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Milliós valutacsempészés, hat letartóztatás

Száz KihaPsatás a nagy 
nansiabotránybani 
Strausz isíuátt szenzációs nyilatkozata

Debrecen, julius 11.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonje- 

lenlése.) Vasárnap megérkezett Debrecenbe 
Zsögöd Jenő vizsgálóbíró és kijelentette, 
hogy a balatoni holttest agnoszkálásával a 
Surgoth-ügy lezáródott.

Mégis sor kerül újabb kihallgatásokra, 
ha a földmivelésügyi minisztériumban fo
lyó vizsgálat olyan adatokat produkál, 
amely szerint a visszaélések elkövetésében 
Surgothnak

mások is segítségére voltak.
Legalább száz hajdúsági földbirtokos és 

tisztviselő kihallgatására kerül sor.

Izgalmas vasárnapi 
kihallgatások a nagy 
panamabotrányban

Vasárnap sem szünetelt az a széleskörű 
vizsgálat, amely a földmivelésügyi minisz
térium nagy panamabotrány ügyében folyik.

Nagy Pál vizsgálóbíró kora délelőtt meg
jelent hivatalában és

folytatta Józsa Béla miniszteri tanácsos 
tanúkihallgatását.

Józsa Béla vallomásában elmondta, hogy 1935 
óta áll a minisztérium szakiskolai ügyosztá
lyának élén. Amikor még mint Czvctkovits 
Ferenc miniszteri tanácsos helyetteseként 
működött az ügyosztályban, Torday László 
megtévesztette öt és Czvetkovitsra való hi
vatkozással különböző kiutalásokat íratott 
alá vele, amelyeket aztán Torday bűnös

Amit ez a két tisztviselő produkált, 
példátlan az állami gazdaság vitelében 
— mondja Strausz István képviseld, a Legfőbb Állami 

Számvevőszék volt elnöke
pr. Strausz István országgyűlési képvi

selő, az Egyesült Kereszténypárt tagja, u 
Legfőbb Állami Számvevőszék nyugalma
zott elnöke a következőképpen nyilatko
zott a földmivelésügyi minisztériumban el
követett visszaélésekről:

Az állam a közvagyon ellenőrzésére 
mindig nagy súlya helyezett. Éppen ezért 
törekedett a legtökéletesebb rendszer kiépí
tésére. Ebben a rendszerben a számvevő
ségeknek és fogalmazói szaknak az ellen
őrzést egymással összhangban kell ellát
tok, ha pedig ellentét merülne fel az el 
enörzés gyakorlása körül a két tisztviselői 

kar között,
a mindenkori miniszter döntését kell 
kikérniük. Éppen ezért teljesen érthe
tetlen, hogyan történhettek a vissza

élések éveken keresztül.
*“■*  A csekkrendszer bevezetése folytán 

úgyszólván az egész állami pénzkezelés a 
Postatakarékpénztárnál., illetve a Magyar 
Nemzeti Banknál, mint állami gyüjtőpénz- 
tórnál összpontosult. Emellett fölöslegessé 
'ölt a házipénztárak régi jellegű fenntar
tása.

— A leleplezett visszaélések arra enged
nek következtetni, hogy a két megtévedt 

manipulációkra használt fel.
Miután az ügyosztály vezetését átvette, 
a kiadmányozások és kiutalások jogát 

megvonta Torday Lászlótól.
Az érdekes vallomás után a vizsgálóbíró 

maga elé vezettette a letartóztatott Torday 
László gazdasági tanácsost és őt is kihall
gatta.

Torday vasárnapi kihallgatása során 
rendkívüli izgalommal, szenvedélyes 

hangon jelentette ki:
— Mindent a gazdasági szakoktatásért 

tettem Nagyon kérem, hogy a-Mstíolások ira
taiba betekinthetek, mert ha az iratok ren
delkezésemre állanak, mindenről felvilágo
sítást tudok adni. ..

A vizsgálóbíró Torday elé tárta a külön
böző iratokat és kiutalásokat, majd arról 
faggatta, hogyan sikerült Czvctkovits Ferenc 
miniszteri tanácsossal aláíratni a nemlétező 
tanfelügyelőség számára a különböző kiuta
lásokat.

Torday vallomásában menteni igyekezett 
Czvctkovits Ferencet 

és azt vallotta, hogy az elsikkasztott pénz
ből Czvctkovits tanácsossal nem osztozott.

Az izgalmas vasárnapi kihallgatások után 
a vizsgálóbíró intézkedett, hogy

hétfőn Ismét kihallgassa Czvctkovits 
Ferencet és szembesítse Józsa Bélával.
Hétfőn a földmivelésügyi minisztériumban 

is fontos kihallgatások lesznek: Józsa Béla 
annakidején fegyelmi vizsgálatot kért maga 
ellen és ebben a fegyelmi ügyben hallgatják 
ki Józsát, valamint az ügyosztály tisztvise
lőit.

főtisztviselő kezéhez a kiépített ellenőrzés 
fogyatékossága, esetleg teljes kikapcsolása 
mellett folytak be a bevételek és teljesít tet
tek kiadásokat.

Ha az ellenőrzi, a m,ga leljeMígóben 
érvényesült volna, a vészaéksrk primi
tív módja mellett a számvevőség, Il
letve a fogalmazói kar leleplezte volna 

azokat.
A két tisztviselő esete mint valami torz
szülemény rémlik előliem, ami fölült hiAbu 
tűnődöm. Ha nz elmúlt évek alatt történ
tek is bizonyos mesterkedések,

amit ez a kél tisztviselő produkált, 
pétdállan az állami gazdaság vitelében 

és csők az ellenőrzés teljes kikapcsolódása 
mellett fordullialott elő. Ma már a Lej- 
lőbb Állami Számvevőszék is kiszáll és ál
landóan vizsgál a minisztériumokban, igy 
teliét felmerül az n kérdés is: hogyan vo
natot! el <i leplclslibb ellenőrzés elől a két 
tőtisztviselő állal kezelt pénzt

_  A visszaélésekre csak n legbehalóbb 
vizsgálat vethet teljes fényt és ennek ki 
kell terjednie nemcsak a pénzkezelésre, 
hanem nz utalványozások módjára is. Ter
mészetesen ennek a vizsgálatnak meg kell 
állapítania, hogy a két főtiszt viselő állal 

teremtett egészen különleges rendszer mi
lyen jóváhagyások alapján alakult ki, 
mert az

nem tételezhető fel, hogy a visszaélést 
támogató rendszer kiépítése az Illeté
kes tényezők mellőzésével, titokban 

történt.
A hírlapi közlemények alapján nem is tu
dom megállapítani, kezelt-e pénzt Surgoth 
és Torday? Ha kezeltek, kérdés: kinek a 
megbízásából? Ha nem volt rájuk bízva 
pénzkezelés, a visszaélésekhez különleges 
manipuláció kellett, ami minden vonatko
zásban súlyosbítja a cselekményeket. Ebbe 
a vizsgálatba he lehet kapcsolni azt is, 
hogy a keszthelyi gazdasági akadémián az 
ellcnzár alatt kezelt Wertheim pénzszek
rényből

mi módon vonathatott cl 30 ezer pengő 
és miképpen pótolták azt észrevétlenül.

>— Bizonyosra veszem, hogy Darányi 
miniszterelnök ur, mint földmivelésügyi 
miniszter, a tárcája területén leleplezett két 
esetet mementónak tekinti arra, hogy

nz államháztartás és általában a köz
háztartások viteléről sürgősen törvény
javaslatot kell az országgyűlés elé ter

jeszteni.
Ez aztán egyszer és mindenkorra elejét 

tudná venni az ilyen szomorú eseteknek. 
Legutóbbi képviselőháza beszédemben sür
gettem Is ennek a javaslatnak elkészítését.

Minich professzor 
vasárnap fegyelmi vizs
gálatot kért maga ellen 
az orvoskamarában

Az igazságügyminiszlériumban és a bu
dapesti törvényszéken hétfőn kezdődik 
a fegyelmi eljárást megelőző vizsgálat, 
amelyet dr. Minich Károly és dr. Németh 
Ödön egyetemi tanárok, a budapesti tör
vényszék hites orvosszakértői ellen rendel
tek cl. Tekintettel arra, hogy az igazság
ügyminiszter határozott kívánságára soron- 
kívüli sürgősséggel folytatják le a vizsgá
latot,

már vasárnap fontos Intézkedések tör

Az üldözött kereszténységről
mondott feltűnő beszédet vasárnap 
Pacelli bíboros Franciaországban
Lisleux, julius 11.

A Franciaországban tartózkodó Pacelli 
bíboros, szentszéki államtitkár, vasárnap 
ünnepélyesen felszentelte a lisleuxi Szent 
Teréz emlékére emelt bazilikát. Az ünnepi 
szentmisén

több mint kétszázezer ember vett részt. 
Pacelli bíboros hatnlmas beszédet tartott s 
többi között ezeket mondta:

— Ennek az uj bazilikának csúcsán az 
arányló júliusi napfényben megcsillnn n 
diadalmas kegyelem. Az egyház szellemi

téntek a fegyelmi vizsgálat ügyében:
Minich és Németh professzorok hivatalos 
felszólítást kaptak, hogy igazoló nyilatko
zatot adjanak eljárásukról. Az igazoló nyi
latkozatot a büntetőtörvényszék elnökéhez 
és az igazságügyminisztériumhoz kell el- 
juttatniok a professzoroknak. A két pro
fesszor nyilatkozatát a fegyelmi hatóságok 
vezetői áttanulmányozzák s a szükséghez 
képest intézkednek a professzorok meghall
gatásáról is. A vizsgálat további során sor 
kerül azoknak a kihallgatására is, akiknek 
az orvosi bizonyítvány kiállítása körül sze
repük volt. Minden valószínűség szerint 

kihallgatják majd Torday védőjét Is, 
aki a professzorokat felkérte az orvosi bi
zonyítvány kiállítására.

A fegyelmi eljárás megindításával egy
idejűleg érdekes és fontos intézkedéseket 
határoztak cl annak megakadályozására, 
hogy a jövőben hasonló eset meg ne ismét
lődhessék. Információink szerint

e héten az igazságügyminiszter rende
letét fog kibocsátani, amelyben esküt 
lett hites orvosszakértőknek megtiltja, 
hogy mint magánorvosok orvosi bizo
nyítványt állíthassanak ki folyamatban 

lévő bűnügyekben.
Van egy régi rendelet, amely megtiltja, 

hogy törvényszéki orvosszakértő magán
orvos! bizonyítványt adjan olyan gyanúsí
tottak részére, akik ellen az a törvényszék 
folytat eljárást, amelynek az illető orvos 
hites szakértője. A jövőben más törvény
szék hatáskörébe tartozó bűnügyek vád- 
lottai részére sem állíthatnak ki magán
orvosi bizonyítványt a törvényszék hites 
orvosszakértöi és ez a rendelet a jövő hé
ten már érvénybe is fog lépni.

A budapesti orvoskamara elnöki tanácsa 
hétfőn ül össze, hogy Minich és Németh 
professzorok ügyévei a maga hatáskörében 
is foglalkozzék. Értesülésünk szerint

Minich professzor az orvoskamara 
előtt úgy kívánja a maga szerepét tisz
tázni, hogy önmaga ellen vasárnap fe

gyelmi bejelentést tett 
s igy a bejelentés alapján foglalkozik majd 
hétfőn a kamara elnöki tanácsa az ügy
gyet 

épületének csúcsán ugyancsak f/nylik a 
kegyelem a pápa személyében, akit itt most 
alázatos követe képvisel. Szükség van erre 
a kegyelemre, mert

mindazok, akik jámborul akarnak élni 
Krisztusban, sok szenvedésnek és üldö

zésnek vannak kitéve.
Különösen sok fájdalommal van telítve az 
egvház moslani fejének szive, mert fiait 
különböző országokban üldözéssel sújtják. 
Ez a sok fájdalom már többször fájó pa
naszra vagy ünnepélyes tiltakozásra fa-
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Va íjanak szint
az utóbbi időben egyre szaporodó — hogy 
kissé divat jálmult hasonlatfal éljünk — 
'iitorsvonati tempóban szaporodó pártok, 
p.írtocikdk és egyéb alakulatok. Valljanak 
i-int, mondják meg, mit akarnak, hogyan 
akarják. Itt persze nem arról van szó. hogy 
ti: előbb említett mozgalmak valami hor- 
dószagu frázistömeget, nagyhangú Ígéret
es követeléshalfflazt nyilatkoztassanak ki. 
I.'igszerücn azt kellene — mondjuk bel*  
ú'iymlniszteri rendelet utján — kérni tő 
líjk, hogy szép rendesen, há esetleg na 
gyón nagy programjuk van, tíz mondat
ban Írják , te azokat a: alapelveket és esz
mélni, amelyeket feltétlenül boldogítónak 
tartanak a magyar hon érdekében. Lehet, 
hagy ezek a honmentő alapelvek talán 
il.ö pillantásra hamisaknak bizonyulnak, 
de még mindig nagy eredmény lesz, ha a 
/"'irtok légióinak jobbról es szélsőjobbról 
súkíIő jeíszavui között fejét kapkodó pol
gár legalább azt fogja megnyugodva meg
állapítani, hogy vájjon miért nem lép be 
valamelyik mozgalom kötelékébe. Leg
alább azt fogjuk tudni, ki mit akar, ki 
miért veszekszik.

Mert ma jelvényes pártok veszekszenek 
egymással, szinte vérre menő küzdelmet 
folytatnak, de nem igen lehet megállapí
tani, hogy n látszólagos egysíkúság és 
azonos ideológia mellett mégis mi lehet az, 
ami annyira összeveszni őket. Hiszen íme 
a keresztek különböző eltorzításaival büsz
kélkedő pártok két alkotmányosan is el
ismert feje a parlamentben állandó vitát 
folytat egymással, pedig mindkettő nem- 
úti is, meg szocialista is és ha igaz, alap
tanaik ugganegy forrásból származnak, 
t'gy látszik, valami baj van a program 
körül.

Most látjuk csak, hogy ml is tévedtünk, 
amikor leírtuk ennek a kis hozzászólás
nak a elmét. Nem a színvallás, hanem a 
program körül van a hiba. Mert hiszen 
vallanak itt szint nyakra-főre, hol barnái, 
hol meg zöldet, csak éppen a sok szilitől 
nem látszik a program. Vagy talán — ha 
esetleg felkérnék őket erre és programot 
kellene adnioj: — maradna a szín és egy 
kis politikai ambíció, de tartalom — alig 
akadna.

Edén kiiSügyminisztert 
vasárnap visszahívták 
szabadságáról

Páris, julius 11.
Edén angol külügyminisztert, aki szom

bat délután óta Deauvilleban pihente ki 
külpolitikai tevékenységének birodalmúit, 
vasarunp délben meglepetés érte. Az angol 
külügyminiszter szombaton a késő délutáni 
órákban érkezeit Deauvilleba a „Érintess" 
nevű Jacht fedélzetén. A jacht Edén cgjik 
barátjáé. Eredetileg úgy tervezték, hogy a 
jachton kirándulást tesznek a Sznjna-folyón 
fölfelé egész Rouen városáig.

Vasárnap délben egy órakor Edén kül
ügyminisztert telefónon keresték a 
Foreign OlTIceből és kérték, hogy sür
gősen térjek vissza Londonba, mert nem 
nélkülözheti tevékenységét a benem- 
arntkozásl válság áthidalását célzó an
gol közvetítő javaslat kidolgozásánál. 

Kevéssel a telcfónfclszólltás után Edén kül
ügyminiszter már ismét a jacht fedélzetén 
volt s a „Princcss" elindult Soulbanipton 
irányában. Soiithamptonból az angol kül
ügyminiszter autón folytatta útját Londonba. 

Páris, julius 11.
A francia sajtó szcmmclláthaióan Igyek

szik eloszlatni a világ köz»vkinényenek azo
kat az aggodalmait, amelyek tegnap óta 
mindenfelől megnyilvánultak. A francia 
kormány bejelentése nyomán ugyanis a 
világsajtó újból a benemavatkozási válság 
súlyosbodásáról és elkerülhetetlen bonyo
dalmakról Irt. A francia kormánynak ez. a 
bejelentése, mint ismeretes, azt tartalmazta, 
hogy

Franciaország megszünteti a francia
spanyol határ nemzetközi ellenőrzését, 
lm a portugál kormány addig nem állít
ja vissza n portugál-spanyol határ nem

zetközi ellenőrzését.
A Qual d’Orsayhoz közelálló körükben 

vasárnap nyomatékosan hangoztatták, hogy
Franciaország nem akarja megnyitni 
határait Spanyolország felé és a bejelen
tés csupán arra vonatkozik, hogy ugyan
úgy, mint Portugália, Franciaország is 
visszavonja a határról a nemzetközi 
megfigyelőkéi, illetőleg nem engedi meg, 
hogy a határellenőrzésben a nemzetközi 

megfigyelők In résztvegyenek.

Eckhardt Tibor elnöklete alatt. Ezzel meg. 
kezdődik a párt hathetes nyári szünete. — 
Augusztus 19-én indul csak meg újra a 
pártélet, amikor is a kisgazdapárt országos 
nagyválasztmánya tart ülést.

Á jelek szerint tehát Szent István napjáig 
teljes csend lesz a politikában. Eckhardt 
Tibor Tirolba utazik hat hétre. Ugyancsak 
Tirolban tölti a nyarat Fricdrich István.

ltassay Károly uiár a múlt héten hossz- 
szabb külföldi autóturára indult, 

amelynek során megtekinti a párisi világ
kiállítást is. Ernszt Sándor Maria Zellbe, 
Mák rag Lajos pedig a Tátrába utazik.

Meghiúsultak a kínai-japán 
tárgyalások — a harc tovább folyik

kosztolta. De sem a forradalmárok erősza
koskodása és a hamis prófétáktól elvakitolt 
tömegek szentségtörése, sem nz istcnellencs 
tanítók úlokosko.iúsa, amellyel le akarják 
bTítcni a közéletet a kereszténység útjáról, 

nem India megtörni ennek a rettenthe
tetlen aggastyánnak ellenállásút 

és nem tudta elfojtani korholó szavait.
\ hatalmas tömeg óriási lelkesedéssel fo

gadta a beszédet, majd Picauil püspök be
jelentette a hívőknek, hogy néhány pilla
nat múlva

hallani fog|ák a pápa hnnffiát s áldás
lián fognak részesülni.

Rövidesen megszólalt a hangszóró és a tö
meg áhítattal hallgatta o Szentatya csendes, 
remegő hangját.

Toklo, julius 11.
A japán kormányi vasárnap délelőtt mi

nisztertanácsra hívták össze, majd Konoje 
herceg miniszterelnök Ilajamába utazott, 
hogy kihallgatáson jelenjék meg az uralko
dónál. Jól értesült körökben igen sötétnek 
látják a helyzetet és azt hiszik, hogy

mindennemű megegyezés csak felbáto
rítaná a kínaiakat a további ellenséges 
magatartásra. Kételkednek abban, hogy 
az ügyet Japán legjobb Igyekezete elle

nére is el lehessen szigetelni.
A japán hadügyminiszter vasárnap reggel 

kiadott jelentése szerint, a japán csapatok
nak a szombati harcok során

komoly vesztesége volt, a Peklng—tlcn- 
cslni vasútvonal elpusztult éti a Peking- 
ben folytatott kinai-japán tárgyalások 

zsákutcába jutottak.
A hivatalos jelentés szerint a kínaiak nem 
szándékoznak elhagyni állásaikat és nincs 
remény kompromisszumra, mert a 29. kínai 
hadsereg Lisztjei engesztelhetetlen ellenségei 
a japánoknak.

Mankóéi jelentés szerint Csang-Kai-Sek 
tábornok utasította Peking polgármesterét 
és Feng-Si-Nan tábornokot, hogy

a kompromisszum valmennyi feltételét 
utasítsák vissza, állásaikat tartsák meg 
és az emberéletben szükségessé Váló 

áldozatokkal ue takarékoskodjanak.

Készülődés az interparlamen
táris konferenciára

Szeptember első hetében tartja konferen
ciáját Parisban az Interparlamentáris IJnio. 
A világ összes jelentékenyebb államából és 
igy Magyarországról is a törvényhozók 
egész sora utazik el Párisba. A magyar de
legációt báró Láng Boldizsár vezeti. Eddig 

negyven felsőházi tag és országgyűlési 
képviselő

jelentette be részvételét. Érdekes, hogy 
ezekhez csatlakoznak egyrészt Fabinyi Ti
hamér és Bornemisza Géza miniszterek, 
másrészt pedig — ami most fordul elő elő
ször —

szociáldemokrata képviselők Is lesznek 
a magyar delegációban.

A konferencia egyik napirendi pontjának 
Buchinger Manó szociáldemokrata képviselő 
lesz az előadója. A munkanélküliség pro
blémájához is van magyar szónok: Antal 
István volt államtitkár.

Eljátszotta a lóversenyen
a lakók házbérét a házfelü^yelőnő

Hétezer pengőt vesztett el a turfon az elegáns asszony

Megmérgezte magát 
dr. Cseh András 
budapesti ügyvéd 
felesége

Dr. Cseh András ismertnevü budapesti 
Ügyvéd és fiatal felesége, régi, családi s2q- 
kősükhöz híven, nz ügyvéd közeli rokoná
nak. Földy István postníőfclügyelönek a 
Sirály-nlcn 10. szánni villájában töltötte a 
vasárnapot. Ebéd elölt

nz ügyvéd szép, 28 éves felesége azt 
mondta, hogy fáradt

és kiült egv kerti nyugszékbe. Délben hiába 
hívták — nem jelentkezett. Eszméletlenül 
találták meg a nyugszékben.

Értesítették a mentőket, akik megállapí
tották, hogy n fiatalasszony

Teronállal megmérgezlc magát.
Súlyos állapotban a Rókus-kórházba vitték 
dr. Cschnét, ahol gyomormosást alkalmaz
tak rajta. Még nem lehetett kihallgatni. Hoz
zátartozói szerint

nem öngyilkosságot követelt el
nz ügyvéd felesége, hanem véletlenül vett 
be túl nagy adagot a Veronáiból, amit álmat
lanság és idegesség ellen szedett.

ÍSvábhegyi Szanaióriiiír'
I.' Subslpln strandfürdő

Nyilvános étterem
t Uzsonna a teraszon

Pár nappal ezelőtt megjelent a főkapi
tányságon Bross Lajos,. a Mezőgazdasági 
Bank ll.-T. vezérigazgatója és panaszt tett a 
bank tulajdonát képező Erdélyi-utca 10. sz. 
ház házfelügyelője, Grüniuald Manóné el
len.

A vezérigazgató előadta, hogy Grünwaldné 
az elsején beszedett házbérckkel nem szá
molt el és az a gyanúja, hogy az összeget 
elsikkasztotta, mert hiába kísérelte meg 
többször is az elszámolást, az asszony soha
sem volt odahaza és mindig azt nz üzene
tet hagyta hátra, hogy fontos családi ügy
ben cl kellett utaznia. Gyanúsnak találták 
őzt a dolgot, utánanéztek a könyvelésben és 
megállapították, hogy

6500 pengő hiány mutatkozik.
A rendőrség nyomozást indított nz ügy

ben és vasárnap sikerült megtalálni Grün- 
wald Manónét. Az elegánsan öltözködő, 
csinos, 3G esztendős asszony egy cseppet 
sem volt meglepve, amikor a detektív elő

állította a főkapitányságra, ellenben ö 
maga mosolyogva jelentette ki, hogy 

bizonyára a házbér körül lesznek a 
bajok.

Kedélyesen adta elő a rendőrségen, hogy 
pár hónappal ezelőtt

rászokott a lóversenyre
és eleinte szerencse kisérte játékát. Art 
hitte, hogy mindig igy lesz és már nemcsak 
•1 maga pénzét telte fel a lovakra, hanem 
hozzányúlt a bank pénzéhez is. Az első 
sikkasztást még fedezni tudta, kölcsönt 
szerzett és azt fizette bo nz elköltött ház 
bérek helyett. Később azonban egyre nyo
masztóbb anyagi gondok közé került, egyre 
nőtt az adóssága és a lovak nem hozták 
vissza n pénzt, sőt egyre többet vittek el. 
Grünwaldné kijelentése szerint, a hűtlenül 
clkczélt összeg

jóval meghaladja a 6500 pengői, 
de pontosan nem tud számot adni arról, 
hogy mennyit sikkasztott. Letartóztatták.

Bandholz-emlékünnep
Özvegyének jelenlétében 
koszorút helyeztek el 
az amerikai tábornok szobrára

Bandholz tábornok özvegyének budapesti 
látogatása alkalmával, aki az Amerikai 
Magyar Népszava vendégeként jött Buda
pestre és itt a Magyarok Világkongresszusá
nak vendége, vasárnap délelőtt kegyeletes 

emlékünnepet rendeztek 
a Szabadság-téren a tábornok szobra előtt. 
Az ünnepségen díszes, előkelő közönség vett 
részt. Petényi Zsigmond báró koronaőr 
mondott ünnepi beszédet. Megemlékezett az 
1919-es eseményekről és

a tábornok érdemeiről,
ezután a zenekar az amerikai himnuszt ját
szotta s gyönyörű mezei virágokból font ko
szorút helyeztek el a szobor lábánál.

Az ünneplő közönség átment az Ország
zászlóhoz, itt Maderspach Viktor, az Erek
lyét Országzászló Bizottság elnöksége nevé
ben

üdvözölte Bandholz tábornok özvegyét, 
nki meleghangú beszédben köszönte meg az 
ünneplést és férje iránt megnyilvánuló há
lát és szeretetet.

Pusztító jégeső
Abaujban

Megkezdődött
a politikai élet nyári szünete
Csak 20—20 napi szabadságra mennek a miniszterek

Az elmúlt hét foly-imán két miniszter- 
Bornemisza Géza és llöder Vilmos vette ki 
szabadságát. Mindketten Ausztriába utaztak 
Bornemiszát Hómon Bálint, Bődért pedig 
Lázár Andor helyettesíti. A két miniszter a 
szokásos egyhónapi szabadság helyett csak 
husz-husz nappra utazott el, mert 11 leg
utóbbi minisztertanács elhatározta, tekintet 
tel arra, hogy lömcgscn vannak előkészü
letben törvény javaslatok, amelyeket ősszel 
a képviselőház elé akarnak terjeszteni,

valamennyi miniszter csak húsznapos 
szabadságot vesz igénybe.

Darányi Kálmán miniszterelnök egyébként 
szombaton Anyácsára utazott, ottani birto
kára. Vidéken tölti a weekendet és csak 
hétfőn tér vissza fővárosba. A minisztériu
mokban

ma, hétfőn már megkezdődik a munka 
azoknak a törvényjavaslatoknak előké

szítésére, 
amelyekről a miniszterelnök legutóbbi szó
noklatai során beszélt.

„Szezónzárás1* a kisgazdáknál
A miniszteri szabadságokkal egyidejűleg 

megkezdődött az egész politikai élet nyári 
szünete is. Érdemleges tanácskozásait befe
jezte már az országgyűlés mindkét háza 
és már csak egy egy formális ülés van 
hátra.

