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Szenzációs interjú Minich professzorral 
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Japán ultimátum Kínához
ma dől el, lesz-e sárga háború...

Tientsln, julius 18.
A japán-kínai háborúra teljes gőzzel foly

nak az előkészületek, annak ellenére, hogy 
a kibontakozásra Irányuló tárgyalások fo
lyamatban vannak, sőt egyes hírek szerint 

kínai részről hajlandók teljesíteni a 
japán követeléseket.

Ezek a hírek ugy szólnak, hogy Szun-Cse-

Juan tábornok, Nopej és Csahar tartomá
nyok politkai tanácsának elnöke, 

megígérte a japán követelések teljesíté
sét.

l’gylátszlk azonban Szun-Cse-Jnan tábor
nok nem rendelkezik megfelelő tekintéllyel 
s a japán kormány a nankingi 
és az északklnal hatóságoktól Is 

biztosítékokat kíván.

kormánytól

Hétfőn W éráig vár Japán
Megbízható hírek szerint japán részről 
ultimátumot terjesztettek elő, amely 
ugy szói, hogy az északklnal hatóságok
nak hétfőn délelőtt tíz óráig megfelelő 
biztosítékokat kell adniuk a Japán 

vetélések teljesítésére.
Közben Tokióból hírek érkeznek a 

nal intézkedések folytatásáról. E 
szerint

lázas ütemben folyik Japánban a 
szülődés a háborúra.

A permanens minisztertanács vasárnap 
délelőtt tartott ülésében elhatározta, hogy 
még gyorsabb ütemben folytatja azoknak 
az intézkedéseknek a végrehajtását, ame
lyeket a minisztertanács szombaton elhatá
rozott. A vasárnapi minisztertanács ülésé
nek végeztével Konoye herceg miniszter
elnök és Hirota külügyminiszter a 
palotába ment és 
telt a permanens 
zalairól.

Tokiói Jelentés 
helyen közölték, 
nankingi japán nagykövetség katonai atta
séja

tiltakozást jelentett be a nankingi kor
mánynál a kínai csapatmozdulatok 

miatt.
Az ezredes kormánya nevében hangoz

tatta, hogy azok a csapatmozdulatok, ame
lyeket Hopej tartományban kínai részről 
végrehajtottak,

a nilkádónak 
minisztertanács

kö-

kato- 
hlrek

ké-

császári 
jelentést 

határo-

IHetékcsszerint ottani 
hogy Okldo ezredes, a

veszélyeztetik Japán érdekelt és ezért 
Japán nem tűrheti ezeknek az intézke

déseknek fennmaradását.

Japán kikényszeríti 
követeléseinek telje

sítését
A japán hadügyminisztérium részéről ki

jelentették, hogy a japán kormány haj
landó ugyan folytatni erőfeszítéseit a bé
kés kibontakozásra, nem nézheti azopban 
tétlenül az északklnal tartományokban 
végrehajtott csapatmozdulatokat, annál ke
vésbé, mert meggyőződése, hogy ezek n 
csapatmozdulalok a nankingi kormány uta
sítására történnek.

— A jelenlegi bizonytalan helyzet további 
fcntarlása — mondja ezután a hadügymi
nisztérium közleménye — csak fokozza 
azokat a veszélyeket, amelyek Japánra há
rulnak és mindenekelőtt

gyengíti a japán haderő erejét.
— Ezekután —’ igy végződik a nyilatko

zat — Japán kénytelen olyan nyomást gya
korolni a nankingi kormányra, hogy Kína 
kényszerülve legyen a japán követelések 
teljesítésére.

S z u n-C s e-J u a n tábornok, Hopej 
Csanar tartományok politikai ta- 

Bámának elnöke, aki egyébként a 29. «ámu

hadseregnek Is főparancsnoka, állítólag 
megegyezett a japán hatóságokkal. A kí
nai tábornok e hírek szerint Kasok! tá
boraik, a kinui japán haderők főparancs
noka előtt

Japán továbbra is fenntartja követelé
seit és Igényét a jóvátételre s mindeze
ket ultimátumban foglalta össze, amely 

hétfőn délelőtt tíz órakor jár le.
Az egymásnak ellentmondó hírek talán 

azzal magyarázhatók, hogy Szun-Csc-Juan 
tábornok már szeretne Tokióval is jó vi
szonyt fenntartani és nem akarja megsza
kítani a kapcsolatait a nankingi kormány
nyal sem.

