántó volt a kontraszt gyorsaság te
kintetében a két csapat között.

A japánok minden akciója villámgyorsan, pilla
natok alatt ment végbe. Satározott fogyatékos
sággal válogatott kosárlabdacsapatunknak az, 
hogy nem pörgetett labdákkal dolgoznak s igy 
nagyon sok labdájuk lepattan a kosár széléről. 
A japán csapat különben nagyon jó benyomást 
tett és úri játék modorukért jinncpelte őket a 
közönség. A magyar csapatban megvolt a küz
deni tudás és a küzdeni akarás és a mérkőzés 
első félidejének első felében több Ízben vezetett 
is. Az első félidő második felében a japánok 
kerekedtek felül és villámgyors akciókkal 20:13 
arányú vezetésre tettek szert. A szünet után él
vezetes játék alakult ki és a játék ezen perió
dusának kellemes megleptése az, hogy /i magyar 
csapat tizenöt pontot szerzett a japán csapat 
tizenhárom pontjával szemben.

JAPÁN B-CSAPAT—MAGYARORSZÁG B- 
CSAPAT 41:15 (10:7)

A japán tartalékok fölényesen végeztek a 
lassú magyar tartalékcsapattal.

Remek trénlngvasárnap 
Berlinben

Berlinből Jelentiki Vasárnap rendkívül élénk' 
élet uralkodott • trénlngpályákon. Főleg ai 
amerikaiak vették ki a részüket a tréningekből. 
Rnbertson tréner stnrtpróbákat tartott éa német 
nyelven indította a futókat. Owens pompás, zök- 
kenésmentes, Médtilctcs startjai általános feltű
nést keltettek. Általános a vélemény, hogy 
Owens ujahb világrekorddal fog győzni. Az ola
szok közül Ilcccali és i^anzl dolgozott nngy szor
galommal. Az olimpiai uszóstadionban az ame
rikai inüugrók valóságos arlistnprodukclókat 
matattak be. Izland válogatott vlzlpólócsapata 
egy apandaul kombinálnál 9:1 (3:0) arányban 
kikapott. A japán vIzipólóCMpat pedig vasárnap 
Lipcsében a Stern Lciptlg csapatával 8:3 (0:2) 
arányban döntetlenül mérkőzött.

Szoborszép görög ifjút 
rekvirált Leni Rlefenstahl

Athénből Jelentik: Az olimpiai fáklyás sta
féta Indulása alkalmával a jelenlévő I>eni Rio- 
fensthal német filmmüvésznönek feltűnt egy 
fiatal görög atléta szoborszert: szépsége és film- 
rátermttsége. Felszólította, hogy kisérje el Ber
linbe, ahol a legszebb Jövő áll előtte. Az ifjú 
elfogadta az ajánlatot és a művésznő külön 
repülőgépével el is hagyta Athént. A német 
filmszinésznő az együttes Indulás előtt kije
lentette, hogy a szerződtetéssel csupán művészi 
szempontokról van sző. A művésznő nn»’v 
örömmel beszél felfedezéséről.

Belgrád felé lángol
az olimpiai staféta

A bolgárjugoszláv határon szombaton éjfél
kor rendkívül impozána volt az olimpiai fáklya 
átadási ünnepsége. Az utolsó tiz kilométert ko- 
romsötétségl>en, vad hegyek között tették meg 
a futók. A községek lakói a késő éjjeli órák 
ellenére is ezrével gyülekeztek az útvonal men
tén a bolgár és jugoszláv határőrök és tisztvi
selők barátságos beszélgetés közt várták a sta
féta megérkezését. Amikor a bolgár staféta 
utolsó tagja, egy fiatal százados befutott az 
égő fáklyával, a lelkes közönség ezrei hurrá és 
és zslufó-kiáltásokkal fogadták. Félórás ünnep
lés után a Jugoszláv staféta első tagja, egy 
kórházi főorvos átvette a fáklyát és elindult 
vele a sötét éjszakába. Vnsárnap délután Pora- 
csin városba érkezett a staféta, este 9 órakor 
pedig Kragujcváchan fogadták ünnepélyesen a 
fóklyavivő atlétát. Belgródban hétfőn délelőtt 
tiz órára érkezik a fáklyás staféta.