A legnagyobb ellenzéki párt,
a Független Kisgazdapárt holnap, ked
den délelőtt tartja szezonzárő pártérle- 

kczlclét,

Miskolc, julius 11.
M Hétfői Napló tudásitójának telefonje

lentése.) Vasárnap délben félóráig tartó 
jégvihar pusztított Abaujvármegyében. Szt. 
István és Nagykinizs községek között két
ezer holdat teljesen letarolt a jég.

Galambtojásnagyságu jég esett, 
amely a lábon álló gabonát egészen kicsé
pelte és ledöntötte. A jégkár 80—100 szá
zalékos. A tiszajobbparli Mezőgazdasági 
Kamara táviratban kért segítséget a földmf*  
velésügyi és pénzügyminisztertől. Szükség
rendelet kiadását kérik, amelyben

az elemi csapásoktól sújtott gazdáknak 
elengedik a földadót.

A jégkúrsujtotta vidéken kívül ezen a kör
nyéken harmincezer hold olyan föld vau. 
amelyeket a tavaszi és őszi áradások miau 
nem lehetett bevetni és parlagon hevernek

- Hitté estl« Irtirt itknikr.nl a miirlnK111 
zarándoklóra. Az Actio Cntholica központi iro
dája (Budapest, IV., Ferenciek tere 7) közli, 
hogy miután az Angclo Bottá c. érsek, pápa*  
uuncius és dr Czapik Gyula prelítus-kanono 
vezetésével Máriazellbe induló országos zárán*  
dokiásra újabb helyeket tudtak biztosítani, 
július 12-e, hétfőn este 6 óráig lehet jelen • 

. késni. Útlevél nem kell, helyette .•’8azn’0. 
jegy"-re, vagy kedvezményes utazásra jogos!’ 
MÁV arcképes igazolványra van szükség 3 

| határátlépésnél.

itknikr.nl
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Véres éjszakai küzdelem 
a sajőnémeti községházán

Nágy betörő hosszú harc után leütötte 
a két éjjeliőrt és elmenekült

Vasárnap értesítés érkezett a budapesti 
főkapitányságra, hogy vasárnapra virradó 
éjszaka a sajőnémeti községházán betörök 
jártak, akik

leütötték a két éjjeli őrt,
azután — a gyanú szerint — a főváros felé 
menekültek.

A késő éjszakai órákban a községháza 
környékén járó-kelő emberek

küzdelem zajára, scgélykláltúsokra 
leltek figyelmesek. Rémülten sietlek a köz
ségház felé és észrevették, hogy az ajtó 
tárva-nyitva áll. Az épület belső szobájában 

vérbefagyva, eszméletlenül találták a 
községháza mindkét éjjeliőrét.

Mindkét ember arcán, fejen sérülések vol
tak. Értesítették a mentőket, akik az egyik 
éjjeliőrt súlyos eszméletlen állapotban szál
lították a kórházba, a másikat pedig eszmé
letre téritették és a helyszínen fészesitették 
első segélyben.

A könnyebben sérült éjjeliőr kihallgatása 
során kiderült azután, hogy a községháza 
épületében vasárnapra virradó éjszaka

kétségbeesett véres küzdelem zajlott le 
négy betörő és a túlerővel szemben bát

ran föllépő éjjeliőrök között.
Alig lépett szolgálatba a két éjjeliőr, mi

kor észrevette, hogy négy idegen férfi ólál
kodik a községhaza épülete körül. A gya
nús emberek kis időre eltűntek és mikor 
negyedóra múlva az éjjeliőrök ellenőrző 
kőrútjukról az épület bejárata elé vissza
érkeztek, meglepetve látták, hogy a község
háza ajtaját fölfeszitették. Beléptek a nyit? 
váálló ajtón s a következő pillanatban ész
revették a négy gyanús férfit, akiket mór

A háborgó, viharos Dunán 
az olaszok motoros csodagépe 

győzött a Bécs-Budapest 
motorosversenyen

Előkelő közönség üdvözölte a befutókat
Vasárnap délután az Óbuda-ujlaki rak

parton kilométeres hosszúságban az autók 
százai sorakoztak föl s percenként ontották 
magukból Budapest legelőkelőbb sportkö
zönségéi, hercegeket, grófokat és bárókat, a 
BMYC Bécs—budapesti motorcsónakverse
nyének legizgalmasabb fázisához, a befutás
hoz.

Rendőrök, pénzügyőrök és hivatalos em
berek tábora nyüzsög a BMYC vizreépilell 
csónakpalotája elölt s csak kétszeres igazol
tatással lehet eljutni a klubházra, amelynek 
izgalomtól fűtött előkelő közönsége távcsö
vezi a hömpölygő Dunát. Gróf Andrássá 
Mihályné tölti be a háziasszony szerepét. Hí 
látjuk Szapáry Antal grófot, Eszterházy Be
nedek herceget és Eszterházy Alice herceg
nőt, továbbá Szapáry Béla és Antal grófo
kat. Megjelentek Halotti ezredes olasz lég
ügyi államtitkár és Cavalli, a budapesti 
fasció incgbizottja.

A bécsi strattól nyolc magyar, öt osztrák, 
egy olasz és egy csehszlovák motor indult 
útnak, de a Bécsben dühöngő nagy vihar 
nemcsak a startban, de a befutásban is 
nagy késést okozott. 3 óra 20 perckor tű
nik föl

a vérvörös hídroglisszőr, 
fedélzetén két olasszsal, Donáti Rcnatoval 
es Gorini Goffrcdoval. Két különálló hajó
testet fűz össze a vastraverz, amelynek tete
jén dolgozik a légcsavaros motor. Első eset, 
h'WI ilyen hosszú távon baj nélkül futott 
^égig ez a hajóba oltott repülőgép. Légcsa
var hajtja előre a viz hálán. Mosolyogva 
lépnek ki a győztes olasz versenyzők. Pa
naszkodnak az orkánszerü szélre és a Duna 
egyes örvényes helyeire, amelyek csaknem 
katasztrófát okoztak. 3 óra 35 perc 49 má
sodperc alatt, tehát

Betörésen érték Bécsben 
egy budapesti igazgató 
elzüliött fiát

este megfigyeltek: n betörők zseblámpafény 
mellett próbálták felnyitni a községháza 
páncél pénzszekrényét.

Az éjjeliőrök hangos kiáltással támad
lak rá a betörőkre, akik kasszafuró szer
számaikkal és bokszerekkel védekeztek. A 
következő pillanatban kialudtak a zseblám
pák és a

sötétben folyt tovább a kétségbeesett 
küzdelem,

amely egy ideig úgy látszott az éjjeliőrök 
győzelmével végződbe. A hangosan segítsé
gért kiabáló emberek a betörök egyikét már 
ártalmatlanná tették és most már csak arra 
törekedtek, hogy amíg segítség érkezik, fel
tartóztassák a másik hármat. A túlerővel 
szemben azonban mégsem tarthatták ma
gukat, különösen akkor lett reménytelen a 
helyzetük, amikor az egyik éjjeliőr, Kovács 
Mihály homlokát

olyan erővel találták, el, hogy súlyos 
sebbel eszméletlenül esett össze.

A sötétben vadul verekedő betörők még 
néhányat ütőitek az eszméletlen emberen, 
azután mindannyian az egyedül maradt 
őrre, Nagy Károlyra vetették magukat.

Pillanatok aluli leütötték őt is
és a közben eszméletre tért negyedik tár
sukkal együtt elmeneküllek.

A kihallgatott éjjeliőr két betörőről pon
tos személyleirást tudott adni és a rendőr
ség most ezen a nyomon elindulva kutatja 
a sajőnémeti községháza veszedelmes éj
szakai látogatóit. Az egyiken ördögbőrkabát, 
rövid térdnadrág volt, a másik fekete ka
bátot, fehér inget viselt és nyírott bajusza 
volt.

lehel bejutni. Alig hagylűk abba a próbál- 
gatásts, amikor belülről

hatalmas csörömpölés, zuhanás hallat
szott

és a következő pillanatban az egyik udvarra 
néző ablakban megjeleni előbb az egyik, 
majd a másik betörő. Az udvaron a házfel
ügyelő tizenhároméves kislányával találták 
szemben magukat, aki hangos kiáltozással 
hivott segítséget. Az egyik fiatalember erre 
kést rántott és úgy próbálta cllullgaltalni a 
leánykát, aki azonban nem ijedt meg, ha
nem karjába kapaszkodva akadályozta meg 
a menekülésben.

A kiabálásra az udvarba futottak a lakók, 
a házmesten és a rendőr is és-

sikerült elfogni a két betörőt, 
akikről a rendőrségen kiderült, hogy’ az 
egyik lloclt Mnyer 20 éves technológiai hall
gató, a másik pedig I'leischmann Emil 18 
éves rajzoló.

Később kiderült az is, hogyan sikerült el
fogni a betörőket, akik már előző este be
hatoltak a lakásba. Mikor a nagymennyi
ségű ezüstholmil, ruhákat, cipőket, szivaro
kat összecsomagolták, a jól végzett munka 
után

lefeküdtek a lakás tulajdonosának, 
Herzog Hans cégvezetőnek és feleségé

nek ágyába
és reggelig aludtak. A nagy csörömpölést, 
zuhanást az okozta, hogy mikor az elő
szobaajtó felől zajt hallottak, ijedten me
nekülni kezdtek és közben székeket döntöt
tek fel, üvegeket törlek össze.

rendőrségi kihallgatás és más iratok 
alapján megállapították, hogy Eleischmann 
Emilt az elmúlt év novemberében Bécsben

betörés miatt elfogták
és büntetésének kitöltése, után Magyaror-

74 és fél kilométeres óraátlaggal 
száguldottak végig a Bécs—Budapest távot. 
Ahogy partralépnek, a rendőri kirendeltség 
emberei, vámtisztek és útlevélvizsgsálók ve- 
sszik őket körül, megnézik az útlevelüket, 
csomag ulán érdeklődnek és a valutakészle
tüket is számbaveszik. Negyven perccel ké
sőbb Alfréd Eorst Monsotu osztrák verseny
ző'motorja fut be 4 óra 11 p 55 mp idővel 
és 63 órakiloméfcres teljesítménnyel. Nehéz 
útja volt és Pozsony környékén a vaderejü 
szélvihar miatt csaknem feladta a versenyt. 
Kiderült, hogy négyen-ölen máris kieslek a 
küzdelemből, mert nem bírtak az elemek 
haragjával. Örömleli meglepetés fogadja Da 
Vinci gróf olasz követet, akit Andrássy Mi
hályné grófné fogad. A követ hódolattal üd
vözli a háziasszonyt és aztán nagy éljenzés 
közben siet .le honfitársaihoz, akikkel hosz- 
szan elbeszélget. Közben fut be harmadik
nak Ludivlg Keresztély csehszlovák verseny
ző barna, motorja ké.k diszitésscl. Ö a leg
frissebb valamennyi között, ami annak tud
ható be, hogy jól ismeri a pályát: már há
romszor indult, de. még egyetlen egyszer 
sem sikerült nyernie Most már izgalommal 
lesik a telefont, amely állanló pcrmanenciá- 
bán „razziázza Végig” a dunamenti helysé
geket Andrássy Mihály gróf már Szobnál 
van! — jelentik a kiküldőitek s ogy órán 
belül megérkezik, ő lesz - amint előre hit 
ható is volt — a magyar versenyzők cso
portjának győztese.

Az izgalmas és érdekes verseny előkelő 
közönsége halk beszélgetőbe merül, majd a 
jelzett időpontra masszelótóikkal kémlelik 
a népszerű Mihály gróf, a magyar vizimoto- 
ros élet vezéregyénisségének gépét. Nagy él
jenzés fogadja a szimpatikus grófot, mikor 
befűt a célba.

a Balaton partján
Kon Czerr.in müncheni mérnök 
titokzatos eltűnése Balatonfiirodröl

Balalonfüred, julius 11.
fA Hétfői Napló tudósitójának telefon

jelentése.) Vasárnap délután különös fel
fedezést tett egy balatonfüredi fürdőven
dég. A felfedezés nyomán nagy apparátus
sal nyomozás indult meg, amely még nem 
vezetett eredményre, de máris

rejtélyes tragédiát sejtlel.
Egész Balalonfüred és a környék is lázas 
izgalommal várja, hogy mit fog kideríteni 
a további vizsgálat...

Vasárnap délután, úgy mint az ország 
legnagyobb részében, a Balaton partján is 
rossz idő volt, úgyhogy a strandfürdőbe

csak egyetlen vendég ment fürödni: vi
téz Szabadváry Ferenc kőszegi gyáros.

Amikor a gyáros elhagyta a strandfürdőt, 
meglepetten vette észre, hogy a közelben 
az ut szélén elhagyott helyen egy üres autó 
áll. Közelebb ment és akkor látta, hogy a 
gépkocsinak

német rendszáma és jelzése 
van. Az esetet gyanúsnak találta és vissza
ment a strandfürdőbe, ahol elmondta az 
úszómesternek, hogy mit vett észre.

A fürdőmesternek ekkor eszébe jutott, 
hogy szombaton este egy németül beszélő 
férfi jelentkezett nála és csónakot bérelt. 
A csónakkal előbb a part mellett evezett, 
majd irányt változtatott és a Balaton kö
zepe felé tartott. Szabadváry közlésekor ré
mülten állapította meg nz úszómester, hogy 

a . németül beszélő férfi nem tért vissza 
és nem szolgáltatta vissza neki a la

dikot.
Mindkettőjüknek azonnal az a gondolata 
támadt, hogy — szerencsétlenség történt.

Szabadváry Ferenc és az úszómester 
együtt sietett) a csendőrörsrc. Bejclenették 
az cselei, aniirc a csendőrök azonnal vizs 
gálatol indítottak. Mindenekelőtt felkutat
ták az . ulszélén álló elhagyatott autót. A 
gépkocsiban ruhaneműt és iratokat talál
lak. Az iratokból megállapították, hogy

az autó tulajdonosa Erlch von Czcruln 
müncheni mérnök.

Egy levéltárca is volt a gépkocsiban lévő 
kabát zsebében. A tárcában ötvenöt pengő 
készpénzt, egy autóvezetői igazolványt és 
Nürnbcrgbe címzett levelet találtak.

A további nyomozás során tudomásukra 
jutott, hogy C.zernln német mérnök rövid 
idő óta tartózkodik Balalonfüredcn. ahol a 
PorA-szállóban lakott. Voltak, akik látták, 
amint a mérnök

szombaton késő- délután egy feltűnően
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szágra toloncolták. Még akkor azt vallotta, 
hogy egv ismert budapesti nyugalmazott 
bankigazgató fia. Büntetésének kitöltése 
közben ismerkedett meg mostani bűntársá
val, Hoch Mayerral, akii vele egyidőben to- 
loncollak ki Csehszlovákiába. Most azt 
mondta az állítólagos uriszármazásu buda
pesti fiatalember, hogy mikor visszaszökött 
Ausztriába, véletlenül találkozott bűntársá
val Bécsben és séta közben lettek figyelme
sek u tüzoltólétrára, amely egyenesen Ucr- 
zog cégvezető lakásának nyitott ablakához 
vezetett. Mindkét betörőt letartóztatták.

szép nővel sétált.
Ezt a nőt a tanuk közül senki sem is
merte.

A vasárnapi nyomozás nem produkált 
több eredményt. Senki sem tudja most, 
hogy mi történt Czcrnin mérnökkel és azt 
sem tudják, hogy fölvette-e a csónakba az 
ismeretlen nőt, akivel esetleg együtt tűnt el.

Lehetséges, hogy szerencsétlenség tör
tént, nz Is lehetséges, hogy öngyilkos

ság.
Az sem lehetetlen azonban, hogy Czcrnin 
mérnök éleiben van és megfeledkezve autó
járól és holmijáról, egyszerűen átevezett a 
Balaton túlsó partjára és miután beállt az 
éjszaka, — már nem tudott visszatérni.

Balalonfüred és a környék hatóságai lá
zas tempóban nyomznak a titokzatos ügy
ben.

Tömeges üvegvágós 
kirakaiíosztogatás 
a fővárosban

Vasárnapra virraló éjszaka vakmerő kira
kat fosztogatók garázdálkodtak a főváros
ban, kik főleg ékszerekre vetették ki háló
jukat. Vgylútszik, ugyanannak a társaság’ 
nak a tagjai dolgozhatlak minden egyes he
lyen, mert egymáshoz közel történlek a lo
pások és mindenütt üvegvágóval vágták fel 
a kirakatüvegeket.

Vasárnap reggel egymás után 
négy helyről 

is jelentettek kira’.uitfoszlog-ítást a főváros
ban. I’ischer Lipót ékszerész flákőczi-ut 27. 
alatt lévő üzletének kirakatát

ihegvágóval fcvágtúk
és onnan 4500 pengő értékű ékszert vittek 
cl. a Corvin áruház Stáhly utcai frontján, 
ahol a kirakatban különböző ékszerek van
nak elhelyezve,

ugyancsak iivcgvágóval
felvágták az üveget és többezer pengő ér
tékű gyűrűket és egyéb tárgyakat vittek cl. 
Wiener Mór tavaszmezőutcai ékszerésznek 
is kivágták a kirakatát, itt 1200 pengő akár, 
liarbetti Hermáim /órscf-körul 9. alatt léséi 
üzletének kirakatából értékes műtárgyai t 
és régiségeket loptak cl a: üvcgvágóval dol
gozó kirakat fosztogatók.

A rendőrség erélyes nyomozást indított az 
ékszertől vajok kézrekerilésérc.

Bécs, julius 11.
<A Hétfői Napló tudósítójától.} A bécsi 

rendőrség egy uricsaládból származó buda
pesti fiatalembert kapott telten betörésen, 
jnert tulkényelmcs volt és; „munka” után 
lefeküdt az ágyba és jól aludt.

A bécsi belvárosban lévő Hochenstaffcn- 
Qaase 7. szúinu ház lakói vasárnap délben |

közölték a házmesterrel, hogy előző nap 
este

két fiatalembert láttak a lüzollólétrán 
bemászni az egyik lakásba.

A házmester rendőrt hivott, aki megpró
bálta n lakás ajtaját kinyílni, kiderült azon 
bán, bögv a biztositó láncot belülről be
akasztották az ajtóba és igy a lakásba nem

A legnagyobb sikerű magyar vigiitéh

PEST! MESE
TURAY, PAGER, KABOS

Mától már a CITY-ben is !



I.
Irodalmi és színházi körökben tokát bc- 

izéinek arról a kártérítési perről, amelyet 
dr. Heumann Károly, a Magyar Színpad 
szerkesztője indított Incze Sándor, a Szili- 
házi Elet főszerkesztője ellen, aki lapjában 
most regényt közöl a Windsörl hercegné, 
illetve a Wlndsori herceg é'ete folyásáról. 
War fleld Wallli, illetve az angol trón váro
mányosának, majd későbbi lírának szerelmi 
regényét néhány hónappal ezelőtt dr. Heu
mann Károly irta meg és munkája A: opál- 
szemű (uszony címmel regényalakban meg
jeleni, több magyar kiadást ért meg, négy 
világnyelvre le/ordilotlák, és legutóbb jugo
szláv nyelőén is megjelent. A kártérítési 
perről dr. Heumann Károly ezeket mondja:

— A Színházi Elet most folyó regénye, 
amint ezt perlratomban állítom, az én re
gényem átdolgozása, illetve regényem anya
gának alapot felhasználása. At álltának 
valóban kényelmei dolga volt, olcsón meg
vette a könyvemet. Ezt az állításomat bízó- 
nyilaid Igen könnyű, miután a most folyó 
folytatásos regényben a: átdolgozó olyan 
részeket is átvett tőlem, amelyeket én a 
regény érdekessége érdekében magam köl
töttem, amelyekről tehát az átdolgozó sem 
Edivard hercegföl, sem Wallis \\’arfleldlöl 
nem értesülhetett. Az lltelö képes hetilaptól 
anyagi él erkölcsi károm megtéritését ké
rem és remélem, hogy ezt meg Is kapom.

II.
Az előkelő fiatal iparmágnás szerelmi 

ügyekben nem túlságosan diszkrét, külön
böző kalandjainak és hódításainak ő maga 
a leghangosabb szócsöve. .4 múltkor egy 
bankvezér estélyén szőbakeridt a fiatal 
Casanova. Valaki felcsapott mellette védő
ügyvédnek és ezt mondta:

— Hagyjátok, hadd beszélje ki szerel
meit. Elvégre ez az ő — indiszkrecionális 
joga.

III.
Jön a világító házszámtábla. 4 Fővárosi 

Közmunkák Tanácsa, amely június 25-tki 
határidővel pályázatot hirdetett kivildgitott 
házszámtáblákra, egy típust elfogadott, 
amelyet ötszáz pengő pdlyadiijal honorált. 
Ezek szerint tehát a rosszul világított utcák
ban a jövőben nem kell gyufával kísérle
tezni, hogy a házszámokut elolvashassuk.

IV.
Szinésztórtinel. Egy közeli hozzátartozó

ját nemrégen temette cl a: ismert, de rend
kívül hiu srinésr A szomorú eset után ba
rátja kondoleál neki.

— Szegény barátom, hogy megviselt a 
tragédia. Art hit lem, hogy összeroskadsz a 
fájdalom súlya (dalt.

— Hol láttál? — kérdi a színész fájdal
mas hangon, de felvillanó szemmel.

*—. A ravatalnál.
— Az semmi, a simái láttál volna.

V.
Nagy vacsora volt a Rózsadombon a tex

tiles uigazdngéknál. A gyönyörű, hideg 
buffet asztalára valódi porccllánszervizt he
lyeztek cl. Kein tudni, mi okból, a kis pót- 
astlalka megbillent és a gyönyörű drága 
szénást, amely valósággal vagyonba került, 
össeztőrt a terras: kőpadlóján. A textiles, 
aki természetesen a személyzet között ke
reste a bűnbakot, szigorú vizsgálat után 
sem tudta megállapítani a baleset okozóját. 
S miután bűnbánóan nem jelentkezett, aki 
az asztalkát fellökte, szigorú ítélettel az 
Cf,ész személyzet között felosztotta a kár 
összegét és art havi részletekben kívánta 
levonni. Most jön a poén: amikor a vendé
gek az egyik csinos szobacica pityergésének 
oka felöl érdeklődlek és megtudták a ször
nyű bajt, azonnali gyüiléssel összeadták a 
nyolcszáz pengőt. Az adakozás a nyilvános
ság előtt zajlott le. A textiles szerette volna 
visszacsinálni a dolgot, de már nem lehetett.

VI.
Szolnoknak a panamákból megszokott 

nevét aranyozza be a szolnoki müvésztclep 
egészen nagyvonalú akciója, amellyel a: 
ország jó társaságának figyelmét a szombati 
garden partig fe’é iiányllja. A móvésrtelep 
tagjai egymást túllicitálva versengenek, hogy 
minél több él minél díszesebb vendégsereg 
gyűl főn Össze ezen a kerti mulatságon. A 
legkülönbözőbb rajzolt és festett meghívó
kat küldik széjjel (amelyek egymagákban 
is nagy pénzt érnek), de mindenkin túltett 
Pólya Tibor, aki Szolnak határában tíz or
szágaira hatalmas diadal ka pút fest, hogy 
ezen keresztül gördüljenek be a: autók a 
telepre.

VII.
Érdekes kiállítás nyílt meg Vtcsésen: 

(lömmel József feslőmüvést gyűjteményes 
kipkiálhtást rendezeti a vecsésl életből me
rített Iestmé.igeiből a falusi knlturhdzban. 
100 műrészi kép, tarka csokorba fűzve, 
amelyből a falu éltető derűje árad

BAKTER: Egyem a hegyit Lepcses szom
széd, igaz-e, hogy megen csak Pesten vó- 
lak?

ÖRZSI: Ott hál. Mégpedig a Hetényi fő*  
kapitányhelyeltes urnái.

BAKTER: No fene! Oszt mlvégbül?
BAKTER: Gralcnáltunk néki, hogy elő

lépett nz állásába.
BAKTER: No, az osztón meg is érde- 

míítle. Hallom, igen érti a fogdmeg mester
séget. Meg azlat is, hogy jó kemény marok 
kai tnrlya a gyeplilszáial.

LEPCSES: Ollan köll hivatali vezető
nek. Teszem fői odaát Cseklészen van c*  
csizmazla, bizonyos illető Nyomócska Ba
log Pál. Annak az a szokása, hogy reggel a 
sujszlerinnsok eléje járulnak s ü oszlón sor
jába kimér mindegyiknek egy-cgy másfél
kilós pofont. Azongya néki egyszer a Fog- 
• sikoriltó Benyó Lajos: — -.Ejnye mán 
Balog iirami mér veri ok nélkül ezeket a 
"yerrkeket, iszen kora reggel vun, most kel
tek fel, még nem Is csinálhattak semmi 
rosszat!1' — „Ha másér nem, hát azér, mer 
nagyravágyókI" •— felelte a majszter, — 
..Nagyravágyók?" — csudalkozolt Fogcsi- 
korittó, — „Azok bizony" — bólintott Nyo
mócska. — „mind a három beképzelte ma
gának! hogy ü is majszter akar lenni!"

ÖRZSI: 0 hogy a fényé luttilla ki!
BAKTER: Nem ártott azoknak. Suszter

inas nteg a calnyteves, közeli atyafiak. — 
Oszt azontúl ml újság Pesten?

ÖRZSI: Igen faggallyák a Tordny főtaná
csos urat. Meg az elmeszagértök is firtaty- 
lyfik, hogy ki van-e a harminckettő.

BAKTER: Ugy óvatosan, hogy a Minnik 
Káról föszagértö cccer mán kimondta róla 
a félcédulát. Most meg aszongya, mégis ép
elméjű.

LEPCSES: Nézze csak, eccer a Kalafán- 
los Pílcők János, aki a Fösztetics Taksziló 
uradalomba vót ispánv, hozzányúlt a gaz
dája pézihöz. Mikor aztán megvizslatták, 
hogy mennyi ragadt el a markán, kisüt, 
hogy ötven pengőt sikkasztott. —• „Engegv- 
gyéíc cl" — mondta az uradalmi ügyész. 
— „mert ez az ember' bolond." Későbbed 
megen a herceg Hokkcnlokke gazdaságába 
kerül, de olt is péz tűnt el a kezin, csak
hogy mán harmincezer pengő. — „Le kell 
esukatni a gazembert" üzente a Takszilóék 
ügyésze. — „Ugyan mán" — intette illet a 
felesége, — „iszen le mondtad annak ide
jébe, hoR5’ a Kalafántos Piicők bolond!" — 
„Igen" — knjnbAlt nz ügyész, — „de az 
összegríil látom, hogy most mán meggyűlt 
nz esze!"

ÖRZSI: öregapúm szokta vót mondani, 
hogy az, aki a mezleien munkájával ráül e*  
ló tüzes kaiba tetejibe, a‘ biztosan bolond. 
De aki a más sunkáját nyomja rá a tüzes
iiiiiiiiiiiKiiiiitiitiiiiiiiiiiiiiifmuiitiiiiiíiiiiiinffliittiiiiiim^

SZOMBATTÖLHÉTFÖIGAUTON
Praktikus tanácsok utazó hölgyek számára

Ezeket az autókirándulásokat rend*  
szerint házastársak civakodása előzi 
meg.
Az asszony ezt meg azt is cl akarja 
vinni magával autóweekendre. A férj 
viszont bőszen ellenzi ezt, mondván : 
az ember nőm azért megy le kicsit 
a Balatonra, hogy reggeltől estig öl
tözködjék, hanem pihenés céljából...