Egyelőre csak annyi bizonyos, hogy
a katonai előkészületeket mindkét rész

ről lázasan folytatják.
A vasárnapi nap folyamán nem kevesebb 
mint

ffz Japán csapn tsz állítmány Indult cl 
Kínába.

Vangcsingvej külügyminiszter art válás 
szólta, hogy a kínai kormány hétfőn m<4< 
adja válaszát a Japánoknak.

A japánok feltétlenül 
ragaszkodnak a korlátlan 

eElenőrzéshez

sajnálkozásának adott kifejezést a kí
nai és Japán csapatok között lefolyt 
összetűzések miatt és kötelezte magát 
arra, hogy az összetűzésekért felelős 

kínai tiszteket'megbünteti.
A kínai tábornok állítólag kijelentette vol
na azt is, hogy hajlandó elnyomni a japán
ellenes propagandát és elfojtani a kommu
nista agitáclót, annál is Inkább, mert ezzel 
a két japán követeléssel mindig Is egyet
értett.

A japán-kinal megegyezés hírével hom
lokegyenest ellentétben áll az az értesülés, 
hogy

A {apán kUveteléseket át
adták a kinn! kormánynak

Tokió, julius 18.
Hldaka japán nagykövetségi tanácsos 

megjelent a nankingi kormány külügy
miniszterénél, akinek

átnyújtotta a japán kormány kíván
ságait.

A japán kormány azt óhajtja, hogy Kína 
megtartsa a japán-kinal egyezményt, tar
tózkodjék minden japánellenes akciótól, 

különösen pedig a csapatok küldésé
től.

Pcklng, julius 18. 
Peklngtől északra különböző falvakban 
Japán! csapatok és felfegyverzett pol

gári személyek ,
jelentek meg. Altól tartanak, hogy a Japd*  
nők

be akarják keríteni Nanjuant, 
ahol a 29. hadtest főhadiszállása van. Tung« 
ken bán, KelcthopeJ fővárosában Jelentőt 
japánt haderőket,

sok repülőgépet és hadianyagot 
vonlak össze. FengtaJ körül a Japánl csapa« 
tok lövészárokrendszert és erő*  
öltéseket építenek.

Peklngben nyugalom van. A! 
külföldi megfigyelők azt hiszik, hogy hók 
nap vagy holnapután bekövet
kezik a tiencinl tárgyalásod 
válságos pontja. A Japánlak csak vo
nakodva bocsátkoznak valamilyen kalandba 
Kínában, de

feltétlenül ragaszkodnak legalábbis 
Tlcncln, Peklng, FengtaJ és környékük 

korlátlan ellenőrzéséhez.

Nagyjelentőségű tervek
a belpolitikai élet 
kulisszái mögött

Az elmúlt héten tartotta utolsó ülését az 
országgyűlés két háza és ma már az foglal
koztatja a politikai életet, hogy milyen

változásokkal fog októberben újra meg
alakulni a képviselőház.

Több miniszter és a legtöbb pártvezér nyári 
szabadságát tölti, látszólagos ,,'uborkasze- 
zón" van a belpolitikában, de mégsem teljes 
a csend: állandó sugdolódzások, kombinál
gatások folynak a kormány páston és az el- 
lezéken egyaránt. A kulisszák mögött folyó 
„előtárgyalások" fötémája a Ház újra való 
megalakulása mellett elsősorban nem az 
aránylag távolabbi választójogi reform, ha
nem a másik, előbb beterjesztésre kerülő 
alkotmányjogi javaslat:

a felsőház jogkörének ki terjesztése, 
amelyen most dolgoznak az igazságügymi
nisztériumban.

