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Részes saffir borzalmas varos 
ámaidutása a tan országúton

Dorog, jullus 4.
A Hétfői Napló tudósítójának telefonj*  

leütése.) Vasárnap délben h táti jelonor- 
országuton az utóbbi ével, legfantasztiku- 
sabb autókarambolsorozata pergett le, 
amelynek szereplői: egy részeg sofför, egy 
háromtagú autóstársaság, egy londoni ur és 
felesége, áldozatai pedig egy életveszélyesen 
sebesült asszony, egy sulgoicn sebesült fiú, 
két darabokra tárt luxusautó és egy tönkre
ment bicikli.

Vasárnap délután Lé! • ra tájban Koschier- 
Kabányi Zoltán gépészmérnök, aki Cserép
falvi László gépészmérnök és Fekete Nán
dor autófuvarozó társaságában a bécsi or
szágúton autón Budapest felé haladt, Nesz
mély közelében észrevette, hogy elölte egy 
BF. 450. rendszámú luxuskocsi egész kü
lönösen, jobbra-balra kanyarogva rohan. 
Előzni próbálták a

dülöngélve szágudó kocsit, 
azonban hol az egyik, hol a másik oldalon 
került elébük az autó.

A táti vámnál végre megállították u BF. 
’450-es kocsit s ekkor derült ki, hogy

a luxuskocsi soffőrje szinte esiméteiiro-

más sebességgel a jármüvet. A kocsi 
oldala és sárhányól különben össze 
voltak roncsolva, és eMtö is látszott, 
hogy a sofför már valctiG- karambolt 

csinált.
Megpróbálták rávenni a soffőrt, hogy 

adja át a vezetést Kabányi Zoltán gépész
mérnöknek, már majdnem stkoölt kiemelni 
a volán mellől, amikor hirtelen megindí
totta a kocsit és hatalmas sebességgel el
robogott.

Izgalmas hajsza — Kettős 
gázolás!

Kabányi Zoltán, akit az elinduló autó az 
árokba sodort, fölugrott és autójába ülve 
versenysebességgel indult a világrekordot 
látott táti betonon

őrült sebességgel hajtó részeg so.. • 
után. Izgalmas hajsza következeit és már 
majdnem sikerült elérni az ittas sofför ko
csiját, amikor a 40. kilométerkőnél rémül
ten látták, hogy az előttük haladó autó 

nagyot kanyarodik, legázol egy az ut 
szélén haladó asszonyt és egy mellette 

bicikliző gyereket.
A BF. 450-es autó a kettős gázolás után 

még nagyobb sebességegl rohant tovább.
Az üldöző autó utasai borzadva álltak 

meg
a véresfejU, eszméletlenül fekvő asz- 
szony és a sikoltozó fiatal fiú mellett, 

de mikor látták, hogy nem tudnak segí
teni rajtuk, a lehető leggyorsabban tovább 
sietlek n pár kilométerre lévő Dorog felé, 
hogy kihívják a mentőket.

A dorogi csendörségről sikerült értesíteni 
a vármegyei mentők esztergomi kirendelt
ségét, ahonnan hamarosan segít' .g is érke
zett a táti országúton fekvő sebesültekhez. 
Megállapították, hogy az asszory Horváth 
Lajos tokodi bányász 42 éves felesége és 
Béla nevű 12 éves fiával a dorogi kórházba 
igyekezett férjéhez, akinek ennivalót akar
tak vinni. A gázoló autó az ennivalói szaty
rot hűtőjén magával ragadta Horváthné 
koponyaalapi törést, agyrázkódást és hom
lokán súlyos zuzódásokat szem edett, álla
pota életveszélyes, fia pedig ballábát törte. 
Mindkettőt az esztergomi Kolos kórházba 
vitték.

Magyar és angol auíé 
karambolja

Miután a csendőrségrő! sikerült Kabányi 
Zoltánnak értesítenie a mentőket, tovább 
folytatta útját a bé-’i (rszáguton. Ahogy 
végighaladt Dorog községén, észrevették, 

hogy mindenki velük egy irányban siet és 
pór perc múlva — Dorog határában — 

nagy csődületet pillantottak meg, 
amelynek közepén két borzalmasan 

összeroncsolt autó állt.
Közelebb érve látták, hogy az egyik autó 

a BF. 450. rendszámú kocsi, amelyet a ré
szeg sofför nekivezetett egy másik autónak. 
A tönluetett autó Berbert Tiscoock londoni 
kereskedőé volt, aki feleségével együtt Bu
dapestről indulva Bécs felé utazott.

Mindkettőjüket maga alá temette az 
összetört kocsi.

Kabányi Zoltán leszállóit az autóból és 
felelősségre vonla a romok alól elökuszó 
soffőrt. A részeg ember szemtelenül vigyo

Véresreveri a tömeg a soffőrt
Mialatt az angol utasokkal foglalkoztak, 

az árokpartra fektetett sofför magához tért 
és u földeken keresztül hatalmas ugrásokkal 
menekülni próbált. Ismét a mérnök volt az, 
aki utána vetette magát és rövid küzdelem 
után

Vállára vetve vitte a soffőrt az egyik autó 
hot és ráparanc.«n»». ■ üRv amig a csendőrök

Kállay Miklós volt főldmivslésügyi 
miniszter politikai felelősségét 
akarják megállapítani a nagy 
panamabotrányban

Vasárnapra a földmivelésügyi miniszté
riumban elkövetett visszaélések nyomán 
politikai körökben arról beszéltek, hogy 
egyes ellenzéki képviselők a kiderült vissza
élésekkel kapcsolatban fölvetik Kállay Mik
lós volt földmivelésügyi miniszter felelőssé
gének a kérdését és pedig az 1848. évi s a 
miniszterek fclclősségrevonásáról szóló tör
vény alapján. Azt hangoztatják, hogy Diny- 
nyés Lajos 1932 május 11-én elmondott in
terpellációja kapcsán, de különösen az 1934. 
év november 18-án tartott második inter
pellációja után meg kellett volna indulnia 
a legszigorúbb s a legalaposabb vizsgálatnak 
és ezzel megelőzhették volna azt, hogy az 
ismert visszaélések éveken át folytatódhas
sanak.

A nagykanizsai ügyészség 
meaéllapitásal a vissza-

Dinnyés Lajos első interpellációjában a 
keszthelyi gazdasági akadémiánál eltűnt 
30.000 pengő ügyét telte szóvá. Ennek a 
30.000 pengőnek az eltűnését — mint an
nakidején részletesen ismertették —, a gaz
dasági akadémia egyik titkárára, Zimay 
Ernőié fogták, akit annakidején felfüggesz
tettek állásától s megindult ellene a fegyelmi 
eljárás is, melynek sorún állásvesztésre 
Ítélték. A 30.000 pengőt bekebelezték Zimay 
közvetlen rokonai ingatlanaira és megindult 
ellene a bűnvádi eljárás is. A nagykanizsai 
ügyészség a lefolytatott vizsgálat alapján 
megállapította Zimay Ernő teljes ártatlan
ságát, viszont az

ellene lefolytatott vizsgálat során már 
szó esett ■ most szereplő és egyáltalán 

rogva válaszolt a mérnöknek, aki az izgal
mas hajsza és az előbbi kettős gázolás lát
ványának hatása alatt annyira felháboro
dott, hogy

egyetlen csapással leütötte a soffőrt.
Az eszméletlen embert az árokpartra fek

tették és az angol utasok segítségére siet
lek, akik kisebb-nagyobb horzsolásokkal, 
de azért szerencsésen menekültek meg az 
összeütközésből.

Elmondották, hogy szabályszerűen, a bal
oldalon hajtottak, amikor a nagy sebesség
gel szembejövő kocsi

váratlanul ncklfordult. A fordulat olyan 
hirtelen volt, hogy nem lehetett elke

rülni az összeütközést.

meg nem érkeznek, meg ne mozduljon. 
Alig szedte össze magát azonban a részeg 
ember, ismét menekülni próbált. Most már 
felháborodott községbeliek rontottak rá a 
sofförre, aki

pár pillanat múlva véresen, eszmélet
lenül hevert a földön.

Nemsokára megérkeztek a csendőrök Is, 
akik a soffőrnél lévő iratok alapján meg-

nem Is létező tanfelügyelői osztályról 
és igy már akkor — megfelelő vizsgálat 
után — világosságot lehetett volna deríteni 
erekre a manipulációkra, amelyeket a nem
létező osztály cége alatt elkövettek.

Akkor azonban Czvetkovics Ferenc állott 
annak az osztálynak az élén, amely a gaz
dasági tanintézetek ügyeit intézte és igy 
nem volt nehéz eltussolni a keszthelyi aka
démia rejtélyesen eltűnt 30.000 pengőjének 
az ügyét. Pedig

a nagykanizsai ügyészség 2402/1932. sz. 
végzésében, amellyel az ártatlanul meg
vádolt titkárt mentesítette minden fele
lősség alól, megállapította azt Is, hogy 
a földmivelésügyi minisztérium szak- 
oktaiási osztályában a pénzkezelés kö
rül szabálytalanságokat lát fennforogni 
felkérte a fttidmlvelésügyl minisztériu
mot, hogy ■ fegyelmi vizsgálatokat a 
szabálytalan pénzkezelések ügyében a 

saját hatáskörében folytassa le.
1934 november 28-án nagy viharok kö

zepette interpellált ebben az ügyben újból 
Dinnyés Lajos a képviselőházban és külö
nösen azt firtatta rz interpellációban, hogy 
mi történt az eltűnt 30.000 pengővel.

Kállay Nikiás az eltűnt 
harmincezer pengőről

Kállay Miklós földmivelésügyi miniszter 
azt válaszolta az interpellációra, hogy a 
fegyelmi bizottság a sikkasztás körül mu
lasztásban találta a titkárt és ezért az ál
lásvesztés helyeit csak áthelyezésre Ítélték 
és miután megfelelő állást nem találtuk a 
részére — kényszernyugdijazlók.

— És nil történt a pénzzel? — szólt
közbe Dinnyés Lajos. 

állapították, hogy Dobroczky 'Jánosnak hív*  
jók, 28 éves fiatalember és már többször 
volt baja alkoholszenvedélye miatt. Az autó 
Vértes H. Hugó budapesti börnagykeres*  
kedőé, nki feleségével együtt vasárnap reg
gel utazott Neszmélyre vejénck és leányá
nak meglátogatására.

Sikerült megállapítani azt is, hol történi 
a részegen száguldó sofTőr első karambolja, 
A bécsi országúton rohanó kocsi 35—40 ki
lométerrel a gázolás színhelye elölt, a gö- 
nyüi kanyarban

nem tudott visszafordulni az ut köze
pére és nagy sebeséggcl ncklvágódott 

egy utszéll fának.
Szerencséjére csak a kocsi oldalát érte a fa
törzs, amely az autó orrától a végéig

teljesen letépte a sárhányókat és 
a lakkot.

A karambol után a sofior meg sem állott, 
hanem tovább folytatta útját, amely végül 

a borzalmas kellős gázoláshoz és a do
rogi autóösszelltklizéshez vezetett.

Az ámokfutó garázda sofTőr ellen megint 
dúlt az eljárás. A londoni utasok félbesza
kították útjukat, visszatértek Budapestre, 
ahonnan most mé .• vonatta] utaznak Bécsbe,

Kállay Miklós földmivelésügyi miniszter 
azt felelte erre, hogy a harmincezer pengőt 
ő utalta ki a minisztérium pénztárából, 
miután

semmiféle nyomozás nem tudta meg
állapítani, hogyan tiint cl a keszthelyi 
akadémia pénztárából a harmincezer 

pengő.
Ezért a válaszért akarják most — a so

rozatos visszaélések kiderülte alapján —> 
Kállay Miklós volt földmivelésügyi minisz
tert a miniszteri felelősségről szóló tör
vény alapján kérdőre vonni, mert képtelen
ségnek tartják, hogy megfelelő nyomozás 
alapján ne lehetett volna megállapítani, 
hogy a harmincezer pengő hogyan tűnhe
tett cl.

Magánbankokba adlák 
a minisztérium pénzét

A gazdasági szakiskolák pénzkezelésére 
vonatkozólag — éj ezt csak a nyomozás 
fogja még kideríteni — valamelyik minisz
teri osztályfőnök előterjesztésére rendeletét 
adatlak ki az akkori miniszterrel, hogy 

ezeket a pénzeket magánpénzintézetek- 
nél Is elhelyezhessék és kamatoztat

hassák.
Hogy ki tette az előterjesztést az akkori 
földmivelésügyi miniszternek és ki vezette 
félre a kétségtelenül jóhiszemű minisztert, 
az még e pillanatban nincs megállapítva, 
bár minden jel arra mutat, hogy ezt az 
intézkedést is Czvetkovits Ferenc, a gazda
sági iskolák ügyeinek intézője forszírozta 
Id s így volt lehetséges, hogy egy olyan 
pénzkezelési rendszer állandósuljon a gaz
dasági szakiskoláknál, amely a mostani 
kipattant visszaélésekre vezetett.
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Roosevefe
elnök szózatot készül intézni Európához. 
Hogy felszólítsa a vén kontinens népeit, 
hagyják abba a katonai repülőgépek fék- 
télen tempóban való gyártását, az állandó 
készülődést a légi háborúra, fíoosevelt 
elnök amikor fölemeli óvó, intő szavát, bé
kés polgárokra gondol, dolgozó városokra, 
amelyeknek szörnyű és biztos pusztulását 
hozná egy uf háború. A munka békés, 
egészséges, termékenyítő zaja elhallgatna 
örökre és csak épületek összeomlásának 
moraja, szerencsétlen áldozatok, védtelen 
békés polgárok jajveszékelése töltené be 
a levegőt. Amerika a polgárok hazája, az 
'Amerikai Egyesült Államok elnöke a pol
gárok védelmében beszél. Nemcsak Ame
rika, de Európa és az egész világ polgárai
nak védelmében. Es ez egyúttal az Ipar, a 
kereskedelem, a kultúra és a civilizáció vé
delme Is.

Valljuk be, kissé szégyenkeznünk kell 
'itt, az öreg Európában, hogy az ifjú tanít
ványnak, a mi kultúránkból sarjadt Ame
rikának kell rászólnia az agg kontinensre, 
hogy az ne feledkezzék meg a humaniz
musról, amelynek eddig büszkén viseli 
jelzője volt az, hogy — „európai”. Az 
ibériai félsziget lángokban áll és mialatt az 
európai országokban milliók nyomorognak, 
milliúrdokat nyel el a fegyverkezés. A fegy
vergyárak gépelnek zakatolása is munka
zaj, de nem a termelés egészséges, üdítő 
muzsikája. Inkább halálharang. Hal ál ha
rang, amelynek kongására hátborzongva 
figyel az európai, a polgár, aki az igazi bé
két és az igazi munkát áhitja.

Az európai humanista hangja már kép
telen tulkldltanl a fegyvergyártás zaját. 
Es ezért kell eljönnie Amerika elnöke szó
zatjának. X világosságnak — ezúttal nem 
keletről, hanem nyugatról.

S emlékezzünk: nem példa nélkül álló 
fset ez a világtörténelemben. Már egyszer 
»— a lő. század második felében — kap 
'tank Amerikából emberi szózatot, vezér- 
csillagul. A nagy függetlenségi nyilatkozat 
megmutatta a modern demokrácia útját, 
megtermékenyítette Európát.

Bárha úgy mulatna rá a béke aljára a 
roosevelti szózat, amiként a demokrácia ne
mes vonalára világított rá egykoron a füg
getlenségi nyilatkozat...

A keszthelyi gazdasági akadémia pénzeit 
h Koszthelyvidéki s n Keszthelyi Takarék
pénztár, valamint a budapesti Hazai Bank 
is kezelte és bár n magánbankoknál való 
elhelyezés azzal az Indokkal történt, hogy 
Így jobb kamatjövedelmet lehet elérni,

a tőkék után járó kamatokat egyálta
lában nem számolták el.

Petr6 képviselő körútja 
n gazdasági tanintézetek

nél
A gazdasági tanintézetek Ügyeivel külön

ben Dinnyét Lajoson kívül még
Pelró Kálmán országgyűlési képviselő 

Is Intenziven foglalkozott,
tiki már évekkel ezelőtt n kultusztárca költ
ségvetésének tárgyalásakor a képviselőház
iéin azt kérte, hogy a gazdasági tanintéze
tek ügyét is tegyék út a kultuszniiniszté- 
tiiimba, mert már akkor nz volt u meggyő
ződése, hogy u íöldmiveh'sügyi mlniszté- 
liumban a gazdasági tanintézetek körül 
nincs minden rendben.

Olcsó nyaralás családostul 
a főtlsztvlselöknek

Amikor azután Darányi Kálmán vette át 
ti fcddmlvnlésttgvl tárcát. Pelró Kálmán en
gedélyt kéit Darányi Kálmán földniivelés 
iigsi minisztertől orra hogy mint ország- 
gviilési képviselő meglátogathassa a vidéki 
gazdasági iskolákat.

Pelró Kálmán végig is járt több gazda
sági tanintézetet és megállapította, hogy 

egyik-másik helyen hatalmas vendég
szobák vannak a legnagyobb fényűzés
sel berendezve és pedig olyan kénye
lemmel. amelyek a legelső világvárosi 
szállodák vendégszobáit Is tiilszárnyal- 
ják és a földmlvelésUgyl minisztérium 
egyes fötisrtviselői családjaikkal együtt 
olt nyaraltuk ezekben a vendégszobák- 
bnn, úgyszólván Ollérekct fizetve, csak 
énpen azért, hogy mégis valami látszata 
legyen nnnnk, hogy nem Ingyen vették 
Igénybe a gazdasági tanintézet vendég- 

azerctetét.
Amikor Pelró Kálmán minderről jelen 

t« «.t tett Darányi Kálmán földmivelésiígyi 
miniszternek, Darányi nyomban minden 

különösebb vizsgálat nélkül kiadta a ren
deletet,

hogy minisztériumi tisztviselő többé 
nem mehet vendégségbe u gazdasági 

iskolákba.
A rendelet kiadása után nemsokára tör

tént meg ugyancsak Darányi Kálmán mi
niszter intézkedésére, hogy Czvclkovits Fe
rencet a gazdasági szakoktatási osztály élé
ről elhelyezték, úgyhogy most már — bár 
akkor még nem gondolhattak olyan nagy
arányú visszaélésekre — megindulhatott a 
tisztogatási folyamat a gazdasági szakokta
tás egész területén. És csodálatos véletlen, 
hogy Czvctkovils áthelyezése lilán nem
sokára nyugdíjazását kérte Sztankovits Já
nos, a keszthelyi gazdasági akadémia Igaz
gatója s ugyancsak váratlanul nyugdíjba 
ment — pedig még nem töltötte ki szolgá
lati idejét — Stolp Ödön akadémiai igaz
gató is.

RepUiő számvizsgálók 
a tanintézetekben

De Darányi Kálmán mint földmivelésügyl 
miniszter még tovább ment és

repülőszámvevőket küldött ki a gazda
sági tanintézetekké

azzal, hogy most inár vizsgálják felül a gaz
dasági tanintézetek egész pénzkezelését, 
mert meggyőződért akait szerezni arról, 
hogy a különböző építkezésekre megszava
zott összegeket szétosztva a vidéken, maguk 
a gazdasági tanintézetek hogyan kezelik.

Szenzációs fordulati a balatoni halott 
nem Surgoth Jenő

Az érdekes bejelentésekben és fordulatok
ban bővelkedő Surgotli-ügy vasárnap újabb 
szenzációt hozott: kiderült ugyanis, hogy 
a Balaton öngyilkosa

nem Surgoth Jenő, hanem másvalaki, 
akinek n személyuzonosságát inast igyekez
nek megállapítani.

Szombaton, a későesti órákban nagy meg
lepetést kellett a főkapitányságon az a tc- 
lel'onérlesités, amelyet dr. Horváth József 
llalatonszabadi község orvosa adott le n fő
kapitányságnak. Az orvos jelentése szerint, 
június lfl-án a Balatonból egy jólöllözöU 
és jólúpolt idősebb férti holttestét fogták 
ki, aki öngyilkosságot követett el. Az idős 
ember egy csónakot bérelt és a Balaton kö
zepén

revolverével szivenlőltc magát.
Holtan bukott a vízbe és holttestét 16-án 
lógták ki a halászok. Az orvos a lapokban 
közölt fényképek nyomán most utólag Sur
goth Jenőt vélte felismerni a Balaton ön
gyilkosában. Azt is közölte a rendőrséggel, 
hogy az öngyilkos llalatonfiizfő községben 
szállt meg június 12-én és tlr. Kovács Miklós 
álnéven jelentette be magái.

Dr. Dóra Sándor főkapltányhelyettcs és 
dr. Szilvccky Lajos rendörlötanúcsos, akik a 
Sürgőth-ügy nyomozásának legfőbb rend
őri irányitól, még az éjszaka folyamán in
tézkedtek, hogy a főkapitányságról két de
tektív menjen le autón Balalonszabadlba és 
ott állapítsák meg, hogy tényleg helytálló-e 
az orvos feltevése vagy jóhiszemű tévedés
ről van szó. A budapesti főkapitányságon 
ugyanis nagy kétkedéssel fogadták már első 
percekben is Surgoth öngyilkosságának a 
iiirél, mert a rendőrség valószínűnek tartju 
a most már két forrásból is tudomására 
jutott hirt, hogy

a sikkasztó gazdasági főfelügyelő pár 
nappal ezelőtt Budapesten járt és a 
Itózsadonibon kívül ii Nagykörúton és 
az Andrássy-uton lakása közelében lát

ták.
A vidéki újságírón kívül, aki Sürgőiből már 
régebbről ismeri, egy debreceni barátja is 
felismerni vélte, üdvözölte is, de Surgoth 
hirtelen elfordítva lejét, tovább sietett és 
eltűnt az utca forgatagában.

A budapesti detektívek vasárnap korán 
reggel érkeztek meg Balalonszabadlba, ma
mukkal vitték természetesen Surgoth Jenő 
több fényképét és pontos szcmélyleirásáról 
készült jelentést. A pesti detektívek első 
útja a nyomozásban rászívott csendőrséghez 
vezetett. A csendőrök elmondották ponto
san a történteket. Július 16-án Balatonsza- 
hadi határában kifoglak egy holttestet a 
vízből. A halott szivcláján lövésnyomokat 
fedeztek fel és azonnal értesítették a köz
ségi orvost, hogy az is jelen legyen n halott
szemlénél. A csendőrök nem tudták meg
állapítani a halott kilétét és mint Ilyenkor 
szokás,

több fényképfelvételt készítetlek a ha
lottról.

és jegyzőkönyvet vettek fel pontos sze- 
mélvlcirásával és ruházatával. Az öngyilkos 
férfi a csendőrök szerint nem volt idős 
ember, legfeljebb negyven negyvenöt év 
körüli lehetett, borotvált arcú, kopasz, ala
csony. tömzsi termetű. A halotton elegáns 
világostMÍrkc ruha és fehérbetétes cipő 
volt.

négy napig roll kitéve közszemlére a 
község hnloltnsbázábnn,

de senki sem jelentkezett, aki hozzálarto 
lóját ismerte volna fel benne. A négy nap

S az első tanintézetnél már, amint a re
pülő számvizsgáló beérkezett, jnegállapitot- 
ták, hogy

az ottan kezelt 15.000 pengőből 3000 
pengő hiányzik. Sem nyugta, sem ren
delkezés nem volt az Iratok között a 

3000 pengőről.
Amikor a számvizsgáló kérdést Intézett az 
intézet igazgatójához, hogy’ miért van csak 
12.000 pengő 15 000 helyett a pénztárban, 
az igazgató azzal válaszolt, hogy

aznap délelőtt Budapestről kapott Tor
day Lászlótól Iclefónutnsltást, hogy 
azonnal utaljon út a magyar királyi me
zőgazdasági szakiskolák országos tan- 

felügyelőségéhez 3000 pengőt 
és ez a 3000 pengő volt az, amelyet Torday 
László vallatásai során beismert, hogy tény
leg elsikkasztott.

A lavina tehát megindult ezzel a 3000 
pengővel és akkor Torday még azzal véde
kezett, hogy ezt ti 3000 pengőt alkolmlszcn- 
vedélye vilié cl. És arról, hogy alkoholista 
volt, még orvosi bizonyítványokat is szer
zett s ezzel védekezett dr. Tassonyi Ernő 
miniszteri titkár előtt is, aki őt a Siesta- 
szanatóriumban — ahova idegösszeomlása 
miatt vonult vissza —, többször kihallgatta. 
Hogy azután ezeknek az orvosi bizonyítvá
nyoknak milyen hatásuk lesz magában az 
uj perben, az természetesen a bíróság dolga 
lesz elbírálni, a valóság azonban az, hogy 
vasárnap már a vizsgálóbíró döntött Torday 
László sorsáról.

letelte után történt döntés a temetésre vo
natkozólag. Természetesen felmerült az a 
kérdés is, hogy a halott milyen vallás szer
tartásai szerint legyen eltemetve. A kato
likus egyház üldözi az öngyilkosságot és 
csak kivételes esetben, ha beigazolódik, 
hogy önkívületi állapotában követte el va
laki az öngyilkosságot, engedi meg az egy
házi temetést. De különben is a katolikus 
temetőben való temetésről más miatt sem 
leheléit szó, a hatósági szemle megállapí
tása szerint

a halott zsidó vallásu volt.
A balatoni öngyilkost balatonszabadii 

zsidótemetőben temetlek el, 
fejfájára nem kerüli név, csak N. N. felirat 
van rajta és a temetés napja. Az elhunyt 
ruháit a községházán őrzik. A pesti, detek
tívek nagy meglepetéssel hallgatták a 
csendőrök előadását, amely

teljesen megdöntötte azt a feltevést, 
hogy Surgoth Jenő azonos a Balaton bá
lom hét előtti öngyilkosával.