Elhatároztuk tehát, elejét vesszük 
a családi viszályoknak és receptet 
adunk arról, mi az, ami ilyen autó*  
túrákon szükséges.

Az asszony szombat délután beül 
a kocsiba és mintás vászon, elöl végig
gombolt kis rcveres, kétzsrbes ruhát 
vesz fel, lehetőleg olyan alapszínnel, 
mint amilyen az autó színe. Szandál
cipőt hu a fel és olyan fejkendőt, ami 
a ruhájához „megy”. Persze a legfon
tosabbról nem szabad megfeledkeznie: 
a megfelelő színű napszemüvegről, 
ami ma már annyira fontos és divatos, 
hogy inkább a ruhát lehetne mellőzni, 
mint a szemüveget...

Eaacl az öltözöttéi részben már a 
strandtoilette kérdését is elintéztük, 
mert az illető hölgy ezt a ruhát nyitva 
felveheti akkor is, ha strandra megy 
(no p?r»«e alatta a trióival). A szandál 
és a fej ken dó is maradhat változatlan. 
Szombat estére azonban — bármit is 
prédikál férjuram —, mégis csak egy 
rendes toilntte kell. Nem loutos, hogy 

vasra, a*  lehet, hogy igen okos ember.
BAKTER: Nono, hát hiszen! — Oszt a 

Surgolrul mi hír? Lehetséges, hogy böcsü- 
letes anteszemita létére odanyuktatták ütet 
a zsidótemetőbe?

LEPCSES: Hájjá, luggya, cccer itt ná
lunk kifogtak a Rábábul e*  hullát. Azt hit
ték izrajlita, lehállan eltemették a hclbéli 
zsidótemetőbe. Eccer csak valamellik hit- 
sorsos megtutla, hogy az illető körösztény 
ember vót, még hozzá a legnagyobb ante
szemita. — „Ki kell hántolni" •— a baj goit 
u sakter, —■ „mer ellréflizi a temetőt". — 
„Haggyák csak békibe" — legyintett Ciccel- 
vájsz fűszeres, — „mer ha egy anteszemita 
vízbe fullad, ammán igazán kóser!"

BAKTER: Hu ű mongya, ugv is van. — 
Azután osztón mit hallottak arról a szegény 
röpülő Amáliáról, aki beesett a tengerbe?

ÖRZSI: Képzelem, annak is az ura jól 
megrökkcnhctelt, mikor meghallotta.

BAKTER: Csak lassan. Abba mán a' is 
fontos, hogy az Amália miként bánt a fér*  
jeurával.

LEPCSES: Az ám. Mikor nálunk annak 
a Balhakoppasztó Siker Mártonyliak a ve
szekedős feieségire rádűl a gabnás szekér, 
jedző ur kérdezte az urát, hogy hivalott-e 
orvost? — „Nem a" — aszongya a kérde
zett, — „megvárom, inig Kilóczy doktor ha
zajön Pestről." — „llcjnye" — zándorodott 
fel a jedző ur, — „iszen a Kilóczy nem is 
jó orvos!" — „llát osztón? — pattogott 
Balhakoppasztó, — „az én Borcsúm tón jő 
feleség?"

ÖRZSI: A gőzös nyomja ki belülié a só
hajtást! —• Oszt mennyünk aptya.

BAKTER: Ilö, hő! Mit szól ahhoz Lep- 
esés szomszéd, hogy a iupányok, meg a 
muszkák megen csak íjlik egymást?

ÖRZSI: Oszt mindakcltő azlat állittya, 
hogy a másik kezle.

BAKTER: Mer azok meg mindig a régi 
háboruér orrolnak egymásra.

LEPCSES: Hájjá luggya, tavaF ‘‘fPlcti' Fu- 
lovánv Gábor nekiugrott annak a Ilid végen 
lakó Ingóczi Bogvn Sándornak s ollan hu
szonöt-harminc lelekrcndittő pofont mázolt 
a nyaka gombócára, hogy szegény pára fél- 
szemire megvakul, fülirc nv.’gsiketüt. Per
sze a törvénybe artnt firtatta a biró, hogy 
ki kezdte a dulakodást. — „Ingóczi kezdte", 
—* bizonykodott nz nlpercs. — „mer engc- 
met ü 907-be becstelenül képcnvúgott." — 
„No hajjal" — mérgelődött a biró, — „an
nak mán harminc esztendeje! S ha minden-, 
úroi) vissza akarta anni n kőccsönyt, miv’l 
maga egy pofont kapott, nem lelt vóna elég, 
ha maga is csak eggyM ad neki?" — „Ho
lló!" —• kajátolt Futovóny, —• „és a kama
tok?" — No, hasolló jókat, ég úlgya.

estélyi legyen, elegáns délutáni, akár 
imprimé, akár pedig lencsipke is lehet, 
amely vasárnap délután, a fürdés 
után az Ötórai teához is megfelel.

A praktikus asszony shortot is visz 
magával (arra az esetre, ha az autóban 
a nyitott vászonruha nagyon Össze
gyűrődnék) és hosszú sveifolt elegáns 
kabátot is, ha netán estére nagy mula
tós közben az idő váratlanul lehűlne. 
De ha nem akarja elegáns sötét szövet
kabátját az autó hányódásának ki
tenni, jó őrre célra autóköpeny, ma
gyarul : ballon-kabát is, vagy ha van 
szőrmepelcnnjc, azt is remekül hasz
nálhatja. ..

Mindez elfér a kis nessesairben még 
akkor is, ha hálóinget és egy pár tánc
cipőt is elhelyezünk benne.

S okvetlen vigyen magával uti- 
ratikült, amelyben a következő hol
mik férnek el szinte látatlanul: egy 
egész toilette-asatal felszerelés, az 
összes kulcsok, notesz, varró- és irtani- 
kürkészlct, bridgekártya és blokk, 
erszény, fésű, kefe, harisnya (rezerv), 
tükör, hajfelcsavaró guinmi, csatok 
és babahajtúk, négy zsebkendő és 
esetleg, ha már minden húr szakad

Maimíva! 
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és a nessesairba nem fér bele : még 
néhány kombiné is...

Ha ilyen „szerény” garderobe-val 
megelégszik egy asszony, férjuramouk 
igazán nincs oka panaszra.

(Dr, Dévainé Erdős Böske.)
♦

Siófokon tegnap fj.'resugtak a nők, amikor 
killLbcnt az aulohó! az a feltűnően csinos szőke 
hölgy. Nagyon < lcg;.i" ballonköpeny volt rajta, 
kis autósapka, szemüveg és egy ullretikül’ 
Pukkasztóan elegáns Volt. Megkérdeztük is
merkedés után, hogy honnan öltözködik 
ilyen remekül? A Ecngves Aruhát-ból, felelte 
szemüvegem 25, 48, 58. 90 fillérért vettem 
minden sziliben, aulóköpenvemet 14 80 P-ért 
sapkámat 1.S0 P-ért é. tI1 , remek retiUli patlltt 8.80-ért. Mert hólívelm. , F^íve, Xrm 
ház az elegáns és olcsó illlözkMé, forrása.

közgazdaságihirek
A maityt,,.osztrák kereskedelempolitikai 

■lil&altísoka! betejeaték és mé< esen a ke
len szerdán aláírják az u| e<vC2ménvt 

a basa és lisslkivlld újabb szabályt', 
sását Is magában foglalja. J

♦
A magyar kereskedelmi utazók az eddigi 

érv6n.V“ engedély beívelt most 
már 3 hónapi tartózkodásra szóló beula- 
zást engedélyt kapnak Jugoszlóvlóba. '

★
.“í”?’1, Wd tervei már elkészül-

S't A ^^“tt ,lcfv<>k «2erlnt a hid érinteni 
fn? ° rel*Ö  CflWcsát és érinteni
fogja a hajógyár óbudai szigetét lg.

¥
A magyar bőrexport erősen előretört a kelet- 

'nnüii Kúlőtnöten Kínában és Japán
ban hódított erősen tért a magyar fetsőbőripar 
^ll^ktől a területekről lassanként teljesen 
kistoritja más országok felsöbőrtcrmékcll.

■k
Teljes bizonytalanság uealkodlk még min

dig a lllzltapliicon, amelyet tetéz az a kö
rülmény Is hogy — nem engedélyezték az 
"i lermeléstl Itlslfa számlását. A fog, oszló 
közönség rövidesen megkezdi évi iüzifa- 
itnyagsziikségletiuek beszerzéséi, a tlizlfa- 
kereskedelem Mzotiban nem tud áruhoz 
jutni, mert nem adják ki a szállítási Igazol- 
váuyokat.

★
Az angol és német gyapjuszövetbehozatali 

kontingnsek engedélyeit a kereskedők més 
ebben u hónapban megkapják.

♦
Az Ipartestűletek Országos Központja emlék

iratban foglalta össze az iparosság legfőbb 
kívánságait .amelyet megkOldőttelc a törvén];- 
hozás tagjainak, a kereskedelmi és iparkama
ráknak. nz ipartestületeknek és az országos 
jellegű érdekképviselcteknek.

■k
A nycrspamuthohozatal felszabadítása tár

gyában most folynak a tanácskozások. Ér
tesülésünk szerint már ezen n héten hatályba 
lépő Intézkedések alapján a vállalatok és 
ci'gek ezentúl külföldi összeköttetéseik kö
zül ott szerezhetik be a pamutot, ahol kí
vánják. Igényüket ezentúl a Külkereskedel
mi Hivatalnál tartoznak bejelenteni, amely 
azután a Magyar Nemzeti Banknak javas
latot tesz nz igényelt pamutmennyiség be
hozatalának engedélyezésére.

★
Az 1987-es év nagyszabású társadalmi és 

kultureseménvének ígérkezik a Nvomdatulai- 
(Ionosok Nemzetközi Szövetségének kongresz- 
szuxa, amely aügusttus 24-én kezdődik Buda
pesten. Ez n kongresszus r Nyomdatulajdono- 
sok Szövetségének ötödik találkozása lesz, 
amelyen a nyomdaipar nemzetközi vonatkozás
ban legaktuálisabb gazdasági és műszaki kér
dései kerülnek tárgyalásra. A budapesti kong
resszust n Nyonidntulnlflonosok Nemzetközi 
Szövetségének megbizAsAbót a MngvarorszAgi 
Grafikai és Rokoniparosok Fönőkegyestilete 
hivtíi egybe és máris megindult n világ minden 
nyelvén az n hatalmas propaganda, amely biz
tosítja a kongresszus komoly sikerét. A német 
nyomdai munkadók egyesülete 100 tagjának 
megjelenését helyezte kilátásba, az angolok 
máris 70 szobát foglaltak le Tb’danest előkelő 
hoteljeiben. Hollandia p-nlig 40 látogatót jelzett. 
De be jelentették részvételüket Franciaország. 
Ausztria, Olaszország, n Balti államok. Cseh
szlovákia. Jugoszlávia sót a tengerentúli álla
mok kiküldöttei is.

A Pesti Magyar Kereskedelmi Bank közli, 
hogy a Lipótvárosnak (Budapest, V. kerület) 
Szent István városra történt névváltozása kö
vetkeztében az eddig Lipótvárosi fiók néven 
működött fiókja a jövőben Vilmos császár-vn 
fiók néven, V., Vilmos császár-ut 74. sz. alatt, 
fogja tevékenységét folytatni.

— GyUmÜlcsbcfőzéa villamos tűzhelyen. A 
gyümölesszczónban minden háziasszonynak gon
dol okoz a különböző befőttek k/szllése. Az 
Elektromos Művek V., Honvéd u. 22 sz. alatti 
kiállításának bumulató-konyhájábnn hetenként 
háromszor, még pedig hétfőn, cstllflrlökőn é*  
pénteken délelőtt féltlz órakor kezdődő főző- 
előadásával kapcKolatbnn bemutat jók n gyű- 
mölcshefftzési, rétes, puddlng, külóhféle tész
ták és húsok készítését. Belépés, ruhatár díj
talan.

— nadopcst Rzékesffivároa Cásmflvel W®' 
siti a közönséget, hegy a takarékos gáíh** e‘ 
nólúlol ismertető kedd-—pénteki előadások • 
nyári hónapokban szüneteinek Az Idény 
utolsó két elÖAdásfit folyó hó IS ón. kedden és 
lO An, péntekén délután 5 órakor tartjuk
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Izgaloias re vol veres betörő- 
Siajsza az Angyalföldön
Tíz rendőr üldözte és fogta el Szép Albert betörőt, 
aki bosszúból szétrombolta ismerőse lakását

Tekintélyes jogászok kritikája 
az ügyvédtörvény vasárnap meg
jelent végrehajtási utasításáról

Vasárnap hat óra tájban egy izgatottan 
viselkedő nő rontott be a Peineházy-utcai 
rendőrőrszobára.

— Jöjjenek azonnal biztos urak! A Jász
idea 13. számú házban lévő lakásomba be
hatolt Szép Albert ismeri betörő és azt kö
vetelte, hogy szállást adjak neki, mert ha 
nem adok, leszúr. Én távozásra szólítottam 
lel öl, mire lörni-zuzni kezdte a bútorokat, 
majd

konyhakéssel rontott rám.
Annyi időm volt csak, hogy mezítláb ki- 
ugorjak az udvarra. Ha egy félpercet kések, 
leszúr.

Az őrszoba legénysége kikérdezte a rend
kívül idegesen viselkedő nőt, hogy tulaj
donképpen kicsoda és honnan ismeri a be
törőt. Tanczer Mária varrónő volt az őr
szoba hajnali látogatója. Elmondotta, hogy 
Szép Albert régebben udvarolt neki, akkor 
még nem tudott múltjáról, de amint erről 
tudomást szerzett, kiutasította lakásáról és 
Szép hónapok óla nem is mutatkozott a 
házban. A rendőrök nagy érdeklődéssel 
hallgatták a varrónő szavait, hiszen vala
mennyien ismerik Szép Albertét, a híres 
angyalföldi betörőkirályt. Tudták róla azt 
is, hogy jelenleg is

több betörésből és lopásból kifolyólag 
körözi nz ügyészség

cs az örszobaparancsnok utasítására Mohá
csi Márton, Józsa Antal és Szőnyi János 
rcndőrfclörzsörmesterck sietlek ki a Jász- 
u Ica 13. számú házba, hogy elfogják a ve
szedelmes betörői.

A rendőrök rövidesen meg is érkeztek, 
de a földszinti lakásba bezárkózott betörő 
azonban észrevette jövetelüket és mialatt 
az őrszoba legénysége az udvar felöl felfc- 
szitelte a lakás ajtaját, á betörő felnyitotta 
az utcára nyíló ablakot, és azon keresztül

elmenekült.
A Reilter Ferenc-utca irányába rohant, 

közben azonban többször visszanézett és 
azt kiáltozta a repdőrök felé, ha nem hagy
ják abba az üdözésél,

lelövi valainennyiüket.
Az üldözött betörő, hogy szavainak nyoma
tékül ad jött;'a'móló lévő revolverből

lövést Is lett a rendőrök felé 
amely szerencsére célt tévesztett. A rend

őrök is viszonozták a lövést.
A Reitler Ferenc-utcában azután szembe

találta magát a menekülő betörő Dobat/ 
János rendőrlörzsörmesterrel. Iíobay ami
kor észrevette a kezében revolvert szoron
gató menekülő embert,

rávetető magát
és első dolga az volt, hogy kiüsse kezéből 
a revolvert, nehogy valakiben kárt tegyen. 
Ez sikerült is neki, de amikor le akarta 
lógni a betörőt. Szép Albert a rendőrre tá
madt, félrelökte uljából és tovább mene
kült.

Újból megindult az izgalmas hajsza.
A közeli házak lakói félve menekültek a 

száguldó betörő elől, aki a Gömb-utca 86. 
számú ház előtt hirtelen pár pillanatra 
megállt, beszaladt a kapun és eltűnt az őt 
üldöző rendőrök szeme elől, akiknek száma 
közben tízre szaporodott. Azonnal bezárták 
a gömbutcai ház kapuját és pincétől, pad
lásig átkutatták a házat. Az egyik mellék
helyiséget zárva találták. A rendőrök fcl- 
fcszilctték az ajtót és a kis kamrában, egy 
hordó mögé bújva

sikerült végül elfogni a még mindig 
védekező Szép Bercit.

Szijbilincset tettek a kezeire, azután visz- 
szakisérlék a jászutcai házba, ahol Tanczer 
Mária lakását teljesen összerombolta az 
angyalföldi betörőkirály, aki, mialatt egye
dül tartózkodott a lakásban, mérgében elő
kereste a baltát és azzal

összevagdosta a szekrényeket, székeket 
és asztalokat.

Az üveg- és porccliáncdényekct is mind 
összetörte.

A varrónő lakásán az elfogott betörő ar
ról panaszkodott, hogv nagy fájdalmai van
nak. Csakhamar kiderült, hogy Szép Albert 
menekülés közben

megsebesült a ballábán, 
amikor a rendőrök nz ő revolverlövése 
után riasztólövéseket adlak le, az egyik 
golyó a lábát érte. Azonnal értesítették a 
mentőket, akik első segélyben részesítették, 
majd a Rókus-kórházba vitték. Mihelyt ál
lapota megengedi. a főkapitányságra kiséyik, 
ahol letartóztatjak a régen keresett, vesze
delmes betörőkirályt.

A hivatalos Budapesti Közlöny vasárnapi 
számában megjelent az ügyvédi rendtartás
ról szóló törvény végrehajtási utasítása, 
amely szerint az uj törvény egyes intézke
dései azonnal, mások pedig 1938 január 
elsején Hetbelépnck. A végrehajtási utasí
tást tartalmazó rendelet intézkedik többek 
közölt a felvétel korlátozásairól, a fegyelmi 
eljárásokról, az ügyvéd helyettesi intézmény
ről és az ügyvédjelöltek helyzetéről. Most, 
hogy a négy év óla vajúdó, sokat vitatott és 
sokat támadott, ügyvédek és ügyvédjelöllek 
állal sokat kárhoztatott törvény gyakorlati 
lag is halálybalép, beszéltünk a budapesti 
ügyvédi kar néhány prominens alakjával, 
hogy fejtsék ki a végrehajtási utasítással 
kapcsolatos véleményüket.

BRÓDY ERNŐ országgyűlési képviselő 
a következőket mondta a Hétfői Napló 
munkatársának:

— Most, hogy megjelent a végrehajtási uta
sítás, elsősorban az a kívánatos, hogy azokat 
a súlyos intézkedéseket, amelyeket a törvény 
tartalmaz, méltányosan kezeljék.

Ne tegyenek fölöslegesen tönkre cxlsz- 
tcnciáknt,

ne okozzanak feleslegesen szenvedéseket, 
amúgy is sokat szenved a rendkívül súlyos 
helyzetben lévő magyar ügyvédi kar. .4 nume
rus clausus árnyéka előrcveti magút. A törvény 
szerint, ha egyes kamarák kérik a zártszámot, 
a miniszternek jogában áll azt életbeléptéini. 
Most kellene megmutatni az autonómiáknak 
gerincességüket azzal, hogy — nem kérik. 
Sajnos.

vannak vidéki ügyvédi kamarák, amelyek 
már régebben felkészüllek erre és már 
előre jelezték, hogy kérni fogják n nume

rus ela-asusl.
Ha pedig egy kéri, kéri más is és megindul 

a lavina, úgyhogy végül is kénytelen lesz kérni 
a zártszámot a budapesti kamara is, mert tart
hatatlan állapot lenne, hogy az egész ország
ból a fővárosba lóduljanak az ügyvédek. Kívá
natos, hogv az autonómiák és a miniszter is a 
lehelő legméltányosabban kezeljék ezt a kérdést.

KADOSA MARCELL
az alábbi nyilatkozatot adta munkatár
sunknak:

— A végrehajtási utasítás részére jelentős 
intézkedések voltak fenntartva a törvényben és

ezért nagyon is fontos és kívánatos lett volna, 
hogy énnek a rendeletnek kibocsátása előtt 
keltő módon meghallgassák a kamarákat. A 
törvényre vonatkozóan inár tapasztalhatta az 
Igazságügy-miniszter, hogy miiven hasznos ta
nácsokat kapott a kamaráktól, olyan tanácso
kat, amelyeket a törvény végleges szövegezésé
nél sok esetben nem is lehetett azonnál negli
gálni. A kamarák számitoltak arra, hogy 
ugyanilyen alapossággal fogjik bírálat alá 
vehetni n végrehajtási utasításra vonatkozó 
hivatalos elgondolást is.

Ebben a feltevésben azonban csalódtak:
junius végén kapták meg hozzászólás végett a 
rendelet tervezetét azzal, hogy legkésőbb julius 
elsejéig tegyék meg észrevételeiket. Miután 
pedig a terminus után pár napra nár meg is 
jelent a rendelet, nagyon természetes, hogy 
sem a tervezet alapos megtárgyalását nem vár
hatta a kamaráktól az igazságügyi kormány
zat. sem pedig nem volt lehetőség arra, hogy 
a hevenyészett észrevételeket mélyrehatóan 
megfontolják.

A jövő meg fogja mutatni, hogy az ügy
védség uj szervezeti szabályzata nem lesz 

alkalmas a kitűzött cél megvalósítására:
a magyar ügyvédség erkölcsi és anyagi érdekel 
öregbítésére.

OPPLER EMIL
igy fogalmazta meg a rendeletről való vé
leményét:

— Néhány dolgot, amelyekre n végrehajtási 
rendelet nem terjeszkedik ki, sürgősen ren
dezni kell. Ezek közé tartozik annak tisztázása, 
hogy

a helyettes ügyvédek 
milyen helyzetben vannak a nyugdíjintézettel 
szemben. A végrehajtási utasítással kapcsolat
ban egyébként csak egy észrevételemet kívá
nom hangoztatni: a budapesti kamara vélemé
nyezésé ien is kifejtette, hogy nem lát indokot 
arra, miért ne lehetne nz <it magyar ügyvédnő 
legalább is helyettes ügyvéd. Különös, hogy nZ 
igazsagiigyminiszler nem honorálta ezt a kifo
gást és

kizárta a női ügyvédeket a helyettes ügy
vedek sorából Is,

A nyilatkozatokból tehát nyilvánvaló, 
hogy a magyar ügyvédség nem fogadja 
örömmel a törvényjavaslat végrehajtási uta
sítását. Kialakult azonban az. a vélemény, 
hogy megfelelő méltányos kezeléssel még 
mindig sojtal lehet scgilénV a ' hajókén.

Ha

Titokzatos módon eltűnt 
egy olasz földbirtokosnő 
60.000 pengős ékszertáskája, 

mikor Budapestre megérkezésekor taxin a szállodába hajtatott
Vasárnap reggel óta 60.000 pengős ék- 

szerrablási ügyben folytat nyomozást a fő
kapitányság egyik deicklivcsopotrja.

Szombaton éjszaka megjelent a főkapi
tányság központi ügyeletén Lóritz Mária 
olasz földbirlokosnő, akinek állandó lakása 
Rómában, az Ambassador-szállodában van. 
A dúsgazdag földbirtokosnő egyedüli szóra
kozása az utazás, az év nagyrészét divatos 
fürdőhelyeken és Európa különböző fővá
rosaiban tölti. Julius első napjaiban kiuta
zott Párisba, ahol megtekintette a világ
kiállítást. Ott elhatározta rokonai biztatá
sára, hogy Budapesté jön és pár hétig Ma
gyarországon üdül. Táviratilag a Szent 
Gellérl-szállóban bérelt húromszobás lak
osztályt. a maga és komornája részére.

Szombaton este 9 óra 10 perckor futott 
he a keleti pályaudvarra a párisi expressz
vonat. Az olasz földbirlokosnő és kísérője 
uz egyik elsöosztályu kocsifülkében utaztak. 
A pályaudvaron hordárt hívtak és utasítot
ták, hogv a bőröndöket vigye a legközelebbi 
taxiállomáshoz. Amikor a perront elhagy
ták. a hordár már jelentene hogv a bőrön- 
dökcl felrakta a pályaudvar elölt állomá
sozó kéklaxiha. Lóritz Mária és komornája 
n Gellért-szóllóba vitették magukat és ami
kor felérlek a szobába, akkor vették észre 
a legnagyobb megdöbbenéssel, hogy

<*gy  barna tcliénbörbííl készült zlpzűras 
táska, amelyben a földbirlokosnő éksze
reinek nagy-részét szokta magóval vinni 

utazásai során, hiányzik.
A táskában kél platinába foglalt, brillián- 
sokkal kirakott karkötő, cgv régi családi 
ékszer, brilliáns kereszt plalinafoglalaltal, 
azonkívül öl darab brilliftnsgyürü és egy ér- 
téks bross volt. Az. ékszerek értéke egy ró
mai ékszerész megbecsülése szerint

hatvanezer pengő.
A kétségbeesett földbirtokosnő és komor 
•iája alig érkeztek meg a szállodába, máris 
lesietlek, autóba ültek és egyenesen a fő
kapitányságra hajtattak. A rendőrségen 
hosszasan kihallgatták Lóritz Máriát és a

társaságában lévő, jó családból származó 
komornát és azt igyekeztek megállapítani, 
hogy az értékes ékszerek milyen körülmé
nyek között tűnhettek el. Mind a kelten jól 
emlékezlek arra, hogy amikor Budapest kö
zelében járt a vonal,

az ékszerekkel teli táska megvolt még.
A földbirtokosnő mellett feküdt az ülésen, 
Lóritz Mária ugv emlékszik, hogy amikor a 
vonal befutott a keleti pályaudvarra és le
szállt a kocsiból, hóna alatt tartotta a tás
kát. Arra azonban, hogy a taxiban megvolt-e 
vagy sem. már nem emlékeztek. A detektí
vek rövidesen

előkerltették n hordárt,
aki a bőröndöket átvette a földbirtokosnő
től és

a kéklaxlsoffőrt Is,
aki a keleti pályaudvarról a Gellérl-szállóba 
hajtott velük. Á hordár pontosan felsorolta, 
hogy hány bőrönd volt nála, mint mondotta, 
azért emlékszik olyan jól. mert ez volt éj
szaka az utolsó munkája, ő természetesen 
nem ügyelte, hogv a földbirtokosnőnél és 
kísérőjénél milven csomagok vagy táskák 
vannak. A taxisofőr, amikor az utasai ki
szálllak a kocsiból, szokáshoz hiven, átku
tatta az utót, de olt semmiféle tárgyat nem 
talált. Nem emlékezett arra, hogy amikor a 
kocsi ajtaját kinyitotta és besegítette uta
sait az autóba, bitóit volna náluk hónuk 
alatt valami táskái.

Az a legvalószínűbb föltevés, hogy eset
leg egy

nemzetközi ékszerlolvaj követhette a 
dúsgazdag urlusszonyt utazásai során 

és egy óvatlan pillanatban, talán akkor, 
amikor a vonalról leszálltak, vagy elindul
lak a perronon keresztül a kijárat felé, 
emelte ki hóna alól a hatvanezer pengő ér
tékű ékszert tartalmazó díszes hőrtáskát.