Lesz-e ellenzéki 
alelnUke a Háznak?

A Ház ősszel kezdődő ülésszakának meg
alakulásával kapcsolatosan uj alelnököket 
választ a képviselőház, csupán az elnök. 
Sztranyavszky Sándor marad újabb szava
zás nélkül a helyén. Eredetileg *z  volt a 
terv, hogy ismét a régi alelnököket: Karnis

Gyulát és Tahy Lászlót választja meg a 
kormánypárti többség. Később a NÉP leg
mérsékeltebb szárnya részéről indult ki az 
a terv, hogy

az egyik alelnöki stallumot engedjék át 
az ellenzéknek, 

éppen azért, hogy a hátralevő két történelmi 
jelentőségű alkotmányjogi javaslat tárgyalá
sának Idejére ezzel is biztosítsák a meg
felelő békés és nyugodt parlamenti légkört, 
amelyre Darányi Kálmán miniszterelnök — 
amint azt már többizben hangoztatta —, 
rendkívül nagy súlyt helyez.

Természetesen nz ellenzéket is foglalkoz
tatta ez a nagyjelentőségű kérdés és tárgya
lások folytak annak eldöntésére,

ki legyen a Ház ellenzéki alelnöke?
A legnagyobb ellenzéki párt, a Független 
Kisgazdapárt lett volna hivatva arra, hogy 
egyik tagját kijelölje erre a tisztségre, de — 
értesülésünk szerint —, az Egyesült Keresz
ténypárttal való megegyezése alapján lemon
dott erői a jogáról és — a hír szerint —, 
Eckhardt Tibor és pártja Is hozzájárult ah
hoz, hogy

az alelnök ne kisgazdapárti, hanem ke
reszténypárti képviselő legyen: a köztisz
teletben álló népszerű főpap: Ernszt 

Sándor személyében.

Hozzájárult volna ehhez a többi ellenzéki 
párt is, helyeselte volna a választást vala
mennyi pártonkivüli képviselő, sőt a NÉP 
mérsékelt tagjai is.

Ekkor pattant ki, hogy a NÉP jobbszár
nya, sőt ezzel együtt a kormánypárt több
sége és a kormány több tagja is azt a fel
fogást vallja, amíg a képviselőházban ilyen 
túlnyomó többsége van n kormányzópárt
nak, addig töltsék be a NÉP tagjaival mind
két alelnöki állást és ragaszkodjanak ahhoz, 
hogy továbbra is

Korniss Gyula én Tahy László 
maradjon meg a házalelnöki székben. 

Valószínű ezekután, hogy mégsem lesz el
lenzéki alelnöke a képviselőháznak, hacsak 
nem ragaszkodik ehhez a tervhez a mi
niszterelnök és nem fogadja el azt az állás
pontot, amit a kormánypárt több tekinté
lyes tagja hangoztat:

ezzel a gesztussal lehetne honorálni az 
ellenzéknek a kormányzói jogkört ki
terjesztő javaslat parlamenti tárgyalása 
során tanúsított lojális és előkelő egy- 

öntellt állásfoglalását.
Mindenesetre bizonyos az. hogy amint 

végetér n politikai nyári vakáció, előtérbe 
kerül ez a fontos kérdés.