Vasárnap elrendelték a vizsgálatot
Torday ós Czvethovlts ellen

A letartóztatott Torday László gazdasági 
tanácsos bűnügyében vasárnap is lázas tem
póban folyt a vizsgálat és döntő fordulathoz 
érkezeit.

Nagy Pál vizsgálóbíró már kora délelőtt 
hivatali szobájában volt 

és folytatta azoknak az iratkötegeknek a 
tanulmányozását, amelyet az ügyészség ter
jesztett eléje, hogy döntést hozon a vizsgá
lat elrendeléséről.

A vizsgálóbíró a déli órkáig tanulmá
nyozta az iratokat s azokat a bűnjelként 
lűfoglalt aktok ütegeket, amelyek Torday 
bűnös manipulációinál felhasznált utalvá
nyozásokat, konszignációkat tartalmazzák. 
Ezeknek a hamisításoknak a dátumából ki
tűnik, hogy

Torday közel tíz esztendőn keresztül 
utaltatta ki a nemlétező „Magyar Királyi 
Merőgazdasági Szakiskolák Tanfelügye- 
lőségc“ elmére a kisehb-nagvobb össze

geket.

Másfélmilliős bankbetét titkát 
vizsgálják Debrecenben

Debrecen, jul 4.
(A Hétfői Napló tudósítójának tele fon je

lentése.) Surgoth Jenő debreceni működé
sének ügyeit most vizsgálja át a földmivc- 
lésügyi minisztérium megbízásából báró Je
szenszky Tibor miniszteri tanácsos, aki a 
velömagsegély és a fagykúrkölcsönök körüli 
' isszaólésckct állapítja meg. Körülbelül 
ezer léteiről van szó és különösen 1931 — 
32—33. évek akcióit nagyon nehéz megái la
pítani, mer.1

Surgoth pénztárkönyvet nem vezetett 
és a lehető legszahálytalanabb módon 
kezelte ott a rendelkezésére bocsátott 

összegeket.
A Tnrrfnyféle tanfelügyelőségi alap ne

vére a Debreceni Takarékpénztárnál 1927 — 
28- han

közel másfélmillió pengőt kezeltek,

Még egy gazdátlan csóna
kot találták a Balatonon

Vasárnapra újabb fordulat következett 
be a titokzatos balatoni halott ügyében. 
Fűzfő közelében

ujnbb gazdátlan csónakot fogtak ki a 
Balatonból.

A csónakban véres ruhadarabok voltak: tel- 
jes férfiöltözet, csak a cipő hiányzott. írást 
vagy egyéb más jelet, amiből a ruha egy. 
kori viselőjének személyazonosságára lehe
tett volna következtetni, nem találtak. Az 
újabb lelet még titokzatosabbá teszi a rej
télyes ügyet. A nyomozás most folyik an
nak megállapítására:

kié volt a véres férfiöltöny
a gazdátlan balatoni csónakban.

Surgoth Sít, Surgoth ott.„
A főkapitányságon vasárnap délben a 

detektívek beszámolója után újabb megbe
szélést tartottak a nyomozás vezeti. Arról 
tárgyaltak, hogy mi a legközelebbi teendő 
az egyre rejtélyesebb Surogh-ügyben. Ter
mészetesen a nagyközönség most is 

tömeges bejelentésekkel árasztja el a 
rendőrséget

és alig van vidéki város, ahol ne látták- 
volna Surgothot, sőt a legfrissebb bejelentés 
szerint

vasárnap reggel a Svábhegyen vélték 
felfedezni u fogaskerekű végállomása 

közeiében.
A rendőrség kihallgatta Debrecenben azt a 
hölgyet, akivel Surgoth hosszabb ideje is
meretségben van és akit Pestre helyezése 
után is többször fölkeresett. Ez az uriasz- 
szony kijelentele, hogy a gazdasági fő
felügyelőt

már belek óta nem látta,
levelet sem kapott tőle és ő is csak a la
pokból értesült a megdöbbentő esetről.

Szombathelyen Tausz Árpád autófuvarozó 
bejelentene vasárnap a rendőrségen, hogy 
pár nappal ezelőtt egy idősebb férfi, akinek 
személyleirása ráillik az eltűnt Surgoth 
Jenőre, autót bérelt tőle s azzal Ausztriába 
vitette magát. A férfi társaságában közép
korú hölgy volt. A rendőrség megindította 
a nyomozást a bejelentés ügyében.

Ezek az öszegek az esztendők során 147.500 
pengőre szaporodtak fel.

Délben a vizsgálóbíró meghozta döntését:

Torday László ellen cgyrendhcll foly
tatólagosan elkövetett hivatali sikkasz- 
tás és kétrcndebli csalás gyanúja miatt 
elrendelte a vizsgálatot, míg Czvctto- 
vics Ferenc miniszteri tanácsos. Torday 
volt hivatali főnőké ellen a hivatali sik
kasztásban való bűnsegéd! bűnrészessé# 
gyanúja elmén rendelt el vizsgálatot.
Torday Lászlót maga elé vezettette a vizs

gálóbíró s kihirdette előtte végzését. Torday 
sápadt arccal, csendes, fáradt hangon je*  
lentette ki:

•— Tudomásul veszem..
Czvetkovics Ferenc miniszter! tanácsos 

előtt hétfőn fogja kihirdetni a vizsgálóbíró 
végzését s ugyancsak hétfőn a letartóztatott 
Tordavt maga elé vezetteti és részletesen 
ki fogja hallgatni.

de Torday utasítására ennek az összegnek 
”9—80.000 pengönyi kamatját külön betét
könyvben kezeltették. Amikor a földmivelés- 
ügyi minisztérium visszavonta ezt a betétet, 
elvitték a külön könyvet is és most azt is 
vizsgálják, hogy vájjon ezek a kamatok be
folytak-e az állampénztárba.

Kluboknak, egyesületeknek, iskoláknak 
kellemes, olcsó dunai kirándulásra

MFTR küíönhajók
hétköznapra bérbeadók.

Nagy termes hn|ők. különösen szerdára 
és péntekre, olcsón bórelhelők. Zuhany-, 
nan- és légfürdőzés a hajókon. — Kisebb 
társaságoknak csavargözösök. motor- 
h«|ók 48 és visítanik 8 személyre 
n Mköznep okon igen alkalmasak. 
Felvilágosítás a MFTR igazgatóságánál-
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Bombamerénylet
a portugál miniszterelnök ellen

Lisszabon, julius 4.
Sala zár portugál miniszterelnök ellen 

bombamerényletet követtek el. A miniszter
elnök 
mik a 
bán

barát,fiinak, T o r q u a t o Jósé dr.- 
házába ment, hogy magánkápolnájá-

misét hallgasson.

Abban a pillanatban, amikor a minszterel- 
nök kiszállott a ház előtt a gépkocsiból, 

a csatornanyilásban bomba robbant és 
nagy gödröt szakított a járdán.

Mint jelentik, Salazar miniszterelnök sértet
len maradt.

Negrin a spanyol vörösök 
miniszterelnöke titokban 

Parisba utazott és segítséget 
kért a francia kormánytói

Gázolt 
egy orvos autója 

a pesti Lánchídfőnél
Vasárnap este a pesti Lánchídfőnél dr. 

Vincze Andor orvos autója, amelyet tulaj
donosa személyesen vezeteti,

elgázolta vitéz Udvarnagyi Józsefnél, 
Egy MÁV főportás feleségét.

Udvarnagyiné hirtelen lépett le a járdáról 
és amikor meglátta az. autót, megijedt a 
közelgő gépkocsitól, előreugrott és igy kö
vetkezett be a szerencsétlenség. Az asszony 

ballábát törte és fején szenvedett 
sérüléseket.

Dr. Vincze Udvarnagyinét első segítségben 
részesitctle, majd értesítette a mentőket, 
akik az asszonyt n MÁV-kórházba szállítot
ták. Az orvost clőállitották a főkapitány
ságra, de kihallgatása után elbocsátották. 
Az eljárás folyik.
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VERBŐCZY ILA 
külföldről rövid vendégszereplésre visszatért 

Ágoston Mária 
jazz-ónekesnő

KÓLA zeneszerző
VÉRTES DIÓSI

hangulat-zenekar
Buda legnívósabb szórakozóhelye

Hangulat Reggelig
Párls, julius 4.

A francia külügyminisztériumban a hét
végét ezúttal nem töltötték pihenéssel, mert 
a spanyolországi helyzet miatt a francia 
diplomáciának lázas tevékenységet kell 
folytatnia.

A Qual d’Orsay állandó összeköttetés
ben van a londoni Forelgn Officc-al, 

hogy az olasz-német ellenjavaslatok alapján 
esetleg közvetítő javaslatot dolgozhassanak 
ki. Nagy erőfeszítéseket tesznek, hogy az 
angol-francia tervet összhangba hozzák a 
német-olasz tervezettel. Mint ismeretes, 
mindkét tervezet a spanyolországi ellen
őrzés hatályosabhátételére vonatkozik.

Nagy feltűnést keltett az a hír, hogy 
a valenciai kormány miniszterelnöke, 
Negrin, titokban a francia fővárosban 

tartózkodik.
A híradások szerint kíséretében van Glral 

spanyol külügyminiszter is. A két lap sze
rint Negrin miniszterelnök és Giral külügy
miniszter a párisi spanyol nagykövetségen 

tanácskozást folytattak Léon Blum 
helyettes miniszterelnökkel és Dclbos 

külügyminiszterrel.

A spanyol miniszterelnök 
francia miniszterek előtt Igen 
kusan nyilatkozott a spanyol 
kormány haderejéről. Közölte, 
mánycsapatok fegyverraktárai 
ürültek és ezért — hír szerint 
kértek a francia kormánytól.

A francia fővárosba érkezett 
a spanyol nemzeti csapatok bombavető légi
rajai és flottája

sorozatos támadásokat hajlottak végre 
az utolsó huszonnégy órában a na

gyobb katalán kikötők ellen.
Az egyik jelentés szerint egy nemzeti 

bombavető légiraj, amely Palina dl Mal
lorca szigete felől jött, bombazáport zúdí
tott Barcelona kikötőjére.

Londoni jelentés szerint
az angol kormány hétfőn minisztertaná

csot tart.
Vasárnapig még nem készült el az angol 
válasz az olasz-német javaslatra. Londoni 
diplomáciai körökben még mindig remélik, 
hogy sikerül elhárítani a bencmavatkozási 
politika teljes összeomlását.

állitólag a 
pesszimiszti- 
köztársasági 
hogy a kor
teljesen ki- 
— segítséget

hírek szerint

Magyarország igaz barátja vagyok
— mondotta az Egyesült Államok budapesti követe 
a függetlenségi nyilatkozat budapesti ünnepén

Az amerikai függetlenségi nyilatkozat év
fordulóját, az Egyesült Államok népének 
nemzeti ünnepét vasárnap Budapesten is 
megünnepelték. A Városligetben a Washing- 
ton-szobor elölt tartottak kegyeleles emlék
ünnepet, amelyet báró Förster Pál volt 
rendkívüli követ, meghatalmazott miniszter, 
a Nemzetközi Club elnöke nyitott meg. Ar
ról beszélt, hogy ma már julius 4-e 
ünnep is, az Egyesült Államokban 
dett

kétmillió magyar ünnepe.
Ezután Howard K. Travers, az

magyar 
lelelepe-

Egyesüli

Államok budapesti követe tartott beszédet^ 
Kossuth szellemét idézte és megköszönte az 
ünneplést, végül kijelentette, hogy

ő és kormánya Magyarország Igaz ba
rátja.

A követ beszéde után felzugott az amerikai 
himnusz, majd megkoszorúzták a szobrot. 
Az első vlrágkoszorut a követ tizenhatéves 
leánya tette le a szobor lábához az amerikai 
nők nevében. Azután a főváros, majd az 
amerikai magyarok és a követség koszorúját 
tették le s ezzel a bensőséges ünnepség vé« 
get ért.

Leleplezték 
az uj útlevéllel történt 
első hamisítást

Nyolcszázezer schillinges 
valutacsempészést lepleztek le 

a magyar-osztrák határon

Az uj útlevélnek premierje van a bűnügyi 
krónikában: leleplezték az első hamisítást, 
amelyet újonnan kibocsátott útlevéllel kö
vettek el.

Amikor az uj útlevelek forgalomba ke
rültek, az illetékes hatóságok közölték a 
nyilvánossággal:

az uj passzust lehetetlen hamisítani!
A most leleplezett hamisítás beigazolta, 

hogy ez valóban így van, de beigazolta azt 
is, hogy milyen kellemetlen helyzetbe ke
rülhet az, aki megkísérli azt.

Bahl György budapesti fiatalember áll a 
középpontjában uz első ullevélhamisitásnak. 
amely külföldi karrierpróbálkozását is ketté
törte. Bahl György egy nagy külföldi lap
vállalat fotóügynökségével állt összekötte
tésben s több érdekes fotoriportot küldött 
az ügynökség lapjai számára. A vállalatnál 
most megüresedett egy fotoriporteri állás s 
a pesti fiatalember felszólítást kapott:

azonnal jelentkezzék Nizzában a válla
lat megbízottjánál s őt fogják akcep

tálni az uj állásra.
A fiatal fotóriporternek ekkor már a zse

bében volt egy vadonatúj passzus, amelyet 
hetekkel előbb váltott. Az útlevél azonban 
csak Ausztriára és Franciaországra szólt, 
már pedig Bah! Györgynek Olaszországon 
>s át kellett utaznia, és tudta azt is, hogy 
Nizzából Londonba fogják küldeni. Bahl 
György ahelyett, hogy megvárta volna, amig 
ii főkapitányságon érvényesítik Olaszország
ra és Angliára is az útlevelét,

"j passzusába belehamisitofta a két 
ország nevét és a hamisítás után nyom
ban elutazott, hogy Ausztrián és Olasz

országon át Nizzába érkezzék.
A magyar határállomáson átadta a pasz- 

szust s itt még senkinek nem tűnt fel a 
hamisítás. Amint azonban az olasz-francia 
határra ért s az olasz határőrök megvizs
gálták útlevelét, látták, hogy

” tinta szétfutolt a passzusban s azon
nal nyilvánvalóvá lelt előttük, hogy 

hamisítás történt.
A magyar határon még nyoma sem volt 

ennek, de másnap az olasz-francia határon 
mdr n szétfolyt tinta elárulta a hamisítást. 
Bahl György útközben meg sem nézte út
levelét és nem gondolt arra, hogy az uj 
Passzus olyan papírból készült, amelyen a 
közönséges tinta vagy tus csak egy-két nap- 
P'il később folyik szét.

A fiat;.lombért az olasz határról azonnal
Triesztbe kisérték, Itt vizsgálati fogság

ba helyezték

és értesítették a magyar hatóságokat a le
leplezett utlevélhamisitásról.

A pesti fiatalember pedig kétségbeesve 
keresett összeköttetést pesti hozzátartozói
hoz s ügyvédjének, dr. Beinitzcr Pálnak 
közbenjárására intézkedés történt, hogy 
Bahl Györgyöt Triesztben helyezzék szabad
lábra.

A fiatal
lyezték

szabadlábra hc- 
utnak indították 
felé.
az eljárás útlevél- 
kínos, kellemetlen

fotoriporteri 
s azonnal 

Budapest
Itt megindult ellene 

hamisítás miatt. Ez a 
iigv persze meghiúsította, hogy Bahl György 
a fotoriporteri állást elfoglalhassa.

Magyaróvár, julius 4.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonje-' 

leütése.) Az osztrák vámhatóságok hatal
mas valulacsempészést lepleztek le a ma
gyar-osztrák haláron s a feltűnő csempé
szési bűnügyben

már letartóztatás is történt.
A vámhatóságokhoz egy bizalmas beje

lentés érkezett, amely arról szólt, hogy 
rendszeres valutacsempészés folyik a ma
gyar határszéli községekből Ausztria felé. 
A határőrök figyelni kezdték azokat, akik 
legyakrabban járnak át a haláron. Pár nap
pal ezelőtt

Mollner István mosonszcnljánosi ke
reskedőt, osztrák állampolgárt feltar

tóztatták,
amikor Mosontar csórói hazafelé ment. Moll
nert kihallgatták, majd megmotozták s

27.000 schillingről szőlő postai feladóve
vényt találtak nála.

A motozás meglepő eredménye után 
Mollnert a bécsi gazdasági rendőrségre kí
sérték, ahol meglepő vallomást lett. El
mondotta, hogy

öt esztendő alatt rendszeres schilllng- 
cscmpészést folytat a határon.

Magyarországon pénzeket vesz fel, azokat 
a megadott ausztriai címekre juttatja el.

A bécsi valutarendőrség eddigi megállapí
tásai szerint öt év alatt

mintegy nyolcszázezer schillinget csem
pészett át Mollner a határon.

A nagyarányú valulacsempészésről a bé
csi rendőrhatóságok értesítettek a budapesti 
valutarendőrséget, amely ugyancsak meg
indította a nyomozást.

rendkívül olcsó árakon:
Crepe marocain és 
faháncs-crepe 

jó múseiyem minőség, di
vatszínekben.................1 m P
Crepon és crepe de 
chine imprimé idei új 
minták, nagy választék, kitűnő 
múseiyem........... 1 m P 2.90,
Goldgrill, marocain
imprimé különlegesség, 
múseiyem, gazdag színválasz
tékban ......................... 1 m P
Crepe Roberta, ruha- 
és komplókülönlegea- 
•égegyszí nű, matt anyag
ból, divatszínekben 1 m P
Csíkos matterepe
újdonságok, nagyon dí- —
vatos, igen jó múseiyem *□50

1 m P W

|98

250
290

290

Tekintse meg

Műselyem Imprimé
kb. 86 cm széles, jó minő- — ' 
ség.......................... 1 m P a98
Strandanyagok „ 
divatos minták, színtartó *928  
’ lm P I

Műselyem-buklé
ruhára és kompiéra, sok dir -
vatszínben, kb. 70 cm.szé- *548
les............................. 1 m P (

FloconMuselette nem 
gyúródó, jól mosható nyári - 
ruhaanyag, divatos, színek- 1 78 
ben, kb. 70 cm széles 1 m P I

kirakatainkat! CORVIN
AJÓ MINŐSÉGEK ÁRUHÁZA
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1.
Ralaton/fíreden, a szanatórium előtt, meg

hatóit tisztelettel figyelnek a járókelők egy 
gyász fátyolos, bánatos özvegyet. Arcvoná
sairól nemcsak a: őszinte gyász mélysége 
árad, de az igazi magyar nagyasszonyok 
miit ósága is, az a méltóság, amiben nyoma 
sincs gőgnek, csak szeretetnek, jóságnak. 
A gyász ruhás hölgyet végtelen gyöngédség
gel támogatja egy férfi: a fia. Minden szava, 
minden gesztusa szent dokumentuma a: 
édesanya iránt való szeretetnek. A gyászba- 
borult hölgy: Icvcldi Kozma Fercncné, fér
jét siratja, aki Ilárd Miklós néven egyik 
legnemesebb hangú konzervatív költőnk 
volt, patinás tradíciók nemrég elhunyt poé
tája. Fia, aki támogat ja: Kozma Miklós, 
volt belügyminiszter. Megindító látvány a 
megtört anya és gyengéd fia. .1 finom füredi 
publikum szeretettel nézi őket, tisztelettel 
tér ki előttük.

i.
Kél skót színész, írjuk ide a nevüket is, 

Radó Sándor és Várnai László minden este 
együtt vacsoráznak az Andrássy-ull művész- 
kávéházban. A kávéház előzékeny gazdája 
nagyadagot szerulroziat nekik, amelyet az
után gondosan kettéosztanak és igy bizony 
igen olcsón jönnek ki. A gondot azonban az 
esti fekete okozza, amely személyenként het
ven fillér és ez a tétel alaposan fölborítaná 
a kél szinész vacsorabudgetjét. Hadó Sándor 
azután kitalálta a megoldást. A szomszéd
ban van egy bflffé, ahol huszonnégy fillé
rért mérik a feketét. Igen ám, de gondot 
akozott az, hogy a pincérek, az előzékeny 
tulajdonos és a társasága előtt hogyan in
dokolja meg a távozást, összebeszélt Vár
naival és egyik este igy szólt hozzá:

— Kérlek szépen, vár a Kőváry Gyula, cl 
'kell mennem tárgyalni, de rögtön vissza
jövök.

Ezzel fogta magát, kabát, kalap nélkül 
átment a szomszédba, megfeketézett huszon
négyért, rövid idő múlva visszajött s ezt 
mondta Várnainak:

— Menj csuk át, teveled is beszélni akar 
Kővári.

Igy ismétlődött ez napokon keresztül. 
'Tegnap este a föpíncér azután igy adta ősz- 
s:e a vacsoraszámlát: Volt egy sertéskaraj, 
egy tiaflll tészta, egy üveg ásványvíz, két ke
nyér . No-ért — a Kőváry.

Flnschncr Ernő, a Móniin Rouge kitűnő 
tulajdonosa, aki valósággal hűvös tavaszt 
varázsolt jégcsillárjaival a mulatójában, teg
nap bejelentette szabadalmát a Szabadalmi 
bíróságnál, miután többen le akarták utá
nozni.

4,
Hogyan született az Akrobut, Old, amely 

már szállóige az egész világon. Igy mesélte 
el ezt t'.harlie Rivels:

„IDTI-ben a berlini Scala-szinházban ven
dégszerepeltünk, Rcné öcsém megsebesítette 
a lábát és nem adhattuk elő a nagy akro
bata számokat. Kétségbeesetten ültünk az 
igazgatósági irodában és magyarázni kezd
tem az igazgatónak, hogy bohócszámot kell 
előadnunk helyette. Miután nem tudok jól 
németül, természetesen csak ennyit tudtam 
kinyögni:

— A krobot, ni cl
— Old — válaszolta sajnálattal a direk

tor.
Ekkor jutott eszembe az egész szám."

.4 szolnoki müvésztelcp yardén partyja, 
amelyet 17-én. szombaton tartanak meg, 
minden eddiginél nagyobbszabásunak Ígér
kezik, miután az idén nincsen Tatán ünnepi 
játék és yardén purty. Márpedig azelőtt itt 
találkozott a társadalmi, pénz- és művészi 
ansztokrácia színe-java. .4: idén ez a talál
kozó Tata helyett Szolnokon lesz.

fi.
.4 budapesti amerikai kolónia vasárnap 

Ünnepelte a függetlenségi nyilatkozat évfor
dulóját a Washington-szobornál. Ezt meg
előzően egy kis vita volt, hogy vájjon a: 
amerikai mik nevében ki legye le a koszo
rúi a nagy elnök szobrának talpazatára. A 
Vitát végüli s úgy oldották meg, hogy az 
amerikai kimet tizenhnlévcs gyönyörű fe
kete leánya állt vérvörös csokorral a kezé
ben a szobor elé, hogy rövid emlékbcszédcl 
tartson. I'z volt a fiatal hölgy viZsgaajdn- 
déka. .4 gyönyörű fiatal leány nagy ambíció
val k 'szült beszédére, a fotóriporterek per
gőtüze azonban kissé megzavarta, úgyhogy 
— valljuk be — súgni kellett neki.

7.
.4 Műterem 10 eső port kiállít ásónak két 

'fiatal művésze l'reisz Ervin és újpesti Far
kas Aladdr Parisban is kiállít.

«.
Guthy liöske. a szellemes divatszerkesztő- 

nő riport körútra indul, amelynek során 
Európa összes mondain fürdőhelyeit meglá
togatja és onnan képes beszámolókat küld 
lapjának.

BAKTER: Szoplntom-nyalintom kedves 
Lépcsős szomszéd, igaz-e, hogy megen csak 
Pestre vótak?

ÖRZSI: Megérdeműné maga, hogy a 
Bnrlóffy rendőrtiszt úr Ítélkezzen a mút- 
heti libaeladási ügyébe! Mit kérdezi, mikor 
úgyis tuggya?

RAKTÉR: Hájszc tudom, de aziránt va
gyok érdeklődésbe, hogy mell célirányzat 
végett zötyögtették föl magukat a vasúton.

ÖRZSI: Eztel meg úgyse hiszi, ha meg
mondom is: a Surgolh naccságos urat vizs
lattuk, a Rózsadombon, a bolondházba, 
meg más efféle üdülő-helekcn.

BAKTER: No fene, no fene! Tán maguk 
óhajtották törvény kézire anni!

LEPCSES: Óhajtotta az óhajtós guta. Más 
okbul kurkásztam én ütet.

BAKTER: Nosza árujja el mér, mer ehun 
rögvest kihöki ódalamat a közérdeklődés.