A rendőrség pontos leírást készített az 
ékszerekről azt megküldték az összes zá
logházaknak. hogy ha valaki jvienl az ék 
szerekkel, azonnal adják át rendőrnek.

200 ingű'
a& Koresni

vegyen részt a

HÉTFŐI NAPlö
o ZZ

l^)9i
ötletes, újszerű és pazarul díjazott

keresztroltvánv 
versenyén

A megfejtők közöli a kél födijon kívül 
500 ajándékot is osztunk ki.
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Culbertson magyar mérkőzésnek egyik 
legszebb ét nagyon érdekén játszmáját mutut- 
juk be:
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Lidi:
Kelet Dél Nyugat fazak

CulbertRonné Ferenczl Culbertson [)r. Szervlczky
1 pikk 2 káró 2 pikk 3 pikk!

pilN'IZ 4 káró piissz 5 káról!
A máwlk
ahzlahiúl:

Colién Vogelliofe Bécsi Mis. Sobcl
I pikk 2 kóró passr. 2 pikk

pnszz 3 káró 3 pikk coiitra
ptlRW 4 kdró pausz. 4 szán
|>:ik*z 5 káró

Amíg 1 ■rruczl kitti ő tcclinikiívül teljesítene
az til káról, Vujclhofer egyet bukott. Mentsé
géül szolgáljon, hogy Öl szellemes ellenjdték- 
kul elhlöffUllék. Nyugat helyén ülő Bécsi kiír 
hctessvl kezdte u ti'.i.iiidúst. amiből a felvevő 
inra kih étkeztetett, hogy DetRÍnek kiír figu
rája Is van és Igy n Colién kiír kis gáhlljo ket
tőt littltt nzcnkislll nz adu ász ülést állt ki. 
Ferenrr.l Is körinrfiibíM kapott ő bevonult a 
kiirássziil és teljesített!

*
A szövetség főtitkársága péntek este fon

ton ülést tarlóit, amelyen u jövő éul prog
rammal dllilollák össze. Alkalmunk volt a 
még kidolgozás alatt lévő tervekbe bele
tekinteni és örömmel láttuk a változatos 
nagyszabású programtant. A bajnoki sze
xéi) szeptember 10—november lóiké közölt 
zajlik le körmérkőzés. 12 meccspontos szá
mitól és a lavnlvi rendszer szerint. Novem
ber Iá—április I a lóverseny szezon. Ennek 
a programmjál az aiiguszlus első hetében 
tartandó kapitányi értekezleten állapítják 
meg. l esz: I. ,,.V«pf/«r Nemzeti Ktipa“-vvr- 
senv 3 napos és kiesés, pocnszáldóvnl. 2. 
Jlöígybnjnokság körmérkőzés. 3. Vegyes 
páros csapatbajnokság I. Sporlegyesülcli 
verseny sll>. I crincszi lesen a Hétfői Naplói 
nagysikerű kél versenyét is lel vette a szö
vetség a hivatalos programmjál):!. Az igazo
lási szabályoknál az a helyes elgondolása a 
szövetség vezérkarénak, hogy minél na
gyobb tömeget tudjanak u versenyekbe be
kapcsolni. A nemzetközi versenyszabályok 
szerint rendezik a különböző clsöosztályu 
egyesületek versenyeit is.

*
Talalóváros brldgecsapntát Fellner Pál. n vá- 

ios k.pvlselőjc, egy értékes kupával ajándé
kozta meg. A kupa augusztusban kerül ki- 
Írásra Budupeslről három csapatot hívnál, 
meg \ verseny rendezője az agilis tatai bridge- 
kapilán.V: lícrcn/y (iyőrgy.

*
,4 bridpc.v-•<//<;/:<>/.■ vezetői között nagy ll- 

tokban karlelláryyalások folynak a külön
böző olcsó kártyapénzek beszüntetése tárgyá
ban. Miután a tárgyalófelek, a szép nemhez 
tartoznak, napgon A'érdéiea a mnaegyeiéa I 
De még kérdésesebb a megegyezés betartása' 
A kuvéházukal ugyanis rendeletileg akarták 
kötelezni arra, hogy a hozott kártya lilán 
pénJ szedjenek.

33.000 pen-jö kölcsönt 
kaptak Veszprém 
közalkalmazottai

A kölcsön a helyi kereskedelem 
támogatását segíti elő

Veszprém, julius 11.
I Hétfői Napló tudósítóidtól.) Az Illeni 

kereskedelmi éilckclhégck egyiiles fellépé
sére a most tartott városi kisközgyülés ér
dekes (orm iban eldőli i meg a helyi keres
kedelem kivánsőgail.

Kosos Iv.uolv polgármester Indítvány áru 
a ..lo p.viselök'sliilct egyhangúlag hozzájárult 
ahhoz, oogv a vaiosi alkalmazottak kölcsön- 
keppen megkapj.)!, a háromhavi fizetésüket 
él ennek a kölcsönn k • • :ii-«-.'é- rl szerez 
lék be az őszi és téli szükségleteiket.

Mintegy 33.000 pengő kölcsön folyósí
tását már meg is kezdték.

amil harmlnhal hónap pnlntt évi 4 százaié 
kos kamattal együtt kell majd visszatéri- 
leni.

Az ilyinódon elkezdett segifönkció máris 
jótékonyan érvénye-ili hatását a veszprémi 
gazdasági életben.

HSTfŐ! HAHÓ______________

Két diák borzalmas 
turistaszerencsétlensége

Klagenfurt, julius 11.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Vasárnap 

délelőtt két gimnazista diák borzalmas tu- 
ristaszerencsétlenségét fedezték fel a Kara- 
wanken hegyvidéken. Kiiehs és Rathgeb 
gimnazista fiuk még szerdán nagy hegymá
szó túrára Indultak. Csütörtökön megmász
tak a jól biztosított, úgynevezett Koschutt- 
nfpp-lornyot, másnap azonban elhatározták, 
hogy a hatalmas szik’afalat egy egészen 
más, szinte járhatatlan oldalról próbáltak 
legyűrni.

Mikor a két fiú vasárnap reggel sem je
lentkezeti, mcntöepcdiclóval Indullak felku

Érdekes elvi jelentőségű kúriai ítélet:
a felbontott eljegyzésért 
kártérítés jár

Érdekes elvi jelentőségű itél.-let hozott most 
a Kúria 77iéöu«-lanácsa egy kártérítési perben, 
amely a (elbontott jegyesség miatt keletkezeti. 
//. Ilona tisztviselőnő

10.000 pengős kártérítési pert Indított
S. Lajos tisztviselő ellen. Keresetében előadta, 
hogy a tisztviselő hosszabb ideig udvarolt neki, 
eljegyezte öl, majd minden alapos ok nélkül 

felbontotta az eljegyzést.
Ebből származott a leánynak 10.000 pengős 
kára, mert a házasság reményében állását ott
hagyta. állandóan utazgatott vőlegénye külön
böző ügyeiben és többször pengőt fektetett bele 
lakberendezési tárgyakba.

A beperelt vőlegény tagadta a leány állításait 
t s alaptalannak mondotta a követelését.

Az alsóíoku bíróságok ellentétes Ítéletei után 
a Kúria 4000 pengő kártérítési ítélt meg u 

cserbenhagyott menyasszonynak

A koldus — milliárdos Bősei 
bukásának rejtélye, 
amelynek titkát most keresi a bíróság

Bécs, julius.
f.t Hétfői Napló tudósítójától.) Az. utóbbi 

évek egyik legnagyobb hitelezési csalásának 
bírósági tárgyalása tartja izgalomban az 
osztrák főváros felső tízezrét Tizenegy hó
napig tartó vizsgálati fogság után most 
állt bírál elé Bécsben Hősei Zslgmond, nz. 
inflációs idők legendáshírű bankárja, aki va
lamikor Ausztria egyik leggazdagabb embere 
volt. Bőseit hitelezési csalással, csalárd bukás 
és hamis tanuzásra való fellniitással vádolja 
az ügyészség s az. óriási érdeklődéssel várt 
per rendkívül bonyolult voltára jellemző, hogy

ii porlratok nyclesz.ázötvvn oldal terjedel
műek es a vizsgálat több mint tizenegy 

hónapot vett Igénybe.
A Bősei ügy törvényszéki tárgyalásáról több 

tudósítást közöllek inár a lapok, azonban sehol 
sem jeleni meg beszámoló a párját ritkító csa
lási botrány tényállásáról. A hitelezési csalás 
és csalárd bukás vádjának lényegi- a következő: 
Bősei annakidején a Postatakarékpénztárral le
bonyolított tranzakció után

175 millió seliilllngi’el maradt adósa nz oszt
rák útiamnak, mely összeg hc.yetl 611 mil

lió Rchillingben egyezett ai
és ezt a hatvan milliót több évi részletben ki 
is fizette. Az egyezkedés egy választóit bróság 
elölt történt, ahol Bősei kijelentette, hogy 
inegváltoi'itl anyagi Viszonyúi nagyobb telje
sítőié nyt nem engednek meg. A vád szerint vi
szont ii nyomoxó hatóságok évekig figyelve n 
bankár üzleteit, arra a megállapításra jutottak, 
hogy Bősei az egyezkedési tárgyaláson va
gyona jelentős részét eltitkolta éspedig oly- 
mé dón, hegy

óriást összegeket csempészett ki külföldre, 
becsi házalt es Ingatlanait pedig fiktív té

telekkel terhelte meg.

Strohmann vagy hitelező
Igy például a Bősei tulajdonát képező Bécs 

legnagyobb szőnyegházai. az Oramti és Sebein 
vegek, szanálásra szorulván, többmilliós köl
csönt vettek lel egy Josua Albert nevű ismeri 
svájci pénzembertől aki eszerint' mint hitelező 
sz.i-iepel a cégek üzleti könyveiben, holott a 
vád szerint, amelynek természetesen a tárgya- 
lálon be kell bizonyulnia. Josua ebben uz 
esetben Hősei strohmannja volt és uz. ő 
Svájcba csempészeit pénze! bocsátotta ilyen 
burkolt módon II tci ti cégek rendelkezésére. 
Bősei bécsi búzáira és Ingatlanaira ugyancsak 
Josua. valailllrt több más svájci vállalat kö
vetelései vannak bekebelezve, mely összegek 
azonban >i vád szerint mind Bősei pénzei, aki 
ilyen módon titkolta cl vagyonát, hogy az. ál
laimnál .szemben fennálló tartozását ne kell
jen teljes egészében kitlrleni Megjegyzendő, 
hogy lenti példák csak lecgyszerüsilései a 
vadnak. am< tv olyan bonyolult pénzügyi 
ir.inrakclokkiil foglalkozik, hogv nz.ck ismer 
telese rövid iíjsógcikkbcn lehetetlen.

ÖMcl a tizenegy hónapig tartó vizsgálati 
fog’ág alatt a vád egv Dudát s?m volt haj
landó elismerni de egves tclelekic vonatkozó
lag fizetési kötelezette gei vállalt. Így például 

tatásukra. Vasárnap délben a sziklafal lá
bánál

halálra zúzva meg Is találták Kuehst 
és nem sokkal később messzelátóval felfe
dezték a sziklafalon Rathgebet, aki 

kétségbeesett helyzetben, félig elak'ltan 
kapaszkodott egy keskeny párkányba.
A mcniőexpedició megpróbálta megköze

líteni a szerencsétlen diákot, azonban eddig 
még nem sikerült kimenteni kétségbeejtő 
helyzetéből. Attól tartanak, hogy az egész 
napon és egész éjszakán át tarló kapaszko
dástól kifárad és mielőtt elérhetnék, a 
mélységbe zuhan.

és ítéletéhez a következő érdekes indokolást 
(űzte:

— Az a jegyes, aki az eljegyzéstől alapos 
ok nélkül visszalép, köteles megtéríteni 
Jegyespárjának azokat a kiadásait, amelye
ket a kötendő házasság reményében fizetett 

ki.
Az eljegyzésben nyilvánul meg ugyanis a férfi
nek és nőnek az az egyező és kölcsönös aka
rata, hogy egymással házasságot fognak kötni 
s igy az. eljegyzés után merülhetnek fel olyan 
kiadások, amelyeket a kötendő házasság oká
ból tett kiadásnak lehet elfogadni.

Az. Ítélet indokolása kifejti, hogy a cserben
hagyott menyasszony igazolta a bíróság elöli, 
hegy valóban kiadásai voltak, mig a vőlegény 
nem tudta elfogadhatóan igazolni, hogy miért 

'bontotta fel az eljegyzést. Ezek után Ítélte meg 
a Kúria a menyasszony kiadásait 4000 pengő 
erejéig.

beavatott helyeken úgy tudják, hogy Bősei a 
börtönből 500.000 schilling kifizetése felett disz
ponált egy ilyen említett tétel fedezésére.

Letartóztatják a bankár 
fivérét is

Pár hónappal ezelőtt óriási feltűnést kellett 
Bécsben, hogy letartóztatták a bankár egyik 
fivéréi, Hősei Róbertét, aki összeköttetést tar
tott fenn a Landesgericht börtönében rabos
kodó testvérével s a tőle kapott utasítások ér
telmében egyes külföldi tanukat befolyásolni 
igyekezett.

Kiderüli ugyanis, hogy
a sokszoros milliomos bankár levelet csem

pészett ki a börtönből,
amelyet Bősei Róberlhez juttatott, aki ezek 
értelmében összeköttetésbe lépett több Svájc
ban élő tanúval. Hősei Róbert testvére üzene
teit Braunból — ahová emiatt utazott — tele
fonon továbbította Zürichbe, nem tudva, hogy 
mór figyelik és beszélgetéseit a nyomozó ható
tágok cenzúrázzák. Bősei Róbert ügyét elkülö
nítve nemrég tárgyalták. Bősei Zsigmond ellen 
pedig emiatt hamis taliuzásra való felhajtá
sért kibővült a vád.

A Napoleon-diadém 
kisibolása

Külön érdekessége lesz ennek a pernek a 
Napoleon-diadém története. Ezt n kétmillió 
scliillingrc becsült történelmi értékű ékszert va
lamikor Napóleon ajándékozta sógornőjének, 
llorlensia főhercegnőnek. Ezért nevezik Hor- 
tensia-diadóuiiiek és a llabsburg-család ék
szergyűjteményének egyik legértékesebb da
rabja. A Hortensia-diadém utoljára Blanka 
főhercegnőnek, Lipót Szalvűtor főherceg fele
ségének volt a tulajdona. A főhercegi család 
az összeomláskor Spanyolországba menekült, 
az ékszert Bécsben hagyták elrejtve, majd ké
sőbb egv megbízottjukat. Corvin Ottó kapi
tányt hatalmazták fel. hogy azt Spanyolor
szágba hozza vagy Ausztriában kölcsönt ve
gyen fel rá. Corvin egymillió koronáért a bécsi 
Dorolheumbíin elzálogosította a diadémet, a 
pénzt azonban nem juttatta cl a főhercegi 
párhoz. A Dorotheumban egy különös és a 
szokásos formákat mellőző árverésen, amelyen 
csak az állami zálogház Igazgatója, Hulláma 
tanácsos és Meindl főbecsüs. valamint Bősei 
igv megbízottja volt jelen — utóbbi a diadó- 
mot megvásárolta. Bősei

a kétmilliós Hnrtensla-dladctuet később 
Svájcba slbolta

és azóta egv ottani bank safejéhen tartja, a 
rejtekhelyét azonban nem hajlandó megne
vezni

A mostani tárgyaláson tisztázni óhajtják, 
hogy hol von a diádéin, amelyre nz osztrák 
:dlam jogot tnrl azon a elmen, mert Bősei el
titkolt vagyonának egy részét képezi és mert 
az osztrák műkincsek védelméről szóló tör
vény értelmében azt az országból kicsempészni 
nem lett volna szabad.

A. L.

Budapest, 1037 julius 12,

A Hétfői Napló
uj keresztrejtvényversenyo 
Érdekes, mulatságos, 
tanulságos, újszerű!

Főnyeremény
200 pengő készpénz

500 rendkívül értékes dij!
Diákok^ akiknek kötelező olvasmányok 

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

Itt a Hétfői Napló uj rejt- 
vényversenye, 

amely segít gondjaitokon. Minden kereszt
rejtvényben megkapjátok egy-egy híres mii 
dióhéj-tartalmát, egy mondutban. Rövid, 
humoros és mégis jellemző ez a dióhéj! 
Azonkívül minden rejtvényben olt van a 
mű elme is. 1*1.  Színes gentleman bokros 
érdemeiért fehér urilányt kap feleségül, 
kit megfojt. — Othcllo!

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 ki a 
helyes megfejtők közt.

A kcresztrejlvényvcrseny, amelyet múlt
beli (julius 5-ikl) számunkban kezdtük 
meg,

kilenc hétig tart, 
minden héten egy keresztrejtvény jelenik 
meg. Mind a kilenc rejtvény megfejtése 
egyszerre küldendő be, az utolsó rejt
vény megfejtése után, legkésőbb szepl. 
9-ig. Megfejtésül minden rejtvényből a dió
héj-tartalmat és ennek ugyancsak abban a 
rejtvényben található elmét kell bekül
deni. ' Minden pályázó írja meg nevét és 
pontos elmét és mellékeljen

9 darab telsz ésszerinli 
számból kivett „Dióhéj

szelvény t“.
(Lásd a második oldalon!) Céltalan a Dió
héj-pályázatokat helenkint beküldeni, mert 
azok a pályázatban ug.v sem vesznek részt. 
A megfejtéseket a Hétfői Napló szerkesz
tőségének (Erzsébet körút 28.) kell cí
mezni. A borítékra kérjük feltűnően ráírni: 
Dióhéj.

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

Első dij: 200 pengő kész
pénzben!

Második dij: egy kitűnő gramofon, le
mezekkel.

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

-TW ■» iT..

Báró Lukachich
Géza nyilatkozata

Az 1914. évi XIV. törvénycikk 20. §-ára 
hivatkozva, tisztelettel kérem a következő 
helyreigazító nyilatkozatom közléséi: „A 
..Hétfői Napló" 1937. junius 28 án megje
leni számának 2. oldalán „Báró Lukachich 
Leza ny. altábornagy nyilatkozata ii nyug
díjas katonatisztek sérelmeiről" citnü köz
leményében a lap munkatársával Veszprém
ben — a Nyukosz főcsoportjának gyűlését 
megelőzően folytatott beszélgetésem során 
az általam mondottak közül két dolgot —- 
bár jóhiszemű tévedésből eredően — hamis 
színben tüntetett fel éspedig: 1. Valótlan, 
hogy ezt mondottam volna: „Ma egy aktív 
százados háromszor qkk.ora fizetést kap, 
mint a nyugdíjas rangbtilf bajtársa". Való az, 
hogy: fentieket nem mondottam, de nem is 
mondhattam volna, mert a tényleges szol
gálatban álló százados havidija — a fize
tési fokozatok szerint — 194 pengőtől 232 
pengőig terjed, a nyugálloináiiyu százados 
havi nyugdija pedig 170.08 és 217.00 pengő 
közölt mozog. 2. Valótlan, hogy ezt mon
dottam volna: „ . . . még néhány esztendő
vel ezelőtt egy nős, háromgyermekes köz
legény magasabb zsoldot kapott, mint egv 
nyugállományú százados". Való az, hogy 
ezt mondottam: „ . . . 10^0'21. években -- 
a nyugellátásban állók életszínvonalának 
mélypontján — egy nős, háromgyermekes 
közlegény magasabb zsoldot kapott, mint 
egy nyugállományú százados özvegye, t:in- 
tén három gyermekkel ",
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Artistának Készüli 
-négy helyen he
vetett el betörést

A Fenyves Áruházban pár nappal ezelőtt 
betörés történt.

A detektívek megállapították, hogy a be
törő valósággal

artistaügycsséggd hatolt be az 
áruáhzba;

a Török Pál-utcai fronton felmászott a por
tálon lévő napcllcnzőro, majd onnan tovább, 
folytatta útját és az egyik emeleti ablak be
nyomása után jutott be a helyiségbe. A be
törő kézrekeritésére indult nyomozás rövi
desen eredményre is vezetett. Kiderült, hogy 
a betörést Wallcnhofíer Jenő 20 éves újság
árus követte el, aki bejáratos volt az áru
házba, ismerte a helyi viszonyokat és mint 
igen ügyes tornász, artistának készült. 
Társa is volt a betörésnél, egy fiatalkorú 
tanonc, aki jelenleg szökésben van és aki 
az utcán állt őrt, mialatt Wallenhoffer az 
áruházban dolgozott és

neki dobta le az ellopott árukat.
Ugyancsak ők köveitek cl betörést a 
Sroncty-ulca 38. szám alatti ka’.apüzletbcn, 
azonkívül a Vilmos császár-utón a Falus 
Pál cégnél és az /sturín-ulon egy divatáru
üzletben. ______
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Újabb „politikai össze
köttetésekkel" dolgozó 
állásszerzöt leplezett le 

a rendőrség
Gauzer Sándor Thőköly-ut 117. alatt lakó 

export- és imporlkereskedő Hámory József 
és Bátkay Lajos állásnélküli magántiszlvise- 
lököl fejenként 1250 pengőt veit át azzal, 
hogy

politikai összeköttetései révén kitűnő ál
láshoz juttatja őket.

Az állásból nem lett semmi, a pénzt nem 
kapták vissza és amikor tijból keresték 
Gauzert a T/iőA-ö/y-uti házban, már nem ta
lálták.

Kiderült, hogy Nyitray István néven sze
repel és a közelben vett ki lakást. Közben 
még tizenöt feljelentés érkezett ellene kü
lönböző rímeken a főkapitányságra. Csalás 
és sikkasztás címén helyeztek letartózda- 
tusba.

jbit ------------

Országos mozgalom indult 
a weekend-záróra 
bevezetéséért

Érdekes mozgalmat indított a Bútorkeres
kedők és Rokonszakmák Országos Egyesü
lete: arra kéri a kereskedelemügyi és ipar 
ügyi minisztert, hogy

a weekend-zárórát mielőbb vezesse he 
az egész országban.

Az egyesület rendkívüli közgyűlést tar
tott dr. Nagy Imre clnöklésével. A közgyű
lésen Llngel Károly butorgyáros, Nagy An
tal felsőházi tag és mások felszólalása után 
elhatározták, hogy a mcekend-záróra beve
zetését kívánják s országos mozgalmat in
dítanak, hogy

szombat léinlán két órakor minden ke
reskedő és iparos üzletéi zárja be.

Kívánságukat memorandumban foglalva, a 
kereskedelmi és iparügyi miniszter elé ter
jesztették s a kereskedelmi kamarákat, va
lamint a kereskedelmi érdekképviseleteket 
felhívták, hogy a mozgalomhoz csatlakoz
zanak.

Szakértő betörők 
garázdálkodása 
Klagenfurtban

Vasárnap délben a klagenfurti rendőr
igazgatóság rádiogram utján arról értesítette 

budapesti főkappitányságot, hogy szom
baton a délutáni órákban vagy az éjszaka 
folyamán ismeretlen lettesek

behatoltak az ottani Országos Múzeum
ba és onnan nagymennyiségű történelmi 

értékű tárgyakat vittek el. 
A betörők ezüst és aranynernüeken kívül 
fégi olasz festők képeit is elvitték. L'gylát- 
szik, a betörők

szakértők
lehettek, mert a kevésbé értékes tárgyakat 
nem bántolták. Gumikesztyűvel dolgozlak 

igy ujjlenyomat nem maradt utánuk. 
A kár igen jelentős ősszeget tehet ki. a 

pontos kárlistát azonban csak hétfőn dél
előtt, a leltározás során tudják megállapí
tani. a betörőket Magyarországon is ke
resik.

Egymásbarohant
kát fürdSvanat:
10 halott. 31 sebesült

Páris, julius 11.
fA Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Egy normandiai fürdővonatot 
szombaton este súlyos szerencsétlenség ért. 
A katasztrófának

Hz halálos áldozata és több mint har
minc súlyos sebesültje 

van.
Le Mans állomásról egy gyorsovonat in

dult el Caen irányában, hogy a normandiai 
divatos fürdőhelyekre kirándulókat vigyen. 
A gyorsvonatok ezen az útszakaszon több 
mint 110 kilométeres sebességgel szágul
danak. Ez a gyorsvonat ilyen sebességgel 

robogott bele egy személyvonatba, 
amely Le Mans pályaudvara elölt a ■Unó
kén vesztegelt. A személyvonaton is kirán
dulók voltak. A gyorsvonat vezetője elnézte

A Gellért-Hullámfürdő kártérítést 
fizetett, mert egy uriasszony elesett 

a vizes kőpadlón
Érdekes kártérítési per kerül most a bu

dapesti központi járásbíróság elé. Ellinger 
Artúr pesti kereskedő felesége a főváros 
ellen indított pert dr. Adlcr Gyula ügyvéd 
utján. Ellingernc keresetében előadta, hogy

a Gcllért hullámfürdőben a síkos kőpad
lón megcsúszott és súlyos balesetet szen

vedeti.
Ezért arra kérte a biróságol, hogy ezer 
pengő kártérítés megfizetésére kötelezze a 
fővárost, mert a kellő gondosságot clmu- 

' lasztotta s igy történt a baleset.
Dr. Cseh júrásbiró előtt a főváros azzal 

védekezett, hogy mulasztás nem terheli s
Elllngerné vigyázatlansága okozta a 

balesetet.
A járásbíróság lefolytatta a bizonyítási 

eljárást, majd közhenszóló Ítéletet hozott, 
amelyben
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Újabb letartóztatások 
és szenzációs leleplezések

a veszprémi monstre- 
panama ügyében
A kár eddig 60.000 pengő

Veszprém, julius 11.
(A Hétfői Napló tudósítóidnak jelentése,; 

A Hétfői Napló már előző számaiban be
számolt arról, hogy a veszprémi menhelv- 
nél leleplezett nagyarányú sikkasztás és en
nek a panamának mellékágai milyen mér
tékben felkavarták ennek a nyugodalmas 
kisvárosnak békéjét. A legnagyobb créllycl 
folyik a nyomozás, amely

nap-nap után újabb és újabb mellék
ágait fedezi fel a bünraelekménysoro- 

zatnak.
Most derül csak ki. hogv a veszprémi 

gyermekmenely különös péuzkiihlenu nvei
nek ügyében már februárban érkezett egy 
névtelen feljelentés az ellen az iparos ellen, 
aki a gyermektartás cimén küldött pénze
ket másnap beszedte a címzettektől és visz- 
szavillc a menhely gondnokának. Annak
idején nem vezetett eredményre a nyomo
zás, de most megállapította a rendőrség, 
hogy Géczy János villanyszerelő gyanúsít
ható azzal, hogy

ő szedte össze az Illetéktelenül postán 
kiküldött összegeket

és ő vitte vissza ezeket a pénzeket. A gyanú 
szerint megosztozott a gondnokkal az igv 
beszedett összegeken. Amint a rendőrségnek 
tudomására jutottak ezek az üzelmek,

Géczy János vlllanszcrelőt azonnal le
tartóztatták,

Géczyn kívül a letartóztatottak száma 
még eggyel szaporodott: a legújabb letar
tóztatott Veszprémi Erzsébet védőnő, aki
ről kiderült, hogv ugyancsak szerepe van a 
sikkasztásokban. Előállították a rendőr

" M < kihallgatták, majd letartóztatták.
Vciiprfmt Erzsébet n letnrtóstatú.ii végzóz I intakt emberek a colpontjai.

a tilosra állított szemafort és ennek tud
ható be, hogy a mozdony teljes sebesség
gel belerohant a személyvonatba.