A magyar hölgy úszók 
győzelme Bécsben

Bécsből jelentik: A magyar hölgyuszők két
napos bécsi vendégszereplése 37:24 arányú 
győzelmünkkel végződött. A 100 méteren Har
sány! 1 p 12 4 mp-cel győzött. A 4x100 méterei 
staféta is elsőnek érkezett a célba 4 p 58 mp-es 
idővel, Ács a 100 méteren második lett, úgy
szintén másodiknak úszott be Hideg Kató a 200 
méteres mellúszásban 3 p 10 5 mp es Idővel és 
Fonyö Lívia is második lett a műugrásban 
52.88 ponttal.

GYŐZÖTT A III. KÉR. LENGYELORSZÁGBAN.
Pozenbő] Jelentik: A III. Kér. FC Lengyel

országban Itifáró csapata szombaton 4:1 (2:1) 
arányban győzött a Warta együttese ellen. Az 
óbudaiak várakozáson felül kitünően Ját
szottak.
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A bécsi futballmiivészet Izekre szedte 
és pihenőre küldte az összetört Újpestet

Tomboló sikerben, a futball minden ragyogását elővarázsolták SlndelaréR
ACSTRIA—UJI’EST 5:2 (1:1)

Kissé borús Időben várta a bécsi Stadionban 
80 000 főnvi közönség nz Austria—Újpest közép
európai kupamérkőzés „második félidejét". Az 
újpesti drukkerek százai kis nernzethzinü 
zászlócskái lobogtatva óriási ovációval várják 

lépő magvar lila-fehéreket. A bécsi 
udvarias tapssal köszönti a nagyszerű 
in lévő újpesti fiukat, dübörgő taps- 
fejlődik a közönség örömrivalgása, 

r Austria lép a porondra. Krist, pros- 
felállnak a csapatok. 

Andritz, Sesta — Adamek,

Jerusalem ősszjátéka után Stroh kicsalja kapu
jából Hórit és máris megvan az egyenlítés. 2:2. 
A gól után ismét az Újpest támad és Káliul 
összeütközik Zöhrerrel, mindketten a földre 
zuhannak, de rövid másfélpercnyi élesztgetés 

..............................  • ■ • -- - '• ■--*  aután elfoglalják helyüket. A 12. percnél tart 
játék, amikor

Sindelar tisztára játssza Jerusalemet, aki 
biztos eleganciával lövi be a bécsi illa-fehé

rek harmadik gólját. 3:2.
Hóri tehetetlennek bizonyult.

Az Újpest most fokozatosan visszaesik és az 
Austria nagy fölénybe kerül. A magyar fedezet-

AMIKOK MÉG MENT A JÁTÉK .

sor kezd aggasztóan kihagyni. A 15. percben 
Hóri a 16-oson kivül kifut Sindelar elé, akinek 
sikerül az újpesti kapust átjátszania, de a lö
vés pillanatában elosuszik, úgyhogy Futó Ide
jében tisztázza az újabb nagv gólveszélyt. Az 
Autsria teljesen a térfelébe szorítja az Újpestet. 
Az osztrák bekkek is a félvonalról küldözgetik 
vissza a hozzájuk ritkán és véletlenül jutott 
labdákat. A 20. percben esik a következő oszt
rák gól: Hóri ismét esztelenül fut ki Sindelar 
elé, akt nem veszti el lélekjelenlétét és ezúttal 
nem is hajlandó elcsúszni, hanem az újpesti 
kapus mellett gurítja be az üres hálóba az újabb 
gólt. 4:2. A magyar csapat most

teljesen összeomlik
és az Austria remek kombinativ játékában gyö
nyörködhetik a közönség. A 26. percben Szalui 
faultolja Sestát, ami miatt 30 méterről szabad
rúgáshoz jutnak a bécsiek. Stroh áll neki a 
labdának és