LEPCSES: Igen eccerű dolog. Nagyon is 
elkéne nékem mostan a pézmag, oszt gon
dillám: a gazdasági főtanácsos úr adhatna 
e’ jó gazdasági főtanácsot, hogyan tunnék 
én is zsebre kápúnyozni néhány ezer pengőt.

BAKTER: Hásze nojsze! — De hát mit 
szól ahhoz Lepcses szomszéd, hogy ezek a 
finom úriemberek minő ragacsos marokkal 
kezelték az állam pézit? Pedig ezek osztón 
jóncvelésbc részcsülek!

LEPCSES: Néha a nevelés is punklossan 
fordítva üt ki. Példává eccer nnnak a Bika
fejő Bágyog Gyulának vót e’ kölökkutyája, 
aki bent tanyázott a szobába s imilt-amolt 
megfeledkezvén a közéleti tisztaságrul, igen 
csúnya hulladványi kupacokat belezett el a 
padlón. Persze a gazdája nevelni akarta 
ület a szobatisztaságra s ezáltal valahány
szor eíTéle rnmaly dógot müveit az eb, oda- 
cepelle ütet s az orrát beleütögetle a saját 
remekművébe.

BAKTER: Ügy szokták.
LEPCSES: Igen, de eccer megen belép a 

szobába Bikafejő s látván, hogy ujfent 
effajta nemkívánatos elem lelhető a padlón, 
mérgesen rábödült a kutyára: „Hejj, az 
anyád né szült vóna, micsináltál megen?!" 
Erre a kutya se sző, se beszéd, odanyargalt 
a remekműhöz s az orrát önkényt beleiitö- 
geltc.

ÖRZSI: Mer ászt gondóta, hogy erre szól 
a nevelés.

BAKTER: Nono, hát hiszen. Oszt azontúl 
mi újság Pesten.

LEPCSES: Darányi apánk aszonta a NÉP 
képviseltüknek, hogy vigyék szét az órszág- 
ha az ű egéssvges reménykedését.

ÖRZSI: Biz ránkférne.
BAKTER: Hasznos dolog, ha legalább a 

kórmány feje egésségesen reménykedik.

Buday-Goldberger Leó és Szurday 
Róbert a textilipar problémáiról
A Magyar Textilgy árosok Országos Egyesü

lete pénteken tartotta Szurday Róbert elnök
lete alatt folyó évi, fennállása óta 43. rendes 
közgyűlését. A közgyűlésen, amelyen a tagok 
igen nagy számban vettek részt, jelen volt 
IVriss Fiilöp felsőházi tag is, az. egyesület disz- 
elnöke. Szurday Róbert megnyitó beszédében 
főleg azokkal a szociálpolitikai kérdésekkel 
foglalkozott, amelyek a textiliparban az utóbbi 
időben felmerüllek. A már régebben fennálló 
betegségi, baleseti és öregségi biztosításokon 
kiviil a textiliparban a folyó évben életbelépett 
a 48 órás munkahét és a minimális munka
bérek rendszere. Számos vállalat már megvaló
sította a markosok fizetéses szabadságát is, 
úgyhogy a: fi nagyszabású szociális törvény, 
amelyet a képviselőből néhány nappal ezelőtt 
megszavazott, a textiliparban úgyszólván nyi
tott ajtókra talál.

Az elnöki megnyitó után Schiller Oltó dr. 
főtitkár beterjesztene az igazgatóság jelentését 
az egyesület lílitft. évi működéséről. A jelentést 
a közgyűlés egyhangúan elfogadta és Morvay 
Izsó indítványára köszönetéi szavazott Szurday 
Róbert es Buday fíoldbergt r Leó dr. társelnö
köknek, továbbá Dischka Győző dr. alelnők- 
nck és az egvcsülct egész vezetőségének, vala
mint az egyesületi iroda tisztviselőinek ered
ményes munkásságukért.

A szokásos formalitások niegejtése ulán kö- 
vetkeztek az alapszabúlyszeril választások, 
amelyeknek során a közgyűlés sajnálattal vette 
tudomásul, hogy Hajdú Dezső vezérigazgató 
az elnöki tanácsban viselt állásáról lemond'.a, 
' köígyüiés Hajdú Dezsőnek, aki az egyesüld 
igazgatóságának továbbra is tagja marad, a 
inntynr selvemszövőtpnr körűi szerzett rendkí
vüli érdemeiért jegyzőkönyvileg köszönetét,

LEPCSES: Haj ja tuggya, eccer az a Bél
nyomasztó Gudor Lajos fönt vót pesten a 
klinikán a hasa fölvágása végett. Persze 
úgy’ meg vót rökkenve, hogy e’ zabszemet 
se lehetett vóna elhelezni a világnézetébe.
— „Ne féjjen semmit!" — biztatta a pro- 
feccor, — „én reménykedek hogy sikerűm 
fog, iszen többezer embert operáltam mán 
s csak igen ritkán hóit meg valaki a kezem 
alatt,“ — „De j szén, nem teccene lilén köny- 
nyen reménykenni" — bucsálódott Bel
nyomasztó, — „ha az én operád jómba a 
profeccor úr is belehalhatna!"

BAKTER: Mindenki saját bfirit abflrolja 
be az utósó leszereléskor, tchátlan a másé 
csak bikkmakk.

ÖRZSI: Ügy bizony.
RAKTÉR: Abbul mi igaz, hogy a Buka

restbe nem annak mán senki pógárnak 
fegyvertartási engedőit?

ÖRZSI; Igen, mer mostanába sok rebor- 
béres szerelmi drámák vótak.

LEPCSES: Erriil eszembe jut, hogy 
eccer Pápócon a sok szurkálás miatt meg
tiltották, hogy a legénység bicskát vigyen 
magával a kocsmába. Hát a legközelebbi 
vasárnap délután benyargal a biró a jedzŐ- 
házra s aszongya: — „Alliccsuk vissza a 
bicskázást jedzö uram!" — „Ugyan mér?"
— csudálkozott a jedzö. — „Hát azér" — 
lebegett a bíró, — „mer akit mcgszurkál- 
nak, a ni még kigyógyulhat, de akit szoldás. 
üveggel főbe rottyintanak, ammán holtan 
szalad ki”a-kocsmáhul!"

ÖRZSI: Oszt mehetnénk is aplya.
BAKTER: No csak még eggyet: hallotta 

hírit Lepcses szomszéd, hogy Sarkadon a 
zsidó hitkösség mán száz esztendeje fönnáll?

ÖRZSI: Még örömbe is sok a száz esz
tendő, hát még bánatba!

LEPCSES: Eccer odaföl Pesten, egy úri
ember kihirdette, hogy ezer pengőt ad an
nak a pógárnak, aki legöregebb, meg osztón 
a legkiizdelmcssebb életbe vót része. Hát 
gyűlt egy ember, nyóevanhat • esztendős, 
surbankó gyerek kora óla hányába dógo- 
zotl. Gyűlt egv másik, kilencvenhárom éves, 
amineg oroszlányszelidillö vót. A harmadik, 
ekkis pajcszos zsidó, bizonyos illető Kőn 
Salamon, accsak ötven esztendőt mondott 
he. — „Hinnye, hát bolond maga?" — bőr
ként rája valaki, — „iszen a másik kettő 
sokkal öregebb!" — „Igen" — sóhajtott 
Kón, — „de nálam minden esztendő duflán 
számit, mer én ott lakok a Farkasréten, a 
Pősinger major mellett. — „Üvé az ezer 
pengő" — kajátolt az úriember és úgy 
tudom, hogy azok a majorbéli testvérek 
nem küldtek neki üdvözlő táviratot. — No 
Isten velünk.

Rákóeal-ut 39 és 64
Teróa-körút 62 
VAmhúz-körut ÍO 
Király-utca 35

fejezte ki. Uj tagok lellek az elnöki tanácsban 
Gomperz Ervin és Hevesi Béla vezérigazgatók, 
az igiizgalÓMigban pedig Schrccker Rudolf dr. 
és Teltsch Arnold igazgatók.

A közgyűlés befejezése elölt Szurday Róbert 
átadta az elnöki széket fíuday-Goldbcrger Leó 
dr. elnöktársának, aki az alapszabályok értel
mében a jövő évben, mint soros elnök, az egye
sület ügyeit vezeti. Ruday-GobJbergcr Leó dr. 
székfoglaló beszédében szintén rámutatott az 
aktuális szociális problémák nagy fontosságára. 
Hogy a magyar textilipar ma olyan terheket 
képes viselni, aminőket tényleg visel, az főként 
két körülményre vezetendő vissza. Az egyik az 
ország sikeres devizapolitikája, ami a jegybank 
vezetőségének óriási érdeme, a másik pedig az, 
hogy a magyar textiliparban nemcsak anyagi, 
hanem igen jelentékeny szellemi és erkölcsi 
tőkék is vannak felhalmozva. Rendkívül támo
gatást talált a magyar textilipar a magyar ipar 
egyetemes gazdasági szervezetéről, a GyOSz nál 
is, amelynek a vezetőségét a legnagyobb elis
merés iilcli meg. A jövőnek a legfontosabb 
laladaln most az. hogy az iparra nehezedő 
óriási terhek dacára is a termelési költségek 
megmaradjanak azon a színvonalon, amely a 
belső fogyasztás megfelelő ellátását és az ex
portot lehetővé teszt. Az ipar a maga árpoliti
kában igyekezni fog ehhez a követelményhez 
n legmesszebbmenőén alkalmazkodni, de kell, 
liogv mindazok a tényezők, amelyek az ország 
közgazdaságát ma intézik, szintén ügyeljenek 
arra, hogv a termelési költségek ne drágulja
nak meg olyan mértékben, hogv ezáltal a súlyos 
gazdasági viszonyok közt i., eddig cicit szép 
eredmények veszendőbe menjenek. Erre a mér
téktartásra úgy a szociális reformok, mint az 
egyéb közterhek tekintetében most már szükség 
van. nemcsak n termelés érdekében, hanem 
elsősorban deviza pofit kai szempontokból is.

Hibapont nélkül vezet 
a magyar bajnok 

a párisi billiárdversenyen 
Nemzetközi billiárdverseny kezdődött el 

vasárnap délután a francia fővárosban. A 
párizsi versenyen kilenc nemzet vesz részt, 

küzilttiik a magyar Beck Sándor bil- 
liárdbajnok te,

aki nagy eséllyel indul a nemzetközi tor
nán, noha a mostani verseny teljesen új
szerű. Nem kieséses és nem is körmérkőzés 
során dől cl, hogy ki a világ legügyesebb 
billiúrdjátékosa, hanem pontozással döntik 
cl ki a győztes.

A verseny indulóinak megadott felada
tokat kell elvégezni, 

aki a legkevesebb hibaponttal abszolválja a 
versenyt, az a torna győztese. Négy nap 
alatt bonyolítják le a párizsi mérkőzéseket, 
hivatalos nevén:

működő versenyt.
Vasárnap este érkezett az első híradás 

Franciaországból, amely úgy szól, hogy 
Bcck Sándor magyar bajnok az

első feladatokat hibapont nélkül vé
gezte.

A verseny kővetkező három napján dől e| 
azután, hogy ki nyeri a különös újszerű 
versenyt.

aranyat, a tűs! öt, 
briléiist legma
gasabban veszek
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A magyar-német tárgyalásokaF ezen a hé

ten befejezik. Németország ebben az évben 
nagyobb mennyiségű búzát kíván vásárolni 
Magyarországtól.

A magyar buzafeleilegek értékesítésével 
kapcsolatosan pénteken utaznak a magyar 
szakértők Rómába a tárgyalások végleges 
elintézésére.

★
Már megindultak a borközraktárak épí

tési munkálatai. Szeptemberben Kecskemé
ten, Jánoshalmán, Kiskunhalason, Cegléden, 
Kiskőrösön, Bácsalmáson meg is kezdik 
müköödésüket az első borközrqklárak.

★

Az OMKE mohácsi szakosztálya vasárnap 
délelőtt tartotta közgyűlését Vida Jenő el
nökletével. Dán Leó, a Fővárosi Kereskedők 
Egyesületének elnöke a kereskedelem sé
relmeit ismertette és kikelt a protekcióm n 
mus eljen, amely az egykézrendszert meg
valósította.

★

Pénteken tárgyalja a „OHE” a Széria Ll- 
pót-köruti textiláruüzlet fizetésképtelenségi 
ügyét. A piacon nagy megütközést keltett 
az alig kéthónapos cég inzolvenciója. Rövid 
fennállása alatt közel 80 ezer pengővel ma
radt adós a hitelezőknek, állandóan igény
bevette a hiteleket, ezért meglepetésként 
crlc az érdekelt vállalatokat a fizetésképte
lenségi hir. A pénteki tárgyaláson dől cl, 
elfogadják-e az 50 százalékős egyezségi 
ajánlatot, mert errevonatkozóan Szobolov- 
szky János, a cég tulajdonosa nem tudott 
megfelelő garanciát felmutatni.

★
A nyersáruegyezmény ügyében most folynak 

n tárgyalások. Előreláthatólag augusztusban 
sikerül — n textilipar örömére, — fedő alá 
hozni az uj egyezményt.

★
Elénk érdeklődés mutatkozik máris a július 

15-ikl gyapjuaukció iránt, amelyen előrelátha
tólag nagy tételek kerülnek majd árverésre. A: 
utolsó aukciót ez évben, szeptember hóra terve
zik.

★
A sok drágulás után, végre hirt adhatunk ol

csóbbodásról Is. A nyersbőrük áránál az utóbbi 
napokban csökkenés mutatkozott.

¥
A Fonciére Általános Biztosító Intézet június 

30-án tartotta 72 évi rendes közgyűlését. Dr. 
Éber Antal udvaii tanácsos elnöklete alatt. Az 
elnökő — napirend előtt Janovitz József ügy
vezető igazgató munkásságának 50. évfordulója 
alkalmából — az igazgatóság legnagyobb elis
merésének nyilvánítása melleit — klasszikus 
szavakkal emlékezett meg a jubiláns elévülhe
tetlen érdemeiről. Ezekutón a közgyűlés flZ 
előterjesztett mérleget jóváhagyta és elhatároz
tatott, hogv az elért nyereségből P 3.— osztalék 
fizettessék az előző évj P 2.50-nel szemben. A 
közgyűlés az igazgatóság uj tagjaivá választotta 
Erdős Aladár in. kir. kormányfötanácsost, dr. 
Grecsák Richárd országgy. képviselőt. Hunyadit 
Ferenc országgy. képviselő', Janovitz József 
ügyv. igazgatói, dr. Karátson Antal ny. min. 
nácsos, igazgatót és gróf Ráday Gedeon ny. 
belügyminisztert. A felügyelöblzottság elnökévé 
gróf Takácy-Tolvay iör.set ny altábornagy, 
országgv. képviselő, annak tagjává pedig dr. 
Mikccz Károly igazgató választatott meg. A 
közgyüülést követő igazgatósági ülésen Janó- 
vitt József eddigi ügyv. igazgatóra az admini- 
slrateur délégué tisztsége Hibáztatott, Kun Ká
roly pedig az intézet vezérigazgatójává nevez*  
telelt ki.
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két fröccsent 
cax Akácf^s»utcában 
- emb&rhaíéüag

Vasárnap délben a rendőrség gondatlan- 
.tágból okozott emberölés büntette címén 
letartóztatta Reisinger József 23 éves pék
segédet.

Reisinger József szombat délután öccsé
vel, Reisinger Ferenc kereskedelmi alkal
mazottal kerékpárversenjt rendezett az 
Akácfa-utcában. Két fröccs volt a dija an
nak, aki gyorsabban tudja megtenni az utat 
a meglehetősen szűk és forgalmas Akácfa
utcán keresztül a Király-utcától a Rákóczi
idig. Reisinger József jó pár méterrel meg
előzte öccsét és már-már ugv látszott, hogy 
cl is éri a rákócziuti célpontot, mikor a 
Dohány-utca.és Akácfa-utca sarkánál Hajós 
'József 67 éves hivatali altiszt, aki a Sip- 
utca 10. számú házban lakott, lelépett a

Villamos és teherautó karambollá 
a Salgótarjáni utón
veszélyes állapotban szállították a

Vasárnap reggel félhét órakor súlyos ki
menetelű villamos és teherautó-karambol 
történt a salgótarjáni utón.

A kora reggeli órákban a józsefvárosi 
pályaudvar X. számú kapuján haladt ki a 
BN. 109. számú teherautó, amelyen a sof- 
Tőrön kívül Kovács Elek szabósegéd és 
Kónya Zsuzsanna gyárimunkásnő ültek. 
A teherautón különböző áruk voltak és a 
szabósegéd és Kónya Zsuzsanna azokon 
helyezkedtek el.

Ebben az időtájban haladt a Salgólar- 
jáni-uton az 53-as villamos, amely a re
mízből indult ki. Somogyvári Ádám villa
mos kocsivezető későn vette észre a teher
pályaudvarról hirtelen kiforduló autót, a 
lejtős pályatesten

le akarta fékezni kocsiját,
hogy megelőzzé a szerencsétlenséget, azon
ban a nagy sebességgel haladó villamos
kocsi tovább csúszott és

beleszaladt a teherautó középső ré
szébe.

Az összeütközés következtében a villa
mos ablakai csörömpölve hullottak szét az

Az eslopoff arany cári-serleget 
öt pengőért adta e! 
a Teleki-téren a betörő

Halász Margit női divatszalontulajdo- 
nosnö, aki az Aranykéz-utca 4. alatt lakik, 
pár nappal ezelőtt feljelentést tett a főkapi
tányságon ismeretlen lettes ellen lopás cí
mén. Előadta, hogy mialatt édesanyjával 
vidéken tartózkodott, ismeretlen tettes ál
kulccsal behatolt lakásába és onnan mint
egy ötezer pengő értékű ezüstneinüeket, ék
szereket és egyéb tárgyakat vitt el. Az uri- 
asszony azt is közölte a rendőrséggel, hogy 
az ellopott tárgyak közül a legjobban

azt az aranyserleget sajnálja, 
amely a cári címerrel volt ellátva és Miklós 
cár szentpétervári kastélyából származott. 
Az értékes ajándékot Halász Margit apósa 
kapta, aki békében a szentpétervári magyar 
követségen mint főtisztviselő teljesített 
szolgálatot.

A rendőrség széleskörű nyomozást indí
tott és vasárnap reggel elfogták a divatsza- 
lonlulajdonosnő tolvaját. Legnagyobb meg
lepetésre a rendőri nyomozás kiderítette, 
hogy

a betörő egy hűségesnek vélt egykori
W i

Együtt válik és együtt megy férjhez 
anya és leánya — 
csak lovagot cseréltek

Példátlan folyamaiban lévő kettős váló
per és a közeljövőben megtartandó még 
példátlanabb kettős esküvő foglalkoztatja a 
Pesti társaságokat. A krónika csak ogv eh
hez hasonló esetet ismer, ami nemrégi ját
szódott le vidéken: 

járdáról. A péksegéd már nem tudott fé
kezni és kerékpárjával elgázolta

Hajós Józsefet, aki vérző tagokkal, 
eszméletlenül terült el a földön.

A gázoló kerékpáros tovább akart szágul
dani, azonban

az utca közönsége elfogta
és rendőrnek adta át. A szerencsétlen öreg 
ember a Rókus-kórházba került, ahol vasár
nap hajnalban

belehalt sérüléseibe.
! Az orvosi megállapítás szerint Hajós Jó
zsef, a két kerékpáros versenyének áldo
zata, koponyaalapi törést és hasfalrepedést

I szenvedtt.

Az autó utasait éiet- 
Szent István-kórhózba

úttesten, segélykiáltozás, jajveszékelés hal
latszott,

a teherautó fölborult,
a gyümölcsáruk szanaszét Hullottak és 

az autó két utasa összetört tagokkal 
terült el a földön.

A villamosvezető és a mellette álló Németh 
Vll. János kalauz ugyancsak megsérülték.

A józsefvárosi pályaudvar személyzete 
értcsitelte a mentőket és a rendőrséget a 
hajnali karambolról és a mentők csakha
mar két kocsival érkeztek a helyszínre. A 
legsúlyosabb volt Kovács Elek és Kónya 
Zsuzsanna állapota. Mind a ketlen

a fejükön szenvedtek súlyos sérülése
ket, azonkívül agyrázkódást is kaptak. 

Eszméletlenül, súlyos állapotban vitték 
őket a Szent István-kórházba. Somogyvárv 
Ádám kocsivczelőt és Németh VII. János 
kalauzt, akik az arcukon és a homlokukon 
sérültek meg az üvegszilánkoktól, kötözés 
után a helyszínen hagyták a mentők.

A villamoskocsivezetőt előállították a ke
rületi kapitányságra, kihallgatása után 
azonban elbocsátották, de az eljárás to
vább folyik a karambol ügyében.

alkalmazottjuk,
özv. Simó Ignácné volt, aki édesanyja mel
lett mint ápolónő teljesített szolgálatot 
hosszú ideig és teljesen beférkőzött a csa
lád bizalmába.

Az ápolónő, akiről most utólag kiderüli, 
hogy

büntetett előéletű tolvajnő,
kulcsot készittetett a lakás eredeti kulcsáról 
és amikor megtudta, hogy Halász Margit és 
édesanyja elutaztak, egyik napon, az esti 
órákban fellopózolt a lakásba és onnan

az értékes tárgyakat egy bőröndben 
ellopta.

A lopott tárgyak egy részét Simóné Szent 
László-ut 62. alatli lakásán találták meg a 
detektívek. Az értékes cári serleg azonban 
nem került elő, a tolvajnő előadása szerint 

a Teleki-téren öt pengőért vette meg 
tőle egy Ismeretlen férfi.

özv. Simó Ignúcnét letartóztatták, a tör
ténelmi értékű régiséget pedig keresi a 
rendőrség. i

egy leány szép fiatal mostohaanyja el
csábította és megszöktette az esküvő 

napján nevelt lányának vőlegényét.
A jelenlegi pesti eset még ennél is kompli
káltabb és meglepőbb . . .

A Nemzeti Színház egy nyugalmazott

Szobarendelén b fflrdöiRargBtósitR 
szállodaiban :

K ú r oi y . k ö r u t 8 a
Tel : 145-202. 130 651

Róla beszél és rajta mulat az egész város!
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krobe t o-o-h*  Az eredeti Akrot

rendezőjétől válik felesége és ugyanakkor 
válik leányuk is férjétől, cgv tönkrement 
földbirtokostól, aki rövid idővel ezelőtt Né
metországba költözött. A két házaspár a 
legutóbbi időkig együtt lakott. Körülbelül 
egy évvel ezelőtt összebarátkoztak egy

ötven év körüli gazdag vidéki földbir
tokossal, aki a volt rendező jelenleg 
negyvenegynéliányéves feleségét lány

korából ismerte, sőt — szerette is
és feleségül akarta venni. Most, több mint 
busz esztendő után, a földbirtokos ismét 
udvarolni kezdett egykori ideáljának. A 
gazdag vidéki ur felhozta a rendező házá
hoz huszonegyesztendös unokaöccsét is, aki 
jelenleg gazdasági akadémiai hallgató.

A nagybácsi és unokaöccs mindennapos 
vendégek lettek a nyugalmazott rendező há
zánál, ahol egyik férj sem sejtette, hogy mi 
játszódik le a háttérben ...

A háttérben meglehetősen különös dol
gok játszódtak le: az ötven év körüli föld
birtokos

egykori ideálja húszéves férjes leányá
ban felfedezte a leány anyjának fiatal
kori arcvonásait és halálosan bele

szeretett
az asszonykába, aki viszonozta érzelmeit. 
Így tehát már nem is az anyának, hanem 
leányának udvarolt. Ugyanekkor

a rendező felesége szerelmes lett a hu
szonegy-éves gazdasági akadémiai hall

gatóba,
aki ugyancsak viszonozta ezt a szerelmet.

A dolgokat nem lehetett sokáig titokban 
tartani a két férj előtt: egy este anya és 
leánya egyszerre vallották meg férjüknek 
olthalatlan szerelmüket. A kél férj meg
döbbent, de meglepetésszerűen mind a kel
ten meglehetősen könnyen beleegyezlek " 
válásba.' A rendező veje, a flnlnlasszonv 
férje Németországba utazott, a rendező pe
dig udvariasun felajánlotta a közös lakást 
válófélben levő feleségének és ugyancsak 
válófélben lévő leányának.

A bontóper már megindult, előrelátható
lag

egyszerre fogják kimondani a két házas
pár válásót és röviddel ezután egyszerre 

tartják meg a két esküvőt:
ugyanakkor veszi el az ötvenéves földbir
tokos a húszéves elvált asszonyt, amikor 
Imszonegvéves unokaöccse összeházasodik 
nagybátyja mennyasszonyának cdesu..jjá- 
val.
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Cipőáldás
a Lehel-utcában

Menekülésük közben szór
ták el a cipőgyár betörői

Vasárnap reggel a I.chel-ulca környéké
nek egyszerű lakói nagv örömmel adták 
tovább egymásnak az érdekes hirt, hogy a 
Lehel-utcán az éjszaka folyamán valaki 
nagymennyiségű

vadonatúj férfi-, női- és gyermekcipő
ket szórt el.

Csakhamar olyan tömeg verődött össze it 
Lehel-utcában az ingyen cipők hírére, hogy 
rendőröknek kellett szétoszlatni a már-már 
verekedő angyalföldi munkásembereket.