A hatalmas mozdony beleiuródolt a 
személyvonat poggyászkocsijába és 
szétzúzta az utáua kos étkező két ko

csit.
Csodálatosképpen a gyorsvonat egyetlen 
utasa sem sebesült meg, mert a hatalmas 
mozdony felfogta az ülődés ezejét. ezzel 
ízemben a személyvonat utasai közül 

tíz szörnyethalt és harmincegy utast 
súlyos állapotban szállítottuk kór

házba.
A gyorsvonat mozdonyvezetőjét letartóz
tatták és gondatlanságból okozott ember
ölés cimén megindították ellene a bűnvádi 
eljárást.

a Gellért hullámfürdő kártérítési köte
lezettségét megállapította.

Kimondotta a bíróság, hogy n síkos, vizes 
köpalón való közlekedés veszélyes, a für- 
dözők itt megcsúszhatnak és a főváros gon
datlanságot követelt el, amikor nem tett 
szőnyeget a kőpadlóra, hogy a balesetet meg
akadályozza.

A közhenszóló Ítélet alapján került volna 
a sor arra, hogy a kártérítés összegszerűsé
gét megállapítsák. Ekkor azonban fordulat 
történt a pereskedésben. A főváros ügyes
ségi tárgyalásokat kezdett Ellinger Áruimé
val,

követelésének felét kifizették neki és 24 
órával az ügyesség után pedig gumi
szőnyegek fedték már a Gellert hullám

fürdő síkos, vizes köpndlójút, 
ahol Ellinger Arlurné elcsúszott és balese
tet szenvedi!.

ellen fellebbezést jelentett be és a vizsgáló
bíró el is rendelte szabadlábra helyezését. 
Ez ellen a végzés ellen azonban uz ügyész 
fellebbezett.

Különösen rendkívüli módon izgalomban 
tartja Veszprém városát dr. Cságoly Sándor 
igazgatófőorvos szabadságolása, amit a 
Hétfői Napló már jelentett. Dr. Cságoly két 
év óta vezeti a menhely ügyeit és keinény- 
kezü, energikus ember hírében állott. Dr. 
Cságoly főorvost egyelőre hat bélre szabad
ságolták, de most már bizonyosnak látszik, 
hogy

többé nem kerül vissza a mén helyre, 
miután az utódja már el is foglalta he

lyét
és most vizsgálja az elmúlt rezsim 
kodása által okoztt károkat.

Vasárnapra állapitolta meg a 
nyomozás, hogy

az eddig leleplezett panamúzúsok
okozott kár már mintegy hatvanezer 

pengőt tesz ki.
A menhelynél elkövetett sikkasztások az. 

egész várost foglalkoztatják és izgalomban 
tartják, annál is inkább, mert közismert 
személyekről van szó. A nyomozási meg
nehezíti az a körülmény, hogy a kisváros
ban mindenki ismeri egymást és igy, ha 
nem is történik indiszkréció, a gyanúsítot
tak akkor is túlságos korán tudomást sze
reznek a vizsgálat állásáról. Ez a körül
mény rendkívüli módon hozzájárul ahhoz,

gazdal- 

rendőri

által 

hogy
feszült atmoszféra uralkodik egész 

Veszprémben, 
nz emberek egymást gyanusitgatják és 
állandóan újabb és újabb pletykák kelet
keznek, amelyeknek nem ritkán teljesen

Ríoharendelés ft tnrdfilcaxjratósáií 
szálludSihan :

Károly-körút 8/a
Tol.: 145-208. ISO 654______

— gyógyfürdők, 
magasi.'ái gyogyhsjyek _

utján nyújt íelv.fátjositási;
Vízum, utazás, szálloda, valutaigénylés

csehszlovák hivatalos 
fürdő- és Idcgcn'orgahiii Információs 
iroda, V., Józsof-lér 8. Tol. 384-258 
és 183-52(1

Erősen foglalkoztatja a monstre sikkasz
tási ügy a városi iparosokat is. Nemrég tar
totta alakuló közgyűlését a veszprémi és 
környékbeli iparosok egyesített testülele és 
az újonnan megválasztott vezetőséghez 
máris panaszok érkeztek. A veszprémi ipa
rosság egy része ugyanis azt kívánja, hogy 

mondjanak le azok a vezetőségi tagok, 
akiknek a inenhelysikkasztúsi ügyben —• 
egyesek gyanúja szerint — szerepük volt.

Városszerte nagy felháborodást kellett az 
a körülmény, hogv a sikkasztási ügyben 
kompromittált egyik iparos jelenleg is dol
gozik a menhelynél, sőt

a panama kipattanása után is meg
kapott egy közmunkát.

Az iparosok azt kívánják, hogy a gyanú
sítottakat zárják ki azonnal mindenféle 
közmunkából, legalább is addig, amíg a 
bíróság nem tisztázza szerepüket.

Suttogások folynak a veszprémi városi 
kórház körül is. Arról beszélnek, hogy a 
kórház egyik alkalmazottja meg nem enge
dett eszközökkel kényszerilett egyeseket 
arra, hogy

elhunyt hozzátartozóikat az általa meg
nevezett temetkezési vállalattal temet- 

tcssék cl.
A kórház igazgatósága, amint tudomást 

szerzett a szállongó hírekről, azonnal elbo
csát alfa a gyanúba vett alkalmazottat.

Különösen azért szomorú, hogy n pana
mák ennyire felizgatták a várost, mert 
Veszprémben mindig béke és nyugalom 
volt, itt még heves politikai harcok sóin 
folytak és a városban a nyilaskeresztesek 
minden próbálkozása is csúfosan megbukott,

Dormándy Ede.

MA:
kettős közlekedési premier 

lesz Budapesten
Ma, hétfőn reggel bizonyos mértékben 

megváltozik a budapesti utcák rendje és ez
zel együtt a főváros képe is: két közlekedési 
újítást vezetnek be. Az egyik ezek közül, 
hogy

átadják a forgalomnak a Margit-Idd ki
szélesített úttestét.

Vasárnapra virradó éjjel már befejeződött a 
budai oldalon a sínek középre helyezése is 
és ezzel a Ilid felének kiszélesített útteste 
teljesen elkészült. Ezzel egyidejűleg hétfőn 
már a Ilid pesti részén is átudják a forga
lomnak a kiszélesített úttestet. A hídnak 
ezen a felén azonban még hátra van az út
test újraburkolása.

A másik pesti premier ma az lesz, hogy 
életbelép az utcai rögtönbiráskodús.

Lejárt a négynapos türelmi idő, amelyen a 
rendőrök még figyelmeztették és oktatták a 
közönségei, hogy tartsa be a közlekedési 
szabályokat, nem menjen át keresztbe az 
úttesten és respektálja a közlekedési rend
őrök és közlekedési lámpák „tilos '-jclzését. 
A mai naptól fogva nincs több figyelmezte
tés: aki a közlekedési szabályok ellen vét, 
azt

a helyszínen 5—10 pengő pénzbírsággal 
sújtják. Annyira szigorúan veszik ezt a ren
deletét, hogv bírságot szabnak ki már arra 
is. aki a közlekedési rendőr vagy a lámpa 
„tilos"-jelzése esetén lelép a gyalogjáróról.

— Már szerdán, folyó hó 14-én folytatják a
m. kir. osztálysersjóték búzását. A megújítási 
összeg: ’/• — 3.50. ’/< — 7, ~ IL ’/i 28
pengő és a megállapított 30 fillér költség
átalány a /ui.’ós dóit megfizetendő, különben 
n nyereményigény és minden jog elvéit. A 
fizetés legcélszerűbb a küldött postabeíizclcii 
lapon.

— Az átkelést Járat szünetelése a motorcsónak- 
verseny alatt. A MFTR Igazgatósága közli, 
hegy július 12-én. hétfőn a mótorcsónak- 
versenyek iJőtarlama aluli 16 órától 19 óráig 
n Marpithídfő pesti oldal és Alsó-Margilszig.it 
pesti oldal állomások közölt a csavargőzös- 
átkelés szünetel, n pünkösdfürdői járatban 
pedig a csnvargőzösök Margitsziget pesti ol
dal állomást nem érintik.

Margilszig.it


SZÍNHÁZ
Színházi hét

EGY SZÍNÉSZ, AKI NEM TUD KÁR 
TYÁZNI. Mulatságos zavarral kezdődött 
szombaton az uj Holtai Jenő-filmnek, a 
111-csnek felvitelei. Az első díszlet egy 
kárt vaszohában játszódik le, ahol a film 
főszereplője, Jávor Pál mérkőzik Selfridge- 
vel, Törzs Jenővel. A díszletben természete
sen < lelliii kártyaasztalt, a kártyákat tarló, 
úgynevezett „koporsót**  állítottak be. nem 
hiányozlak a krupiék, a kibicek sem, akik 
azután elcsodálkozva látták, bogv amikor 
Jávor Pálnak a bakkszabalyok szerint kel
lene játszania, a kitűnő színész össze-vissza- 
dobálja a Iáitokul. Szégyenkezve ismerte be 
Jávor Pál, hogy fogalma sincs a kártyához, 
mire a rendezőnek és Rajnay (iábornak 
kellett a meglehetősen drága (hiszen az idő 
ilt nagyon nagy pénzt jelent) kúrtyaleckét 
adni Jávor Pálnak. E lecke árát azonban a 
szokástól elférőleg, nem a játékos, hanem 
a filmproducer fizette meg.

♦
MÁSHOL AZONBAN BEHOZTA ezt a 

veszteségei a 111-cs producere, aki szombat 
délelőtt még nem tudta, hogy ki lesz Lázár 
Mária mellett a film második női főszerep
lője. I\é| színésznő volt kontemplálva, egyik 
a nemrégiben feltűnt, nagyon tehetséges, 
tiatal drámai színésznő, a másik pedig egy 
Amerikái járt, fiatal, szőke színésznő, akit 
a Szent Péter esernyője című filmben már 
láthattunk. A producer, a rendező az első
nek cinlilclt színésznő mellett szavazol!, 
viszont a film Írója a másik mellett foglalt 
állast. Miután az ellentéteket sokáig nem 
tudták megoldani, n producer ügyes fogás
hoz folyamodóit: félgázsit ajánlóit fel a 
szőke „amerikai" színésznőnek, talán azzal a 
titkos szándékkal, hogy ezt nem fogadja el. 
mire a másikkal lehet játszatni a szerepel. 
De amilyen a producerek „szerencséje", a 
fiatal, szőke színésznő beérte a félgázsival 
és igy kénytelenek voltak neki adni a sze
repet.

♦
ROIIRY GRAY, az Ismert kitűnő láncosszí- 

nész, aki Bukarestben a Teatrul Carabus ha- 
tnlinns nyári rcvüjél rendezte, megérkezett, 
inért rövidesen be kell tanítania a táncokul a 
5.7 a szerelem javára ciiuü film főszcrepclői- 
nek. A filmben különben jelentős szerepet is 
játszik.

*
BÉKÉSSY MAGDA, kitűnő, fiatal szí

nésznő, aki különben egy rendőrkapitány 
leánya, aláírta élele első színházi szerződé
sét. a miskolci szinház szubrctlprimadon- 
nája lelt,

★

AZ EGYIK NY Alti OPERETT próbája alatt 
történt. Az. operettben szerepet kapott egy 
fiatal hölgy, nevezzük Macának, aki se nem 
szép, se nem tehetsege*,  csak éppen, bogv 
mindig jelen van. Az operettet rendező szerző 
a ii.i/i főpróbán elkeseredve igy kiállóit fel-.

—- Meg se kezdtük n próbát, máris három 
bajt találtam. Az egvik, hogy nincs itt a zene
kar, a másik, hogy a főszereplő spicces, a bar 
Hindik, hogy itt van a Maca.

♦
ILYET SE HALLOTTUNK régen, az. 

egyik pesti színész, aki azelőtt Amerikában 
járt, amerikai öllettel leple meg kollégáit, 
barátait és ismerőseit. Körleveleket küld 
szél, amelyekben egv kis házra gyűjt saját
maga számára Surányban. Gratulálunk az 
ötlethez.

*
SOMLÓ ISTVÁN, a Vígszínház kitűnő mű

vésze, akit lavalvi hosszabb betegsége akadá
lyozott meg abban, bogv hollywoodi szerződé
sének eleget téve, elutazzon, most megkapta 
Pesten az első lilinfőszercpét. az „l’rilány szo
bát keres" < imii filmben játssza a válóperes 
ügyvéd-férj nlakjnt. A pesti válóperes hölgyek 
ugyancsak csodálkozni fognak, mert Somló 
István a legismertebb válópere*  ügyvéd maszk
jában jelenik meg a filmfclvevőgcp előtt.

★

FURCSA LOVAGIAS ÜGY támadt szóm 
bat este a ..Körözött Liplhói" vendéglői 
premierje alkalmával. Az étterem egyik 
törzsvendége sehogv.se akarta elhinni, hogy 
itt mától kezdve nemcsak vacsorái, hanem 
s/inicloatlásl is kap. erősen méltatlanko- 
dőlt, bogv nem ülhetett n szokott helyére, 
miié a színházi vállalkozás egyik vezető 
tagja csendre intette. Az illető, aki ügyiül- 
szik, kevés érzékkel viseltetett az uj műfaj 
iráni, erre még hangosabb lelt. A végén a 
venaég és a színházi ember névjegyei cse
réllek. Vasárnap már a segédek tárgyalnak. 
Kés- cs villahegyig menő párbajt vívnak.

★
EDDIG A NDK légi öl jobb eljátszották azt a 

zené*,,  amit a férfiak írlak Ez vonatkozott 
legalább is az operairodalomra. A bécsi Iliidé 
Ftrlcl, aki szé|» sikereket ért cl a női szimfó- 
nikus zenekar karmesteri pulpitusán, változ
tatni akar ezen a renden és nagy lelkesedéssel 
dolgozik „Raja' cöihí operáján, ainclv iránt 
az egvik legnagyobb svájci operabál már ér
deklődik. Az opera szövette. amelyet szintén 
Hildc bírtel irt, a háborút lőtli Oroszországról 
szól.

•
AMI AZ l J.S -,t.iRÓ-NA1*  mgolparki l-v*z .- 

mólói, búi kimaradt: óriási sikere volt u sza- 
I ;idt rí színpadon Hajmásig Ilonának, Falus 
I dilié.k ex Lénával A ' h .nak, az Opcrabiz 
kiváló baritonistájának.

CSODÁLKOZVA DÖRZSÖLHETTE SZE
MET e héten a jámbor újságolvasó, 
akinek idegeiben remeg a francia-angol 
contra német-olasz konfliktus, aki talán 
méla szomorúsággal gondol a technika 
csodálatosan hőslelkü úttörőiének, Amelie 
J'.arhurtnak eltűnésére, vagy éppen remegve 
várta a szombatra beígért termésjelentést: 
vájjon lesz-e mit ennünk a télen? — ami
kor ama falrengctő és minden niás ese
ményt eltörpítő kérdésben kapott véleményt 
pro és contra: vájjon 1938 augusztus 1-je 
után Lédcrcréké lesz-e a Fórum-mozi, 
avagy sem. E sorok szerény írója volt bá
tor annakidején napvilágra hozni azt a 
lényt, hogy G e r ő István, a Mozgógépipari 
R. T. név alatt létesült filmtröszt vezér
igazgatója mindenesetre elismerésreméltó 
üzleti trükkel bérbevette azt a házat, amely
ben a Fórum-mozi létezik, nyilván azzal a 
célzattal, hogy a Fórum-mozi jelenleg, bér
lőit, a Léderer-családot kitcssékelje vagy 
magasabb bérfizetésre szorítsa. Ez az üz
leti harc azután dum-dum lövedéket gue- 
rilla-üt kőzetekké fajult cl. Nyilatkozat
záport kaptunk jobbról is, balról is. Mig 
Geröék lojálisán hangoztatták, hogy Lcde- 
reréket jogaikban háborítani nem óhajt
ják, csak mint főbérlők többé nem adják 
olyan nevetségesen alacsony áron a helyi
séget bérbe, mint ahogy ezt Lédcrerék 
most birtokolják, addig Lédcrerék pereket 
indít attak, nyílttéri óvásokat emellek Ge
röék szimpla üzleti gcsztiója ellen. Az 
egyik perüket már elsőfokon el is vesztet
ték ,az „óvás" viszont falrühányt borsó
nak bizonyult, miután — mint értesülünk 
— eddig már hat nagyon komoly 
ajánlat érkezett a Mozgóképipari 
R. T.-hoz, köztük egy nagybanké is, amely 
pedig eddig óvatos és szolid üzletvezetésé
vel messze elkerülte a szórakoztatási üze
meket és ipart. Miután Lédcrerék óvásuk
ban már eleve kijelentették, hogy a bérleti 
ajánlattevők „jóhiszemüek" nem lehetnek, 
most már az ajánlattevőkön lesz a sor, 
hogy Lédcrerék magas ítéletét kellő formá
ban és créllyel megcáfolják.

AZ EGÉSZ ÜGY, amely eddig üzleti harc 
keretébe tartozott, abban a pillanatban 
túlnőtt igazi jelentőségén, amikor egyes 
nyilatkozatok és lapvélemények egyenesen 
a belügyminiszter és a kultuszminiszter 
beavatkozását kérték és ígérték ebben az 
ügyben és ezzel köz fí gyet akarta 1; 
c sí n ál n i abból az egyszerű magán
ügyből, hogy Lédedrcrék továbbra is él
vezni szeretnék a Fórum-mozi tekintélyes 
jövedelmét és hasznát. Ezekből a nyilat
kozatokból még az is kiderült, hogy Lédc- 
reréknek valamilyen „ősi" jogul; van eh
hez a bérlethez. Azt, hogy az egész macska- 
egérharc nem közügy, arra talán fölösle
ges szót pazarolni, ez utóbbira pedig volna 
egy megjegyzésünk: Lédcrerék összesen 
Hz 
léténél;
hogy 
építő 
lettel 
rezte 
Gerö 
dig Gerö István 
azon, hogy a Fórum-mozi felvirágozz< 
nagy áldozatok árán és nagy rizikóval 
szereltette fel ebbe 
hang os gépet. Ha tehát a szerzett jo
gokról beszélünk, akkor ez elsősorban 
Gerőéké, akik sokkal inkább képviselik a 
Fórum-mozi múltját, mint Lédcrerék, akik 
csak a jól menő mozi üzleti hasznát élvez
ték. Ezennel azonban degradáljuk le Le
dér éréket mint közügyet a maga szűk, kis 
üzleti terére, amelyet semmiféle harsoná
val, óvásokkal és perekkel nem lehet köz
üggyé felfújni.

2. Férjhezmegy 
a primadonna

E IIÉTEN RÖPPENT fel n: a: érdeket 
hir, hogy Somogyi Nusi,. aki nemrégiben 
teljes csendben és barát stigban vált cl fér
jétől, gróf Béldy Ferenctöl, menyasszony. 
.4 primadonna, aki most a városligeti nyári 
szinház egyik főszerepében aratja sikereit 
s akinek egészen eredeti egyéni színpadi 
alakitásait olyan ritkán élvezhettük az 
utóbbi időben, most teljesen megválik a 
színpadtól, visszavonul a magánéletbe.

.4 PRIMADONNÁRÓL a pesti közönség, 
— hála a színházi lapok Inlimpistáinak, 
szinte mindent tud. Somogyi .Vasiról azon
ban sohasem elég beszélni — mint színész
nőről. Óráin mondta Molnár Ferenc annak
idején. A legszebb csúnya nő a színpadon. 
Pedig Molnárnál; ebben az esetben nem 
volt Igaza, Somogy. Nusi a magyar szín
padok egyik legérdekesebb, legjobban öl
tözködő, legvonzóbb alakja, akinek derűje, 
humora, jókedve n-m egy operettel men
tett meg és nem egy darabot vitt sikerre.,

meg jegy zésünk:
hónapja birtokosai a Fórum-mozi bér- 

Is ez a bérlet ugy jutott birtokukba. 
Lédcrer Antal dr., aki a Fórum-mozit 
cég ügyésze volt különböző jogügy- 
a mozi részvénytöbbségét megsze- 
magának és a mozi eddigi bérlőjét, 
Istvánt, egyszerűen kitette. Már pc- 

hat-hét évig dolgozott 
................ -k.

moziba az első

. , i """ ■' 11 premierek ii
öonioQpt .Xust, bar színpadon egymás uhui' ségszer Jen megmutatkozott

mint közügy
aratta diadalait, magánéletében nem volt 
ilyen szerencsés. És talán elmúlt házassá
gának köszönhető, hogy a pesti közönség 
sokáig és tartósan nélkülözte legaranyo
sabb mulattalóját.

A VŐLEGÉNY — akinek nevét itt nem 
írjuk le — szintén rendkívül érdekes em
ber. Daliás férfiszépség —, huszártiszt a 
javából, aki mostanában levetette az uni
formist és a polgári pályán kereste és ta
lálta meg boldogulását. .4 szolgálatonkiviiii 
huszártiszt Magyarország egyik legjobb, 
legsikeresebb urlovasa, most minden este 
ott ül a szinház prosceneum páholyában.- 
hogy tapsolhasson i .. 
is meg kell írnunk, hogy lovaglásával Áv/p-B . .............
csolatban számos érdekes ajánlatot kapótf.lnimriportot láttunk a Royal Apollóban 
amelyek közül egyet kedvtelésből fogadott!
el. Annakidején itt készítették Pes/enl IGY EL KÍNA
Guslav Fröhlichnel; egyik filmjét,Beimmel. Soederborn, Swen Hédin egykori 
amelyben a filmszínésznek sokat kelletiH munkatársának ragyogóan izgalmas filmje, 
lovagolnia. Guslav Fröhlich elment e/i/ieí| amelyben a távolkelet fantasztikus életét 
a kitűnő urlovashoz, tanácsokat kért fő/c.0mulatja be. Érdemes megnézni. 
majd miután tanáccsal nem lehet a poripd/u —
megülni, megkérte az urlovast, hogy sc*. qi7-H 
sen rajta a külső felvételeknél. Igy is tör*SQ7prsfprrjKpr  17*  
tént és a közönség, amely nem fufságosíiziB^'-t'Pl'-'1 •' * 
rajongott magáért a filmért, csodálattal? 
adózott Guslav Fröhlich lovastudományá
nak, akadályugratásainak és egyéb bra
vúrjainak, nem tudva aztt, hogy a hátul
ról fotografált színész helyett a gentlcman- 
urlovas ült a nyeregben.

Ebbe a nyeregbe segíti most az urlovas 
a primadonnát, ősszel elhagyják Magyar
országot és miután az akkor már fiatal 
férjet hivatása Ankarába szólítja, fele
sége követni fogja őt a török fővárosba.

■*.  c r,

hogy nagyon jól mulattunk a Metróban a
VÉN BETYÁR

című film előadása alatt. Wallacc Bccry 
egy mihaszna öreg naplopót játszik, aki 
életében még egy dollárt sem adott a csa
ládjának, de aki naplopása közben százezer 
dollár lopott pénzt talál. Miut'n a pénzzel 
nem lúd mihez kezdeni, elhatározza, hogy 
dolgozni fog, hogy valószeriisilse azt, hogy 
neki pénze lehet. Rendkívül sok kedves, 

.uaranyos bonyodalom támad. Kár, hogy a 
menyasszonyának. ArtBtöbbi szereplők olyan gyengék, a jó közepes 

' ■'■fimértékét sem ülik meg. — Nagyon érdekes

3. Színház a vendéglőben

l-'URCSA ÉS ÉRDEKES nyári operettet 
múl alak be egy ligeti vendéglőben, ahol 
ez uttál nem a pincérek, hanem pincérek
nek öltözött színészek fogadták a közön
séget. II a r m a t li Imre irta azt a tréfa
sorozatot, amely ebben a milliöben pom
pásan érvényesült és a közönség, amely az 
első pillanatban gulirozta 
thói“ kitűnő ízét — igen 
hány egészen kitűnő 
S á n d o r Jenő, akinek 
népszerűségre számíthat, 
rett főpincér-bonvivánja 
volt, aki nemcsak a kenyereslányok, 
rászlányok és a kiszolgálószemélyzet kö
rében hódított, hanem nagy elragadtatás
sal tapsolt neki a nőnemű vendégsereg is. 
Teljesen indokoltan, bár kissé túlzott mér
tékben volt jelen állandóan a vendéglő
színház kitűnő tulajdonosa, Sarkad i 
Aladár, a kedves és jó kiszolgálásról vi- 
szint R a f f ay Kyca, a kenyereslány 
primadonna gondoskodott. (Ez a rendkí
vül tehetséges fiatal színésznő jó rendezői 
kezekben rövidesen az első sorba küzdheti 
fel magát.) Alakításban közvetlen utána 
Kelet y László humoros részeg figurája 
következik, aki valósággal felüditette a kö
zönséget. Aranyos volt T ü r k Berta, Bel
iért Marika, Vidor Ferike (akivel a 
premier alatt egy kis toalettmalőr is tör
tént) és nagyszerűen élveztük mint Körö
zött Lipthóit, S z i k I a y Józsefet, Harmatit 
Imre a pesti színházi élet eme östehetsége, 
a szokott lelkes modorában a premiert 
megelőzően beszédet intézett a vacsorázó, 
illetve nézőpublikumhoz azzal, hogy a ki
szolgálás holnapra még megjavul. Erre 
semmi szükség nem volt, kitűnő volt a ki
szolgálás, a bor, az ételek, Halok, dalok és 
viccek.

a „Körözött Lip- 
jól mulatott. Né- 
slágerszáimot irt 
muzsikája nagy 

A'vendéglői ope- 
Dél l y Ferenc 

'•> cuk-

p.s.)
A Nemzeti Szinház mégis 
megcsinálja kamaraszín
házát az Andrássy-uton
A volt Andróssy-uti Színház megürült helyi

ségével ugylátszott. hogy nem Ind mihez kez
deni a kultuszminisztérium, amely nem akarta 
a szubvenciótöbblctet megszavazni a Nemzeti 
Színháznak az ott létesítendő kamaraszínház 
Céljaim. Németh Antalt, a Nemzeti Színház 
igazgatóját azonban nem kedvetlenítette el nz 
első vissznutasitás és tervét különösen az segí
tette, hogy a !