óriási bombát
küld az újpesti kapura, Hóri bámészkodva nézi 
az akadálytalanul hálóba süvítő lövést. 5:2. Az 
Austria ezután exhibition játékra törekszik, 
minden mozdulatukból látszik, hogy további 
gólt nem akarnak lőni. Pedig az újpesti véde
lem most már alig áll a lábán, a fedezetsor is 
teljesen elkészült az erejével, ugy hogy tétle-

nül, kifulladva lézengnek a pályán. Az Austria 
csatársora most a futball minden szellemessé, 
gét pályára vetíti, a legremekebb iskolajáték 
gyönyöködésében van része a publikumnak 
amely szinte félpercenként tapsvihaiban tör ki 
a mngas futballélvezct láttán. Az újpesti játé
kosok teljesen megadják magukat sorsuknak és 
minden ambíció, minden ellenállás és akarat, 
kifejtés nélkül valóságos álló bábokká degra- 
dálódnak. A bécsi csodacsapat szinte szipor- 
kázza az ellenfél hiányában az ötletei Viertl 
egy hatalmas bombát küld Hóri felé, aki ezút
tal sikerrel csípi el a labdát. Most Sesta előre 
megy, mert elégedetlen a „kis" gólarányu gyft. 
zelcmmel és minden körülmények közt gólt 
akar rúgni. A többiek mosolygás és nevetés 
közben alkalmat is adnak Sestának, azonban 
az énekművész birkózó a tudomány emez ágá- 
bán nem bizonyul mesternek. Vierll több alka
lommal ugy száguld keresztül Futón és Sfern- 
bergen, mintha valamelyik Rákóczi-uti átjáró- 
házon sétálna át. Az utolsó percekben várat- 
lanul lábrakap az újpesti legénység és Pusztai
nak sikerült egy komért kierőszakolnia, majd 
Vinczének egy lövését Zöhrer védi. Ezzel vége 
is a magyar csapatok középeurópai kupa sze
replésének.

Az Újpest az első félidőben egyenlő ellenfél
nek bizonyult, ekkor a fedezetsora és védelme 
még jól állt a lábán. Szünet után az Austria 
egészen magas formára futott fel és ezt a szel- 
lemes technikázást az Újpest védelme nem 
tudta parírozni, minden trükknek bedőltek. A 
csatársorban Kállainak egyetlen elgondolása 
sem sikerült, a többiek is formán alul játszot
tak, Az Austria csatársora ellenben a legragyo- 
qóbb bécsi iskolát is még tündöklőbbé vará
zsolta ezúttal. Igaz viszont, hogy könnyű dolga 
voltl

Döntőben a Sparta és az Austria

Káliul okos mozdulattal szívja magára a bécsi védőket, Zsengellér átkanyarodik és menthe
tetlen a gól — nz első, nini után még egy magyar jött, no meg öt osztrák.a gól — nz első, ami után inég egy mng.vnr jött, no meg "öt osztrák. 

(Copyright by Hétfői Napló. — Sittem Horváth.)

SPARTA—AMBROSIANA 8:2 (1:1)
A Sparta-pályán harmincezer néző elölt ját

szották le a középdöntő második mérkőzését- 
Ez a mérkőzés a hatalmas formában lévő cseh
szlovák bajnokcsapat megérdemelt győzelmé
vel végződött. A vezető gólt a 7. percben az 
ágyuslábu Braine szerezte meg. Gól után a 
Sparta kissé lefékezett s igy az olasz tanknak, 

I Meazzának a 15. percben sikerült kiegyenli-

tenie. Szünet után a 13. percben Zajicsek 11-es- 
bői vezetéshez jutattja a Spartát. Az olaszok 
továbbra is lelkesedéssel támadnak, mintha még 
elkerülhetnék végzetüket. A lelkes támadások 
eredményt is hoznak és a 30. percben sikerül 
Trossinak kiegyenlítenie. A 39. percben dől el 
a mérkőzés Braine góljával.

Ezek szerint a KK-döntőjébe a Sparta és 
Austria, a momentán két legerősebb közép
európai csapat került.

Mock, Nausch — Riegler, Stroh, Sindelar, Jeru
salem, Vierll. Újpest: Hóri — Futó, Sternberg 
— Seres, Szűcs, Szalag — Pusztai, Vincze, Kál- 
lag, Zsengellér, Kocsis.

Enyhe szellő lengedez, amikor Sindelar elin
dít ja n labdát (10 perces Útjára. A bécsiek nap- 
pnl .szemben játszanak. Heves osztrák támadá
sok Sternberg és Futó szikii falún akadnak meg. 
Majd Pnszta/l’incze-koinblháció következik, 
Ncstn gorombán szereli n jobbösszekötöt, ami 
miatt szabad rúgás jár. Vincze lövését Zöhrer 
komorra öklözi ki.