Rövidesen megoldódott azután az a rejj 
télv is, hogy hogyan kerültek a Lehel-utcába 
a cipők. Az éjszaka folyamán ismeretlen 
lettesek behatoltak a Lehel-utca 16. szám 
alatt levő A'onimerz-cipőgyár épületébe és 
onnan mintegy

tiz-tizenötezer pengő értékű cipőt vit
tek el.

A betörők, akik valószínűleg kocsival le*  
hettek, UgylálSZÍk

menekülés közben elvesztettek zsákmá
nyukból huszonöt-harminc pár cipőt.

Ezeket találták meg azután a közeli lakók.

a legkiválóbb jazz-énekesnő 

llona-Fred Larrv 
a finom túneospár

fife' Hermann
aki az összes filmnag.vságokat 

tökéletesen imitálja



Áttanulmányoztuk n világbajnokság döntőinek 
játszmáit és meglepődve láttuk, hogy az ameri 
kunk, de különösen Culbertson, feltűnően sokat 
blöfföltek. Ezeket n blöffök.cl egyetlen rend 
szerben sem -találjuk meg:

Culbertson lapja:
♦ D 9 10.4,3,2 $3.2 4-A. «, 5, 4. 3, 2 

a harmadik helyen ezzel indult egy Irpffef, a 
pnrtnernŐjénck egy pikk válaszára nem pasz- 
szolt, hanem két treffet mondott, majd a két 
kor újabb választ passzolta csak le, amit part- 
ncrnője agy szűrrel teljesít. (A másik asztalnál 
ez. egy körpasszos parti volt.)

Culhertsonné lapja a kővetkező volt;
♦ K.B, 4.3 9 A, D,6,5 $7.0,5 4*0.8

★

Bemutatunk még egy érdeke*  Játszmát, almi 
Culbertson szintén blöffölt:

♦ D 4
9 A 4 3 
0 10 7 fi 5
4- A B 8 2

♦ A K 6 5
9 7 
0 A 2
4- K 10 B 6 5 4

♦ 832
9 K D B 8 5 
0 D 0 8 4

♦ B 10 9 7
9 10 9 6 2
0 K B 3
4*  D 7

&S2AK 
X 

í■4
néL

4- 3

* Dél helyén illő Culbertson két passz után:
Dél Nyugat Észak Kelet

1 kör konlru rekontra passz
pauz 2 treff kontra pasaz
2 kör passz passz 2 pikk
pr.su passz — —

A másik asztalnál három passz után Nyugat
dil:

— 1 treff ptissz 1 kör
passz 1 pikk — 1 szán

— 3 treff — 3 pikk
— 4 pikk — —

\ lejátszás is igen érdekes, ami az amerikai 
I i-r/elhojer nagytzeiü technikáját dicséri, mert 
ha megpróbáljuk játszani a partit, rögtön lát
juk. hogy az nem oldható meg egyszerű leját
szással. mintahogy az első pillanatban látszik. 
Felvevő kúró tizes indulást kapott és ii játszmát 
keresztlopóssal teljesítette. De egyetlen tempó 
elvesztése már biztos bukósl

A nyári bridge érdekes eseményének lesz 
v.inholve n /•é.s.-cJr Club kerthelyisége, ahol 
bnrálságos mérkőzést fog játszani az 1930/31. 
évi magvar bajnokcsapat : Kéri Szántó, 
Colién, Kiinger én Ferenczt az 1930/31. évi 
Fészek-csikócsapat ellen: dr. Darányi, dr. 
bcckói lliró, dr. Kaiul, I)écsi és Kováén 
együttes ellen. A nagy érdeklődéssel vári 
mérkőzés 32 leosztásra megy és poén szaldó 
szerint számolják el. Minden 100 poén dil- 
f rentia egy üveg pezsgő. Úgyhogy a mér
kőzést követő társas vacsorán biztosan 
emelkedőt hangulat lesz. A fogadások 2;l-re 
állnak a juniorok javára.

Hridgcesküvö volt vasárnap délelőtt az 
‘Aradi-utcai elöljáróságon: liercgl Alicet, a 
magyar hölgy válogatott csapat kapitányát, 
<i világ egyik legkiválóbb női bridgcjdléko- 
sót vette feleségül Arató Lajos, a Kereske
delmi ltunk főfiszliüsclője, ugyancsak kitűnő 
biidgczö Tanuk voltak: Hollós Ödön, a 
Keresi,tníclmi ltunk ügyvezető igazgatója és 
dr Szigeti Pál földbirtokos, a népszerű 
bi idgcnicrcnás. .4 bridgeesküoőre hatalmas 
tu.lókon egymásután érkezett a „Fészek"- 
csapat, majd a „llridgc Club" s azután a 
lo'lgyválogatotl, hogy ünnepelje férjhez- 
menl gyönyörű kapitányát.

★

A világbajnokHágra Idcsereglelt előkelő kül
földi vendégeink már mind elutazlak. Csak az 
egyiptomi hölgycsupnt kapllánynője: Klóit 
Choueri Wlssa Bey és az ainerlkul Vogelhufer 
nem tudnak meg*  dini llndnpcsttöl ég egymás
tól. A szigeten laknak, ahonnan evak néha- 
néha (önnek be egy kis hrldgcre a magyar hal 
uekoUUos.

★

t síi Magyar Kereskedelmi Dani. Sport- 
Mariiitszigeli khibhózábun házi pá

ros « ' <<pi ni hridgevvrsemit rendet, amelyen 
a bank bridzscsölntk ran-gli sitiid! fo<ildk meg- 
állapítani,

*

l'nió L. T. C ötvenkét hridgexőjc és len- 
iih/orójo tizenkét .autón 1 iitntóvAiosra rán 
dilit ki, ahol már szombaton megkezdődlek 
a versenyek. Az első félidőben az Unió ve
zet. 1 aprúrinkor a barátságos verseny még 
nem • rt véget. A versenyt nagv bankéit kő 
vette, ahol a Talaj Kaszinó elnöke üdvözölte 
az Uniót,
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HORGOLT RUHA,
KÖTÖTT FŰRDÖTRIKÓ
ÉS EGYEBEK

Érdekes, hogy egyre fokozódó 
modernségünk mellett, egyre jobban 
és jobban szeretjük a kézimunkát. 
A kézimunka ina éppen olyan divat, 
mint nagyanyáink korában, azzal a 
különbséggel, hogy mig akkor párná
kat, gobelinképeket, konyhakézimun
kákat készítettek, addig ina, majdnem 
kizárólag csupa praktikus holmikat 
kézimunkázunk. Kézimunkaláz van 
ma az egész világon a Parisban a leg
elegánsabb hölgyek a kávéházakban 
kötő- és horgolótűkkel jelennek meg.

Minden szezonnak megvan a maga 
kézimunkája. Most itt a nyár és ezzel 
megérkeztek az aktuális nyári kézi
munkák is. A vállalkozó szelleműek 
fürdőtrikót kötnek maguknak, ame
lyet alig lehet megkülönböztetni a 
gépikötéstől. Merészebb hölgyek meg 
shortot is készítenek maguknak gyapjú 
fonalból, kis napozókendővel. Sőt egész 
ruhát is horgolnak maguknak a szór*  
galmaskezü hölgyek.

Valamelyik nap a korzón meg
jelent például egy magas, nyúlánk 
nő horgolt ruhában : közfeltünést kel
tett. Pedig az egész ruha egyszerű 
pálcikás lukacsos mintájú volt, bubi
gallérral, pici ujjakkal, alatta meg
felelő szinü selyemkombinéval, elütő 
szinü övvel.

De aki nem vállalkozik ilyen nagy
szabású munkára, készítsen magának 
apróbb holmikat, például strand
szatyrot. Ehhez vegyünk erős fonalat 
és csupa apró, vagy nagy pálcikából 
horgoljuk meg két fogantyúval és 
hímezzük rá lapos hímzéssel elütő

Érdekes kombinációk a bírói karban: 

kúriai elnök Töreky Géza 
vagy Vladár Gábor, 
táblai elnök Sztrache Gusztáv
vagy Alföldy Dezső lesz

A törvényszéki szünet után fontos és Igen 
érdewes változások lesznek a legfelsőbb 
bírói és ügyészi pozíciókban. Már befejezett 
tény, hogy dr. Ósvaid István, n Kúria el
nöke az ősszel vagy legkésőbb ez év végén 
nyugalomba vonul, mert szolgálati idejét 
betöltötte. Dcgré Miklós, n budapesti Ítélő
tábla elnöke pedig már u legutóbbi táblai 
teljes ülésen kijelentette, hogy októberben 
telik le szolgálati ideje, s ekkor vonul nyu
galomba.

A Kúria elnöki állására két komoly je
lölt van: Töreky Géza, u Kúria Jelen
legi másodelnöke és Vladár Gábor kú
riai tanácselnök, az igazsúgügymlntazté- 
rliim törvényelőkészítő osztályának ve

zetője.
A tábla elnöki pozíciójára már több elő

kelő magasrnngu bíró és ügyész nevét em
lítik. Információnk szerint legvalószínűbb, 
hogy

•1

Sztrache Gusztáv főügyész, a budapesti 
főügyészség vezetője, vagy Alföldy 
Dezső tanácselnök, az Ítélőtábla jelen
legi alelnöke kerül ebbe a pozícióba.

De beszélnek Láng-Niticky Ernő szegedi 
táblai elnök, Mcndelényi László pestvidéki 
törvényszéki elnök és Tcrnovszky Béla kú
riai tanácselnök kinevezéséről is.

Amennyiben Sztrache Gusztáv lesz a tábla 
elnöke, minden valószínűség szerint

Sárospatak.? József, a pcstvidéki királyi 
ügyészség elnöke kerül a főügyészség 

élére,
mig a pestvidéki ügyészség vezetőjéül Götz 
Béla ügyészségi alelnököt emlegetik.

A Kúria másodelnök! állására is érdekes 
kombinációk vannak, amennyiben Töreky 
Géza kúriai elnök lesz. Hir szerint Töreky 
Géza pozícióját Finkey Ferenc koronaügyész 
foglalja el, és ez esetben Mcndelényi Lászlót 
kombinálják a koronaügyészi állásra.

C ■■ ■■W.UJW

A templomból szökött meg férje mellől 
egy idegbeteg asszony, aW má, U|mr

Különös eltűnési ügyben indított nyomo
zást vasárnap a főkapitányság. Megjeleni 
a főkapitányság eltűnési osztályán Argycldn 
lazul szoba festőmesl-i, aki a Sziget-utca 
41. aluli lakik és

28 éves felesége eltűnését jelentette be.
Az Iparosmesler előadta, hogy feleségével 
pénteken reggel nyolc órakor a terézvárosi 
templomba mentek miséi hallgatni, beültek 
az egvik pad ha *s  mlnlail n férj .íz tir.'el- 
mulntúskor Iclérdepclt és imádkozott,

a feleség- eltűnt mellőle.
Amikor . szzexellc. hogy az asszony nincs 
ull. k. Isigbccsí llcn rohnnl ki, ugyanis fe
leségével nz utóbbi időben több különös 
dolog történt, nz asszony idegzete metrón- 
gúlődolt e*  attól tartott, hogy valahol a 
templom közelében óngyilkosságot követelt

szinü monogrammot, vagy ha úgy 
tetszik, ezt is ráhorgolhatjuk.

Gyakori eset, hogy tavalyi fürdő
trikónkba folytonossági hiányt rágtak 
a molyok. Hölgyeim, el ne dobják 
ezeket! Ellenkezőleg, vegyenek 6zines 
bogleínselymeket és pettyezzék úgy 
be a trikót, hogy a lyukakra eső pety- 
tyckkel tüntessék el a molyokozta 
hiányokat. A pettyek helyett választ
hatunk hímzett színes virágcsokrokat 
is, de ez már komplikáltabb egy kicsit.

Ilyen kis elszórt virágmintákkal 
díszíthetjük régi fehér, vagy halvány
kék vászonruhánkat is. Egy kis csok
rot a vállhoz, egyet pedig ellenkező 
oldalra, az övhöz. Nagyon kedves 
ez is.

Térítőkét horgolni, vagy nyári vá- 
szontakarókat hímezni ma a leg
nagyobb sikk. Nemkülönben vastag 
fonalból nyári paplanokat készíteni 
kétféle színben. Kinek mihez van 
kedve. Lehet választani!

Hiszen olyan kellemes szórakozás 
kézimunkázni és köztudomású, hogy 
aki a kézimunkát szereti, rossz asszony 
nem lehet...

f Dr. Dévai né Erdős Böske.)

¥
A Calvin-térl Fenyvei Áruház kézimunka 

osztálya a kézimunkázó hölgyek Eldorádója. 
Vászon nyári térítőket előnyomva 3.25 P és 
3.90 P-ért kaphatnak, amik gyönyörűek a la
kásban és a kertben. Hozzávaló himzöselymek 
18—20 filléres árban vannak. De vannak kész 
terllöcskéi is már 30 fillértől egészen 3.90 P-ig, 
Egyszóval minden kapható Fenyvesnél, mi 
szem s jelen esetben, kéznek ingere.

meg öngyilkosságot
d. Iliáhn kérésié, kulolln azóta, hogy hol 
lehel a felesége, nem kerüli elő.

A fiatalasszony a közelmúltban 
kötszer kísérelt meg öngyilkosságot, 

CBJ-szer egy házban szaladt fel ti harmadik 
einelelre és onnan le akarta vetni magút, de 
az utolsó pillanatban megakudálvozlák az 
Öngyilkosságot, egy béllel ereiül! pedig n 
Jókal-ulcában berohan! egy penzió első, 
emeleli helyiségébe, olt összefüggéstelen 
szavakat kiáltozott, majd mindenkit félre
lökve, kistelet! nz erkélyre és onnan

az utcára akarta levetni magát.
Az idegen helyen óriási Izgalmat keltett az 
önkívületi állapotban lévő nö óngvilkossági 
terse, .le szerencsére az utolsó pillanatban 
itt Is 'ik.rlilt megakadályozni az öngyilkos- I 
ság elkövetését.
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A Hétfői Napló
uj kereszfrejtvényversenye 
Érdekes, mulatságos, 
tanulságos, újszerű!

Főnyeremény
200 pengő készpénz

500 rendkívül értékes díj!
Diákok, akiknek kötelező olvasmányok 

keserítik el a nyári szünidejüket, felnőttek, 
akik úgy érzik, műveltségükhöz hiányzik 
egyik vagy másik lilrcs könyv elolvasása —- 
ne csüggedjetek.

Itt a H ét f ő 1 N a p 16 u J r ejt
ve n y v e r s e n y c,

amely segít gondjaitokon. Minden kereszt- 
rejtvényben megkapjátok egy-egy híres mü 
dióhéj-tartalmát, egy mondatban. Rövid, 
humoros és mégis jellemző ez a dióhéj! 
Azonkívül minden rejtvényben ott van a 
mű elme is. Pl. Színes gentleman bokros 
érdemeiért fehér nrllányt kap feleségül, 
kit megfojt. — Othello!

Már a dijak nélkül is rendkívüli, amit 
ez az uj verseny nyújt. Az érdekes, szóra« 
koztató, tanulságos rejtvények megfejtésé
ben rejlő mulatságon kívül a Hétfői Napló 
páratlan áldozatkészséggel még jutalmazni 
is kívánja a pályázókat. A 200 pengős fő
nyereményen és a nagyértékü második 
díjon felül 500 értékes dijat osztunk hl a 
helyes megfejtők közt.

A keresztrejtvényverseny
kilenc hétig tart,

•minden heten egy keresztrejtvény Jelenik 
meg. Mind a kilenc rejtvény megfejtése 
egyszerre küldendő be, az utolsó rejt
vény megjelenése után, legkésőbb 6zcpt. 
0-ig. Megfejtésül minden rejtvényből a dió
héj-tartalmat és ennek ugyancsak abban a 
rejtvényben található címét kell bekül
deni. Minden pályázó írja meg nevét é1 
pontos elmét és mellékeljen

9 darab tetszésszer in ti 
számból kivett „Dióhéj

szelvény t°.
(Lásd a második oldalon!) Céltalan a Dió
héj-pályázatokat hetenklnt beküldeni, mert 
azok a pályázatban úgy sem vesznek részt. 
A megfejtéseket a Hétfői Napló szerkesz
tőségének (Erzsébet krt. 28.) kell címezni. 
A borítékra kérjük feltűnően ráírni: D1 ó- 
héj.

A helyes megfejtők közt n következő 
rendkívül értékes jutalmakat osztjuk ki:

Első díj: 200 pengő készpénz
ben!

Második dij: egy kitűnő gramofon, le
mezekkel.

További jutalmak:
200 értékes könyv,
100 üveg kölni,
100 szappan,
50 doboz Stühmcr csokoládé,
50 mozi- és színházjegy.

^em ígérek 
Önnek csodákat!

A Hez.n|ilc-Rapld arcápoló gyors
borotvakrém nem csodaszer, csu
pán a modern kémia alapján 
összeállított szakállpuhltó gyors
borotvakrém. mellyel víz, szappan 
és ecset nélkül perc alatt, nemcsak 
tökéletesen borolválkozhaBk, ha
nem arcbőrét védi a száraz fel- 
kapartságtól. a szakálllűgyuliadás- 
tól, utána nem pattan fel és nem 
ég az arcbőre, nem rontja a 

penge vagy a borotva élét.
Próbadoboz 24 fillér 
Ezt Is visszatérítem azután na
gyobb tubus vagy doboz vásárlá

sánál.
Nagy tubus 88 fillér. 
Nagy doboz P 1.50. 
Óriás; tubus P 2.-— 
Óriási doboz P 3.—

Kapható minden szaküzlelben és 
a készítő dr. ilolezer vegyész lllat- 
Bzertárában, VI., Teréz körút 8.

pr.su
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Süveges Ferenc vitorlázó 
repül© kizuhant gépéből 

és összetörte magát
Súlyos szerencsétlenség történt vasárnap 

b budaörsi vitorlázó-sportrepülöpályán.
Már kora délelőtt számos sportrepülő je

lent meg, hogy a vasárnapi vitorlázóverse*  
nven részivegyen. A többi repülő között 
emelkedett a levegőbe vitorlázórepülögépé- 
vel Süveges Ferenc székesfehérvári fiatal
ember, aki több sporlrepülőversenyen vett 
már részt. Süveges a pálya fölött végzett 
repüléseket gépével, majd le akart szállni 
a repülőtéren. Ekkor történt a katasztrófa:

Süveges Ferenc kiesett gépéből és a 
gép rázuhant.

A repülőpályán a jelenlévő sportrepülők 
odarohanlak a szerencsétlenség színhelyére. 
Ekkor már

vérző, összetört tagokkal, eszméletlenül 
feküdt ott a szerencsétlenül járt sport

repülő.
Pár perc múlva ott volt már az orvos is, 

aki megállapította, hogy
sulyos belső és külső sérüléseket szen

vedett Süveges Ferenc.
A katasztrófa súlyosan sebesült áldozatát 
életveszélyes állapotban vitték a MÁV-kór- 
házba.

Bridge-aftér miatt végkimeriilésig tartó 
Wpárba)t vivőit

Izgalmas, végkimerülésig tartó kardpár
baj zajlott le a múlt hét végén egy délután 
a Fodor-féle vívóteremben. A szembenálló 
két ellent'?! között több héttel ezelőtt ját
szódott le az az affér egy bridgeversenyen, 
amelyből most hosszas huzavona után sú
lyos feltételű párviadal lett.

Annakidején egy
páros bridgeversenyen küzdött egymás
sal az MTK és a BLK egy-cgy párosa.

Az MTK csapatának egyik tagja volt 
Erdélyi István magántisztviselő, a BLK pá
rosában játszott vitéz Sima Gábor mérnök. 
Egymásután zajlottak le az izgalmas, kiosz
tott lapu játszmák, amelyeknél egyetlen 
árnyalatbeli hiba már elég volt ahhoz, hogy 
elüsse az egyik felet a győzelemtől. Ehhez 
mérten rendkívül feszült volt a hangulat a 
versenyen.

Az egyik játszma licitációja közben vitéz 
'Sima és Erdélyi között félreértés támadt. 
A félreértésből

vita lett, ami a verseny feszült hangu
latában rendkívüli módon elmérgese

dett,
úgyhogy játék közben a mérnök olyan ki
fejezést használt a magántisztviselővel szem
ben, amit az rendkívüli módon sértőnek 
talált magára nézve. A játék abbamaradt, 
nem folytathatták tovább az egymás ellen 
való küzdelmet és Erdélyi István másnap 
két klubtársa: dr. Dietz István és dr. Kun 
Miklós utján

pros okáltatta vitéz Sima Gábort, 
aki Saller Istvánt és Szeleczky Györgyöt 
nevezte meg segédeiül.

A segédek tüstént összeüllek tárgyalásra,

A nők, a pezsgő, meg a cigány

a rendőrségre juttatta
a szőlősgazdák Párisba készülő

furfangos tolvaját és bűntársát
Furfangos tolvajokat fogott el vasárnap 

a budapesti rendőrség. A Magyar Szőlősgaz
dák Országos Egyesületének Zoltán-ulca 15. 
szánni házban levő anyagraktárhelyiségé-’ 
l en pár nappal ezelőtt rejtélyes lopás tör
tént. A kora délutáni órákban az egyik cég 
különböző anvagokért 2600 pengőt fizetett 
le a pénztároskisasszonynak. A pénzt a 
pénztárosnő a pénztárfiókba zárta el, köz
ben megszólalt a telefon és odasietett. Két- 
hároni percig tartott a beszélgetés és ami
kor ismét visszatért az irodába, kétségbe
esve fedezte fel, hogy

az íróasztal fiókja, amelyet gondosan 
hezárt, fel van feszítve és hiányzik on

nan a 2600 pengő.
A pénztárosnő fellármázta az egész házit, 
kétségbeesetten kiáltozott a házfelügyelő
nek, hogy zárja be a kaput, mert

vakmerő lopás 
történt.

Az első pillanatban nem is sejtette, hogy 
ki követte cl a lopást. Arra gondolt, hogy 
valaki kileshette a befizetést és esetleg cin 
kosával telefonáltatott, hogy azalatt kifosz- 
s*a  a pénztárt. Később derült ki. hogy

a pénzzel együtt eltűnt a vállalat fiatol 
altisztje,

a 21 éves Kertész Ferenc is.

Erdélyi István magántisztviselő 
vitéz Sima Gábor mérnökkel

de az adatokat és a jegyzőkönyveket fel 
kellett terjeszteniük a vegyesdandárparancs- 
noksághoz, majd a vitézi székhez és igy az 
affér elintézése hetekig késett. A mull héten 
végre megérkezett a kél hatóság jóvá
hagyása, amely szerint a felek megvívhat-, 
ják a párbajt.

A segédek ismét összeültek és
súlyos feltételű párviadalban állapod
tak meg: nehéz lovassági kardokkal, 

végkimerülésig.
Néhány nappal ezelőtt lezajlóit a Fodor- 

féle vívóteremben a párbaj dr. Dietz István 
vezetősegéd irányítása mellett. Egymásután 
három rendkívül izgalmas menetben csap
lak össze a felek, Úgy vitéz Sima, mint 
Erdélyi rendkívüli lendülettel támadtak és 

már az első menetben mindketten 
könnyebb sérüléseket szenvedtek.

A két párbajorvos bekötötte a sérüléseket.
Alig szünetellek néhány percig, máris 

még fokozottabb lendülettel összecsaptak a 
második menetre, amely ugyancsak nem 
hozott döntést. Éppen így eldöntetlen ma
radt a harmadik menet is, amely után a 
vezelösegéd felszólítására az orvosok meg
vizsgálták a feleket és megállapították, hogy 

mindltflUinck olyan heves a szívverése, 
hogy konstatálni kell úgy vitéz Sima 
Gábornál, mint Erdélyi Istvánnál a vég

kimerülést.
A párviadal ezzel befejezést nyert és dr. 

Dietz István vezetősegéd kibékülésre szólí
totta fel a párba jozókat. Néhánypercnvi 
habozás után mindketten cgy-egy lépést 
tettek előre, majd egymáshoz siettek és 
kezetszoritottnk. Az ügy tehát a lovagiasság 
szabályai szerint befejezést nyert.

Napokon keresztül tartó nyomozás után 
vasárnapra virradó éjszaka egy városligeti 
vendéglőben

elfogták
a detektívek Kertész Ferencet, aki barátja, 
Drapák István 21 éves büntetett előéletű 
kereskedősegéd és így nő társaságában 
mulatozott. A cigány olt játszott az aszta
luknál,

négy üveg pezsgőt Utak meg 
és a számlájuk 80 pengőt lett ki. A pezsgős 
cigánvos dáridó a főkapitányságon végző
dött, ahol Kertész töredelmes beismerő val
lomást telt. Elmondta, hogv barátja, Dra
pák István biztatására követte el a lopást. 
Az volt a tervük, hogy pénzt szereznek és 

kimennek Párisba megnézni a világki
állítást.

A lopott pénzt megfelezték, a legfinomabb 
selyeminget, elegáns ruhákat vásároltak bel
városi cégeknél', azonkívül mind a kelten 
ékszereket is vettek nőismerőseiknek. Dra
pák a Teleki-téren egy alvilági alaktól negy
ven pengőért már

útlevelek^ is szerzett
Megmotozúsukkor már csak kilencszúz pen
gőt talállak náluk. 1700 pengőt pár nap 
alatt elvertek. Kertész. Ferencet és Drapák 
Istvánt letartóztatta a rendőrség.