Nemzett Szinház. bértől alaposan megsza
porodtak. I

l j terve szerint n kis színház eszmei bérén 
egyetlen fillérbe sem kerül a Kamara

színház létesítése. Az a terv, hogy a bérlők 
egvrészét a kamaraszínházba vigyék át, ahol 
természetesen nemzetiszinbózi előadásokat tar
tanak és olyan darabokat mutatnak be, ame
lyek a kamamszinhóz színpadán jobban álljákt 
meg a hegyüket. Ezzel lehermentesitsék a’ 
Nemzeti Színhazat a bérlők nagy tömegétől,! 
igv jobban megvan a mód arra, bogv a Ncm-I 
zeti Színházban továbbjátsszanak egv sikeres 
darabot, mint eddig, és megszűnjön nz a hnj-l 
sza amely a premierek halmozásában szük-j

az uj Molnár-premier
Néhány hétig Karlsbadban üdült és hizó- 

kúrál tartott Jób Dániel, a Vígszínház mű
vészeti igazgatója, aki tegnap Budapestre 
érkezett. Karlsbadban Molnár Ferenccel ta
nácskozott a „Delila**  szinrehozataláról és 
erről nekünk a következőket mondotta:

— Megállapodtunk Molnár Ferenccel a 
Delila főszerepeit illetően. A három fő« 
szerepet

Darvas Lili, Somlay Artúr és Murát! 
Lili játsszák.

A próbák a szerző jelenlétében augusztus 
húszadika után kezdődnek a Pesti Színház
ban. A premier az eddigi tervek szerint 
szeptember tizenhetedikén lesz. Molnár 
Ferenc uj müvét Tarnay Ernő rendezi.

Hatvan különvonat a 
szegedi ünnepi játékokra

Nagy arányokban bontakoznak ki a julius 
31-én kezdődő szegedi szabadtéri játékok elő
készületei. Intézkedés történt, hogy nz ország 
területének minden pontjáról, a legjobb össze
köttetéssel utazhasson Szegedre a közönség. 
Julius 31-ikc is augusztus 15-ike közölt nem 
kevesebb, mint hatvan magyar városba indíta
nak filléres vonalokat. Ezek indítását a 
alkalmas időben, egy héttel előre fogja közölni. 
A filléres vonatokon kívül azonban az ország 
egész területéről julius 28-ától féláru utazási 
kedvezmény lép életbe. Külföldiek számára 
vizumkedvezmény is van.

* Az amerikai filmek propagandájához még 
megfelelő eredeti ötleteket is adnak a nagy 
gyárak publicitv osztályai. A nemsokára szín- 
rckerülö uj Shirley Temple-filmnck, Az utcti 
üdvöskéje című vígjátéknak egyik érdekes pro
pagandája az a képsorozat, amely bemutatja 
azokat a mindennapi használati cikkeket és já
tékokat, amelyeknek terjesztésénél engedélyezve 
van Shirley Temple nevének a használata. 
Shirley-cipők, -kalapok. 30-féle Sbirley-zseb- 
kendő, 30 különféle arcképpel, szappanok, gyér- 
meklcvélpapirok, noteszek, Shirley-hócipő cs 
esőköpeny, hajszalag Shirley arcképeivel, fürdő
trikó és gyermektápszer. Ezekből az autorizalt 
cikkekből sokszáz millió van forgalomban.

* Születésnapi ajándék: egy párisi utazás. 
A népszerű utazási pályázat első nagydijál egv 
budai uriasszony nyerte, aki éppen 19-ik szü
letésnapján kapta az örvendetes hírt. A Szín
házi Élet jóvoltából most ingyen utazhat I’->- 
risbn. A pályázat könnyűéit feltételekkel folyik 
tovább, még kilenc ly’gydij keresi a nyertesei. 
A jutalom ezután: ..kőris, vagy amit akartok!

* Fényes Gyilrgy, a Fővárosi Nagy Cirkusz 
igazgatója, annak közlését kéri, hogy az eb 
múlt In tőn a Hétfői Naplóban, valamint a töm'i 
lapokban megjelent rajzos kliséliirdctés ji(l'1; 
ralis alakját Kassovitz-Macskássy rajzolóniu- 
vészek készítették.

két?31voná«oa uporcttrevll eliadlsa az. Aréna-utt

KemfinvsRDrű venüfislű
kci'.jébvU minden este '.y-ior.

sehogv.se
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Hűvös idő marad
A NtltorotónM Intézet jelenti vmárnap 

délben:
A hűvös északnyugati légáramlás egész 

Nyugat- és Középeurópában továbbra is 
uralkodó és az éjjeli órákban hazánkat is 
hatalmas erővel elárasztotta. A fővárosban 
a legerősebb azé!lökés sebessége a 70 óra
kilométert elérte. A betörés országszerte 
erős lehűléssel és sok helyen kiadós csapa
dékkal is járt.

Budapesten vasárnap délben a hőmérsék
let 18 Celziusfok, a tengerszintre átszámí
tott légnyomás 758 mm., alig változik.

Várható időjárás a következő 24 órára:
lilénk nyugati, északnyugati szél. Több

felé — főleg keleten — eső, zivatar, A hő
mérséklet alacsony marad.

— ÜNNEPÉLYESÉN FOGADJÁK AZ 
AMERIKÁBÓL HAZATÉRŐ SHVOY PÜS
PÖKÖT. Shvoy Lajos megyéspüspök, aki 
tudvalevőleg Amerikában végez propaganda- 
körutat az eucharisztikus kongresszus ér
dekében, értesítette a székesfehérvári egy
házközséget, hogy augusztus 19-én érkezik 
meg székvárosába. Székesfehérvári hívei 
ünnepélyes fogadtatást rendeznek tisztele
tére és egyúttal ekkor Ünnepük meg püs
pöki működésének tízéves jubileumát.

<— Levelet kapott Franco tábornoktól a 
gönci ntmester. Tóth Bó.int gönci utmes- 
ternek vasárnap Spanyolországból, Sala- 
mancából hozott levelet a poita. A messzi 
földről érkezett levélboritékot izgatottan 
bontották fel s akkor derült ki, hogy azt a 
spanyol felkelő csapatok parancsnoka, 
Franco tábornok irta. A levélben Franco 
tábornok Tóth Bálint szerencsekivánságait 
köszönte meg. A gönci utmester ugyanis 
Bilbao elfoglalása utón levélben gratulált 
Franco tábornoknak, aki nyomban a levél 
vétele után szívélyes pár sorban válaszolt 
a magyar utbiztos gratuláló soraira.

— Elfogták ■ Százados-ut padlásfosztogató
ját. A Százados-úti városi házakban az utóbbi 
időben több padlásfosztogatás történt. A rend
őrség megindítóin a nyomozást és szombat 
délután a Teleki-téren elfogták a tettest Laczkó 
Ignác 48 éves állástalan kereskedősegéd szemé
lyében. Laczkó éjszakánként átmászott háza 
kerítésén, álkulccsal felnyitotta a padlásokat és 
az ottlfvő fehérneműt ellopta, ötezer pengő ér
tékű holmulopSii oXsze. de alig kétszáz pen
gőt kapott érte. Letartóztatták.

— Húsz kerékpárt próbált ki és lopott el nz 
elegáns blcikllvásárló. Az utóbbi időben több 
kerékpárkölcsönző tett feljelentést a főkapi
tányságon egy jólöltözött fiatalember ellen, nki 
azzal az ürüggyel jelent meg náluk, hogy ko
moly szándéka lenne kerékpárt vásárolni, de 
előbb ki szeretné próbálni, hogy jók-e a gépek. 
A jófollépésü, elegáns fiatalember előadásának 
legtöbb helyen hitelt is adtak, kikölcsönözték 
a kerékpárt, de az soha nem került vissza. 
Húsz kcrékpárkölcsönzöt károsított meg ily- 
módon a vakmerő szélhámos. Szombaton a szó- 
mélylelrások alapján egy detektív felismerte és 
előállította a főkapitányságra. Fein László 28 
éves rovotlmultu volt magántisztviselő károsí
totta meg sorra a budapesti kcrékpórkölcsön- 
zőket. Húsz kerékpúrlopást ismert be. Letar
tóztatták.

— A szolnoki festőművészek kerti ünnepe. 
Az idei nyár legszebb, legvonzóbb kerti ünnepe 
lesz július 17-én a szolnoki festőművészek mu
latsága. Hetek óta dolgoznak a telep kitűnő 
művészei, Jancsö Lajos igazgató vezetésével, a 
gyönyörű kert díszítésén, művészi kivilágításán 
és egyéb látványosságain. Az ünnep külön mű- 
terem-kiállításán legnagyobb művészeink leg
szebb alkotásai kerülnek bemutatásra. Az or
szág minden részéből és a fővárosból a leg
jobb társaság ad egymásnak találkozót a szol
noki művészek kerti ünnepélyén, amelyre az 
IBUSZ aülobúSzokat Is indít.

— Vonat és gőzhenger összeütközése. 
A székesfehérvári Jánosfutás határrészen 
reggel hét ómkor Börgöndről Szabad 
battyán felé tartó tehervonat elkapta a 
vasúti átjárón áthnlaó útépítési gőzhengert. 
A 150 mázsa súlya gőzhengtr kétszer meg
fordult és az anyagátokba zuhant. Oláh 
János, n RÖzhenger gépésze eszméletlenül 
terült cl; a székesfehérvári kórházba szál
lították, A vonat mozdonya és több kocsija 
megrongálódott.

— Elcsúszott és lábát törte. Súlyos bal
eset érte szombaton éjszaka dr. Piringer 
Gusztáv 64 éves ügyvédet. Ak idős ember, 
aki a Péterfy Sdnc/or-utca 15, arámii ház
ban lakik, vendégségben volt és a Rottcn- 
biller-ulcfin keresztül hazafelé indult laká
sára. A Potlmbillcr-tüCA és Pélerfy Sdndar- 
ulca sarkánál egy elhajított gyümölcsben 
elcsúszott és esés közben eltörte a bálidból. 
A mentők súlyos állapotban vitték a Rókut- 
kórházba.

— Elhalasztott sétahajó-kirándulás. A Ma
gyar Mnygóképskinházi és Filmipari Tisztvise
lők Országos Egyesülete e julius hó 10-re hír- 
rtelWl WlabaJó-klrAiuhll.tiúl KMbejMl nkr.l.V 
lyok minit augusztus hónap 7-ére halasztotta. 
A megváltott részvételi- és vncsotajegyek az uj 
terminusra érvényesek.

— Cipltkly az uj amerikai társasjáték a ser
dült fiatalság és felnőttek számára: Minerva 
papiráruház, Kossuth Lajos-utca 20.

Milliós ualutacsemaészés,
hat letartóztatás

Magyaróvár, julius 11.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Az osztrák-magyar határ közelé
ben öt év óta folyó nagyarányú schilling- 
csempészés ügyében vasárnap befejzték a 
nyomozást. Megállapították, hogy Buda
pestről küldték le Magyaróvárra a valutát 
is innen futár vitte át a határon osztrák 
területre. A nagyszabású valutacsempészés 
ügyében két fővárosi tözsdés is szerepel:

Radó Miklós és Kabos Jenő tőzsde
bizományosokat letartóztatták vasárnap

Kéttűs halálos szerencsétlenség 
a Tiszán

M Hétfői Napló tudósítójának telefonje
lentése.) Vasárnap délután kettős halálos 
szerencsétlenség történt a Maros és a Tisza 
összefolyásánál. Meglehetős viharos időben 
indult csónakkirándulásra Kovács Kálmán 
joghallgató, Kothenz János kereskedösegéd 
és Horváth Éva fiatal urileány.

Mikor a Marosba kanyarodtak homokzá
tonyra kerültek és a csónak eddig még meg 
nem állapított okból

fölborult.

‘— Ráday Imre Izgalmas afférja a vasár-1 
napi futballmeccsen. Vasárnap délután az 
Újpest—Austria futballmeccsen hatalmas 
zápor söpört végig, a közönség fedett he
lyekre rohant. Közben tumultuózus jelene
tek történlek. A rendőrök visszaszorították 
a tömeget, köztük Ráday Imrét, akinek 
inge, nyakkendője, gallérja elszakadt. Rá
day izgatottan tiltakozott, mire kiemelték a 
tömegből és igazoltatták. Az igazoltatásnak 
a rendőrségen lesznek további fejleményei.

MAGYAR UTLEVÉLHAMISITÓKAT 
VETTEK ŐRIZETBE MILÁNÓBAN. A 
Corriere delta Sera jelentése szerint a milá
nói rendőrség őrizetbe vette Vadnai Zsig- 
mond magyar állampolgárt, mert hamis út
levéllel érkezett Olaszországba. Az utlevél- 
hamiSitás ügyében Berényi Sándor, Herényi 
György és Nauivirt Géza milánói magyaro
kat is őrizetbe vették.

— A SlpŐcz-cmlékverseny vasárnapi for
dulója. A dr. Sipőcz Jenő-cmléksakkverseny 
vasárnapi kellős fordulója a döntetlenek 
jegyében folyt le. A délelőtti fordulóban 
csupán Gereben veszteit Szigeti ellen idő
túllépéssel, mig a Sterk—Bállá, Halié— 
Höniingcr. Barcsa—Füstér, Kluger—Schrei- 
ber és Balogh—Boros-játszmák remis-vei 
végződlek. — Szabó játszmája Réthy ellen 
nyert állásban függőben maradt. — Dél
után a VIII. fordulóban eldöntetlen maradt 
a liönlinger—Szabó, Bállá—dr. Balogh és 
a Szigeti—Barcsa-játszma. A versenyzők 
állása a VII. forduló után: Szabó 4 (1), 
Halic, Schreiber 4, Szigeti 3*/t  (1), Gere
ben, liönlinger, Kluger ö’/s, Boros, Havasi, 
Réthy 3 (1), Bállá, Barcsa, Füvtér 2'/j, dr. 
Balogh 2, Sterk l’/j (1).

— A kisgazdák szegedkörnyéki zászló
bontása. Vasárnap délelőtt a szegedi doma- 
széki tanyák közölt bontott zászlót a függet
len kisgazdapárt. Á7. aralóiinnepség után 
megtartott gyűlésen Kiss Péter Pál, á gazda
kör elnöke felszólalása után Kun Béla or
szággyűlési képviselő azokról a hatalmas 
urakról beszélt, akik ráülnek a nép nya
kára és elfelejtik, hogy ők vannak a népért 
és nem fordítva.

— Osztrák vitorlázó repülőgép kényazer- 
leszálása a Dunántúlon. Lébény község ha
tárában vasárnap kényszerleszállást végzett 
vitorlázó repülőgépével Hütter Henrik .vt/r- 
burgi egyetemi hallgató. Miután iratai 
rendben voltak, öt és gépét Is teherautón 
viiszavitték Ausztriába.

— Gázmérgezés — hajstltés közben. Vasár
nap délután a Tömő-utca 23. számú házba hív
ták a mentőket, Komáromi Molnár Rózát, egy 
póstncllenőr tizenhétéves lányi t találták esz
méletlenül az egyik lakás konyhájában. A lányt 
bevitték a RöÁ-ua-kórházba. Megállapítottuk, 
hogy gázmérgczéslől lelt rosszul. Eszméletre 
téritettek s ekkor elmondotta, hogy nem akart 
öngyilkos lenni, váékllen baleset áldozata, a 
hajsütővasat melegítette a gáztűzhelyen, köz
ben elaludt a a kiáramló gáztól rosszul lelt.

— Nyaralással egybekötött német nyelvtan
folyam’ Ausztriában, felnfithk részére. Ugv, 
mint az elmúlt évben, ezidén is (augusztus 1. 
kezdetid) a Magyar-Osztrák Társaság védnök
sége alatt, a közismert német nyelvtanár. Jo- 
hann O. Ttebict mérsékelt áron utazást rendez 
nyelvtanfolyammal egybekötve Ausztria leg
szebb nvnralóhelvén. Égvén! utazás is lehetsé
ges! FdvIlógbsilAs és jelentkezés; Johann O. 
TrvblcZ nyelvtanárnál, Budapest. V., Vilmos 
császár ut 12. I. 4. Telefon: 180 r>30

— A jó reklám mindenütt síkeit arat. A cél
szerű hrnpngatula lehetőségéiről hoz. számos 
érdekes cikkéi a Reklámélet uj száma, amely 
Raloqh Sándor szerkesztésében most jelent 
meg, Kihdéhlvnlhl: Budapest, V., Lipót-körut 9. 

, Kérjen mutatványszámot.

Magyaróváron.
A letartóztatottak közölt von még Xmon........... a ... C(U 

Illés

ál-

Károly takarékpénztári főkönyvelő, 
Ferenc magyaróvári bankigazgató és 
Ernő magyaróvári Ingatlanügynök.

A múlt héten letartóztatott Mollner Ist
vánnal együtt hatra emelkedett a letartóz
tatottak száma. Ebből n hat emberből 
lőtt az a társaság, amely öt év alatt 

közel hárommillió pengő értékű 
schillinget 

csempészett át a haláron.

Szeged, julius 11. | Mindhárman a vízbe estek és Horváth Éva,
.... aki látszik, nem tudott úszni, beleka

paszkodott Kothenz Jánosba. A fiatalember 
kétségbeesetten úszott a part felé,

a fuldokló fiatal leány azonban magá
val rántotta és pár pillanat múlva mind

ketten elmerültek.
Kovács Kálmán és több a parton tartózko
dó ember segítségükre sietett, azonban nyom
talanul eltűntek a Maros hullámaiban, 
vács Kálmánnak sikerült partrausznia.

Iio-

Ká-— A ROMÁN KIRÁLY PÁRISBAN.
roly román király vasárnap reggel félkilenc 
órakor a Simplon-expresszcl Párlsba érke
zett.

— Lopott részletutalványra ruhákat vá
sárolt — letartóztatták. Bosnyákovics Fe
renc 21 éves szabósegéd bejáratos volt a 
Magyar Általános Gyufaipari Rt. Tükör- 
utca 4. sz. alatti irodahelyiségébe. A múlt 
hét elején a késő délutáni órákban, amikor 
senki sem tartózkodott az irodában, több 
fiókot feltört és az egyik tisztivselő fiók
jából ellopott több üres blankettát, ame
lyek alapján részletre lehet vásárolni nlha- 
ncmücket. A fiatalember különböző cégek
nél 1500 pengő értékű ruhaneműt vásárolt. 
Rövidesen ráterclődölt a gyanú, mire fel
jelentést tettek ellene. Vasárnap letartóz
tatták.

— A Frontharcos Szövetség zúszlószen- 
telő ünnepe Körmenden. Az Országos 
Frontharcos Szövetség körmendi főcso
portja vasárnap zászlószentelő ünnepséget 
tartott Körmenden. Több mint négyezer 
ember gyűlt össze a városban, köztük több
százán olyanok, akik a szomszédos Burgen- 
landból jöttek át a határon. Az ünnepségek 
egész nap tartottak. Batlhyány-Strattmann 
Lászlónó volt a zászlóanya, Sigray Antal, a 
kerület országgyűlési képviselője, Batthyány- 
Slraltniann László, gróf Batthyány Béla és 
ifj. gróf Batthyány Zsigmond voltak az. ün
nepség védnökei. A diszbeszédeket vitéz 
Bonlay Ferenc, a helyicsoport vezetője és 
Waltcreje Jen'- budapesti kiküldött tartot
ták. Az ünnepségeket követő lakomán dr. 
Kde István főszolgabíró és 
zsef jegyző beszéllek.

— Rozgonylnál 3 fénykép 8
— Súlyosan ■ megmérgezelt 

kolbász. Vasárnapra virradó éjszaka a Bomba- 
váriul 9 számú házból súlyos husmérgczé.s tü
netei közöli szállították a mentők n Rókus- 
kórházba Morcsányi József 27 éves gyáriinun- 
kást, a feleségét és hároméves József fiukat. A 
legsúlyosabb a kisgyermek állapota, 
élelbenmaradásában nem is bíznak az 
A munkáscsalúd eddig 
Igen kolbászt vásárolt 
rosszullétükel.

Kerccsényi Jó-

P. Kálvln-tér 5.
egy Családot a

akinek 
trvosok. 

meg nem állapított he- 
vacsorára és ez okozta

— AZ AMERIKAI HŐHULLÁMNAK 225 
HALOTTJA VAN. Az Egyesült Államok 
középnyugati országaiban pusztító hőhul
lám már 225 halálos áldozatot követelt. A 
halálos áldozatok legnagyobb része fürdés
nél, vagy hőgutaütés következtében veszí
tette életét, sok embert ölt meg azonban a 
villámcsapás is. A középnyugati államok 
gabonatermését a tarlós szárazság pusztu
lással fenyegeti. Itt terem a világ talán leg
jobb búzája.

— Elütött a villamos egy vámtisztet. Dr. 
Bánszky László 30 éves vámtisztet a Mária 
Terézia laktanya előtt egy 42-es jelzésű vil
lamos elütötte. Dr. Bánszky az arcán és a 
fején szenvedeti sérüléseket. A Sírni István- 
kórházban ápolják. A gázolás ügyében a 
rendőrség megindította a vizsgálatot.

A belügyminiszter elüt erjeszté
sére a kormányzó dr. Helcnyi 
Imre rendőrfokapiiányhelycttest a 
IV, fizetési osztályba nevezte ki, 

(Budapesti Közlöny.).
Helényi Imre munkálkodásának lég*Dr.

magasabb helyről történt elismerése nem
csak a rendőrtiszti karban, liánéin a nagy
közönség soraiban is nagy örömei kellett. 
A politikai osztály európai hírű népszerű 
főnöke most már a főkapitánnyal egyen
rangúvá vált és egyforma javadalmazás alá 
esik. Ezt u kitüntetést, amely igazán érdem
dús, fáradhatatlan tevékenységének jól 
megérdemelt jutalma, eddig rajta kívül lő- 
kupitány helyet les nem ért cl. Helényi lnne 
a munka embere. Szerényen hárította el 
magától most is a sok-sok gratulációt és 
röviden válaszolt a személyes graullációkra 
is. Kijelentette, hogy ezentúl még jobban 
igyekszik szolgálni a köz és a polgárság ér
dekeit. Dr. Helényi lnne az egyedüli ren- 
dőrtiszlvisolő, aki évtizedeken keresztül nem 
veszi ki a szabadságát, az év minden idő
szakában, kora reggeltől késő délutánig, sőt 
sokszor éjszaka és ünnepnapokon is olt 
dolgozik Íróasztala mellett, utasításokat ad, 
irányítja a politikai osztály embereit és 
féltve őrzi nemcsak fővárosunk, hanem az 
ország nyugalmát is úgy a szélsőbaloldali, 
mint a jobboldali kilengésekkel szemben. 
Hogy Magyarországon rend és nyugalom 
van, az nagyrészt Helényi Imre érdeme.

A fökapitányhclyctles érdekes karriert fu
tott be. Először orvosnak készült, kitünte
téssel végezte el tanulmányait, azután bősz- 
srabb ideig Amerikában tartózkodott tanul
mányúton. Már ekkor nagy érdeklődést ta
núsított az Újságírás és különösen a rendőri 
események iránt. Külföldről hazatérve elha
tározta, hogy újságíró pályára lép. Több 
fannál dolgozott majd a Budapesti llirlap 
rendőri riportere lett, almi szenzációs cik
keivel nagy népszerűségre telt szert, l’ar 
esztendő múlva az a kitüntetés érte, hogy 
felfedezve kitűnő rendőri képességeit, meg
hívták a rendőrtiszti karba. Helényi nevé
hez fűződik a békeidők legnevezetesebb 
nyomozása, amikor egy elvesztett nadrág
gomb nyomán elfogták az Adría-szallóbcli 
gyilkosság telesét, Fekete gyógyszerészt. A 
háború alatt az osztrák-magyar monarchia 
ellen irányuló kémhúlózat leleplezésében 
volt oroszlánrésze Helényi Imrének. Azután 
jönnek a többi európai sikerek. Matusla 
lefogatása. Rákosi Mátyás leleplezése Cs 
egész sereg veszedelmes kommunista össze
esküvés csirájában Való elfojtása. Helényi 
azonban a politikai nyomozásokon kívül 
más nyomozásokon is ért el szép sikereket, 
ö nyomozta ki Korniss dr.-t, a Columbus- 
ulcfii zsaroló orvost, akit heteken keresztül 
hiába üldözlek a detektívek százai. Azután 
ő állapította meg egv Fcrenczy József nevű 
csavargóról, hogy feleseget e« gyermeket 
megölto és elásta Kélbodonyban. Sok-sok 
esetet lehelne még felsorolni Helcnyi sike
reiből.

A politikai osztály vezetője, nki szigorú, 
de igazságos ember hivatalában, odahaza a 
leggyöngódebh férj és a legnagyobb öröme 
az, ha feleségét valami öröm éri. Pár bél
iéi ezelőtt könnv csillogott Helényi sze
meiben, árúikor feleségét, akinek crcfényezo 
műhelye van, arany diplomával tüntette ki 
az ipar terén elért érdemeiért az ipariig' i- 
niinisztcr. Amikor megkérdezlek tóié. hogy 
a sok kitüntetés közül melyiknek örül a 
legjobban, szerényen csak annyit felelt:

— A feleségem kitüntetésének. (rí.)

_  Átvágott fejű férfi holttestét vetette 
ki a Duna. Moson közelében Kisbodog 
községnél a Duna harmincöt év körüli fiir- 
oőtrikós férfi holttestét vetette ki. A halott 
ember fején mély vágást talállak, ami le
hetséges, hogy fcjszcütéslől származik. El
rendelték a boncolást és a nyomozás meg
indult.

ÍXiílíirt Meteor cslllárgyár
I.AlBlUl I Üzleteiben véséföljónl ♦ 11 özlet.
VmbBIUZ Központ: l’udmuniczk.s-u. 27

— Eltörölték az autók luxivadójál. Az auh's- 
társadalom régi vágyát teljesítette a nemrég 
megjelent rendelet, mely eltörölte az autók 
luxusa dóját, ezzel kimondotta, hogy az. autó 
nem luxus többé. Ez nemcsak elvi diadalt je
lent, de jelentékenyen olcsóbbá teszi a irigy- 
teljesítményű erős kocsikat. Máris óriási az 
érdeklődés' a világhírű és közkedvelt 8 hen
geres Ford-kocsi iránt, mely ccu ezer pengő
vel lelt olcsóbb. No vegyen addig autót, míg 
meg nem tekintette a Ford-gyárnak élt a 
remekművét Hnhn Artúr Társa cégnél,
Andrássy lít 10.



Viharos, kulisszákmögötti akciókkal és korteskedéssel

elnökválasztásra készül az NB!
tani kell, mert baj lesz. Egyébként a fenti ered
ményt Bodnár MAC dobta. A 4X/500-os ifjú, 
sági stafétával zárul a verseny. Az UTE győ
zelme itt sem vitás. Ideje 18:23.8 mp, nögöt- 
tűk a LESOK 18:58.8 mp-es időt fut

T. I.

Két csoport két jelölt érdekében 
Langfelder közül választ vezetőt

harcol: Zsarnóczay vagy 
a legjobb 34 magyar csapat

Öt uj játékos
a Szürketaxiban

\ futball fronton olyan lázas diplomáciai 
akciók és ballon <l‘essayk kergetik egymást, 
amire egy évtized, pontosabban: a profiz
mus bevezetése óta példa még nem volt. 
Tagadhatatlan, hogy itt a válság utolsó 
órája és a nagy krízisbe jutott futball élet
erejének utolsó egységeit rendezi csata
sorba, hogy megküzdjön a puszta létéért. 
Magára van utalva, mert felülről részint a 
saját ügyetlensége, részint a sport ha lósá
gok különféle átlátszó .szirupokkal meg 
izesitcll, de egyébként alig titkolt undora 
miatt

végkép elesett minden támogatástól.
Az ország legnépszerűbb és legjelentéke
nyebb sportja tehát most már hátat fordít 
a szoborrá dagadt sporlpasák értéktelen és 
hasztalan kergetett barátságának s egye
dül szervezi ál a hibás rendszert, amit 
annakidején « sportadó bevezetésének dú
san jövedelmező okából a nyakába varrtak.