Az újpesti fedez.ctsor remekül játszik, 
szinte tömi labdával a támadókat. Most Slnde
lar és Jerusalem összjáléka okoz nagy gondot 
Hórin.ik, aki kifut a kapujából és csak igy 
sikerül neki birtokba venni a labdát. Újabb 
újpesti támadás Vincze lövésével ér véget, 
amely azonban külső hálót ér. Gyors egymás
utánban váltakoznak a támadások,

■i Iram helyenként emberfeletti.
Most Hóri véd egy messziről jött Jerusalem- 
lövést, de nlig 10 másodperc múlva Zöhrcrnek 
van alkalma bebizonyítani csodás tehetségét 
Zsengellér lába nyomán. A tizedik percnél tart 
a J.it-’-k, amikor

Kállay italára Játssza Zscngcllért, aki 
Jobbra kanyarodva kifut és mintegy 10—15 
méterről éles bombát ereszt meg a bécsi 
kapura, amelyet Zöhrer csak érinteni tud, 

de kivédeni képtelen. 1:0).
A kis magyar kolónia óriási biztatása és öröm- 
rivalgása közt az újpesti csapat szárnyakat kap 
és tovább, szinte mindent elsöprően folytatja 
támadássorozatát.

Sajnos, az újpestieknek nincs szerencséjük.
Aés Kállai nagyszerű helyzeteiket éli le- 
goskedik. Majd az Austria mind erősebb ellen 
uffenzivál fejt ki, sikerül is neki percekig tartó 
erős fölényt kiharcolni, azonban Futó nagysze
rűen parírozza n veszélyes baloldali támadást. 
Kocsis cgv összecsapásnál megsérül, de sánti- 
k ilva is tovább játszik, Most egy heves osztrák 
támadást Seres a tizenhatos előtt készei üt le, 
Vierll 20 méterről felső kapulécre bombáz. 
Majd Sindelnrnak van egv jó helyzete, de Hóri 
nuiesk mgyességi:. I fogja ki a sarokba tartó 
labdát I rután Újpestnek vnn egy ötperces 
pe< hszériája, amikor is

0 8 remek gólhelyzet megy veszendőbe, 
nmiikivül Kocsis három méterről kapulécre lő, 
inaid a visszapattanó labdái Zsengellér szintén 
ji knpu torkából felső kapufának irányítja. 
Ön i i balszerencse! Végül Sestának sikerül a 
kritikus gólhclyzcllömoget elhárítania. A 32. 
pei<b.n Sindelar lövése hajszálnyira kerül 
kapu löt.. úgyszintén Riegler bombája is csak 
<. ntini. I. >. kk.-l süvít el a kapu felett. A 38. 
p. r< ben történik az egyenlítés:

Hleglcr hcndá.sa után Sindelar kapásból lő, 
llóii Jerusalem elé öklözi ki n labdát, aki 
négy méterről védhetctlcnUI Irányítja az 

alsó sarokbu. 1:1.
Az Ur . U vehemens támadásokat vetet, Kállai 
sz< p l.n.'e, Kocsis nagy helyzete Zöhrcrnek 
in.>.••..,s .'.n dókat okoznak. Zscngcllért pedig at 
uh - pillanatban nyomják el és Scsztának 
»ik< rul komért kierőszakolnia, amely után 
vége a félidőnek.

Szunei után az Újpest óriási erőt doh be az 
ehö percekben és teljesen a kapujához szegd 
az Alistriát, amely kétségbeesetten védekezik 
A bécsi ■ s.ip.ii azonban igy sem tudja elkerülni, 
hogy n 4. percben

cgv villámgyors és ügyes Szalui— Kocsis— 
Zsengellér-akció után mintegy 18 méterről 
Zsengellér lábáról a hálóba ne röppenjen 

n második ujpcall gól. 1:2.
Sajnos, az Austria rögtön válaszol, Sindelar és

Gróf 25 másodperccel javította meg 
a 800 méteres úszás rekordját

Győr, julius 26.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen

tése.) Vasárnap délután 4000 főnyi rekordkö- 
rönség gyűlt össze a győri városi uszodában, 
hogy szemtanúja legyen uszóolimpiásaink 
nagyszerű vetélkedésének. Tudvalévőén Csik, 
Lengyel, Abay-Nemes és Gróf napok óta Győ
rött tartózkodnak és ott tartják olimpiai elő
készületeiket. A vasárnapi verseny teljes siker
rel végződött, a 800 méteres bajnokságban 
Gróf és Lengyel óriási harcot vívott egymással 
és

Grófnak csaknem 25 másodperccel sikerült 
a régi rekordot túlszárnyalnia.