Leleplezték
Sipőcz Jenő arcképét 
a Sipőcz emlékverseny 
sakkmester részivevői

Vasárnap zajlott le a sakkozók Sipőcz 
Jenő emlékversenyének első napja. A nagy
szabású sakkversenyt megelőzően kegyele
tei emlékünnepet tartottak a magyar sak
kozók. Az ünnepség keretében leleplezték 
Sipőcz Jenőnek, az elhunyt főpolgármes
ternek portréját, aki a magyar sakkozók, 
r.ak legfőbb pa trónusa volt és egyike volt 
azoknak a keveseknek, akik a magyar 
sakkéletet megszervezték. Az ünnepség:.*!)  
Abonyi István, a Sakkszövetség elnöke 
mondott emlékbeszédet, azután a főváros 
képviseletében Lobmaycr Jenő ny. tanács
nok emlékezett meg az elhunyt főpolgár
mesterről.

Az ünnepségen
Maróczy Gézával az élen, nz összes 

sakkmesterek resztvettek.
Ezekulán kezdődött el a mestertorna első 
fordulója. Hét pár ült le a fekete-fehér 
táblák mellé. Az eredmények a következők: 
Réthy nyert Fürster ellen, Schreiber (ju
goszláv) Szigetim remi, llavassy—Bulla 
remi, Gereben nyer Baross ellen, Szabó

Újabb letartóztatás
a veszprémi meabely nagy
szabású sikkasztásit ügyében
Váratlanul szabadságolták az igazgató-főorvost

Veszprém, jul. 4.
A veszprémi mén helynél elkövetett 

nagyarányú sikkasztás teljesen felkavarta 
a város nyugalmát. Az elsikkasztott összeg 
végleges értékét még nem tudták megálla
pítani, miután a folyamatban lévő róván- 
csolás naponta újabb és újabb hiányokra 
bukkan.

Csak most derült ki, hogy
milyen hatalmas segitőupparátus állott

a zaniárdi-i

MEGNYÍLT ; 
a Balaton legszebb I 
szórakozóhelye

Tel. «í |

FLÖRÍAN
a posti tél 1 f ő ü i le t 

egész nyáron 
nyitví.

IV, Aranykéz-u.5. T. 189-766

a ine^tévedt főtisz.tvlsclö rendelkezé
sére,

hogy az évek óta folytatódó bűnös mani
pulációikat zavartalanul végezhessék.

A rendőrségi kihallgatásokkal párhuza
mosan folyik a miniszteri bizottság vizsgá
lata. Annyi már bizonyos, hogy ennek az 
ügynek

nagyon sok vádlottja lesz.
A már letartóztatott beismerésben lévő 

tetteseken kívül — az elhangzott vallomá
sok alapján — köröző levelet bocsátottuk 
ki Danzinger Aranka ellen, akit

pénteken délelőtt el is fogtak 
egy kis tanyán Veszprém melleit.

A rendőrség véleménye szerint ennek a 
gyanúsítottnak fontos szerepe volt a sik 
kasztás elkövetői és néhány iparos között, 
akiket már több Ízben kihallgatlak, de ki
hallgatásuk során sem tisztázódott az a 
szerepük, amit ebben az omnlózus ügyben 
játszottak.

A több, mint 20.000 pengős sikkasztást 
úgy követték el. hogy különféle címekre 
postán kiscbb-nagyohb összegeket küldtek 
mintha a címzetteknek a menhely Altul ki 
adott gyermekek eltartási költségét fizették 
volna. A pénzküldeményekkel egyidőben n 
menhely altisztjével levelet küldtek az egyik 
veszprémi iparosnak, aki a menhelv kir 
bantarlási munkálatokkal volt megbízva. 
Ez az iparos azután összeszedte a postán 

küldött pénzeket és visszavitte u gond
noknak.

Egy vallomás szerint erről dr. Cságoly 
Sándor igazgatóföorvos is tudott. E valló 
más alapján indult meg az igazgalórőorvos 
ellen is a vizsgálat, melynek megelőzéséül 

Cságolyt hirtelen szabadságolták 
és helvére n belügyminiszter kiküldött meg
bízottját állították.

Veszprémben az újabb fordulatok hihe
tetlen izgalmat kelletlek. Az egész város

Rendszeres luxus- és posta- 
járatod Triestböl és Genovából

EMtom, 
ölasz MMMa, 
otHWa, iRöia, 

KM Mán 
és wzMíáfca 

legmodernebb gyorshajók. Elsőrangú ellátás.
Felvilágosítás és prospektus:

LLOYD TmESTINO 
magyarországi fióktelepe: 

BUDAPEST, Vil., Thököly-ut 2, IV., Váci-utca 4 
ésazADRIATfCA FORGALMI RCDA K.F.T.

utazási irodáiban

nyer Kluger ellen. Barcza nyer dr. Balogh 
ellen és a Halié—StnrÁ-mérkőzés remi. 
Stark megóvta az eredményt.

egyébről sem beszél, mint az újabb vizsgá
lat várható eredményéről, amelynek előre
láthatólag igen sok vádlottja lesz.

Három 
zsilettpengét nyelt 
azután rendőrrel jelenlkezett 
a Rókusbán segítségért

Vasárnap reggel nyolc óra tájban egy 
feketeruhás fiatalember szólította meg a 
Rókus-kórház előtt szolgálatot teljesítő 
Háry Mihály rendörőrmeslerl.

— Mayer Vilmos (izcnkllencéves gimná
ziumi tanuló vagyok. A Szervita-rend má- 
riaremtei rendházának vagyok a növen
déke.

öngyilkosságot kíséreltem meg.
A rendőr csodálkozva hallgatta a flataD 

ember előadását, majd az iránt érdeklődött, 
hogy mivel követett cl öngyilkosságot.

— Három zsllcttpengét nyeltem ma reg
gel k —

mondotta a fiatalember —, de aztán meg-*  
bántani leltemet, visszajött- az életkedvem 
és eljöttem ide, hogy az orvosok segítsenek 
rajtam.

Maver Vilmos a Szervita-rend gimnáziu
mának szorgalmas növendéke, akinek az 
öngyilkossági kísérlete nagy meglepetést 
keltett a rendházban. A fiatalember ugyan
is papnak készült, zárkózott életet élt, min
den idejét a tanulásnak szentelte és nem 
gondolták paptanárai, hogv öngyilkossági 
tervek'*!  forgat agyában, ö maga sem tudta 
megfelelő magyarázatát adni a történtek
nek. Azt hangoztatja, hogv

pillanatnyi elmezavarában követhette el 
tétéit,

ngylálszik a sok tanulás viselhette meg a 
szerencsétlen fiatalember idegzetét.

A mit lát, attól

feiheulll
de

a jégcslllároktól és jégoszlopoktól 
majd

M0ULIN
R0U6E 

teljesen uj 

műsorában
Egész nyáron nyitva



SZÍNHÁZ
A divatbajött cirkusz:

Akrobat, Oh!
A pesti közönséget nem lehet becsapni. Az a 

f.'ni, hogy u nyári Pest legnagyobb divatja o 
<*irl  - i: égjuiiai bizonyítéka a 1 IrfcuMi 
piodtikció nagy nívójának. Fényes György, a 
Főudrosf Nagyclrkusi igazgatója, aki a mull 

.< Polo Riuelséitet, most Julius egytől
I. <z<lve periig Charlie Blvelsel és reviitórsulalát 
)o zla, viilób.’in ínyenc csemegét tálalt a buda
pesti közönségnek. Az első Rivels csoportnak 
>. oiusi sikere volt, Charlie Ilivel' pedig, az 
ii i/.-i/..//, ti/i1 , s társulata egyenesen </í«- 
flult aratott mindenfajta nyári produkció fe
lt II. Charlie Bivels előadása után érdemes 
volna tanulmányt irr.i a nevelésről, igaz ugyan, 
I>< gv neveléstől alig lehel szó. A közönség
J. i-iJ. il, üvölt, amikor Charlics Bivels mókázik, 
végül már nem is revet az ember, mert már 
mm tud nevetni. Charlie Bivels név azonban a 
produkció sokrétűségét is jelenti. Az istenül 
dúlta művészben soha nem látott módon talál
kozik a bohóc, ilz artista,, a trapézmíivész, a 
liumoiista. A néző tudja, hogy keserves mun
1 ha kerül az artista minden mozdulata. De 
< harlici a| az az érzésünk, hogy csak kapáiból 
ts t álja a: egészet. játszik a trapézzel, önmagá- 
ital, a közönséggel és a világhírű Chaplin 
maszkjában a vérző-érző embert fedezzük fel 
n bohócos fintor alatt. Talán vele egyenlő rang 
lein van már négy gyermeke közül az ifjti 
Charlie, aki összesen bét éves, de nem csoda
gyerek, hanem csodaművész. Ha azt mondjuk.| 
hogy ugv táncol, mint Fred Aslnirc és olyanB 
ludvcs színész, mii t Clwalier, akkor nem túl
zónk. Charlie Bivels revííjén kívül meglepetés 
Jloa dél Monle. Ez. a kötéltáncos két partner
nőjét ugorja át a kötélen ugv, hogy közben 
egy papirdobot tép át. A közönség ifjabb része 
viharos örömim! üdvözöl egy mulatságos ma- 
j'iiiiprntliikciát, viszont mi ámulva hallgattuk a 
Trautoniom nevű zcneládál, amellyel minden 
lehelő hangot leutároz egy Dorochoff nevű 
bolgár művész. A cirkusz divatba jött, mert 
divatba kellett jönnie. (s)

Színházi hét
BÁRDOS ARTÚR vasárnap este érkezeti 

meg u párisi expresszcl. Londonban volt, 
ahol színházai számára darabokat nézett. 
Miután Haboz Imre és Jób' Dániel, a Víg
színház igazgatói még Karlsbadban vannak 
és Werlheimer Elemér, a Magvar Színház 
igazgatója most utazott el Abbáziába, nem 
valószínű, hogy a színigazgatók közölt is
meretes csata rövidesen eldőlne.

EGY ARANYOS TÖRTÉNET. A Márkus 
I luilia l'arks/ínbázban ügyelői szerepkört 
toll be mostanában Horthy Sándor, aki an
nakidején a Városi Szinház kitűnő komi
kusa volt, de újabban mellékfoglalkozás 
ki nt a könyv ügynökséget is űzi. Néhány 
nappal ezelőtt a szereplőkkel, akik az elő
adás után síelve távozni akartak, egy ivet 
íratott alá azzal, hogy holnap próba lesz és 
ezt vegyek tudomásul. Másnap minden 
szereplőnek negyven könyvel kézbesítettek 
ki. melleit.*  egy levelet, amelyben Horthy
* Inézést kér, hogy a próba elmarad, viszont 
helyette olvasnivalót küld. Akkor jöttek rá 
a színészek, hogy ügyelői iv helyett Horthy

~fgil 'könyvsorozat megrendelölcuelét íratta 
velük aló A színészek jót neveltek, de kissé 
fájdalmasan fizették le az első részletet.

DONÁTI! ÁGNESRŐL, akit Mr. Blum a 
20lh (.enlurv Fox generálmenezsere szer
ződtetett Hollywoodba, augusztusban Becs
ben egy nngolnyelvü rövid filmet készíte
nek. I hbol a célból Korda Sándor dahlemi 
műtermének egyik legkitűnőbb operatőrje 
érkezik Becsbe, ahol egyébként egy szintén 
most lelfedezell fiatal osztrák színésznőnek 
a próbafelvételeit is elkészítik. Donálh Ág
iié''. aki a Mag var Színház tagja, a Fox 
ösztöndíján tanul nagy buzgalommal ango
lul. hogy az első felvételi napon már töké
letesen, hiba nélkül tudja szerepét.

7.ÍI.AIIY IRÉN MONDJA: Hétfőn kezdem 
<lsö inngv.-irnvvlvii filmemet n Hunniában, nem 
csoda lehal ha nsgv drukkal készülök erre n 
lihii'/r-rcprc. mégis csak más magyarul beszélni 
é» idehaza játszani. ..Az urilány szobát keres"
• Imii operettről készül ti film, de ugv a dara
béi. mint a szerepet tökéletesen átírták.

I.VZ.ÁR MÁRIA szombat este leszerződött 
licitál Jenő filmjéhez, a 111-es főszerepére. 
Szerepe szerint ogv láncosnőt játszik, n lokál 

akit S Ifridge 1 iörxa Jenői tart 
hatalinábin A rendkívül nehéz és sokrétű sze
rep óriási Idadalot ró n kitűnő színésznőre. A 
Hím minik női főszerepének kérdése még 
nincs eldöntve.

Állatkerti hangversenyek: Vcz.: Komor.

Menaka hindu balett búcsúestje
<iui, hétfőn, 8 Hindu zenekar, új műsor.

Beethoven-ciklus 111. (Eroica)
kedden. Közr: ÁVcis: Margit és Gábor Zsuzsi

Roswaeníe Heine Mártában
feleségével, Holndonncr Ilonával szerdán.

A nyár sikere téli szereposztásban

GÓLVASZANATÚRIUm

HÉTFŐI NAPLŐ MOZI

'&CjlliOrxd/uk1. A család/amentő
grófi színésznő feleség

VALAMI KÖZE VAN A SZÍNHÁZHOZ,
ezért itt írjuk le azt az örömhírt, hogy 
'gróf Nádasdy Ferencné, Hadó Mária, 
az egyik fővárosi szanatóriumban jól fej- 
latt, gyönyörű fiúgyermeknek adott életet. 
Ez a hir, amely egymagában is a legszen
tebb és a legáhitatosabb érzést parancsolja 
mindenkire, a Nádasdy-család számára en
nél többet jelent: a családfa megmentését. 
Nádasdyék díszes és ősrégi famíliájából 
hiányzott eddig a trónörökös, aki hivatott 
a nevet és a címert megőrizni.

A HÍRNEK POLGÁRJOGOT c rovatban 
a mosolygó boldog, fiatal anya személye 
ad. Radó Mária néhány évvel ezelőtt a 
Nemzeti Szinház nagyreményű tagja volt, 
akit Bajor Gizi mellett emlegettek már. Ro
mantikus eipressz-szcrclem azonban meg
fosztotta a színházi közönséget ettől a 
karcsú, barna, égöszemü fiatal lánytól, aki
nek egyébként is eddig éleiét jelenlétié a 
színpad, lévén ő Radó László színigazgató 
leánya, aki édesapjával és társulatával 
viilékről-vidékre járva nőtt fel a színház 
levegőjében. A rendkívül lehetséges és 
gyönyörű színésznő szinte hihetetlenül fia
talon került a Nemzeti Színházhoz, ahol 
jóformán még igazi sikert sem tudott arat
ni, amikor élete legnagyobb sikerét aratta: 
férjhezment Nádasdy Ferenc grófhoz 
és visszavonult a színpadtól. Akkoriban 
nagy port vert fel ez a házasság, de a fia
tal grófné gyorsan megcáfolta a színésznő- 
feleségekről táplált előítéletet: a legvíssza- 
vonultabb, legboldogabb családi életet élte, 
a lailányi kastélyában és szinte gyors egy
másutánban két kis kontesznek adott éle
tet. .4 Nádasdyak előkelő famíliája is ha
mar maga közé fogadta a bűbájos, fiatal 
grófnőt, csak, hál, Istenem, a gróf édes
anyja nem tudott túlságosan megbarát
kozni fiatal menyével, különösen akkor, 
amikor fiatalabbik fiú, Nl'-díisdg László 
gróf szintén a szinház világából választotta 
ki élete párját. László gróf Aigner Tanát, 
egy fiatal táncművész nőt vezetett az oltár 
elé, aki kitűnő polgári családból szárma
zott és szintén sokat ígérő pályája legkez- 
detén állott. A fiatal sógornő is gyorsan 
beleilleszkedett a megváltozott életbe, 
szintén boldog és büszke anya lelt: s z i n- 
tén „csak" kislánya született. 
Polgári ember ugyanis alig tudja megér
teni azt, hogy mit jeleni a férfiutód egy 
olyan arisztokrata családban, ahol a csa
ládfa valaha dús hajtásai az idők folya
mán letöredeztek és az a veszély fenyeget, 
hogy vérségi ágon nem is lesz folytatása 
a famíliának.

NOS. A KIS RUGKAPÁLÓDZÖ TRÓN
ÖRÖKÖS megoldotta ezt a mindennél fon
tosabb kérdési, de egyúttal teljesen k i - 
bő kit et t e a grófi anyóst a 
színésznő menyekkel. A grófnő 
örömmámorban ölelte keblére a fiatal 
anyát, majd óriási rózsacsokorral kihajta
tott a temetőbe, ahol fölkereste menye édes
anyjának sírját kegyeletét leróni. Tudni 
kell azt, hogy Nádasdy Ferencné édesanyja. 
Radó színigazgató hitvese, II i e r o n o m y- 
lány volt, aki (— a sors játéka! —) da
lolva előkelő családjával, férjhezment 
egy kis vidéki színészhez, akiből később 
színigazgató lett és aki ellen mostanában 
Kispesten olyan élesen és hangosan tünte
tett néhány nyilaskcrcsztcs ifjú.

2. Életünket és pénzünket!

Négy feltűnést kelteit a fdm és színházi 
világban a Mozgóképvizsgáló Bizottság, 
majd a belügyminiszter végső döntése, 
amely „Életünket és vérűnket" című ma
gyarnyelvű filmszalagot előadásra alkalmat
lannak találta, mert „a fdm hang- és fény
felvételei az előadásra való alkalmasság 
szempontjából súlyos kifogások alá esnek 
és az előirt alaki követelményeknek egyál
talában nem felelnek meg." Végre! — 
kiált fel a magyar újságolvasó és moziba- 
járó publikum —, végre hivatalos helyen 
is hajlandók megvédeni a közönség zsebét 
és idegeit, megkímélve az embert egy film
től, amelynek előadása után, a jelek szerint 
bizonyára csalódottan, bosszúsan, sőt ká
romkodva hagyta volna cl a filmszínházat, 
megesküdve arra, hogy többet pedig ma
gyar filmet meg nem néz. Nem kell külön 
hangsúlyozni, hogy írásban, szóban, kép
ben a teljes szabadság hívei vagyunk és a 
cenzúra szótól idegenkedünk, borzadunk. 

I)e minden szabadságnak van határa és 
mindenki szabadsága csak addig jogos,

markus Park-Színpad
Mt>zeum-körut 2.
Telefon: 134 — 737

ameddig mások lértérdekébe nem gázol. 
Márpedig egy rossz magyarnyelvű film 
sohasem magának, hanem mindig az utána 
következő filmeknek okozhat mérhetetlen 
kárt. Az ilyen kísérletet a már nagyszerűen 
prosperáló magyar filmgyártás érdekében 
kíméletlenül kell kiirtani.

NÉZZÜNK l'TANA, kik h ezek, akik 
ezt a cime után ítélve haza fás és irredenta 
tárgyit filmet elkövették, l'gy tudom, hogy 
a filmet egy bizonyos Bihury Alajos nevű 
ur rendezte és Vucsinszky László produ
kálta. (Van-e, ki e neveket ismeri?) .4 film 
művészeti vezetője viszont egy Jim Kay\ 
alias Kálnay Imre nevű amerikás magyard 
akit eddig senki sem ismert nálunk, de aki 
hónapokig lótott-futolt, rábeszélt, mig ösz- 
szeszerzett egy kis tökét a film forgatására. 
Hogy ki ez a Jim Kay, az rejtély. Szédü
letesen hosszutávu előadásaiból sohasem 
derűit ki, hogy miként működött a film 
amerikai fővárosában, de egy bizonyos 
volt, hogy minden valamirevaló sztárt oda
át ő „fedezett föl".

És amikor megkérdezték tőle, hogy 
ezek után miért jött Pestre, hogy aprán- 
kint és kínosan, keservesen összeszcrzclt 
pénzecskéből filmet csináljon, a válasz ez 
volt: Meg akarom mutatni Pestnek, hogy .. ..................
kell olcsón és jól filmet csinálni. Most o:-| templom pompáját, a felvonulást elejétől végig.
tán megmutatta. Először az Akácfa-utcá
ban bérelt néhány székből és asztalból be
rendezett telefonnélküli irodát és ezeket a 
jóformán üres szobákat nevezte ki ama 
archimedesi pontnak, ahonnan kiforgatja 
sarkából a szolid és valóban nem pazarló 
és nagyvonalú magyar filmgyártást. Itt 
tárgyalt írókkal, színészekkel, színésznők
kel, akik amikor szerződést, pénzt és a 
tárgyalások effektuálását kérték, azt kap
ták helyette, hogy „Jim Kay nagy ember, 
majd meglátjátok, mit csinálok én belőle
tek". 4 Fono-filmből későbben Nova Film 
Kft. lelt, jóhiszemű emberek pénzt is ad
tak Kálnay Kay-nek, aki a Novában ugy- 
látszik a korlátolt felelősséget képviselte, 
mert a pénzt az ö „szakértelmében" bízó 
gyanútlan emberek adták. Első filmje szá
mára azonban már nem kapott műtermet, 
miután a Hunniának, mint a Magyar Film
irodának bizonyos garancia kell ahhoz, 
hogy a stúdiót fitengedje. Kay ur tehát ki
bérelte a Kovács és Faludy filmlaborató-\ 
rium cég padlásszobáját, amely kizáróla-l 
gosan szinkronizálás céljára létesült. A 
szakkörök, akik jól tudták, hogy ilyen kö
rülmények és technikai adottságok mellett 
még Lubitsch sem tudna filmet gyártani, 
már előre leszögezték, hogy a film nem 
fogja megütni a kellő mértéket s nem is 
akadt kölcsönző Pesten, amelyik a film 
forgalomba hozatalát vállalta volna. Hogy 
milyen jól cselekedtek, az események 
igazolták.

NAGYON HELYESEN, meg kell védeni 
a magyar filmgyártást hozzá nem értő kí
sérletezésektől. Szigorúan el kell határolni 
a fényképezett celluloidszalagot a filmtől, 
amely magyarul beszél és amely ugy-ahogy 
már legyőzte a kezdeti nehézségeket és le
győzte a nagy közönség előítéletét is. Ez a 
példa pedig intő jel azoknak a „tőkések" 
számára, akik a jövőben a reális, de 
talán nagyobb összegű filmkalkulációban 
jobban meg fognak bízni, mint egy sokat 
beszélő „amerikás magyar" gyanús holly
woodi élményeiben. Az ügy vesztesei a film 
erkölcsi hitelét rontott szereplőin kívül 
kétségtelenül azok, akik össze hordták a 
pénzt ehhez a filmhez és akik most a fdm 
címének stílusában fájdalmasan kiállják: 
Életünket és pénzűnket!...

MEGKEZDŐDTEK A PRÓBÁK a szegedi 
Dom-léren és már befejezéshez közelednek 
a nagyszabású építkezések az ünnepi játé
kokra. Hélezerszemélves tribün épül, amely 
Európának legnagyobbszabásu nézőtéri 
építménye. Nappal a szegedi szinház ter
meiben folyik a próba, este pedig a Dóm- 
térre vonul ki a századokba sorolt szereplő
sereg, amely az Ember tragédiájának és a 
Bizáncnak statisztériáját adja. Tőkés Anna 
arról értesítette az ünnepi játékok vezetősé
gét, hogy meggyógyult és fellép.

FEJES OLTY SOMOGYI RÁTKAI SZAKÁTS ifj.LGTABÁR
Tért Magda Nusl Márton Zoltán ’ Árpád

DAí!5J!KAT KŐMŰVES bársony SÁROS8Y tamás
Uona Karola Ercsi i.trtn A dór Doná

a nyár diadalmas operettsikerében 
Erzsébetvárosi Sainház Sárgapitykés közlegény

hogy még a nyári kánikula sem indokolja
Egy visszanyert élet

című amerikai film bemutatását, amely ] 
Merte Oberon tömegeket vonzó nevével i 
kedhetik. A közönség, amely szereti a i 
és a kánikulában is elmegy 
bosszúsan 
elveszett óra!

Annál nagyobb öröme tellett annak a közön
ségnek, amely egyáltalában jegyhez jutott a 
Fórum filmszínházban, ahol az utolsó Jean 
f/ar/ow-filtncl játsszák.

Onagysága inasa
a cime a tragikusan elhunyt fiatal filmsztár 
utolsó filmjénak, amely bár szellemes, ara
nyos, kedves vígjáték, a közönség mégis 
Aö/mycineA- prizmáján nézi. Most tudjuk csak, 
hogy mennyire szerettük ezt a platinaszőke 
fitmesodát, amikor már elvesztettük. Kísérte
ties nézni ezt a mosolygó, aranyos leányt, 
akiről tudjuk, hogy nincs többé. A filmet min
den előadáson megtapsolják és nem érdem
telenül. A taps kijárna akkor is, ha Jean 
Harlow élne

A hét másik érdekes filmeseménye a Sfílh 
Ccn/ury Fox hiradó-riportsorozata az év törté
netéről. Ebből a legszebb ’

! nz angnl koronázás színes felvételei, 
amelyek premier plánban mutatják be koro
názási díszben a királyi párt, a főnemeseket, 
a Buckingham palota és a Westminster-

pedig 
dicsc- 
mózit 

........   _.....ida, hol jót iát, 
csalódva igy variálja a ciniet: kit

Csodálatos élmény.