Az átszervezésnek egyik jelentős állo
mása az, hogy u Nemzeti Bajnokság, a fel
állítandó B-liga beleszámításával tehát a 
legjobb harmincnégy magyar csapat.

politikai szervének élére Ismét vezetőt 
választanak.

Eddig Mailinger Béla, az I'TC és a Ferenc
város puritán és lelkes vezetője töltötte be 
az elnök szerepét. Mailinger — a sport 
óriási kárára — már hosszabb ideje ki
kapcsolódott a munkából és egészségének 
helyrcállilása céljából bizonytalan ideig 
marad távol a sporldiplomácia csataterei
től, ahol csak fölös izgalom és a megpró
báltatások keserűsége honorálja nz alkotó
tevékenységet. Az NB nagyon érzi az elnök 
hiányát és most két csoportba tömörülve, 
azonos cél érdekében korteskednek:

elnököt kell választani!
A’í legyen a: elnök?
Fodor Henrik dr., az NB főtitkára és 

spirilus rcclora, lávoláll a küzdelemtől. A 
reclor pihenni ment és magával vitte a — 
spirituszt, a szónak inkább eszmei, mint 
„fűtőanyagot**  jelentő értelmében. Távoliélé
ben a jeles sportkonzulok igyekszenek el
dönteni a vezérség kérdéséi. Két jelölt 
Van:

nz egyik Zsnriióczay János, nz amatőr
vezér, a másik Langfeldcr Ferenc, nz 

1‘jpest igazgatója.
Mindkettőnek nagy érdemei vannak a sport 
terén.

Zsarnóczay szilárdan tartja helyét az 
amatőrök élén, akik tagadhatatlanul sokat 
köszönhetnek neki, ha nem is sporlvonat- 
kozásokban, de anyagi szempontból. .Je
lentős erőforrásokhoz jutottak a vezér 
bajkeverő politikája nyomán, természete
sen a profik rovására, de hiszen éppen ez 
bizonyítja Zsarnóczay kivételes, ötletes és 
szívós sport politikai tehetségét. Egyetlen 
baj van csak:

Zsarnóczay — talán a Faust hatása 
alatt — a tagadás szellemét testesíti 

nteg a futballban.
Alig lehel állítani palamit, hotjy azt az 
amatőr Zsarnóczay ne tagadná szinte a 
professzionista bajvívók gyönyörével és 
rutinjával. Támadó szellem, aki a harcot 
szenvedélyként kedveli, olyannyim, hogy 
lm egv szép napon végkép megszűnne a 
futballban minden támudófclülct,

Zsarnóczay valószínűen sajátmagát tá
madná.

Az a frakció, amely most a szakadatlanul 
háborúskodó amatörvezér értékeinek el
ismerése és leszerelése miatt őt jelölte a 
ligafutbali élére, kétségtelenül okosan po
litizál és sikere esetén döntő fordulatot 
idézne elő a belliáboruktól megkínzott fut
ball történetében.

A másik csoport tagadja Zsarnóczay meg
nyerésének lehetőségét, sőt jelentőseget 
is és

egy lilg-vérig szakembert akar l-ang- 
felder személyében a liga élére állí

tani.
A népszerű lilák népszerű „PalyijAnak" 
sporlmüködésc csaknem egyidős a magyar 
futballal. Volt aktív futballista, volt kiváló 
játékvezető, szövetségi vezér, menedzser 
és futballista felfedező

n hu a futball szakma: akkor Iamgfcl- 
der benne egyetemi képesítésű szak

ember.

Sok évtizedes harcokban és alkotásokban 
eltöltött sporlmult áll a hála mögött és 
Mailinger kiválása illán mint a legnagyobb 
klubok egyikének vezetője kétségtelenül a 
legposszibilisabb az elnöki tisztségre.

Széli belügyminiszter ritka jóindulatát 
teszi kockára az MLSz holnap

A Nemzeti Bajnokság B-osztúlyának fel- 
állítása hosszas tortúra után elvileg sikerült. 
A futball alkotmányosan összeült parla
mentje ugyan az elnökség életrevaló tervét 
elgáncsolta, de minthogy utóbb kiderüli 
némely szabálytalanság a közgyűléssel kap
csolatban, az MLSz Széli József belügymi
niszterhez fellebbezett és kérte a közgyűlés 
eredményének megsemmisítését és a B-Liga 
felállítására vonatkozó meghatalmazást. 
Most kapta meg a futbalhezérkar a bel
ügyminiszter döntését, amely hosszu-hosszu 
idők után — minden lelkes sportember 
igaz örömére — kedvező volt a futball szá
mára.

N belügyminiszter nemcsak formai 
okokból, de ritka jóindulattal és judl- 
clumntal a sport fejlődésének legmé
lyebb gyökeréig nyúlt le. amikor az 
országos B-IJga felállítása mellett 

döntött.
Ünnepi pillanatok következtek a sokat 

sújtott futballban, amikor váratlan fordu
lat következett be. A belügyminiszter hatá
rozata az opponáló Zsarnóczavék ellen 
szólott. Így tehát vereséget szenvedett a 
hatalmat fellő amalőrlábor s ez nemcsak 
eddigi jelentőségüket csökkentette, hanem 
súlyos csorbát ejtett a presztízsükön is. 
Ennek áthidalására, tehát tisztán presztízs
okokból, olyan javaslat került az MLSz el
nöksége elé, hogv

az. amatőrök elállnak a további forron
gástól és ok vetetten kedéstől. ha az MLSz 
a Nemzeti B-Llga felállítását egy évvel 

elodázza.
Nem tudni, milyen erők érvényesültek a 
háttérben, a tény azonban az. hogy holnap, 
kedden rendkívüli elnöki ülés tárgyalja ezt

Schafter ellen
Az esztendő egyik legpikánsabb mérkőzésére 

készül a Hungária és a Ferencváros. Nem ..az 
elsővonalbeli sztárok lépnének a porondra, ha 
nem a régiek, köztük számos volt MTK és FTC. 
játékos. Ezen a mékőzésn kétségtelenül az 
lesz a legérdekesebb helyzet, hogy Schaffer. az 
egykori legendás MTK-játékos és a jelenlegi

Izgalmas és tarka atlétaverseny 
futballal és meteorológiával

Vasárnap délelőtt rendezte meg az UTE sze
nior és ifjúsági atlétikai versenyéi, amit n reg
geli órákban az időjárás komoly veszéllyel fe
nyegetett A verseny kezdetére azonban a ke
gyes vgiek jóvoltából mégis megfelelő idő ke
rekedik és nz enyhe futószél, a felhők gomoly- 
gása nem titkolt örömmel tölti cl a futballvc- 
zéreket. akik permanensen kapják a jelentése
ket — a kirándulóhelyekről. A reggeli rossz 
idő arra jó. hogv visszariassza a természetimá- 
dók rajongásul és inkább nz Cllői-uti pálya 
zöldgyepe köré terelje a számításba vett har
mincezer nézőt

Az. egyhegyült atléta vezetők fötéinúja a jövő 
heti szolnoki osztrakinagyar mérkőzés s mint 
mondják, végre az első olyan viadal, ahol nem 
lesz ráfizetés. A verseny kezdete elolt a női 
bizottság szimpatikus vezére, Farkas dr. szo
morúan jelenti, hogy ismét elmaradt egy női 
verseny — ezúttal is pálynhiánv miatt. Szinte 
érthetetlen ez, miért nem lép közbe a MASZ 
a rendezetlen pályaügvi kben? Az idén már a 
második hölgyverseny marad el emiatt Hideg 
szél fuj. a versenyzők csak enyhe erőszak árán 
hajlandók elhagyni a ..jólfiltölt • öltözöl, az
tán izgalommal mégis megkezdődik a verseny. 
A kijelö'.t bíró minden killön értesítés nélkül 
elmaradt Alapos késés után, szükségversen! • 
bíróval k< zdödik meg a viadal a nap egyik 
legnagyobb számának kikiáltott iXtOO méteres

A harc most kezdődött meg — a Hétfői 
Napló jelenti be először a személyek meg
nevezésével — s rövid idő kérdése, hogy a 
két jelölt közül valamelyiket a megtisztelő, 
de egyben terhes pozícióba emelik.

nz abszurd javaslatot, amely végzetes kiha
tásokkal fenyegeti a futballt. Nem keve
sebb forog kockán, mint az, hogy

a belügyminiszter ritka jóindulatát 
játsszák el,

ha az ismeretes és az MLSz-re nézve oly 
kedvező döntést most utólag sajátmaguk 
kontreminálják meg. Semmivel sem lehelne 
megmagyarázni és szépíteni a belügymi
niszter előtt ezt a tevékenységet és nem 
tudnának megfelelő feleletet adni arra, 
hogy miért kellett a lázas sietség a döntés 
kikérésére, amikor utóbb maga az MLSz — 
ha ideiglenesen is — eláll a tervezett és 
döntő fontosságúnak minősített reformtól. 
Már maga az a tény, hogy az újítás beve
zetésének elodázásáról tárgyalnak, komikus 
sziliben tünteti fel a megújhodás után li
hegő futba’ilvezérkart, ha pedig a döntés 
ugv szólna, hogy Zsarnóczayék fájdalmas 
sebének betapasztására mégiscsak elhalaszt
ják a B-Liga felállítását, akkor ezt

egyenesen kihívásnak kellene minősíteni 
a belügyminiszter jóindulatával és 

sportszerű határozatával szemben.
Csak rabulisztikával élhet itt az MLSz ve
zérkara, ami nemcsak veszélyes, de méltat
lan is a jókoponváju elnöki tanácshoz. 
Ennélfogva az utolsó órában még remény 
lehel arra, hogy elvetik a javaslatot és a 
B-Liga hosszú vajúdás után végre megszü
letik.

Az ügyek elintézésével megbízott küldött
ség, vitéz Kemenesy, Faragó Lajos és Tibor 
Géza részvételével küldöltségileg keresi fel 
ma, hétfőn az elnökséget s mindezekre ha
tározott formában rámutatnak, ami rövi
den azt jelenti, hogy nincs észszerű indok 
a B-Liga megteremtésének elhalasztására.

Horváth Zoltán

Túráit látszik I
Hungária ti énere, kék-fehér színekben indul és 
vele szemben jelenlegi tanítványa,

Turay a ferencvárosi dreszt ölti magára.
A mester és a tanítvány érdekes harca máris 
olyan sport-csemegének Ígérkezik, amire nagy 
közönség lesz kiváncsi.

ifjúsági stafétafutással. Az MTK-nak csak há- 
‘“fe va“ kinl s már a startnál el- 

dől az LTL elsősége. Ideje — jóakaratu mé
réssel— 45 mp, mögöttük a LESOK követke
zik 46.2 mp-cel. 400 méteren hat induló akad, 
ekikct mérellen pályán indítanak útnak és nacv 
megleptésrc

a több mint harmincéves Sugár Péter 
vezet, akit csak kétszáznál fog be a három év 
óla először versenyző Kálmán. A harc igen 
ni,K.v. győz Sugár, de a célbíró véleménye más 
es holtversenyt hirdetnek. 1. Kálmán ÚTÉ és 
Síifldr MTK 51.6 mp. 3. Prohászkti MTK 52.2 
uip. iXSOO-on az UTE-nak két ellenfele van: 
a rekord és a LESOK. Az utóbbit sikerül is 
legyőznie, de az előbbitől 6.2 mp-cc| elmarad. 
I. UTE 8 p 37.8 mp. 2, LESOK 9 p 19.2 mp. 
Most ismét nagy sláger következik: 3090 méte- 
ies. Németh és Esztergomi nem indul s igy a 
párisi főiskolai világbajnokságra készülő Csap- 
lár a favorit. A verseny képe azonban márt 
mutat, mert ezer méternél Kása és Csaba váll-1 
váll mellett vezet és Csapiár csak a hetedik. Az ' 
Utolsó halszáz méteren elkészülnek erejükkel 
és nz okoson futó Csapiár nyer. 1. Csapiár 
MAC. 8 p 55 mp. 2. Kása UTE 9 p 0.2 mp. Az 
ifjúsági sulvdobás eredménye rosszabb a si
ralmasnál. Fantasztikus, hogv 1054 centimé 
tőrrel versenyt .lehet nyerni! Itt sürgősen javi-

A Liga legfiatalabb tagja, a Szürketaxi láza
san készül az őszi szezónra és nem kevesebb, 
mint öt uj ember szerződtetését vette terűbe. 
Hogy a derék kiscsapat milyen erőfeszitéssel 
készül a nagy harcokra, arra talán a legjel
lemzőbb az a lista, amely a szerződtetendő já
tékosok neveit tartalmazza. Itt találjuk Bognár, 
Markos, Gyulay és még Berkessy nevét is. Ha 
cTinek csak a fele valósul meg, már akkor is 
olyan crőlénycző lesz a taxisok csapata, ame
lyet a kieséstől egyáltalában nem kell félteni.

A GSE két fronton dob 
csapatokat a harcba:

Indul az amatőröknél 
és profiknál Is

Elsőnek jelentette a Hétfői Napló, hogy a 
Goldbergcr SE és Óbuda reprezentáns futball
csapata, a III. kér. FC fuzionál, hogy ezen az 
áron a gyári csapat a felállítandó NBB-ben 
indulhasson. Amint jeleztük, a tárgyalások elé 
nem gördüllek akadályok és a fúzió megtör
tént, úgy hogy ebben a pillanatban Goldber- 
gerék két vasat tat tanok a tűzben. Az egyik 
csapatuk az amatőr-bajnokságban, a másik 
csapatuk pedig a Ligában játszik. Mindkét 
együttest Senkcy Imre trenírozza, s igy remény 
van rá, hogy a kellős klub további sikereket 
könyvelhet el.

Az óbudaiak nem csekély aggodalommal 
figyelték a fúziós tárgyalásokat mert tartottak 
attól, hogy a közelmúltban elkövetett

sorozatos hibák
ezúttal is megfosztják Óbudát egy komoly, 
közérdeklődésre számot tartható klub-csapat- 
tól, Nem volt vitás ugyanis, hogy az a III. kér. 
FC, amely a múltban oly jelentős helyet töltött 
be a magyar futball történetében,

csak n vezetésben mutatkozó sorozatos 
hibák

miatt esett ki az elsővonalból és került csak
nem a teljes szétosztás állapotába. A tragédia 
akkor kezdődött, amikor Vértes igazgató tra
gikus hirtelenséggel meghalt és az ügyek veze
tését a Komor-csoport ragadta magához. Rövid 
működés után, ha „eredményként**  lehet el
könyvelni, elkedvetlenítették Popper Bélát, ni 
áldozatkész egykori klubembert és utána egy
másután kötöttek Útilaput a nagyvonalú játé
kosok. talpa alá. A lassú haldoklás állapota 
volt ez, amiben maga a végeredmény egy pil
lanatig sem volt kétséges, s Komorék számlá
jára legfeljebb azt az előnyt lehet elkönyvelni, 
hogy ha el is távolodtak az egykori óbudai 
szellemtől, a haláluk szép volt és nem maradt 
hóira •— adósság. A balszerencsével dolgozó 
Komor-csoport működése móst már véget ért 
és ahogy információink szólnak

az uj klub vezetésében már semmi szere
pük nem lesz.

Viszont az újjászületett óbudai csapat kétség
telenül nagyszámú közönséget tudhat a háta- 
mögött az őszi Liga-harcok küzdelmeiben. 
Nem kétséges ugyanis, hogy az uj alakulás a 
közönség teljes bizalmával kezdi meg a műkö
dését.

Solti tökéletesen gyógyult, 
a Phöbus már 
kezdi a munkát

Nagy érdeklődésre tarthat számot a? az el
határozás, ami a Phöbtis vezetősége körében 
most megszületett és eldönötöltc a nagynevű 
csapat előkészületeinek kezdő-időpontját. Befe
jezett tény, hogy

a villamos csapat czeu a héten megkezdi
az augusztusban induló őszi szezónra szóló ké
szülődéseit. Hagyományaihoz híven ezúttal is 
hat héttel előbb kezdi a bemelegítő munkát és 
első ebben a Liga többi harcosaival szemben.

Barna Sándor, a Phöbus vezetője kintjárt az 
üdülésben lévő Soltinál és érthető örömmel 
hozta vissza jelentését arról, hogy a nagynevű 
csatár egészségi állapota, főleg pedig beteg 
Iába tökéletesen rendbejött. A gyógyulás any- 
nyira előrehaladt, hogy az őszi szezonban

Solti részvétele száz százalékig bizonyos.
Az öröm sohsem jár magában, amit bizonyít 
a Phöbus esete is, mert Solti teljes felgyógyu
lásának hírével egyidöben örvendeztette meg a 
klub-drukkereket az a jelentés, hogy Törös !• 
is tökéletesen meggyógyult és harcra kész. Ha 
ehhez hozzávesszük azokat a szállongó, de ed
dig érthető okokból még meg nem erősitett 
híreket, ami a kék-sárgák csapalerősitési ter
veiről szólnak, akkor nem tartjuk lehetetlen
nek. hogy az ősz első bombamcglcpetéseit « 
Phöbus fogja az ámuló közönség szemei elé 
varázsolni.
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Szomorú futballvasárnan

Az Újpest kiesett,
a Ferencváros harmadik meccset

AUSTRIA—ÚJPEST 2:1 (1:0).
Budapest ezévi legrcmekcbb sportcsatája 

zajlott le vasárnap az t)llöi-uti pályán az 
Újpest és Austria között s nem túlzás, ha 
megállapítjuk, hogy hosszu-hosszu évek óta

Ilyen csodálatosan nagy vonala és szép 
mérkőzést nem játszottak magyar 

pályán.
A tét óriási, hiszen csaknem a döntő győz
tesét üdvözölheti az a nemzet, amelynek ina^ 
győz a csapata.

Az clőmeccset játsszák, melynek két részt
vevője az újpesti B) csapat és a Tokod üveg
gyári SC, s már e meccs alatt ömlik a kö
zönség a pályára. Élvezetes játékot láthat
nak az újpesti tartalékgárdától, amely 4:2

játszik Prágában
(2:1) arányban győz is. Mire befejezik n 
meccset és megjelenik az Austria liladresz- 
szes legénysége,

huszonötezer főnyi közönség 
gyűlt már egybe. Szokatlanul fergeteges taps 
üdvözli a lila-fehéreket, a kontinens egyik 
legjobb csapatát. A B-közép szűnni nem 
akaró tombolással fogadja ezután az újpes
tieket, akik erre az alkalomra zöld-fehér 
dresszt öltöttek magúkra, egyrészt, hogy 
megkülönböztethetők legyenek a bécsi lila 
fehérektől, másrészt, hogy kedveskedjenek 
a vendéglátó pálya mindenható közönségé
nek. Nausch csokrot nyújt át. Futó zászló
val viszonozza. Feltűnik Barlassina olasz 
biró elegáns alakja. Az Austria kezd, Sinde- 
lar lábától indul el az első labda.

Sokat támad az Újpest, de továbbra is az 
a példátlan balszerencse kiséri támadásait, 
amellyel az első félidőben akár háromgólos 
előnyre is szert tehetett volna. Zsengellér 
két alkalommal is az osztrák kaputól alig 
három lépésre áll s bosszantóan nem talál 
bele az üres kapuba. Majd Vincze tör át 
nagy vehemenciával, már-már biztos gól
nak látszik a lövése, amikor Zőhrer macska
ügyességgel elfogja. Az Austria ritkán tá
mad, de ilyenkor csupa ész, csupa logika a

AZ ÚJPEST-GÓL, AMIT BARLASSINA

egészen közel állt az esethez, jól látta 
és habozás nélkül a tizenegyes pontra 

mutat.
Leállítják a labdát, a közönség lélegzet*  
fojtva várta a bűntetőrugás sipjelzését, ami
kor Adarnek dühtől toporzékolva keresztül 
töri magát társainak sorfalán, odarohan « 
labdához és messzire elrúgja. Dübörgő pfujt 
kap érte, majd Barlassina odarohan Ada- 
mekhez és valósággal kilökdösi a büntető- 
terűiéiről. Ezért feltétlenül kiállítás járt 
volna, az olasz biró azonban megelégedett 
azza, hogy Adam.ket hátraparancsolta.

Végre Kocsis áll neki az Ismét tizen*  
egyes pontra helyezett labdának és 
éles, lapos, jobbsorkos lövéssel küldi a 
vetődő Zőhrer mellett a hálóba. 2:1.
A közönségnek most megjön a hangja, u 

biztatás ismét elementáris erővel dübörög 
végig a pályán. Az Újpest is érzi, hogy még 
megfordíthatja a meccs sorsát, emberfeletti 
erővel küzd, fogcsikorgatva startolnak az 
újpesti játékosok minden labdára s az Ausz
triát megint kaujához szegezik. Most Sesta
KIVARÁZSOLT A BÉCSIEK HÁLÓJÁBÓL.

LélegzeftáSlitő félórás Újpest-ostrom
Kezdés után azonban nyomban belefojt

ják a szuszt a bécsiekbe a félelmetes újpesti 
rohamok. Már az első másodpercekben 
Kocsis—Sesfn-párharc alakul ki és

Idegtépő izgalmak szinte végeláthatatlan 
sorozatában

gördülnek egymásután a veszélyesnél veszé
lyesek újpesti támadások. Tóth beadását 
Zőhrer kiejti. Mint a kiéhezett oroszlánok 
rohanják meg az újpesti csatárok a bécsi 

akapust, aki szerencsésen menekül meg 
nagy nyomás alól.

Az Újpest ugy játszik Ausztria büszke
ségével, mintha az egy vidéki kezdő 

csapat lenne.
Egykapura folyik a játék, amit szinte kín
zóvá forral a közönség meg-megújuló má
moros, biztató hangorkánja.

Szűcs remekül áll a tengelyben, pompás 
labdákkal látja el a csatárokat, fütyülnek 
a lövések, sajnos — mellé. Pontos passzok 
és hibátlan akciók gyönyörétől olvadhat a 
közönség, az Újpest csodálatos formára fut 
fel. A 10. percben zápor söpri végig a pá
lyát, ami a közönség nagy részét a fedett 
tető alá hajtja.

Súlyos közelharc
fejlődik ki a tribünöket rohamozó közön
ség és a rendőrlegénység között, közben 
Ráday Imre színművészt ínzultálják is. Az 
eső egyre tart, de tart Vincze és Kocsis 
pompás összjátéka is, ami Sestát módfelett 
ingcrli. Birkózó volt, most bokszolóvá csap

föl, amit Kocsis tapasztal az izomzatán.
Tébolyitó izgalomban

pattog nz ötösön a labda, mig végül p 
Vincze kapufára fejeli. Egyre tart a nyo
más, az Austria védelmét ugy megkeverik 
ezek a kegyetlenül erős támadások, hogy 
Andritz öt méterre a saját kapujától csak 
Kohultól látott bombaszerfí lövéssel adja 
hátra a labdát, amelyből menthetetlenül gól 
lenne, ha nem a lécről pattanna ki. Közben 
Nausch megsérül s mig kiviszik, Sesta a 
közönség pfuj-orkánja közben megfenye
geti Kocsist és Vinczét. Az eső csitul, a pá
lya fölött a szivárvány ragyogó színei jelen
nek meg, benne van minden szin, a győz
tesé is, csak éppen ki kéne találni, hogy 
kire mosolyog ...

Zengellér lövése a kapu mellett fütyül el 
s miközben a B-közép biztat, az Austria 
első veszélyes támadását Neumer vezeti. 
Láng fel dér idegességében már a harmadik 
szivart rágja el a pályavonalon. Van is oka 
rá! A 30. percben a féldö legizgalmasabb 
jelenete zajlik le.

Kocsis a félpályáról megfut, llcmétcres 
előnye vau Sesta és Andritz előtt, 
menthetetlen a gól. Zőhrer eléje rohan, 
de a nagy sztár ügyesen gurítja el mel
lette a labdát, amely a halál kegyetlen
ségével gurul a háló felé. Adarnek, mint 
a szélvész nyargal a labda után és egy- 
tized másodpercet sem késik, ponto

san a vonalon csípi el a labdát.

Vincze

Zsengellér

Andritz

Zőhrer

Szila

Barlassina biró kitépi a magyar 
csapat kezéből a győzelmet

Ezután jön az első jelentős Austria-táma- 
dás, amely Iiieglsr éles fölélövésével végző
dik.

Szemkápráztató a játék és ideggyölrő 
az a pech,

amely az Újpest-csatárok lövéseit kiséri. A 
37. percben mégis újpesti gól születik. 
Szűcs szökteti Vinczét, aki huszonöt méter
ről kegyetlen erővel küld lövést a kapura. 
Zőhrer úszik utána, de hasztalan, mert

a labda védhetetlenül vágódik a háló 
mélyére, miközben Barlassina fütyül s 
a közönség egetverő tonibolással üd
vözli a gólt. De korán! Az olasz bíró 
ugyanis Zsengellér passzív oifszájdja 
elmén érvényteleníti a szabályos gólt 
és ezzel kilépi a magyar csapat kezéből 
■ győzelmet Egyetlen elfogulatlan 
szakember sem akad a pályán, aki ezt 
a passzív offszájdot a gól szempontjá

ból lényeges körülménynek Ítélte volna.
Megdöbbentő bírói hiba ez, ha ugyan 

nem több ennél! Nagy helyzetek alakulnak 
továbbra is az Újpest javára, a 43. percben 
mégis bekövetkezik a végzet. Johbszéli tá
madás után Ricglcr fut, még a félpályán 
adja át a labdái

Sindelarnak, aki helenyargal s aztán 
harminc méternyire a kaputól szinte 
elképzelhetetlen erővel küld bombát a 
magyar csapat kapujára. Orth fényko
rában láthattunk csak ilyen süvítő, 
villámszerű, istenharagja-bombalövést. 
Akkor Is csak gól lehetett az Ilyenből, 
most sem marad cl. Hasztalan Havas 

tudománya, a gól — gól. 1:0.
A közönség szinte megnémul a csodálkozás
tól s a hátralévő két percben már oda sem 
ügyel a játékra, csak azt tárgyaják, az Új
pest sokgólos vezetése hogyan maradt cl.