De Lengyel is lényegesen jobb időt úszott a 
régi rekordnál. Az eredmények a következők:

100 m. gyoruszds: Csik 58 mp. Csik egyedül 
úszta végig a távot és könnyedén, minden meg
erőltetés nélkül abszolválta ezt az értékes időt, 
amellyel Berlinben is helyet kérhet magának a 
legjobbak közt. Tekintve könnyed úszását és

kitűnő kondícióját, Berlinben lényegeden jobb 
időt várhatunk tőle reális körülmények között.

800 m. magyar bajnokság: Bajnok: Gróf 
Ödön 10 p. 16.4 mp. országos rekord! (Régi re
kord 10 p. 41 mp.) 2. Lengyel Árpád 10 p. 31 
mp. 3. Kuhinka 10 p. 58 mp. A startnál Len
gyel, Gróf, a tatabányai Angyal és Kuhinka 
sorrendben álltak fel az úszók. Azonnal öl
döklő iram kezdődött közöttük, amely egy pil
lanatig sem szűnt meg. A részidők a követke
zők voltak: 100 m: Lengyel 1 p. 08.4, 200 m: 
Lengyel és Gróf 2 p.25.8, 300 m: Gróf 3 p. 42 
mp, 400 m: Gróf 5 p. 01.6 mp, 500 m: Gróf 6 
p. 18.4 mp, országos rekordl Lengyel ideje itt 
6 p. 20 mp volt. 600 m: Gróf 7 p. 38 mp, 700 
m: Gróf 8 p. 57.4 mp.

200 ni. gyorsuszás: 1. Abay-Nemes 2 p. 20.4 
mp. 2. Kiss Zoltán 2 p. 22.8 mp.

Azonkívül több us-.ószám volt, amelyben a 
helyi nagyságok viaskodtak egymással.

Vlzlpóló: BEAC—Győri ETO 5:1 (2:1).
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VÍZSZINTES:
1. Bezúz. 8. Siettet. 

Gyanakvással rokon 
lajdoitság. IS. Amiatt. 
Az olasz pénzegység hiva
talos rövidítése. 17. Ma
gyar nólaénekesnő (Anna) 
lő. Tűzkő. 18. Festő — 
más nyelven. 20. Járom. 
21. örmény romváros. 22. 
Ódivatú felsőknbát. 24. 
Fordított mássalhangzó. 
25. Egyforma betűk. 
Palack, hordó van I 
27. Bódlt. 28. Itt 
Iphigenia. SÍ. Kézadás. 
kézfogás, 32. Erős, izmos. 
■U. Szemes termés. 34. Bi
zonyos gyümölccsel ké
szült. 33. Soka' beszél. 33. 
Japán játék. SS. 
mi napisten. 33. 
41. Biztatószó. 41. 
nemű, 43. Szerep a 
bclungok gyűrűje'1 
Wagner ciklusban.
Mértani fogalom. 41 
egyik földrész idegen 
ve 47. Ordít, üvölt. 
Mozi a Váci-utcában. 
Hunyadi egyik fényes 
dilctlének színhelye. 
Szociáldemokrata 
53. Talajfajla.