Eltemették
Csákváry Csibit
a híres pesti dizőzt

Vasárnap délelőtt a rákoskeresztúri teme
tőben eltemették a híres Csákváry-duo tag
ját, Csákváry Pálnét, az ismert budapesti 
dizőzt. ö volt az első uriasszony Magyar
országon, aki lokálokban fellépett. Remekül 
zongorázott és énekelt. Férjével együtt lé
pett fel. i. Jf.ti .•

Hosszú, kínos betegség utón az elmúlt 
napokban halt meg.

A szép dizőz halála nagy részvétet kellett. 
I Vasárnap délelőtt a temetésén sokszáz 
íember kisérte el utolsó útjára. Rokonok, 
|barátok, ismerősök, sok zenész.
I A Csákváry-duo előkelő közönségét egy 

fiatal arisztokrata, ifj. gróf Bethlen 
István képviselte.

A pálmával és örökzölddel diszitett ravata
lozó teremben Ábrtdiámson főkántor gyász
éneke után Hevesi Simon mondott búcsúz
tatót. A művészvilág nevében Csákváryék 
régi barátja,

Tarján Vilmos búcsúztatta Csákváry 
Púinét.

— Ángyai ment cl a földről — mon
dotta — és fülmegy most az égbe, hogy ott 
énekeljen és zongorázzon a mennyeieknek.

Ezután kivitték a koporsót a sirhoz s 
néhány perc múlva

a díszes koszorúk erdeje alatt pihent 
Csákváry Csíki,

fiatalon, alig harminckétéves korában el*  
ment dizőz.

— Az, Ujságlrónap részletes programmjn. Az 
Újságírók Szanatórium-Egyesülete julius 10-én. 
szombaton este rendezi meg a hagyományos 
Ujsúgirónapol az Angolparkban. Délután kez
dődik már a remek programúi: Lakner bácsi 
gyermekszinháza nagyszerű, egészen uj műsor
ral kedveskedik a budapesti gyermekeknek. 
Este nyolc órakor kezdődik az Ujságirónap nagy 
revüje. Cime: Távolbalálunk. Ezt a miisorszá- 
inol a rádió is közvetíti. A keretet Kristóf Ká
roly és K. Halász Gyula állította össze és fel
lépnek benne a legnépszerűbb magyar művé
szek. A Párisién Grill zenekara szolgáltatja, a 
zenét a revii alatt és bemutatkozik a közönség
nek .lill Mariin hollywoodi filmprimadonna is. 
Magyaros divatbemutató és rejtvényverseny kö
vetkezik a revü után, pontban éjfélkor pedig 
elkezdődik a szabad színpadon nz Ujságirónap 
nagy kabaréja s hangversenye. Vadnai László 
konferálja majd be a miisorszámokat, amelyek 
mindegyike külön meglepetés lesz a közönség 
részére. A belépődíj délután 3-tól fi-ig felnőttek
nek. gyerekeknek egyaránt 50 fillér, 6 óra után 
egy pengő.
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Meleg idő
A -Meteorológiai tnlórct jelenti vasiirnun 

délben:
Hazánkban a fokozódó felmelegedés kö

vetkeztében a nappali felhőképződés lassún 
megerősödik. A hőmérséklet csúcsértéke 
tegnap általában elérte a 27—28 fokot.

Budapesten vasárnap délben a hőmér
séklet 28 fok, a tengerszintre átszámított 
légnyomás 765 mm, gyengén süllyedő 
irányzatú.

Várható időjárás a következő 24 órára: 
Meleg idő. A déli és délutáni órákban 
felhőképződés. Az északi megyékben 

egy két helyen kisebb zivatar.

u_ SZTRANYAVSZKY SÁNDOR BESZÁ
MOLÓJA. Sztranyavszky Sándor, a képvi
selőház elnöke vasárnap Szirákon beszá
molót mondott, amelyben hangoztatta, 
hogy a magyar nemzet törékeny sajkáját a 
mostani kormányos nyugodt vizeken vezeti. 
Beszédet mondott Sztranyavszky ugyancsak 
a sziráki evangélikus egyházi ünnepen, 
amelyen Gömbös Gyula helyébe mint egy- 
házfeliigyelőt, Oszlroluczky Pált iktatták be.

— Angéla Rótta pápai nuncics n magya
rok élén Márlazellben. A magyar katoliku
sok által annyira látogatott világhírű za
rándokhely, Máriazell, nagyban készülődik 
Angéla Bottá c. érsek, pápai nuncius fő
pásztori vezetésével és C.zapik Gyula dr. 
pápai prelátus, kanonok lelki vezetésével 
július 20-án odaérkező magyar zarándo
kok ünnepélyes fogadtatására. Magyar 
jiemzetiszinü zászlókkal díszítik a házakat, 
hogy ezzel is kifejezést adjanak a magya
rok iránt érzett szeretőtöknek. A magyar 
zarándokok julius 19-én reggel a MFTR. 
különhajójával indulnak Melkig és onnan 
autóbuszookn érkeznek meg Máriazellhe. 
A magyar nemzeti reprezentatív zarándok- 
lásra az Aclio Catholika központi irodája 
Lan Budapest, IV., Ferenciek tere 7. szám 
alat lehet jelentkezni. Útlevél nem kell.

— EGY MINISZTERI TANÁCSOST ÉS 
EGY TANÁRT ELGÁZOLT AZ AUTÓ. A 
Pasaréti-ut és Gábor Áron-utca sarkán va
sárnap délután kettős gázolás történt. A F. 
177. rendszámú automobil a Gábor Áron
utcánál elütötte ílomonnay Imre ötvenhat
éves tanárt és Rohrmann István 58 éves 
nyugalmazott miniszteri tanácsost, akik 
együtt sétállak az úttesten. A sofőr fékezett' 
és megkísérelte, hogy a gázolást elkerülje, 
azonban kocsija megcsúszott és igy történt 
a gázolás. A gázoló sofőr kihívta a mentő
ket, akik első segélyben részesítették a se
besülteket.

— Ma megindul a légiposta iárat Európa 
és Amerika között. Ma ünnepélyes külsősé
gek között Írországból útnak indul az angol 
légitársaság óriás repülőgépe Amerika felé 
és ugyanakkor az újfundlandi repülőtérről 
elindul egy nagy amerikai gép Írországba. 
Ezzel ünnepélyes formák között megkezdő
dik a légiposta járat Európa és Észak-Ame- 
rika között.

— Egy amerikai képviselő vádaskodás:*  
Roosevelt elnök ellen. Az Egyesült Államok
ban igen nagy feltűnést kelteit llamillon 
Fisher képviselő vádaskodása Roosevelt el
nök ellen. A képviselő azzal vádolja az el
nököt, hogy birtokai után kisebb adót fize
tett a megengedettnél.

— Véletlenül magára lőtt ■ revolverrel egy 
vendéglősné. Pestszcnlerzsébeten Horváth Ari 
talné, Horthy Miklós-uli vendéglős felesége, 
revolverével foglalatoskodott Közben a fegy
ver elsült és a golyó II orvát hné hasába fúró- 
•lőtt. Életveszélyes állapotban szállították kór
házba.

— Szerencsétlenség a plllsborosjcnői kőbá
nyában. Hont János pilisborosjenői kőbányá
jában dolgozott Safranek János bányamunkás. 
Munka közben hatalmas kölömeg zúdult Saf- 
ranekre s életveszélyesen megsebesítette. A 
mentők kórházba vitték.

~ A budafoki önkéntes tűzoltók és mentők 
vasárnap este jólsikerült táncestélyt és kerti 
mulatságot rendezlek a budafoki sörkertben. 
A mulatság jövedelmét jótékony célra fordít
ják.

— A Dalosszövcfség rendkívüli közgyűlést 
tartott. A Magyar Dalos Egyesületek Orszá
gos Szövetsége vasárnap a Zeneakadémián 
rendkívüli közgyűlést tartott, amelyen elfo
gadták a szövetség uj alapszabályait. A régi 
Dalosszövelségct a belügyminiszter felosz
latta, mire uj szövetséget alapítottak. amely
nek elnökévé Ripka Ferenc nyugalmazott 
főpolgármestert vúlaa-.lollák.

~~ Véres merénylet Pestszenterzsébclen. Ke- 
reszten József gyári munkást Peslszenterzsébe- 
,cn- a llunyadi-uicn 37. előtt ismeretlen lettes 
mcff/únuií/hi és össresszurkálla. Súlyos állapot
ben vitték a mentők a Szent /studn-kórházba. 
Támadóját keresi a rendőrség.

— Gyűmölcsbefőzés villamos tűzhelyen. A 
gyümölcsszezonban minden háziasszonynak 
gondot okoz a különböző befőttek készítése. 
Az Elektromos Müvek V. Honvéd-utca 22. sz. 
alatti kiállításának bemutató konyhájában he
tenként háromszor, mégpedig hétfőn, csütörtö
kön és pénteken délelőtt 1410 órakor kezdődő 
főzőelöadásával kapcsolatban bemutatják a 
gyümölcshefőzést, rétes, puddlng, különféle tész
ták és húsok készítését. Belépés, rulíatúr díj
talan.

Eckhardt Tibor 
a nyilaskeresztes 
és diktaturás 
agitáció ellen

Eckhardt Tibor, a Független Kisgazda
párt vezére vasárnap délelőtt a gödöllői ke
rületben, Fóton, Gödöllőn és Pécelen tar
tott beszédet. Különösen a nyilaskeresztes 
agitáció és a diktaturás rendszerek ellen 
beszélt, hangoztatva, hogy

szemben áll a nyllaskeresztcs megmoz
dulásokul, mert aki jót akar, annak 

nincs szüksége erőszakra,
A ma divatos s a lefelé hanyatló divalu 
horogkeresztcs s egvéb erőszakra fölépített 
politikai megmozdulások hátbatúmadják 
azokat, akik a titkos választójogot követe
lik és az igy megválasztott parlamentben 
nem fölfordulással, hanem minden kérdés 
helyes irányba terelésével és az igazságta
lanságok megszüntetésével fog törődni.

Eckhardt Tibort beszéde végén lelkesen 
ünnepelte az egybegyült nagyszámú közön
ség.

— Károly király emlékünnepély Tihany
ban. A IV. Károly Király Tihanyi Országos 
Emlékbizottság a magyar lélek hűségének 
kegyeletével óhajt áldozni Nagyboldogasz- 
szonv napján, augusztus hó 15-én vasár
nap Tihanyban IV. Károly apostoli kirá
lyunk emlékének. A kegyelete*  emlékün
nepély egy főpapi szentmiséből, egy szent
beszédből és egy világi szónok emlékbeszé
déből fog állani. Ezen alkalomból a MÁV 
a Déli pályaudvarról különvonalot indít 
Siófokra, ahonnan hajójáratok szállítják a 
közönséget Tihanyba.

— LETARTÓZTATTÁK AZ ÁMOKFUTÓ 
SOFFÖRT. Lapunk első oldalán beszámo
lunk a dorogi országúton történi borzalmas 
autókatasztrófáról. Mint lapzártakor érte
sülünk, Dobrovszky János soffőrt letartóz
tatták. Az angol autó utasai közül Hcrby 
Patsruharl magánzó felesége súlyoson meg
sebesüli és az esztergomi kórházba szállí
tották.

— Párizsba utazók figyelmébe. A Párizsi Vi
lágkiállítás Magyarországi Propaganda Bízott 
súgónak Központi Irodája a Pesti Magyar Ke 
rcskedelmi Bank központi székházában műkö
dik és a kiállítás iránt érdeklődőknek infor
mációkkal és a kiállítási igazolványok kiszol 
gáltntása utján áll rendelkezésre. Viszont a 
Párizsi ViiágkiállUás Magyar Pavtllonjának 
„Salle de Tourisme"-]hban a részére hivatalo
san kijelölt helyen a Pesti Magyar Kereske
delmi Bank egv állandó megbízottja tartózko
dik és mindennemű valuta és pénzügyi kér
désben felvilágosítást nyújt.

A „kis báró" rejtélyes 
halála ügyében végleg 
lezárult a nyomozás
A főkapitányság bűnügyi osztályán hetek óla 

folyó nyomozás után lezárták az aktáit a ..kis 
báró" tragikus halála ügyének. Lovag báró Beér 
Vilmost, a gyűrűk rajongó szerelmesét, a társa
ságbeli élet fiatal, különc báróját hívták a pesti 
éjszakában „kis béró“-nak és ez a név rajta 
maradt még rejtélyes halála után is.

A 27 esztendős lovag Beer Vilmost a Sándor- 
utcában, albérleti szobájában találták holtan. 
A menlŐorvosok annakidején

kokalnniérgczést állapitoltak meg
a halál okául és az a feltevés alakult ki. hogy 
öngyilkosság történi. Később a halott belső ré
szeit megvizsgálták az Országos Vegyvizsgáló 
Intézetben és a hivatalos megállapítás szerint is 
mérgezés okozta lovag Beér Vilmos halálát.

A főkapitányságon a fiatal báró édesanyja 
feljelentést tett Ismeretlen tettesek ellen 

különböző elmeken. Előadta, hogy fia nem lett 
öngyilkos, úgy tették el láb alól. Soha nem volt 
kokainisla, valószínűleg

a mérget belekeverte az ételébe vagy 
Italába.

Az édesanya szerint fiának több értékes holmija 
is eltűnt: ruhanemück, pénz és ékszerek.

A teljesen megtört anya napokig olt siránko
zott a főkapitányságon és állandóan tanácsokat 
adott a detektiveknek. hogy milyen Irányban 
folytassák le a nyomozást.

Előkelő férfiak és nők névsora szerepelt a 
kétségbeesett asszony feljelentésében és élőszó- 
beli előadásában, mint olyan személyek, akik
nek

köze van fia vártlan halálához.
Súlyos gyanuokait azzal is alátámasztotta, hogy 
fiának semmi oka sem lehetett nz öngyilkos
ságra. hiszen ott feküdt éjjeli szekrényén ni 
iparügyi minisztérium behívó levele másnapra.

A rendőrség széleskörű nyomozást indított, 
sorozatos kihallgatások történlek, az ügyben 
azonban nem sikerült pozitív adatot produkálni, 
amely igazolta volna a feldúlt lelkiállapotban 
levő anya feltevéseinek komolyságát. A delek- 
tivjelcntések mind arról számoltak be, hogy a 
kis báró

szenvedélyes kokainisla volt
és veszedelme*  szenvedélyének lelt nz >.:ata. 
A rendőrség jelentest lelt a nyomozás eredmé- 
nyerői az ügyészségnek, amely mosl megszün
tette az ügyben a további nyomozást és a sze
rencsétlen sorsú lovag Beer Vilmos ügye ezzel 

| végleg lezárult.

az elismerten jóminőségű 
tropikál anyagból, könnyű, 
szellős, nem gyűrődik, 
kabát és nadrág............  P

Rákcczi-úl 72-74

1200 épitőmunkás 
sztrájkol már Pécsett

Pécs, julius 4.
(.4 Hétfői Napló tudósítójának telcfonje- 

leütése.) Az épitömunkások sztrájkja va
sárnapra komoly méreteket öltött. A sztráj
koló munkásokhoz most már nemcsak h 
kcrcsztényszocialisla munkások csatlakoz
lak, hanem

vasárnap reggel értekezletet tartottak a 
vezető pallérok, akik egyhangúlag ki
mondották, hogy azonosítják magukat 
a sztrájkoló munkások követelésével 
és a maguk részéről is kimondják a 

sztrájkot.
A pallérok csatlakozásával most már 1200-rn 
emelkedett a sztrájkoló munkások száma. 
Az ipartestület építészeti osztálya tudatta a 
sztrájkoló munkásokkal, hogy amennyiben

hétfőn reggel nem veszik fel a mun
kál. kijelentik a sztrájkoló munkásokat 
és niunkakönyvilkct az ipartostiiletben 

vehetik út.
Egyébként szerdán délelőttre várják az 
ipari minisztérium legkisebb béreket meg
állapító bizottságát, akik délelőtt féllizen- 
kcltőkor tartanak ülést és Pécs város kö
zönsége reméli, hogy a legkisebb béreket 
megállapító bizottság határozata meg fogja 
szüntetni a sztrújkmnzgalmat.

— A dohányérusok közgyűlése. Vasárnap 
tartotta évi rendes közgyűlését a Dohányáru
sok Országos Szövetsége Usetly Béla dr. or
szággyűlési képviselő elnöklésévcl. Usclly Béla 
elnök üdvözlő beszédére Fatlinger Sándor vá
laszolt, vázolva a dohány  jövedéki igazgatóság 
nehéz helyzetét, mert a kincstár jövedelmét je
lentő kereskedelmi tevékenységgel össze kell 
egyeztetnie nzt a szociális feladatot, amely az 
államra hárul a dohi'inyárusok jólétének biz 
tositásával. Méltányolom — mondotta — a 
dohányárusok munkáját és mindig szem előtt 
fogom tartani a dohányárusok jogos és igazsá
gos érdekelt.

— A BRÜSSZELI EXPRESSZ KATASZ
TRÓFÁJA. Az ostende—brüsszeli expressz
vonat vasárnap szerencsétlenül járt. Gént— 
St. Pierre pályaudvarán az expresszvonni 
teljes sebességgel belefutott egv személy
vonatba, amelv ugyanazon a sínpáron vesz
tegelt. Több kocsi összezuzódott. A szeren
csétlenség következtében egy gyermek meg
halt, három utas súlyosan és hat könnyeb
ben megsebesült.

— A frontharcosok székesfehérvári gyűlése. 
Az Országos Frontharcos Szövetség székesfehér
vári főcsoportja vasárnap Pálfy Andor elnök
lésével közgyűlést tartott, amely a tűzharcos 
törvényjavaslattal foglalkozott.

— Felesége szeme elölt lumlnált Ivott. 
Orosháza egyik legrégibb kereskedője: Bá
rány Lajos 56 éves áruháztulajdonos Deák 
Ferenc-ulca 7. szám alatti lakásán ötvenhét 
íuminúlpaszlillút feloldott egy pohár vízben 
és felesége szcmeláttára megitta. Napokon 
keresztül vívódott élet-halál között; és va
sárnap, anélkül, hogy eszméletét vissza
nyerte volna, meghalt.

— Egy hatvannyolcéves matróna meg
rendítő öngyilkossága. Konyclicska József- 
né, egy volt köztisztviselő hntvannvolcévcs 
özvegye, Orosházán felakasztotta magát és 
meghall. Konyclicska Józsefnél 18 évvel 
ezelőtt a vonat elütötte és ballábát lemet 
szelte. Konyclicska József a hir hatása 
alatt öngyilkosságot követett cl. Tegnap 
volt férje halálának 18. évfordulója és nz 
idős uriasszonv ugyanoda, ahova a férje 
felakasztotta magól.

— Szerencsétlenség a csillaghegyi strandon. 
Czobor Gizella 18 éves rákospalotai varrónő 
vasárnap délután a csillaghegy! strandfürdő
ben fejest ugrott Olyan szerencsétlenül ugrott, 
hogy fejét a medence szélébe vágta. A mentők 
súlyos állapotban vitték az Uj Szent János- 
kórházba.

— Dunáim zuhant egy biciklista. Vasár
nap este h budai Lánchídfő közelében Mos- 
kouits Sándor szabósegéd nz alsó rakparton 
kerékpározott. Elvesztene egyensúlyai és n 
Dunába zuhant. A motoros mentők kimen
tették és a Rókusba szállították.

— Rejtélyes öngyilkosság az utcán. A 
Laudon-utcii és Révay-utcn sarkán vasárnap 
délután egy jólöllözötl idősebb asszonyt ta
láltak, aki eszméletlenül feküdt a járdán. 
A rendőr kihívta u mentőket, akik első
segélyben részesítették. A mentőkocsiban 
magához tért és elmondotta, hogy Bőd is 
Lajosné 36 éves háztartásbeli asszonnyal 
azonos és luininállal megmérgezte magát. 
Az öngyilkosság okát nem volt hajlandó 
elárulni és csakhamar ismét elvesztette esz
méletét. A mentők a Rókus-kórházba szál
lították.

—- Ismeretlen női holttestet vetett ki a 
Duna. A Ferenc József-hid budai hídfőjé
nél vasárnap délben egv jól öltözött 30—35 
évesnek látszó nő holttestét vetette partra 
a Duna. A halott kilétét még nem tudták 
megállapítani. A holttestet a törvényszéki 
orvostani intézetbe szállították.

— Rozgcnynúi 3 fénykép 8 P. Kálvin-lér 5.
—* Félelmében elbujdosolt egv kisdiák, 

mert elvesztette szülei pénzét. Székely Jó
zsef 15 éves tanuló két nappal ezelőtt el
tűnt szülei Csángó-utca 10. sz. alatti laká
sáról. A szülők megtudták, hogy a diák 
félelmében nem mert hazamenni, mert kü
lönböző tárgyakat küldtek cl vele a zálog
házba, azokat el is zálogosította, de a pénzt 
és a zálogcédulát elvesztette. Az ismeretlen 
helyen tartózkodó kisdiákot keresi a ren
dőrség.

— Verbőczy Tla újra Pesten. A Király Szín
ház, volt szőke primadonnája, aki külföldön 
nagy kuniéit futott be, szabadságra hazajött. 
A szabadságból azonban vendégiellépés lelt, 
mert n Tabán Bár agilis igazgatósága azonnal 
szerződtette öt. Kóla, a nagyszerű z-neszerző- 
vcl együtt nagy sikerük van.

Betegség és szerelem 
kergette halálba 
a Duna éjféli 
öngyilkosát

Vasárnap délelőtt megállapította a ren
dőrség az Ybl Miklós-tér közelében történt 
dunai öngyilkosság áldozatának kilétét.

Szombatra virradó éjszaka a budai Dana
parton állomásozó Szent Lúszló-gözös le
génysége észrevette, hogy egy jól öltözött 
fiatal nő izgatotan sétál fcl-alá a Duna par
ton, azután kalapját és rétik üljél a partra 
letéve, a

Dunába velcllc magát.
A matrózok és a dunai mentőőrség legény
sége az életunt nő segítségére sietlek, ref
lektorok fénye mellett átkutatták a Dunát, 
azonban minden fáradozásuk hiábavaló 
volt,

az éjféli öngyilkos elmerült n Duna hűl- 
láinsírjában.

A parton tolóit relikülbcn több levél volt, 
azcnkivíil egy levelezőlap, amely Horváth 
Tcssza címére szólott Budapestre. A lakás
cím azonban hiányzott a levelezőlapról, az 
életunt nő letépte őzt.

Vasárnap megállapították, hogy Horváth 
Teréz 20 éves monikürösnő ugrott a Du
nába az Ybl Miklós-térnél. A liatal leánv a 
.Wurruni-körul 5. számú házban lakott és 
egv belvárosi fodrászszalon alkalmazottja 
volt.

A szép és elegáns leánv egv idő óta be
tegeskedett, azonkívül szerelmi csalódása is 
volt. Elkeseredésében lelt öngyilkos. Holt
testét még nem vetette partra a víz.

A ROZSADON!
ZSIGmONB-ÉHEREffl

csodás kertholyiségében 
minden este

RATKfil MARTA
KÁLMÁN MIKLÓS t«x->KÓUval

II., Keleti KAro y-utca 9.
7-es  autóbusz végállomás



Kelen pompás rekordot 
javított 10.000 méteren
Botrányba fulladt

Budapest atlétikai bajnokságainak máso
diknapi küzdelmeit is a BEAC stadionjában 
bonyolították le. A szombati unalmas, mo- 
jiotón verseny után

alig akadt a niilIngnek négyszáztónyl 
közönsége.

A rendezés ezúttal is kifogástalan, gyors- 
(ilemti volt, sőt meg kell dicsérnünk a szpí
kert is, aki a verseny egyes fázisairól pre
cízen és gyors időközökben értesítette a 
publikumot. Az eredmények nagyrészben a 
Vártnál gyengébbek, aminek a magyarázata 
n kánikulai hőségben található. Az ered
mények n kővetkezők:

260 m-cs síkfutás. Bajnok:
22 mp. 2. Kőrkóy BBTE 22.5 
MAC 22.8 mp. Gycncs vette 
startol, száz méteren már jó
vezetett, ettől kezdve már csak a 
helyért folyt nagy harc, 
eldőlt a lehetséges BBTE 
Időket elmérték, mert

a 400-as gátverseny
volt s n többieké is kéttized másodperccel 
jobb a kihirdetett eredményeknél.

110 m-cs gátfutás. Bajnok: Pálfy Tiha
mér MTK 16.6 mp. 2. Balázs UTE 17.7 mp. 
Hiányzott a versenyről Jávor és Szabó, el
lenben indult C.sányi is, aki a nyolcadik 
gátig vezeteti, de itt felbukott Siralmas ver
seny! Ilyen rossz idővel még sohasem nyer
tek Budapesl-bajnokságot...

Snlydobús. Bajnok: dr Darányi MAC 14 
m 84 cm. 2. Horváth MAC 13 m 68 cm. 3. 
dr. Kovács MAC 13 ni 04 cm.