Letörte az Újpestet a balszerencse
Szünet után Zsengellér indítja el a labdát, 

majd Kállain keresztül Kocsishoz jut, akit 
Scsta buktat. Kocsis azonban keresztülve- 
rekszi magát a közben keletkezett tuniultu- 
•on s élesen Zőhrer hasába lő. Lassanként 
az Újpesten jelentkezik az első félidő ha
talmas iramának hatása, amely mindent 
kivett a csapatból. Egyesek fáradtan, bá- 
gvadtan lézengenek a pályán. Most Sesta 
Zsengcllérrel vív közelharcot, veszedelmesen 
lókdösik egymást, Sesta egész gorombán lép 
frl Zsengeílcrrel szemben, úgyhogy a kö
zönség percekig fütyül. Kocsis újra és újra 

akar törni, azonban Nausch-al nem bol
dogul. A sokszoros öreg válogatott osztrák 
balhulf egészen remek teljesítményt nyújt. 
Most az Austria balszárnya vezet egy táma
dást s Jerusalem passióval Neumer elhúz 
Fa™ mellett, de fölé lő. Folytatódik

■z Újpest bosszantóan meddő fölénye.
Kállay n Vlnezétől kapóit labdát a jól 

helyezkedő Zőhrer kezébe fejeli. Most ismét 
8 hirte’.enszőke, nyurga Sindelar e’zcveszett 
•záguldása varázsolja libabőrösre u közön- 
®<'K hátát. A csodával határos, ahogy ez fl

remek fulballmüvész tisztára tudja magát 
és partnereit játszani. Már-már egyedül ha
lad n tizenhatos felé, amikor vészijósló kö
zeledését Joós egy nagyon csúnya jelenetté' 
akasztja meg:

hátulról ráugrik Sindelar hátára, két 
kezével elkapja a nyakát és n földre- 
rántja. Sindelar a váratlan és Inzultus
nak nevezhető támadás hatása alatt 
végigzuhan a gyepen. Még a magyar 

közönség is fütyül...
Most következik az osztrákok második 
gólja: Balogh egy ártatlan faulttal akasztja 
meg Sindclart, Barlassina lefújja és húsz 
méterről szabadrúgást ítél.

Az újpesti védők sorfalat alkotnak. 
Slroh áll a labdának és egy Iszonytató 
éles, a falanksz fűlött repülő lövést 
küld a felső kapulécre s a labda onnan 
a vetődő Havas keze mellett jut a 

háló' a. 2:0.
Ez is remek gól volt! Az Újpest ismét rá
kapcsol, de most már senkinek sincs rémé- 
nve arra, hogy az Autsria háromgólos 
előnye behozható lenne.

Szűcs labdájával 
áll, nem avatkozik a 
ezzel megfosztja az 
— System Horváth.)

labdaadogatásuk és szinte előre látja az 
ember azt a halálpontos tervszerűséget, 
amellyel a Sindelar-kvinlelt felépíti a gól
helyzetet.

Újra és újra támadásba megy az Újpest, 
de most már szinte nem Is bosszankodunk, 
hanem mosolygunk egy-egy gólhelyzetnél, 
mert biztosak vagyunk benne, hogy két-bn- 
ron: lépésről is elrontják. Ismét ZsengeHér- 
nék van egy egészen kivceles gólalkalina, 
senkisem zavarja, de a puskaport megint 
ellövi. Most Kocsis rohama kelt bámulatot 
s a nagyszerű beadás Zsengellér feje fölött 
röppen

Adnmek elé, aki kézzel pofozza el a 
labdát a tizenhatoson belül. Barlasslna

Vince térül-fordul, azután t“* 
lövésbe, ami tehát szabályos gól. 
Újpestet a győzelemtől. ............

in bombagólt lő, Zsengellér passzív ofTszájdon 
Barlassina mégis érvényteleníti és 

I. félidő 37. perc. (Copyright by Hét fűi Napló

produkál egy goromba jelenetet, amikor 
Tóthba ugrik. A korzó közönsége nem bírja 
idegekkel s egészen a taccsvonal mentén 
helyezkedik el. Egészen fenyegetővé válik a 
helyzet, de hamarosan

egy osztag rendőr fut a veszélyes zó
nába és liátraparancsolja a közönséget 

s lassanként lecsillapulnak u kedélyek. Az 
Újpest támadásai az utolsó percekben is 
állandósulnak, csak egy 
szerencse kellene ahhoz, 
a kiegyenlítő gól. De hát 
úttal az Auslriát vette 
Újpest tehetetlen. Nincs 
megírva a sors könyvében! Az Újpest Is ez
zel búcsúzott az idei KK-tól,ít

nagyon-nagyon kis 
hogy megszülessen 
a futball istene ez- 
pártfogásába és az 
mentség, igy volt

Tragikus 
szerencsétlenség Bécsbens 
Jakab sajpüttoréssel műtőasztalra került

VTENNA—FFERENC VÁROS 1:0 (1:0)
Bécs, julius 11.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon- 
jelentése.) A Ferencváros tragikus és szeren
csétlen mérkőzést vívott ma délután a bécsi 
Vienrávnl, amelyet előző héten Budapesten 2:1 
arányban győzött le. A mérkőzés szomorú 
szén .uniója, nogy a tartalékból csatasorba szó
lított Jakab súlyos lábszár töréssel maradt u 
porondon, majd a bécsi közkórházija került. 
A Ferencváros erre a nagyjelentőségű mérkő
zésre sorozatos balszerencse miatt, alaposan 
raeggyengítve volt kénytelen kiáltani, nem ját
szóit Polgár. Hámori és Tónczos, helyettük 
Sárost volt a centerbalf, Jakab a centercsatár 
és «z amatőr Bíró a jobbszélső.

Tízezer néző előtt Bízik c» diszlovák bíró já
tékvezetésével Indult meg a küzdelem, amely 
nagy csalódást okozott a közönségnek, mert 
a Ferencváros, de a Vlenna sem elégítették ki 
az igényeket. A magyar csapat ugyan esaknem 
végig fölényben játszott, — nz első félidőben 
a kornerarány 9:3 volt, nini beszédes bizonyí
ték —, de a játék vezetésben sem ötlet, sem 
kellő lendület nem volt. A fi. percben dőlt cl 
a mérkőzés sorsa, mikor Tátrai, n 10-oson be
lül, keményen elnyomta Flschcrt, a közönség 
11-est reklamált, amit n csehszlovák bíró 
nyomban meg is Ítélt. Pollack labdája a bün

tetőpontról védhetetlenül saállt ■ hálóba. 1:0. 
Husiidon ostromolt ezután • Ferencváros, a 
félidő végéig nem tudott eredményt elérni.

A szünet után Ismét a Ferencváros vette ót 
n vezérszcrcpct, de n 10. pereben végkép meg
fosztotta a balszerencse a győzelem lehetőségé
től. Jakab és Hoffinann olyan szerencsétlenül 
futott össze, hogy Hoffmann teljes erőből tör
tént rágása a labda helyett Jakab lábszárcsont- 
Ját érte, amely idegtépő reccscnéssel, a tribün
re hallhatóan roppant Nesze a szörnyű erejil 
rugós nyomán. Jajgatva feküdt egy pár pilla- 
nalig a porondon, azután elájult. A mentők m 
súlyos nj ilitöréses magyar futballistát száguld- 
vn vitték a legközelebbi bécsi kórház műtő
asztalára.

Ami ezután történt, az már nem a futball 
számlájára irható, bár a csapatok dicséretesen 
Igyekeztek a megdöbbentő szerencsétlenség 
ható a alól önfegyelemmel szabadulni és fair 
módon játszani. Rengeteg fercncvárcsi hely
zet alakult ki ezután, de a nagy Idegességben 
a csatárok, sőt Sárosy maga Is Ismételten az 
üres kapu mellé lőtték a labdát.

A mérkőzés után, amely a pesti eredmény 
figyelembevételével döntetlenné tette a két csa
pat között n harcot, tárgyalások Indultak meg. 
hogy n szükséges harmadik mérkőzést hol 
játsszák le. A mérkőzés srlnhelye a késő esti 
órákban befutott jelentés szerint — Prága.

Morselli haldoklik 
Genovában, az olaszok 
visszalépnek a KK-ből

Bécs, julius 11.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefón- 

jclentése.) Elképesztő bonyodalmakat oko
zott nz a súlyos afTér, amely nz Admira 
és a Genova bécsi mérkőzése alkalmasul 
botrányba fullasztotta a két KK-csnpat küz
delmét Ma este érkeztek meg Olaszország
ból az Admira futballistái, akik nem játsz
hattak Genovában, mert betiltotta az olasz 
belügyminiszter a mérkőzést. Azt a szomorú 
hirt hozták magukkal, hogy

Morselli, aki Pécsben állkopoescsont- 
t'irést szenvedett, a genovai kórházban 

haldoklik.
E szomorú és szinte példátlan esemény ha

lása alatt nz olasz klubok most ugy hatá
roznak, hogy

nem állnak ki nz osztrák csapatok ellen 
és Igy nemcsak a Genova, huncm a 

Lozlo Is visszalép a KK-búI.
Az osztrák sporldiplomaták Budapesten fel- 
hivtúk az itt tartózkodó Barlassina bírót, 
de ezenkívül jóformán nz összes KK-ban 
résztvevő országok sportcentrumát is és 
lázas tárgyalásokkal igyekeznek megmenteni 
a nemzetközi sporterintkezés kátyúba Jutott 
szekerét. Egyelőre a kilátások a lehelő leg
rosszabbak s ha Morselli meghal, akkor 
valószínűleg hosszú időkre megszakad nz 
osztrákok és olaszok között a sportkapcso-
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jHusl meg a Bes2líárt 
nem hegyin magát...

TÖREKVÉS—BSzKRT 1:1 (1:0)
A szokásos kőbányai disznóillat kellemet

lenségei lilán a rendezés miatt előállott tor
túrák után ásitozó pálya várja a „nagy
közönséget". Mintegy 1500 ember állta kö
rül a pályát.

A meccs kezdetére éppen a pálya fölé ér 
a felhő és a bíró sípjelére megéred a szitáló 
eső. A Törekvés a város felöli kaput ostro
molja. Nagy küzdelmet kell vívnia a széllel 
és a szembe szálló esővel, de igy is rögtön 
fölénybe kerül. A szél egyre erősbödik. a 
BSzKRT egyre jobban belezavarodik abba, 
hogy a Törekvés még igy is fölényben ját
szik.

Az első negyedórában a Bcszkárt játéko
A TÖREKVÉS ELSŐ ÉS EGYETLEN GÓLJA

Készéi labdájával Nemes a korncrvoiiallg fut, onnan a kapufa előtt álló Regőshöz ad be. Az 
ÖMzekőlö lövés helyett Grubcrhez továbbítja a labdát. A balösszekötő éppen csak belebotlik 
a labdába, mely róla a hálóba pattan. I. félidő, 23. perc. 1:0. (Copyright by Hét fői Napló. — 

Systcm Horváth )

sai sehogy sem találtak magukra. Egyetlen
egy valamirevaló támadást sem tudtak ősz- 
szehoznk A Törekvés csatársora annál job
ban játszik. A pompás jobbszárny, különö
sen Nemes, nagyszerű formában van, egyik 
támadást a másik után vezeti, a kapkodó 
Bcszkárt kapuja ellen. A felhő lassan átvo
nul a pálya fölött s nemsokára kisüt a nap, 
felrajzolódik az égboltra egy szivárvány s 
ezzel mintha felcsillanna a remény a Bcsz- 
kúrt számára is, mert a tipikus W-formá- 
cióban keresztülvitt támadásai közül egyik
másik reménnyel kecsegtet. A Törekvés 
csatársora a 17. percben pompás támadást 
visz végig a pályán, Nemes beadására /íéflí 
kifut, öklözni akrja n labdát, de az rosz- 
szul sikerül. Grcgor elé pattan a labda, a 
hosszú ccnterhalf azonban idegességében 
mossa? kapu mellé lövi a labdái. A 23.perc
ben eredményt hoz egy újabb Nemes-táma
dás.

Készét labdájával a gyors Törekvés
szélső kornervonnlig viszi a labdái s 
onnan a kapufa melleit álló Regőshöz 
ad be, tőle lövést vár a védelem, az 
összekötő azonban a kapu közvetlen 
előterébe passzolja a labdát, ahol az

Németország legyőzte a magyar túszókülünltményl
Berlinből jelentik: A német-magyar úszó

mérkőzés második napján hűvös idő kö
szöntőit Berlinre, de ennek ellenére is mint
egy tízezer főnyi közönség szorongott a 
tribünökön. A verseny végeredményben a 
magyar csapat 25.-2Z aránya vereségével 
végződön. 100 méteren Csik legyőzte Fi*  
tehert, de 400-un sem Gróf, sem Lengyel 
nem tudott a német rekordidőkkel győző 
ellenfelekkel szemben komoly ellentállásl 
kifejteni.

A vizipólócsapatunk remek győzelme 
meglepetés erejével hal a pompás németek
kel szemben. Az eredmények: 100 m: 1. 
Csik 59 mp. 2. Fischer 59.3 mp. Fischer 
Startja remekül sikerült, az első fordulóban 
vezetett, de Csik ellenállhatatlan finisével 
szemben nem volt ellenszere. A közönség 
Csikót melegen ünnepelte. 40í) ni.: 1. Platth 
4 53.2 mp. Német rekord. 2. Gróf 5:03.2 
mp. Gróf nyolc méterrel maradi Platth 
nwgöl. 1500 m.: 1. Ahrcndt 19 p 50.7 mp. 
Német rekord. 2. Lengve! 22 p 01 mp. 
Ahrendt végig vezetve győzött. Lengyel alig 
volt versenyben. 800 méteres részideje 10 p 
26.8 mp. Német rekord

Toronyugrás: 1. WelsS 117.19 pont. A 
8X100 méteres női vegyes stafétában a 
Győri fy—Vargha—Harsány i összeállítású
magyar csapat Koponhága és Berlin együt
tese mögött 4 p 16.9 mp-es idővel harma
dik lett.

Budapest—Berlin vizlpóló 5:0 (2:0).
A magyar csapat a következő összeállí

tásban állt fel: Bródi—Homonnai. Tolnai— 
Hazai—Túriét, Németh, Brany. A magyai 
csapat végig hatalmas fölényben játszott

ORSZÁGBAN
Wilnoból jelentik: A Kispest FC vándor lab

darugó csapata 13:2 (7:1) arányban gvözte le 
a Mnkabit. _________
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Gruber lábába akad s onnan a hálóba 
puttan. 1:0.

A közönségnek megjön a hangja, fergeteges 
a Törekvés-drukkerek biztatása, de ennek 
ellenére a Beszkúrl jön fel s bár a szél el
áll, néhány szép támadást vezet. Hullámzó 
lesz a játék, hol az egyik, hol a másik 
kapu elölt táncol a labda. Déri magas be
adását Készéi laposan a sarok felé fejeli, 
Régi azonban elvetéssel menti a biztos gól
nak látszó labdát. Néhány perc múlva 
újabb meleg helyzet keletkezik a Beszkárl 
kapuja előtt. Neszei lövését Régi Gruber elé 
üti, ez az üres kapura fejeli, de a nagy 
drukkolásban a léc. mellé suhan a labda.

Szünet után rögtön látszik, hogy a

BSzKRT jelentősen feljavult, mert az első 
percekben jelent is fölényt harcol ki. Ennek 
a legfőbb oka az, hogy Táncos és űri he
lyet cserélt. A BSzKRT támadásai azonban 
erőtlenek s lassan feljön a Törekvés és át
veszi a játék irányítását. Óriási az iram, a 
levegőben lógnak a Törekvés góljai. A kö
zönség óriási meglepetésére mégsem a Tö
rekvés-gól következik, hanem a BSzKRT 
egyenlít. A 21. percben

a kitömő készülő öryt a 16-os előtt a 
nyakánál fogva húzza vissza a Törek
vő-védelem, amiért még Fóton is sza
badrúgás jár. Feláll a sorfal, de ez mind 
kevés Kránitz hatalmas bombalövésé
nek, mely feltartózhatatlanu! zug a 

hálóba. 1:1.
Egv pillanat alatt megváltozik a játék képe, 
a Törekvés kapkod, a BSzKRT fölénybe ke
rül, de két kapufán kívül semmit sem tud 
elérni. Az utolsó percekben a Törekvés két
ségbeesett finist vág ki, de most már semmi 
sem sikerül. A mezőny legjobb játékosa 
Régi, a BSzKRT válogatott kapusa.

A harmadik meccset az FTC vagy Postás
pályán fogják vasárnap megtartani.

és biztos győzelmet aratott. A berlini csa
pat szinte nem is volt komoly ellenfele a 
nagyszerű formára felfutott magyar együt
tesnek. .

Féllábbal az NB-ben 
van a Győr csapata 

ETO—VÁCI SE 5:1 (2:0)
Győr, julius 11.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen
tése.) Hatalmas, mintegy négyezer főnyi közön
ség előtt nagy szélben folyt le a mérkőzés, 
amely a győriek hatalmas diadalát hozta. A 
7. percben Baross 11-csből megszerzi n veze
tést. maid Zsöle felső lécről lepattanó bomba
gólt lő. Szünet után Baross egy újabb hendszért 
megítélt 11-esből 3:0-ra javít. Zentai szabad
rúgásból szépíti nz eredményt. Ezután a váci 
csapat teljesen összeesik. Borost valóságos 
bombasorozatot zudit a kapura, majd Zsöle be
rúgja a negyedik gólt. A biró Takácsot kiállít
ja. s n vácink már kétségbeesetten védekeznek. 
Zsöle újabb gólja után a biró Virágot is kény
telen kiállítani s most már valóságos egykapu- 
játék folyik a pályán. Vasárnap Vácott ismét
lik meg a mérkőzést s a kikerülő győztes a 
DVTK-val Játszik nz NB-be Jutásért.

A Budapest—Ercsi közötti úszóverseny ered
ményei: Férfiak: 1. Póhok 3 ó 40 p 10 mp. 2. 
Vojtck 3 ó 42 p 17 mp. 3. Lemhényi 4 ó 7 p 
15 mp. Hölgyek versenyében: 1. Szenesné 4 ó 
17 p 20 mp. 2. Krailkiné 4 ó 34 p 16 mp.
A KISPEST BOMBAGYŐZELME LENGYEL-

A Postái Sport Egylet atléta és tenntszcsa 
pata vasárnap mérkőzött Cégied város atlétái
val és tennhzezőivcl. Az atlétikai kitzdelm vég- 
eredménye 73-31 pont n Postás SE Javára, míg 
a Postás SE tenniszezöi 7:2 arányú győzelmet 
aratlak Cegléd városának játékosai fölöll.

PROFICSAPATOK KÖZMONDÁSA
Ki mint vett, úgy arat.
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Nsp’Osi Hérosszal nyere
a Sir Colvílie B3rc9ay*dijaí

A júliusi meeling zárónapjának versenyeit 
túlnyomókig outsiderek nyerték A főversenyt 
óriási küzdelem után fejhosszal nyerte Naplóm 
a lassú tempóban túlságosan kimaradt Silu- 
tunga ellen. Ez utóbbi a finisben szemmellát- 
luitólag sokkal frissebb volt, mint ellenfél, de 
nagy térhátrányát már nem tudta behozni. A 
győztes Naplómnak ez volt egyébként nálunk 
az utolsó futára, mert már verseny előtt elad
ták Romániába A Sir Colville Barclay dijat 
azonban még . régi tulajdonosának számlájára 
nyerte.

A fogadott lovak közül Naplómon kívül csak 
Nowhere és Baka nyerték meg versenyeiket, a 
nap többi versenyében egyébként kisebb-na- 
gyobb meglepetések adódtak.

Részletes eredmények:
I. Mátyásföldi díj. 1. Boss (4) Klimscha, 2. 

Szerenád (2>á) Gutái. 3. Dongola (3) Keszthe
lyi. Fm: Prímás (5) Csuta, Adamas (12) Weiss- 
bach, Dongo (12) Nagy G., Szepes (5) Csap
iár, Alsó (8) Balog, Curragh (6) Schejbal. 2h., 
%h. Tót: 10:72, 15. 12, 12. Bef: 10131 és 150.

II. Nycretl. kétévesek vers. 1. Gratla (5) 
Weissbach 2. Bric-á-Brac (10) Balog. 3. Szék
fii (4) Teltschik. Fm. Siber (12) Kovács L., Li
liom (5) Gutái, Serény (12) Keszthelyi, Dobos
(2) Klimscha, Saidja (3) Schejbal, Faun (4) 
Csuta. ’/ih.. 2,'jh. Tót: 10:60, 22, 26, 21. Bef: 
10:410 és 235.

Ili, Júliusi handlcap. 1. Nowhere (4) Klim
scha, 2. Safety (10) Bihari. 3. Moulin Rouge (8) 
Nagy G., Fm: Gamma (5) Csuta, Sokrates (4) 
Teltschik, Cárcvics (6) Szenlgyörgyi, Bitang
(4) Keszthelyi, Lator (10) Kovács L., Búvár
(5) Alt, %h., %h. Tol: 10:43, 19, 48. 26. Bf: 
10:537 és 237.

IV. Sir Collvllle Barclay díj. 1. Naplóm (l*/«)  
Csaplár, 2. Situlunga (2M) Teltschik, 3. Gyöngy
(3) Klimscha. Fm: Maycrling (10) Félix, Mák 
(12) Bihari, Dominó (8) Gutái, Cyrano (6) 
Schejbal, Aszfaltbetyár (12) Csuta, Fejh, 1% 
hossz. Tol: 10:20, 14. 16, 16. Bef.: 10:74.

V. Ncrctl. kétévesek handlcapte. 1. Perepáty 
(5) Klimscha II. 2. Drusza (2) Csömöri, 3. 
Hindu (12) Félix. Fm: Virulj (1) Tóth E., 
Sukoro (2) Szabó J„ Nincs több (14) Zsíros, 
Polmarum (3) Gosztonyi Régi (6) Bihari, Pán
cél (6) Simics. Mh., lh. Tót.: 10:56, 16, 19, 34. 
Bef: 10:110. és 624.

VI. Eladók handlcapja. 1. Baka (1%) Csuta,
2. Hcdie (6) Nagy G._ 3. Landler (10) Gutái. 
Fm: Kopo (10) Berta, Arca Szclasszie (3) 
Klimscha II, Bálozó (10) Krédler, Lancia (2)
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IiEJTVÉNYVEBSENYÜNK FELTÉTELEIT A 6. OLDALON KÖZÖLJÜK
"Meg fejtésül a vízszintes

VÍZSZINTES:
1. A most már világhírűvé 

váló mii dióhéj tartalmának 
eleje. (Folytatása a függ. 15, 
vlzsz. 44, függ. 17, függ. 30, 
függ. 31, függ. 16). 11. Maros
menti város. 12. Főzelék ké
szül belőle. 13. Izzás kezdete. 
14. Semmire sem jó. 15. ön
fejű. Ifl. Ruhadarab. 17. Az 
ilyen ember is csak egy tojást 
tud megenni éhgyomorra. 18. 
Ékesség. 20. A konyhából ke
rül be az nsztalra. 21. A hu
szonegyesből ismert kifejezés. 
22. Bűn szélei. 23. Hajdan. 24. 
Egyik magyar kártyán olvas
ható szó. 25. Elválasztási célra 
„használandja" a mese. 26. 
Előkelő, sőt tulelőkelő férfi
név. 28. Felkínál. 29. Bécsi to
jás. 30. Táplálkoztam. 31. ön
magában kínai, kettőzve vi
lágszerte ismert szó. 33. Világ
rész eleje. 34. Részben dühös 
csak. 35. Régmúlt dicsőségről 
beszél. 36. Égctnivaló. 37. 
Ilyen tanács a rádióban van. 
39. Valami valakinek „jár" — 
idegenesen. 40. Lemegy a nap, 
de csillagok nem jöttének
41. A lóhoz és a szamárhoz hasonló állat. 42. 
Piri társa. 43. Arany — franciául. 44. Hatá
rozott tagadó válasz. 45. 1050 — Rómában.

FÜGGŐLEGES:
1. Bifláz. 2. Nagy esemény előtt áll. 8. A 

Vizsz. 11. tulajdona. 4. Átnyújt. 5. Eszes hölgv. 
6. Senior röv. 7. Húzza a dolog elintézését. 8. 
Kétszer — latin összetételekben. 0. Azonos. 10. 
Rózái mássalhangzói. 12. Ismert háziállatbe- 
Icgség. 13. Apró. lő. Kötőszó. 16. Néha a nagy 
sem nagy s a kicsi sem kicsi. 17. Megéri a fá

HUNGÁRIA KESERGŐ
Tárogatóira: Sehaffer.

Gyönge Fiolának még gyöngébb a brkkje, 
letörölt h csapat valamennyi krekkje. 
Süvít a suti kapuk felett 
Kó-Ká... Pá-I’á... Isten veled..

DIAGNÓZIS
— Nagyon rossz börbm van a Hungária, 

valami baja lehel.
— Ha jól tudóin HASK fájása van...
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Kajári, 2>íh., nyakh. Tót: 10:23, 14, 20, 25. 
Bef: 10.195.

VII. Handlcap. 1. Bájos (6) Vrábel, 2. Cava- 
liero (4) Keszthelyi. 3. Alvajáró (4) Klimscha. 
Fin: Kékes II (12) Gutái Napfelkelte (6) Má
nyi, Sylva (12) Krédler, Hozomány II (6) Esch 
Gy. II Amaranthe (1J4) Csuta, Amourelte (12) 
Szabó J., Széltoló (10) Bihari TI, Clarion (10) 
Klimscha II, Pilypalaty (10) Kajári. Tót.: 
10:43, 21, 26, 20. Bef: 10:186 és 141.

Csapiár Lajos zsoké annak közlését kéri, 
hogy ő Naplóm várható szereplésével kapcso
latosan egy lapnak sem adott nyilatkozatot.

♦
Az Urlovasok Szövetkezete kétnapos mee- 

tingje következik. Mcgyeren: csütörtökön és 
vasárnap.

Darfur a Szent István-dij előzetes favorilja.

Két Bgetönap is van a héten: kedden és 
szombaton.

★
A müncheni „Brauné Band“-meetingre az 

Issekutz-istálló négy lóval (Botos, Bagó, Cipó, 
Dankó Pisla), a hadseregi istálló pedig két ló
val (Kritikus, Gyöngykaláris) megy ki. A nagv- 
dijnak az olasz Donatcllo II. a favoritja, mely 
legutóbb a párisi Grand Prix-ben második volt.

HÉTFŐI NAPLÓ
Szerkesztik:

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

Szerkesztőség és kiadóhivatal: Erzsébebkörut 88.
Telefon hétköznap és vas. déli 12-ig: 1-308-96. Vas. d. 0. 
1 órától (Ar.idi-u. 8, Globus-nyomda-: 1169-43, 1-245-81. 
Vas. d. u. %5-től lapzártáig: 1-100-42, 1-100-43, 1-100-44, 

1-845-81.
ELŐFIZETÉSI 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.

1-gycl kezzdődő mondás és a rejtvényben megtalálható mű 
cime küldendő be!

radságot. 18. Ila nagy, újságba kerül. 19. Tár
sai a naptárban Szervác és Pongrác. 21. 
Évácska. 22. A nők cifrát hordanak. 24. Ne
héz, de falun. 25. Ide bizony nem. 27. A „cs‘‘ 
őse. 28. ö — németül. 29. Több nyelvre lefor- 
dilotfák. 30. Azonban. 31. Háziállat hangja. 
32. Egyik magyar tengeri fürdőhely. 34. 
össze vissza ront. 35. Vissza: leginkább virsli
nek való. 36. Kilátás része. 38. Alfonz neja 
39. Érmék közepe. 41. Részvénytársaság röv.
42. Te meg én.

GrMtzer József
NYOMDAIGAZGATÓ: ANGERMAYF.R KÁROLY.