FÜGGŐLEGES:
1. A biztonságérzet hiá

nya. 3. Idei. 3. Góngy- 
súly. 4. Varrás közben te. 
szí az ember. 3. A biro
dalmi márka röv. 3. Irálv. 
7. Kertészige. 8 “ 38.
függ. 3. Antilopfa]. 13. Al
konyat utáni. 11. Objekti
vitás. 12. Egyetemi orvos- 
professzor. 13. Kifogástal 
szerű (munka). 14. Hegedűs h 
nálja. 13. Falust leánynév 
Idós. öreg. 23. A husdkészilés 
egyik módja. 28. Elesés 37. Magyar 
komikuMiinéez. M. Rövid lejáratú

„ Római császár éflű—
41. vajda János nagv szerelme 44. 
A whigek ellenpárt ja. 4«. Német 
cimrövldiiéa. 48. Vállalat. M. Orosz 
folyó. II. Feltételes kötőszó.

pénztárt kötelezvény, 38. Szerény 
— más nyelven. .11. Bécsi német 
nagykövet. 32. Angol nói név. 3J. 
(•épLocsiszm. IS. Halhatatlan köl
tőnk. 37. Kocsis használja. M. Ki-
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Vasárnap délelőtt tartotta meg a kecskeméti 
országúton a Jóbarát Kerékpár Kör a 100 kilo- 
méteres hármas járőrversenyét amelyet az 
UTE csapata (Bognár, Németh, Mády) 2 óra 
35 p. és 07 mp.-es idővel nyert meg a Postások 
két csapata előtt.

Magyar box-zseni 
kerestetik!

Elsőnek jelentette ■ H«/«t Napló, hogy I 
világhírű Jack Dempsey és Jack Dickson-cso- 
rőt teljhatalmú futárja Párisból a magyar fő
városba érkezett. Az amerikai-francia box- 
szindikátus „külügyminisztere", Georg Stciner 

killönös megbízatással
jött a magyar fővárosba. Boxoló-zseniket kell 
felfedeznie, hogy azokat Párisban egy nagy, 
eddig példátlanul álló körmérkőzés keretében 
mutasa be az ökölvívás legfelső vezérkara 
előtt Minden európai ország küld boxolót erre 
a gigantikus küzdelemre s az első három he
lyezettet nyomban szerződtetik is — Amerika 
számára. Olyan lehetőségeket kinál ez a ver
seny, amire még példa nem volt.

Annál érthetetlenebb tehát, hogy a rendkívül 
kedvező ajánlat elől miért zárkóznak el mind
máig az illetékesek. Valóságos „sport-kihágás" 
az a nemtörődömség, amellyel a Dempsey— 
Dichscn-szindikátus kockázatmentes terveit fo
gadták itthon. Mindössze egyetlen tehetség
kutató verseny megrendezését kérik a magya
roktól, amelynek keretében teljesen ismeretlen, 
úgynevezett nyersanyag bemutatkozását bizto
sítanák. Ezen a versenyen választaná ki Georg 
Stciner azt a három magyar tehetséget, akit 
megbízóinak költségén vinne ki Párisba, a nagy 
körtornára. Azt remélik, hogy a tehetséges 
magyar sportemberek közül sikerül kiválasz
tani Amerika számára az uj krekkeket, akik 
megfelelő képzés után megtörhetik a néger 
boxhegemónia szilárd vonalát.

Kitűnő alkalom ez az érvényesülésre s talán 
éppen ezért nézik ölhetett kezekkel Páris pró
bálkozásait a magyar sportérdekek szolgálatá
ban.

HÉTFŐI NAPLÓ
Szerkesztik:

Dr. ELEK HUGÓ ÉS MANN HUGÓ
Felelői izerkciztö él kiadó:

Dr. ELEK HUGÓ
Srerkesztöség és kiadóhivatal:

Budapest, VII. ker., Erzsébet-körut 28. szám.
(Hétköznap éa vasárnap déli 12 óráig: 

Telefen: 1-308-98.
Vasárnap délután 1 ódától:

VL ker.. Aradi-utca 8. az. (Globus-nyomda). 
Telefont 1-100-43 éa 1-245-81.

Vasárnap délután tél 5 órától kezdve lapzártáig:
Telefon: 1-100-42, 1-100-43, 1-100-44 és 1-245 81.

AZ ELŐFIZETÉS ÁRA:
Egy évre 5 pengő. — Egyes szám ára: Magyarorszá
gon 10 fillér, Ausztriában 20 Groschcn, Franciaország
ban 1 frank, Jugoszláviában 2.50 dinár. Németország
ban ló 1% Olaszországban 1 líra, Romániában 4 W 

Csehszlovákiában 1.20 ók.
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