400 m-cs gátfutás ; Bajnok nincs! Polgár 
BBTE 56.4 mp-el nyerte a versenyt, majd 
lletfnyi BEAC és Margó BBTE következett, 
mig negyediknek Mindszenti futott ve. Amint 
a verseny lezajlott,

nz MTK óvást jelentett be, mert Mindszen
tinek egy magasabb gátat tettek tévedés

ből a 80 cm-es gátak közé.
Bár az MTK-futó egyáltalában nem volt ver
senyben, a versenybíróság mégis helyt adott 
az. óvásnak, a versenyt megsemmisítette és

Gycncs MAC
mp. 3. Minői 
legjobban a 
kél méterrel 

harmadik
150 méternél ez is

E atléta javára. Az a/ óvásnak, a versenyt megsemmisítette es 
Gycncs ideje 21.8 Ionnak ujrafulását július 7-ére a BEAC-pályán

bajnok nincs!
rendelte el. A közönség természetesen nagy 
lármával adott kifejezést elégedetlenségének. 
A versenybíróság az eredményeket nem is en
gedte kihirdetni.

Magasugrás: Bajnok: Kerkovics BBTE 185 
cm. 2. Rovó UTE 180 cm. 3. Rozsnyói Bcszkárt 
175 cm.

Diszkoszvetés bajnoka: Donogán MAC 45m 
55 cm. 2. Kulitzy BBTE 45 in 15 cm. 3. Hor
váth MAC 42 in 52 cm. Madarász nem indult.

Hármasugrás bajnoka: Somló MAC 1441 cm. 
2. Somogyi BBTE 1423 cm. 3. Bácsalmási 
BEAC 1419 cm.

10.000 m-es síkfutás bajnoka: Kelen BBTE 
31 p 17 mp, országos rekord! A régi rekordot 
ugyancsak Kelen tartotta 31 p 25.8 mp-el. 2. 
Németh 33 p 06.8 mp. 3. Szilágyi BBTE 33 p 
23 mp. Kelen nagyszerű kondícióban végig 
vezette a versenyt, sőt Némcthet le is körözte. 
Az 5000-es ideje 15 p 18.6 mp volt s már ak
kor sejteni lehetett, hogy uj rekorddal abszol
válja a távot.

400 m-cs síkfutás bajnoka: Vadas MAC 49 
mp. 2. Görkói BBTE 49 5 mp. 3. Vizváry 
Beszkár 51.2 mp.

telep, akkor a strand miért erkölcsös? A leá
nyok közölt feltűnik egy igen jómozgásu, má
gus, fekete sprinler. Az. ő foglalkozásával is 
baj van, ugyanis

a civiléletben parkcttáiico.'.nő.
szerint táncos- 
jó atlétahölgy. 
különböző do- 
másikal. Vagy, 
magasugrásnak

Nagy Rózsi újabb rekordot futott 
a női bajnokságokon

Magyarország hölgy atlétikai bajnoksá
gait Budapest férílbajnokságaivnl parallel 
tartották meg az egyetemi stadionban.

A 200 m-cs slkfutó bajnokságot Nagy 
Rózsi GFB 27.7 mp-cl,

hml uj országos rekordot jelent. 2. Fehér 
Phöbus 28 mp, 3. Wicdcr Olympia 29 mp. 
A'offl/. Rózsi <• ’ ' .
lilolla fel 27.8 jnp-cl a rekordját s vasár-12710 cm.

nap cgytized másodperccel ezt is túlszár
nyalta.

Diszkoszvetés bajnoka: B. Kacl Anna TFSC 
3005 cm. 2. Krammcr NTE 2930 cm. 3. Barcza 
Olympia 2600 cm.

Távolugrás bajnoka: K. Csák Ibolva 511 cm. 
2. Szentkirályi BEAC 489 cm. 3. Fehér Phöbus 
482 cm.

Gerclydobás bajnoka: Lamos MTE 3105 cm.

Mindössze csak egy erőskczü tréner szükséges 
és sem a hölgyek, sem a férfiak nem lépnek 
„tilos-* területre. A hölgyjelenlkczök közül fel
tűnő sok a középiskolás. Ennek ugyan a ren
dező egyesület nem nagyon örül, mert iskolás
leányoknak atlétizálni tilos, ez

a legtöbb tornatanárnő szerint erkölcs
telen.

Nem tudjuk megérteni, ha az atlétika erkölcs-

»WlWB

László Lajos, a KAOE vezére 
nőből még sohasem fejlődött 
Táncolni és atlétizálni, az két 
lóg. Szinte az egyik kizárja a 
vagy... Legnagyobb keletje a „...... .
van. A jelentkezett 27 leány közül valamennyi 
ugratii akar. Es még merje valaki azt mon
dani, hogy Csák Ibolya világbajnoksága nem 
csinált propagandát! De a KAOE vezérkarát 
a futószámok érdeklik. Nem hiába vérbeli 
„sprint'*  egyesület. Különösen nagy izgalom
mal várják a 69 méteres síkfutás döntöjct, 
mert

az előfutamot az imént feltűnt jómozgásu 
táncosnő nyerte 8.6 másodperccel,

ami igen jó idő. A döntőben 40 kiváncsi szem
pár figyeli és nyolc stopperóra méri az idejét. 
Itt a kisleány már ,.csak“ 9 másodperccel 
nyeri a döntőt. Teljesen tréning nélkül, első 
beugrásra, ez is valami!

A verseny után rövid interjúban elmondja, 
hogy

Kaposl Ilonának hívják, mindössze 17 éves 
és az egyik bárban estétől-reggelig táncol.

Olt is ő a főmüsjrszáin. Élete legfőbb vágya 
az atletizálás. Már az idén bajnok szerelne 
lenni. Egyelőre azonban magas barrikádok 
tornyosulnak eme terve elé. Majd

a KAOE elnöksége fog dönteni a felvéte
léről, amire — mint egyes elnökségi tagok

tól értesülünk — kevés remény van.
Búcsúzóul gratulálunk László Lajosnak a 

nem várt tömeghez. Ugyanis ugyanakkor férfi- 
toborzó is volt 78 jelölttel! László azonban 
rezignáltan válaszol:

— Sajnos — mondja — ebből a több mint 
száz férfi- és högyjelentkezőből alig négy-öt 
marad meg nálunk. Ennek a tömegnek a 90 
százaléka középiskolás vagy levente, tehát a 
mi számunkra elvész. Mi már megszoktuk, 
hogy csak neveljünk évtizedeken keresztül és 
mások aratnak...

ak néhány nappal ezelőtt ól|2 Krammcr NTE 2857 cm. 3. Barcza Olympia

K®

Botrány a 30 km-es
futóverseny után

LAZIO—GRASIIOPPERS 6:1 (1:1).
Rómából jelentik: A svájci bajnokcsapat 

első római mérkőzése tragikusan végződött 
és nagy gólarányu vereségével már aligha 
számíthat arra, hogy Zürichben reális kö
rülmények közt kiharcolhassa a továbbju-

tűst. A Lazio csapata végig ura volt a me
zőnynek s különösen szünet után valóság
gal lehengerelte a kánikulával is sújtott 
svájci csapatot. A gyors Fiola tetszés sze
rint futott el a kifulladt svájci védők mel
lett és nagy része van a pompás győzelem 
kialakulásában.

A MÁV’ vasárnap délelőtt a népligeti 
nagykörben tartotta meg harminc kilomé
teres futóversenyét, melyet Kiss MOVE — 
BTSE I óra 52:01 mp-es idővel nyeri meg. 
2. Mucsy Postás I ó. 53:01 mp. 3. Kunsági 
Postás 1 ó. 56:30 mp. 4 Gégéiig Postás 1 ó. 
58:02 mp. A verseny lezajlása után az elé
gedetlenek között parázs szóváltás és bot- 
ránybafuló vita zajlott le, ugyanis

nz elsőnek beérkező Kiicsenít (Bősz*  
kórt) a versenybíró külső vezetés miatt 

diszkvaliíikállu.

Kucsera 1 ó. 51 p. 33 mp alatt ért célba. 
A sokszoros marathoni bajnok, Galambos 
is indult, de a harmadik körben feladta a 
versenyt, majd

megvárta Kucserát és a pályán kívül 
végigvezette.

A versenybíróság ahelyett, hogy Galambost 
leparancsolta volna a pálya széléről, meg
hagyta eme műkedvelői szerepében, de vé
gül a győztes Kucscrál elütötte az elsőség
től. A hármas csapatversenyt különben a 
Postás nyerte 6 ponttal. 2. MÁV 15 ponttal.

Jól elporolták a Haladást 
Szolnokon

Szolnoki MÁV—Szombathelyi Haladás 
7:2 (3:2)

A vasutasbajnoki döntő első fordulóját 
óriási meglepetésre a szolnoki együttes fö
lényesen nyert a volt N. B. résztvevő szom
bathelyiekkel szemben. Góllövő: Kolláth 
(4), Kormos (3), ill. Kiss és Gazdag.

■ ■■mir
vók párisi kiküldetésének költségeihez. Eh
hez a háromezer pengőhöz hozzájön a hon
védelmi miniszter által adott négyezer 
pengő és a főváros által felajánlott 1500 
pengő, úgyhogy a még hiányzó elenyészően 
csekély összeget a Vivő Szövetség most már 
feltétlenül elő tudja teremteni. A vivóexpe- 
dició húsz emberből fog állani, ebben a 
számban, már benne van a négy kísérő is.

!•
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Max Schmeling
csak Hitler engedélyével mérkőzhet

C.sikAgói jelentés szerint nz ökölvívó világ 
bajnokság körül valóságos forradalmi állapotok 
keletkeztek. Amerika most már mind türelmet 
lenebh a nemet Máz Schmellnggel szemben s

úgy n sajtóban, mint pedig komoly boxkli- 
rökben számos kifakadd*  hangzott el az 
utóbbi Időben Sclimcllng egyeduralma ellen.

'Amerika mindenáron amerikai világbajnokai 
akar látni. Most már mindegy, hogv ki legyen 
nz. a fő, hogy amerikai legyen' Az izgalmakat 
csak fokozta Max Schmclinynck cgv tervezett 
ródiéielőadása, amelyben gúnyosan kritizálni 
akarta az amerikai löszövclség-'t. „Nálunk, Né
metországban ismeretlenek az ilyen állapotok..." 
»— mellyel nz elmaradt Hraddock elleni mccs-

csőre célzott volna, de
11 rádióelőadását nz utolsó pillanatban le

tiltották.
Amerikai híradás szerint a németek politiku

mot csinálnak Max Schmelingből s a jövőben 
szerepléséhez bántó kommentárokat fűznek, 
mely szerint

a világbajnok ezentúl csak Hitler személyes 
engedélyével mérkőzhet meg.

A Schmcling elleni mesterkedések már odafej
lődlek, hogy <r németet agy akarják elütni a 
világbajnoki címtől, hogy nem adnak neki be
utazási engedélyt, illetve nem engedik partra 
szállni Amerikában.

Forrong a boxvilúgfront...

Elmarad a Hungária 
belgrádi kirándulása

A kék-fehér bajnokcsapat 
nyert értesülésünk szerint a 
mondta a szerdára tervezett 
kőzését. A vezetősésg .szerint 
lelkileg, mint kondicióbelileg 
nésre szorul. Az egyesület vezetősége nem 
akarja a játékosok fáradságát növelni s 
éppen ezért máris háromhetes szabadságra 
küldték az egész csapatot. A szabadság le
telte után könnyű kondicitréninggel készíti 
elő Schaffer a kék-fehéreket egy augusztus 
elején kezdődő olasz-farnia túrára.

Flüller Wudy

A KAOE töri a fejét:
fel vegye-e tagjai sorába a parkettáncosnőt, 
aki mellesleg jutni is tud

A KAOE az chö. amely meg merte rendezni 
A hölpyatlélikában a .toboz .•<•/". Szkeptikus 
gondolatokkal haladunk a kies fekvésű ló- 
versenytéri pálva felé. Kellőim v meglepetésben 
var részünk, mert bár még messze van a kez
dési időpont, máris 15—20 csiuos leányka vé

gez „bt melegítő * mozgást a salakpálya szélén. 
Egyébként mindjárt alkalmunk volt meggyő
ződni a KAOE igazáról, mely szerint

egy pályán ugyanabban az Időben férfiak 
és hölgy eh trenírozhatnak anélkül, hogy 

egymást zavarnák.

vezetőségétől 
Hungária le- 
bclgrádi mér- 
o csapat úgy 
feltétlen pihe-

marad
Miillcr, a Hungária Wudy néven becézett 

kiváló jobbösszekötője — minden ellenkező 
híradás ellenére — nem megy sem Francia
országba. sem régi egyesületéhez, hanem 
^í’db/’rtí ,s Budapesten marad. Amint érte
sülünk. a Hungária vezetősége vasárnap 
ugv döntői!, hogy meghosszabbítja a nép
szerű bécsi csatár szerződését újabb egy 
esztendőre.

•1

Mehetnek a vivők 
Párisba!

A vivők párisi kiküldetésével kapcsolatos 
izgalmak vasárnapra elültek Ugyanis — 
mint beavatott helyről értesülünk — az 
07 T háromezer pengővel hozzájárult a vi-

Fel Becsbe! A Ferencváros bécsi mérkőzé- 
zésére csoportos túrát rendez a TTC autó- 
és motorkerékpár szakosztálya. A Középeuró
pai Kupa legközelebbi mérkőzését, mint isme
retes, a Ferencváros Becsben fogja lejátszani. 
A mérkőzésre a Terévárosi Torna Club cso
portos kirándulást rendez azok részére, akik 
saját jármüvet, autóval vagy motorkerékpár
ra) rendelkeznek, úgyszintén megfelelő jelent
kezés esetén olcsó sportaiitóbuszt is indít. A 
résztvevőknek sem útlevélre, sem egyéb okmá
nyokra szükségük nincsen. Jelentkezni lehet 
legkésőbb július 7-ig, Mindennemű felvilágosi 
lássál a TTC titkársága (VI., Hajós-u. 16., tel. 
1-270-90.) szolgál.

Jánosi nyerte a tizkilométcrcs gyaloglóver
senyt. A Népligetben vasárnap délelőtt lizkilo- 
méteres gyaloglóversenyt tartottak, melyet 
Jánosy MÁV nyert meg 50 p 36 mp-es idővel. 
2. Farkas FTC 52 p 37 mp. 3. Fehér FTC 52 
p 53 mp. Jánosy ideje elsőrendű!

UTE—KAOE klubközi atlétikai versenyt 
bonyolítottak le az újpesti sladionoan. A 2o0 
m es síkfutást Boros KAOE nyerte 24 mp 
alatt, a 800 méteren Sárváry UTE győzött 2 p 
02.4 mp-vel, a 3000-eM Gulyás UTE 9:34 mp- 
ve Inyerle. A 4X100 m-es stafétában az UTE 
45.7 mp-el, a 4X1500 m-es stafétában ugyan
csak az UTE 18:05 mp-el szerezte meg az első
séget.

A pozsonyi „lfik“ legyőzték a BBTE-t. A bu
dai „gödörben" tartottak meg vasárnap dél
előtt a BBTE—Pozsonyi TE nemzetközi ifjú
sági atlétikai viadalt, amelyet a vendégek 56:53 
pontaránnyal a maguk javára döntöttek el. A 
győztesek: 100 ni: Hévffy BBTE 11.7 mp, ma
gasugrás: Siómatoni Pozsony 165 cm, 1000 m: 
Stepanszki BBTE 2 p 46 mp. sulydobás: Csiba 
Pozsony Il in 09 cm, 400 ni: Abafy BBTE 53.2 
mp. diszkoszvclés: Csiba 31 in 72 cm, távol
ugrás: Hegyes! BBTE 631 cm, 3000 m: Szalui 
Pozsony 9 p 17.6 mp, gerelydobás: Szerényt 
Pozsony 46’ m 13 cm, olimpiai staféta BBTE 2 
p 05.0 mp.
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Nehéz diónak bizonyult a Vienna 
az elbizakodottan játszó 
Fradi számára

Az egygőlos el&rsy aligha lesz e?ág a ficváföbitsüáss’a
FERENCVÁROS-—VIENNA 2:1 (2:1)

Fullasztó kánikulai hőség perzseli az üde
zöld Fradi-pálya gyepjét, amikor az FTC— 
Tatabánya barátságos meccs utolsó akkord
jai zajlanak le. A közönségnek nagyon tet
szenek az amatőrök.

— Hajrá, Fradikat Hajrá, Fradikat — 
tzólt a biztatás.

A Vienna kivárja a hatórai kezdést s csak 
nagysokára, tiszta fehér dresszben lép a pá
lyára. Még a kánikulánál is melegebb taps 
fogadja. Érdekesek ezek a bécsiek.

Kabalából elkergetik ■ fényképészeket.
A 15.000 főnyi publikum mókásan meg

♦Érdi

Korányi

Gschweidl és Molzer átjátssza Lázárt és Korányit. Tátrai a mezőny felé fut, hogy 
igy offszájdra játssza a csatársort. Sikerül. Csak u biró nem veszi észre, Fischcr Érdi 
elé passzol, aki a sarokba bomáz. 1:0 I. félidő 8. perc. Copyright by Hétfői Napló.

Sietem Horváth).

tapsolja őket, majd ütemes tapsviharral 
hívják a Fradit. Scarpl olasz biró sorsol, a 
Fradi nappal szemben kezd: Fereucvnros: 
lláda — Tátrai, Korányi —• Hámori, Polgár, 
'Lázár — Táncos, Kiss, Sárosi dr., Toldi, 
Gyetval. Vienna: Hatvlicsek — liainer, Kai- 
tér — Patzka, Hoffman, Machu — Molzer, 
Gschtvcidl, Fisclier, Pollack, Érdi. Remek 
háromszögeléssel közelitik meg a zöldfehé
rek a bécsi kaput, de a döntő momentum
nál Sárositól elveszik a labdái. Most 
Gschuteidl driblizget, eláll a lélegzetünk, 
amikor Molzerral hajszálpontos passzokkal 
mennek át a Fradi „csodahalfsorán“. Igen 
nagy közönségsikere van ennek a vén róká
nak. Machu megsokalja a meddőséget és 
nagyven méterről hatalmas lövést zudit a 
magyar kapura, Háf.a nem látja a naptól, 
majdnem gól. Most Sárosi tör ki nagy ve
hemenciával, szerelik, közben a kapus is 
kifut, Kisshez kerül a labda, aki átívelhetné 

Táncos beadásil Toldi fejjel Sárosi olí ejti. Gyurka torául is az eléje toló kapus 
mellett a bálába küldi a labdái. 1:1. I. félidő 13. pere. (CoppríjM bij HélftH Xapló.

Sistem Horváth).

a: egész társaság letett az üres kapuba, 
azonban laposan lő és fuccsba megy a nagy 
helyzet.

A Vienna lövi a vezető 
gólt

Még csak a 8. percnél tart a játék, ami
kor az irigylésremélló technikával rendel
kező bécsi jobbszárr.v átjátssza a közép
európai válogatott Lázárt. A Fradi-bekkck 
tuü-offszájdra akarják állítani ezt a remek 
támadást, de ezt a kis huncutságot a bé- 
Ci'ck is ismerik s nem dőlnek be.

frtl kapja n labdát és csak fut-fnt, 
Scarpl bíró ránéz Tlhamérlre, aki azon
ban nem jelez, úgyhogy a viharba!- 
szélső még pór lépést tesz a labdával 
» o meglepett lláda mellett mintegy 

tiz méterről hálóba helyezi. 0:1.
közönség óriási pfujolásba kezd, a Fradi 

Pedig észbekap és nagyere jii támadásokkal 
igyekszik jóvátenni a hibát. Sórosit lökik 
* "leges közönség tizenegyest reklamál, 
e bíró azonban komért ítél. Á pfujolás még 
Nagyobb vehemenciával folytatódik. Sárosi

nak van egy fordulásból leadott lövése, amit 
azonban a kapus fog. Végre

Tánczos beadását Toldi fejjel küldi Sá
ros! elé, aki egy lépést tesz a labdával, 
majd óriási lövést ad le, Havlicsek köz
ben Sáros! lábára akarja vetni magát, 
de a labda a hasa alatt gólba csusz- 

szan. 1:1.
Egetrengető tapsvihar honorálja a Fradi 
sikerét. Most Sárost a kapusba küld egy 
bombát. Toldi fejesét pedig a bécsi kapus 
alig fogja, óriási elánnal játszik a magyar 
csapat,

mindent elsöprő ostromával egészen

beszorítja a Vicnnát.
lláda egy magas labdára rosszul fut, Érdi
vel összeütközik, elesik és egy darabig 
élesztgetik. Korányi felesleges hendszet vél, 
tizenhét méterről szabadrúgást kapunk — 
kapufa! A Vienna lassan kibontakozik az 
ostromból s ekkor meg a Fradit szorítja be 
néhány percre. Toldi is hátul serénykedik 
A 23. percben esik a Fradi vezető gólja:

Kiss bead, Toldi hatalmas pergő bom
bát küld a bécsi kapura, Havlicsek 
ölrefogja a labdát, de kiperdöl s a feje 
felett hútraszökken, a kapus utánaug- 

' rik, óm az olasz biró jól iát, a labda 
túljutott a gólvonalon s meg is ítéli. 

2:1.
A Vienna bemutatja a remek bécsi iskolát, 
megérdemelt taps a jutalma. Érdi kapu; 
mellé lő, majd Sárosinak van egy óriási 
kapásbombája, ami a felsőlécet súrolja. 
Toldi, a gólhoz hasonló pergő lövéséi Hav- 

liesek elvetéssel fogja, de most is kiperdül 
kezéből a labda, azonban idejében rácsap. 
Kallcr Tánczost buktatja, aki csak 10—12 
pergés után tud talpraállni. Sárosi Gyurká
nak egv szánalmasan gyenge szabadrúgása, 
Toldinak egy fíajnert-érő bombája érdemei 
említést. Kallcr ismét „megmasszirozza * 
Tánczost, aki összeesik. A durva bécsi bekk 
nagy pfujjolást kap.

— Toldi...! Toldi..-! — zug a tömeg s 
megtorlást követel.

Tátrai is érzi, hogy sztár lelt, mert egy
néhány hazárd és kockázatos szerelésével 
az idegeket rombolja. Szép, igen szép fél- 
idő volt. Amikor kihirdetik, hogy az Újpest 
Bécsbcn 2.1-rc vezet, örömmámorban úszik 
a közönség.

A Vicnnát hatalmas füttykoncert fogadja 
félidő ulán, mig a Fradit ütemes biztatás. 
Tihaméry taccsbiró a főtribün előtt marad. 
A közönség kórusban kiáltja feléje: Gyáva! 
Gyáva! Az első tapsot Gyetval kapja. Reme
kül végigfut a pályán, több védőn is át
megy. de a beadás nem sikerül. Rendkívül 
erős az iram. A Fradi csatársora jóval gyen
gébben játszik, mint szünet elölt. így is, 

akad néhány igen jó helyzet. Előbb Tán
czos beadását Toldi a kapus kezébe fejeli, 
majd ugyancsak Toldi jó helyzetben a 
kapu fölé bombáz. A Fradi fölénye ellenére 
sem veszélyes, mert gyengék a csatárok. 
Lázár megunja a dicsőséget, előreront a 
labdával, átverekszi magát egész sereg vé
dőn, de kapu mellé száll a lövése. Annál 
szebben gördülnek a Vienna támadásai, 
melynél a belső csatárok igen jó futballt 
mulatnak be. A félidő második felében már 
meg is látszik az eredmény.

a Vienna lassan, de biztosan átveszi a 
játék Irányítását és egyik támadást a 
másik után vezeti lláda kapuja ellen.

Meghííl a vér
a kSzSnségben...

Nem egyszer hült meg a vér a B-Közép tag
jaiban, mikor a Vienna csatárai tisztára 
játsszák egymást. Ezer szerencse, hogy a

Az Újpest csak
nagy balszerencsével 
kapott ki Bécsben

AUSTRIA—ÚJPEST 5:4 (1:2).
Bécs, julius 4.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) Nagy mérkőzés, remek jálék, 
óriási küzdelem az első perctől az utolsóig. 
A közel ötvenezer főnyi közönség szeme- 
szója látva maradt uz Újpest erőtől duz
zadó, gólralörekvő kitűnő teljesítménye 
láttán. Kissé idegesen kezdenek a lilafehé
rek, különösen a közvetlen védelem bizony
talan, de csakhamar feloldódik ez nz ért
hető lámpaláz is. A 15. percben Kocsis éles 
lövéssel éri el a vezető gólt. 0:1. Két perc 
múlva azonban Neumcr balsarlcos góllal 
kiegyenlít. 1:1. Az Újpest most lábrakap.

M árvára játsra Senwát 
meg akarták loxsslm 

Bécsben
Admüra—Genova 2s2

Bécs, julius 4.
(A Hétfői Napló tudósítójának tele fon je

lentése.) A szépen induló KK-mérkőzés vé
res botrányba fulladt. A 45.000 főnyi kö
zönség a mérkőzés végén meg akarta lin
cselni a bok.szmoccset rendező durva olasz 
játékosokat. A rendőrség csak a legnagyobb 
créllyel tudta a rendel helyreállítani. Schil- 
ling rúgta a vezető gólt, majd Vogl 1. 
egyenlített, ezután Sérvein szerezte meg a 
vezető gólt. A befejzés előtt öt perccel 
Agosteo hátvéd faultolta Schillinget s ezért

Tíz emberrel bravúrosain 
egyenlített a Törekvés

BSZKRT—TÖREKVÉS 4:4 (4:1)
A mérkőzés a Törekvés hatalmas fölé

nyének jegyében indul meg. Dóri kapufa
lövése az egyetlen eredmény. Báder beadá
sából Tóth szerzi meg a vezetést, Nemes 
beadásából Gruber egyenlít. Most a 
BSZKRT-nak minden sikerül.

Tánczos megszerzi a vezetést. Bcrcez, 
majd Szallcr labdájával már 4:l-re ve

zet a villamos gárda.
Az utolsó gólnál a Törekvés játékosok rek
lamálnak, aminek az az eredménye, hogy

A Győri ETO aegfeiasKolta 
a debreceiiieK bajiwki awáöőit

ETO—DEBRECENI VSE 2:1 (1:0).
A Fogl II. által trenírozott lelkes győri 

együttes otthonában rendkívül erős küzde
lem ulán csak minimális arányú győzelmet 
tudott aratni a debreceniek felelt, ami nagy 

bécsiek Is direktoroknak érzik magukat, 
addig igazgatnak, mig el nem szedik tőlük 
a kétségbeesett védők a labdái. Molzer be
adása jelenti a legnagyobb veszélyt: Fól
iáik hat lépéssel a kapu előtt üresen állva 
kapja a remek labdát, rögtön lő, de éppen 
H ódába. Nagy szerencse volt! Most egv 
gyors ferencvárosi támadás fut végig a pá
lyán: a végén Sárosi labdáját Kiss kapu 
mellé lövi. Ritka jelenet következik most:

llofmann közelről hatalmas bombát 
küld Searpi bíró arcába, aki egy pilla

natra nem is tudja, hogy hol van.
Toldi egyedül tör most előre, átmegy néhány 
védőn és közelről kapu mellé lő.

Meccsdöntő jelenet következik ezután! 
Sárosi a 16-oson belül hátrahuz egy labdát: 
llainer kézzel érinti, a bíró nem fuj. Egy- 
ideig cikázik a labda a kapu előtt, mikora 
bíró meggondolja magát és a 11-cs pontra 
műtőt. A Vienna játékosai a bíró felé ron
tanak,

már nagy botránytól tartanak az embe
rek, mikor Toldi áll a bíró elé (fi meg
véd! a felbőszült bécsi játékosok elől.

Néhány rendőr is befut a pályára, mire n 
bécsi játékosok meggondolják a dolgot és 
izgatottan félrevonulnak. Tátrai ált neki a 
11-esnek s hatalmas, erősen csattanó kapu
fáit lő, hogy csak úgy porzik a léi.

Hatalmas küzdelem indul most meg, de 
a védelmek most már alaposan kitesznek 
magukért.

Tóth kapufát lő. A 40. percben Vincze át
adásából Kocsis liuszméteres bombagólja 
talál utat az Austria kapujába. Újpest
ostrommal ér véget a félidő. 1:21!

Szünet után az Austria kezd fölénybe 
jutni, de mégis Újpest a veszélyesebb. 
Vincze kapufalövése érdemelne gólt. Havas 
remekül véd egy .Sím/eZnr-bombát. A 11. 
percben Sindelar egyenlít, 2:2. Majd Nausch 
3:2-re, korner alkalmával Sesta fejjel 4:2-re 
javít. A 29. percben az Újpest egymásután 
két gólt ér el, mindkettőt Zsengellér lövi. 
4:4. A 35. percben Nausch szerzi meg az 
Auslriának a győzelmet jelentő gólt. Az 
utolsó percben Vinczének alkalma lett volna 
az egyenlítésre.

Iváncsics biró tizenegyest Ítélt. Az olaszok 
tiltakoztak, Agosteo pedig összeverekedett 
Schillinggel, mire a biró kiállította. Az olasz 
csapat nem bírta tovább idegekkel. Amikor 
Iváncsies lefújta a mérkőzést, a két csapat 
tagjai egymásnak rohantak. Véresre öklöz
ték egymást, amikor a rendőrség befutott 
a pályára, már négy Genova és három 
Admira-jálékos eszméletlenül felrengelt a 
pálya közepén. A közönség is berontott s 
óriási zűrzavar támadt, aminek a rendőrség 
csak hosszú percek múlva tudott véget 
vetni.

Hegős I-et a biró kiállítja.

Szünet után a Törekvés csodálatos já
tékot mulat, szinte állandó fölényben 
játszik, bár csak 10 játékosa küzd a 

BSZKRT ellen.
Készéi II. fejese, Gruber kapáslövése, majd 
Készéi 11. egyéni akciója végül is egyenlí
tést hoz.

A kőbányai drukkerek magukon kívül 
uncplik a vasutas csapatot, amely a már el
vesztett meccset megmentette.

meglepetésnek számit, mert mindenki fölé
nyes győzelmet'várt a győriektől. Igy most 
vasárnap a Váci SE lesz nz ETO ellenfele. 
Kellőjük közül kikerülő győztes a döntőben 
a most crövcsztö Diósgyőri VTK-t kapja 
ellenfélül.
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Optimista hangulatban 
keltek útra üszőink 
és vizipélőzémk

vehetik. Uszóversenyekrc és vlzlpólőmérkőzé- 
sekre elég nagyszámú külföldi jár. Ezek pedig 

egyáltalában nem botrányra, hanem a ma
gyar vlzipólókulturára kíváncsink.

A lezajlott botrány nem volt jó idegenforgalmi

propaganda. Éppen azért az uszóversenyeken 
való rendcsinálás, a botrány lokalizálása nem 
késhet egy pillanatig sem. Ez ma már nemcsak 
az uszószövetség érdeke, hanem egyben nemzeti 
<r,lek 1,1 Takiic, István

' A magyar válogatott úszó- és vízipóló- 
rsapat vasárnap reggel 7 órakor indult cl 
a Keleti-pályaudvarról az ezévi legnagyobb 
erőpróbájára, Bclcznay László dr. vezetésé
ivel három hölgyuszó <’■*  21 férfi kelt útra. 
Az expedíció tagjai tudvalevőén előbb Pös- 
tyénben vesznek részt a magyar—csehszlo
vák—osztrák országok közötti viadalon. A 
hölgyek közül különösen Harsányt Vera 
örül az útnak:

— I’östyén a szülővárosom — mondja 
izgalomtól áthatva.

A Hétfői Napló munkatársa a vonat in
dulása előtt megkérdezte a csapat tagjait, 
hogy mit várnak a jövő héten Berlinben 
sorra kerülő magyar—német úszó- és vizi- 
póló összecsapástól.

Jvády Sándor dr. vlzlpólókapilány:
__ Az eredeti csapaton nem fogok vál

toztatni még akkor sem, ha Pöstyénbcn 
egy két játékos gyengébben is játszik. Ila- 
lassy Olivér kihagyásának semmiféle sport- 
politikai oka nincsen, kizárólag azért ma
rad itthon, inért csak kél olimpiait és kél 
fiatalt vihetek magammal. A mérkőzés ki
menetelére vonatkozóan jóslásba nem tu

dok bocsátkozni, mert a németek az idén 
még nem szerepellek. Mindenesetre győz
nünk kelti

Csík Ferenc olimpiai bajnokunk:
— Nagyon nehéz harcom lesz Fischer- 

rcl, de bízom az újabb győzelmemben. A 
Stadion vizét majdnem úgy ismerem, mint 
Fischer.

Optimista tippeket kapunk a vizipólócsa- 
pat tagjaitól is. Bródy 4:2, Homonnay: le
gyen szép idő és sok közönség, hogy ha 
mór a németek kikapnak, legalább anya
giakban legyenek kárpótolva. Sárkány: győ
zünk két góllal. Hazai: 4:1. Bozsl: biztosan 
győzünk! Németh: nagy meccse lesz, de ha 
kijön belőlünk az, ami az olimpián ben
nünk maradt, úgy szörnyen elkapjuk a né
metek frakkját. Brand: Feltétlenül győ
zünk! Tarics: 5:2. Tolnai: 3:4 góllal ken- 
terhen győzünk.

Bárány István dr. uszókapltány:
— Bízom, hogy a pontversenyt is meg- 

, nyerjük, de ehhez az kell, hogy a hölgyek 
Iis szerezzenek legalább két győzelmet.

Reméljük, ugy lesz!

Try WeM nem ííiMí, AtesKa nyeri

A Vasas-név megint szép lesz!...
Újra az első osztályba került a régi iskolát játszó amatőr-gárda

Ha egy két évtizeddel ezelőtt megkérdezték 
tíz embertől, hogy melyiket tartja a legszimpa
tikusabb csapainuk, mind a tíz habozás nélkül 
azt felelte volna, hogy a Vasast.

A kék-vörös színeket viselő egyesület erre az 
általános szimpátiára ugy magas kultúrájú, 
finom játékával, mint valamennyi játékosának 
százszázalékos uri viselkedésével minden tekin
tetben rászolgált. A durvaság fogalma ismeret
len Volt a Vasas játékosok előtt s ezzel n csa
pat belopta magát a nagyközönség szivébe.

A professzionizmus rövid néhány év alatt tel
jesen tönkretette, n Vasas-gárdát.

A könyörtelen hajsza, a pénzéhség nem 
kedvezett n csapat egész felépítésének 

s lassnn lassan odáig jutott a csapat, hogy 
kénytelen volt a másodosztályban küzdeni. A 
professzionista csapat így lassan eltűnt n nagy
közönség szeme elől s képtelen volt annyira is 
felvcrgŐdni, hogy egv-cgy bravúrtól eltekintve, 
komoly szerepei játszhasson a másodosztály
ban.

Ma már alig ball n nngyközőnség a Vasas- 
__ rőt,

szinte ugy érzik a legtöbben, hogy nem is léte- 
kik.

Annál nagyobb gonddnl és odaadással épí
tette ki a derék gárda az évek hosszú sora alatt 
amatőrcsnpalát. A Vasas első volt, mikor fel 
állították iiz újonccsapatokat s féltő gonddal.

szerelő aggodalommal
maguk n veterán játékosok láttak neki, 
hogy játékosokat neveljenek a csemetékből.
A Vasas-ifjúságiak egyre jobb és jobb nevet 

szereztek maguknak az amatőrtáborban, egyre 
több játékos került fel az első csapatba, amely 
az idei bajnoki évben már majdnem teljes 
egészében az. ujoncsorból s az ifjúsági csapat
ból kikerült játékosokból áll.

Lehet-e csodálkozni azon, hogy az a lelkes és 
fiatal gárda győzedelmesen került ki a másod
osztály küzdelmeiből? Akik nem ismerik a Va
sas amatőrök hatalmas munkáját, csodálkoznak 
a csapat hirtelen feljavulásán, de a csapattal 
ismerősök tudják, hogy hol rejlik a titok nyitja:

ott kell folytatni a munkál, ahol a Kntzer— 
Takács—Jclllnck—Szentmlklósl—llinimer 

csatársor abbahagyta: vagyis a cél- és egyéb 
futhalircndszcr-nuiszlagok helyett újra azt fii 
játékot kell játszani, amit a régiek játszot

tak, 
amivel a régiek uralták Európát.

A Vasas derék gárdája bebizonyította, hogy 
erre megvan a lehetőség, meg is lehet csinálni, 
lessék tehát utánoznil Nem szégyen a tanulás, 
a lecke nem áll meg. Ha figyelembe vesszük, 
hogy hét csapatából n biró az egész évben csak 
négyszer állított ki játékost, rá kell jönnünk, 
hogy n Vasas olyan tanítómester, amelytől ér
demes is a tanulás.

A báró Wenckhcim Béla emlékverseny érde
kessége Try Well és Alaska párharca elmaradt, 
mivel az előbbinek tulajdonosa az állandóan 
külföldön tartózkodó Springer-Fould bárónő 
idomárjának azt a tívirati utasítást adta, hogy 
csak az esetben indítsa a lovat, ha biztosan 
megnyeri a versenyt. Csernovils ezt természe
tesen nem garantálhatta s ezért fel sem nyer- 
geltetle a Weissdorn-mént a versenyre. A szo
katlan közjáték érzékenyen érintette a Try 
Welil előre fogadó közönséget, annál is inkább, 
mert a Wcissdorn-mén előzetes favoritja volt a 
versenynek s hogy nem indul, az csak szombat 
délután váll köztudomásúvá a versenytéren.

A 12.000 pengős dijat így természetesen kön?, 
nyen nyerte Alaska, melyen kívül azonban csak 
Egyetlen és Lectica győztek a favoritok közül, 
a többi versenyt kevésbé fogadott lovak nyer
ték.

Részletes eredmények:
Nyeretlen kétévesek versenye. 1. Egyetlen 

(4:10) Klimscha, 2. Lemnos (6) Gutái, 3. Duke 
of Wellington (5) Schcjbal. F. m. Serény (5) 
Tcltschik, Ábránd (12) Weissbach, Széphalom 
(12) Vrábel. 3 hossz, 2 hossz. Tót. 10:12. 
12, 22. Bef. 47.

Kezdők gátversenve. 1. Lectica (7:10) Slezák, 
2. Nasó (2) Bal, J. II., 3. Ultimó (6) Dósai. F 
m. Mese (4) Hujber, 5 hossz, 8 hossz, 10:13. 
Bef. 29.

Lomnlcl handlcap. 1. Dankó Pisla (8) Szent- 
györgyi, 2. Ravasz (4) Klimscha, 3. Babona (0) 
Schejbal. F. m. Arizona 8 Gutái, Tréfa (P) 
Teliseink, Drusza (4) Nagy G., Förgeteg (12) 
Kovács L., Wasdazu (5) Csuta, Film (16) 
Klimscha II. s/i hossz. */z  hossz. Tol. 10 :88. 
21, 18, 20. Bef. 218, 322.

Báró Wenckhcim Béla emlékverseny. 1. Alas
ka (6:10) Esch, 2. Verekedő (10) Vrábel, 3. Si- 
tutunga (24á) Tcltschik. F ,m. Credo (4) Weiss
bach, Curragh (6) Schejbal. 2J4 hossz, Nyak
hossz. Tol. 10:19, 14, 22. Bef. 87.

Handlcap. 1. Bokréta (5) Mányi, 2. Kannibál 
(6) Kajári, 3. Széltoló (8) Fctting A. F .m. Ho
zomány II. (12) Fctting K., Minek (3) Ilorv. K. 
II. Cigánybáró (8) Simies, Aprilia (8) Keszt
helyi, Clarion (12) Mihalovics, Sárkány (5) Alt, 
Vaklárma (12) Kredler, Csókos Julis (12) Ba
konyi, Bakony (3) Klim. II., Borne nuit (10) 
Csömöri, Brezova (10) Esch T., Cserebere (12) 
Bihari. Fejhossz, 1. hossz. 10:72, 32, 19, 77. 
Befutó 10:212 és 2182.

Handicap: Bazsa rózsa (6) Weissbach. 2. Si
rató (2%) Tcltschik, 3. Jonathan (6) Csapiár. 
F. m. Lator (10) Nagy G., Pumádé (6), Gutái, 
Amourcuse (6) Balog, Cralacgus (6) Schcjbal, 
Csatárló (4) Csuta, Honvéd (l^á) Klimscha,

Doboz (10) Alt Maitresse (12) Csömöri, Há*  
romnegvedhossz, fejhossz. 10:40, 21, 61. Bef. 
10:412 és 647.

Wclter handlcap. 1. Dongó (5) Fctting A., 2. 
Borzas (4) Mányi, 3. Amaranthe (2) Balog. F. 
m. Signorina (20) Fctting K., Tiszta öröm (12) 
Esch, Pitypalaty (12) Gutái, Hédié (14) Nagy 
G., Prince Charming (8) Félix, Szél (10) Csap
iár, Alamund (4) Vrábel, Helouan (6) Tellschik, 
Hcgulus (12) Malatinszky, Dánia (25) Riben- 
szky, Dévény (12) Csuta. 1% hossz, % hossr. 
10:90, 20, 14, 15. Bef. 10:134 és 190.

I
 Julius 10 és ll-én délután 3 órakor

magyar LoyaregyiGt versenyei
A BALATONI-DÍJ, a kétéves mének első ko

moly erőpróbája kerül sorra szombaton. Az 
100Ó méter távolságú versenyben indulnak:

San-Francisko lov. Balog
Bobby „ Gutal
Vinko H. „ Esch
Deslroyer „ T eltschik
Dankó Pista „ Klimscha
Dobos „ Szentgyörgyi
Ravasz „ Weissbach
Derurish „ Schejbal

A meglehetősen nehéz versenyben: Bobby,
Destroyer és D e r wish a jobb esélyek.

★
A SIR COLVILLE BARCLAY-DIJAT futják 

vasárnap Budapesten A 2400 méter távú ver
senyben Gyöngy (47l/s) legjobb esély Nap*  
lóm (56%) és S i t u t u n g a (53%) előtt.

★
A SZEZON ELSŐ FELÉNEK STATISZTIKÁJA 

azt mutatja, hogy a Jeszenszky őrnagy vezetése 
alatt álló istállók csaknem háromszor olyan 
összeget nyertek dijakban, mint az utána követ
kező nagy istállók.

HÉTFŐI NAPLÓ
Szerkesztik:

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

Szerkesztőség és kiadóhivatal: Erzsébef-körut 28. 
Telelőn hétköznap és vas. déli 12-ig: 1-308-96. Vas. d. n. 
1 órától (Aradi-u. 8, Globus-njomda-: 1-168-43, 1-245-81.
Vas. d. u. %5-tól lapzártáin: 1-100-43, 1-109-48. 1-100 44, 

1-245-81.
ELŐFIZETÉST AR: Egy évre 5 pengő. - EGYES SZÁM 
ára: Magyarország 10 fillér, Ausztria 20 Groschen, Fran
ciaország 1 fánk, Jugoszlávia 2.50 dinár, Németország 
15 PL, Olaszország 1 líra, Románia 5 lei, Csehszlovákia 

1 ék.
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Csehszlovákia csak 1938-ban 
akar Londonba menni REJTVÉNYVERSENYÜNK FELTÉTELEIT A 6. OLDALON KÖZÖLJÜK

Anglia meghívása nem kcllelt osztatlan örö
met Prágában. Az angol szövetség

1937 december elsejére tervezi a csehszlo
vák válogatott futballcsapattal a nagy mér

kőzést,
amelynek színhelye — éppen ugy, mint a spa
nyol, osztrák, francia, olasz, német és a magyar 
csapat ellen — London lesz. Tavaly, amikor a 
magyar válogatott csapat kapott meghívást, n 
prágai sajtó meglehetős fanyar szájízzel tár
gyalta az eseményt s amink a véleményének 
adott kifejezést, hogy sokkal inkább rászolgált 
volna a kitüntetésre a csehszlovák csapat.

Mindenki azt hitte, hogy uz Idei meghívás

valósággal extázisba fogja hozni Prágát, 
ehelyett a komoly labdarugó körök a mérkőzés 
lemondása, illetve 1938-ra való elhalasztása felé 
hajlanak. Amint sejteni lehet, ennek egyedüli 
oka az, hogy

a csehszlovák válogatott csapat két év óla 
egyetlen jelentős sikert sem tudott felmu

tatni!
s a közelmúltban a KK-csnpatok, a Slavia, a 
Spárla és a Prostejov mór a selejtezők során 
elvéreztek.

Ugy gondolják, hogy ez évben már nem tud
nak formába jönni.

Megfejtésül a vízszintes 1 és függőleges 3-at kérjük s ezenkívül a rejtvényben megtalálható. 
niü címet.

Bar&ny tstuan dr., walH-ower...
Teremtsen rendet a MüSz a salat portálán

Lezajlóit nz évad első nagy uszócseményc és 
sajnos, erről, mint kísérőzene, nem maradt el 
n botrány sem. A zajos jelenetek nem valami 
jó színben tüntetik fel a MUSz vezérkarát a 
Közmunkatanács előtt. Mint ismeretes, a Köz
munkatanács vezetői annakidején megkérdezték 
az egyes MUSz-vezérckct arra nézve, hogy

nz uezóversenyek közönségének esetleges 
botránya nem fogja-e a Margitsziget csend
jét, nyugalmát és jó Ilimet ét veszélyeztetni.

A MUSz vezérei erre a kérdésre a világ légtér- 
inótzlcscbb hangján jelentették ki, hogy ettől 
ugyan ne féljen a Közmunkatanács, mert ők 
minden botrányt már csirájában elfojtanak. A 
pélerpálnapi példátlan botrány azonban min
denben igazolta n Közmunkatanács balsejtel
me*  Hőérzetét. Nyugodtan állithtajuk, hogy ha 
n botrányos vizipólómérközés félidejében valaki 
odamegy a mikrofonhoz, és‘tudtára adja a kö
zönségnek. hogy további renitens viselkedése 
esetén kiürítik az. uszodát, ugy

feltétlenül pillanatok alatt hclyicállt volna 
a rend.

De a MUSz vezérkarát egyáltalában nem érde
kelték a kirobbanó szenvedélyek turbulens 
hömpölygése, hanem a legnagyobb nyugalom
mal mosolyogva diskuráltak páholyaikban. És 
a mérkőzés végén is egyedül dr. Bárány István
nak jutott eszébe a szorongatott helyzetbe ke
rült Vértessy József biró segítségére sietni. És 
hogy nagyobb botrány nem lelt, hogy Péter-Pál 
napját Vértessy József véres verés nélkül úszta 
meg, az tisztán csak az ügyeletes rendőrtisztnek I 
éj a tapintatos, de erélyes rendőröknek köszön
hető. Ilyen botránynak semmiképpen sem sza
bad többé megismétlődnie. Ha már a rendező 
egyesület tehetetlen a közönséggel szemben, áll
jon sarkára a MUSz vezérkara. Vájjon, mi lenne 
most, ha ezt a versenyt nz építkezési engedély 
megadása előtt tartották volna mcg?l

Alig hisszük, hogy ükkor ma a Margit
szigeten verseny uszodát építenének...

Tessék a legnagyobb eréllyel rendet terem- 
tenil Ennek egyik módja az, hogy amikor még 
csak egy két néző sérteget, azokat emeljék ki a 
tömegből és ezzel a botránynak máris elejét

VÍZSZINTES:
1. Egy világhírű mii rövid 

és humoros tartalma (Foly
tatása a függőleges 3). 13.
Célja sok bor eltüntetése. 14. 
Vissza: mint — németül. 15 
Kocsiközlekedés akadályozója. 
16. Az írógépek miatt keve
sebb fogy belőle. 17. Vissza: 
az ő lázadása alkalmával öl
ték meg (Szent) Gellért püs
pököt. 18. ... megvénülünk. 
19. Művészet — franciául. 21. 
Lemenőben a nap. 22. Okos
kodás kezdete. 23. A lettek 
pénze; kb 60 fillér. 24. S. O. 
(fon.). 20. Evvel toppanhat 
be Elza hugocskája. 27. Ment
sétek meg lelkeinkct!28. Tér 
szélei. 29. Költészet jelzője 
lehet. 30. Betegbiztosító in
tézmény. 31. Pl.: a tűz vagy 
a hidrogén. 32. A táncosomat 
clvivő. ,33. Suergocny ősz. 
35. Vissza: hamis. 30. Római 
pénz volt. 37. Csaknem Nurmi.
39. Német város (névelővel).
40. A perpelum mobile di
csőségére vágyik. 41 Talál
mánya sok bányász életét 
mentette meg. 42. Az opti
misták (2 szó). 43. Monté Christo tette híressé. 
45. Osmium, de jó csúszós ceruzával Írva. 40. 
Vissza: bogoz. 47. Matuzsálem apja. 48. A 
„cs" őse. 49. 50. 500, 2 — római számmal. 
50. Mister röv. 51. Dal. 52. Azonos betűk. 53. 
Korbácsom. 54. Ennek nem kell cégér. 55. 
A cégtáblákon olvasható szó.

FÜGGŐLEGES:
1. Fellegvár. 2. Keresztnév. 3. Mássá lesz. 

4. Ischl (fon.). 5. L. Z. 0. Elnyújtott német 
igen. 7. Shakespeare híres alakja. 8. 

összetartás a célja. 9. Elevenen. 10. Az — 
franciául. 11. Kisközség a váci járásban. Más

jelentésében sokkal Ismertebb. 12. Pesten Ma*  
riska lesz belőle, avagy Miéi. 14. Szudán egyik 
nevezetessége. 15. A „vásár**  ismert német 
neve. 17. Szoknya jelzője. 18. Több pápa neve. 
20. Templomban is hallható. 22. Enged a fold 
vonzásának. 24. Gyorsan repül. 25. Schiller 
híres müve. 27. Beözönlök. 30. A szakaszvezető 
előrp tiszteleg neki. 31. Zaralhuslrában van. 
33. Német filológus, ki Róma történetét meg
írta. 34. K. D. K. 35. Fölad mássalhangzó nél
kül 37. Sokat neveltek rajta a moziban. 38. 
Z. E. I. 39. Ganymedes páratlan helyen álló 
betűi. 40. Porond. 41. E helyen. 44. Vissza: 
jön pontatlanul. 45. Fordított bak. 46. Piló- 
ták magánhangzói. 50. Azonos belük.
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