A Ház újjáalakulásával kapcsolatosan ■ 
bizottságok rekonstrukciójáról is sok sző
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Kibújt
a -.síikből — ezúttal nem a szög, hanem a 
horog. Kibújt a Szent Imre kollégium ven
dégszeretetét élvező és azzal visszaélő teu
ton ifjak lelke mélyéből a horogkerszt szel
leme és mentalitása. '.4 vasárnapi keresz
ténypárti gyűlésen leplezte le az egyik szó
nok: a távozó német vendégek leszedték a 
falról a keresztet és az ágy alá dobták. Azt 
hitték nyilván, hogy megszégyenítik azt a 
szent jelvényt, amely örökké ragyogó til
takozás minden embertelenség és minden 
erőszak ellen. Tévedlek: az ágy alá lökött 
kereszt szégyenitette meg őket. .4 mitikus 
tanoktól megkótyagosodott keresztgyalázó 
ifjakat nem menthetné más, csak — esze- 
veszettségük. Az eszevcszeltség mögött 
áronban egy alapos adag opporfttntts szel
lem is rejtőzött. .4 vendégszeretettel vissza
élő német fiatalemberek addig nem nyúltak 
a krisztusi jelképhez, amíg a kereszt jegyé
ben épült kollégium kényelmes szállást 
adott nekik. Amikor már kiaknázták a ven
dégszeretet, amikor már nem volt tovább 
szükségük semmire, akkor, búcsúzóul, meg- 
szentségtcleniteni próbáltál; azt, amit szent
nek érez a házigazda. Van valami szimboli
kus jelentősége ennek a kereszt ellen tör
tént bucsutámadásnak. Rávilágít et az epi
zód azoknak mentalitására, akik a kereszt
ellenes eszmék jegyében szervezkednek és 
szónokolnak. Rávilágít azoknak a mentali
tására, akik eltorzítják a keresztet. Rámutat 
arra, hogy ezeknek telteit mégcsak nem is 
a vakhit vezeti, mert a vakhit mögött ott 
van irányítóként, olt leselkedik a keresztre, 
sok önző, kicsinyes szempont.

esik, főképpen a kormánykört l képviselők 
közölt. Mozgalom indult meg, hogy a bi
zottsági tagságokat több helyen fölcseréljék. 
Valóságos

harc fog megkezdődni ősszel a pénz
ügyi és külügyi bizottság tagsági he

lyeiért.
Sokan pályáznak arra, hogy a két legfonto
sabb bizottság egyikébe bejussanak és nem 
egy kormánypárti honatya indokolja igényét 
azzal, hogy — eddig csak kisebb jelentőségű 
bizottságok tagja volt és most már komo
lyabb szerephez akar jutni.

Szenzációs hírek az n| 
felsőhöz körül

A felsőházi jogkört kiterjesztő második 
.számú alkotmány pogi törvényjavaslat min
den valószínűség szerint már

novemberben a Ház elé kerül.
Az igazsúgügymiiiiszlériumban lázasan dol
goznak a törvényjavaslat tervezetének előké
szítésén, de a terve vett intézkedésekről 
még csak általánosságokat tud a közvéle
mény. A javaslat végleges szövegének beter
jesztése előtt

a miniszterelnök meg fogja hallgatni az 
ellenzéki pártvezéreket is

és éppen úgy, mint a kormányzói javaslat 
elkészítésével, figyelembe veszi véleményü
ket.

Egyes kiszivárgott hírek szerint a javas
lat rendkívül nagyjelentőségű újításokat fog 
tartalmazni a felsőház összetételére vonat
kozólag is. .4 régi főrendiházhoz egyre ke
vésbé fog hasonlítani az uj, kiterjesztett 
jogkörű felsöház: értesülésünk szerint

lényegesen csilkkculenl fogják azoknak 
számát, a kik a „születés jogún" tagjai 

uz. országgyűlésnek,
tehát nem lesz többé „hivatalból" 38 arisz
tokrata tagja az országgyűlésnek. A mosta
ninál nagyobb számban lesznek azonban 
kinevezett tagjai az uj felsőháznak. Ezek 
majd ,

a társadalmi, gazdasági és szellemi élet 
legkiválóbb egyéniségei közül kerülnek 

ki
és lesznek közöttük olyan mágnások is, akik 
eddig a „születés jogán" voltak felsőházi 
tagok, ezentúl pedig kinevezés alapján lesz
nek azok.

Ellenőrizhetetlen hírek terjedtek cl arról 
is, hogy h felsőházi jogkör kiterjesztése 
l ián, de még u választójogi javaslat tárgya- 
l.isa előtt, tehát előreláthatóan december ele
jén Darányi Kálmán miniszterelnök

egyes változtatásokat fog eszközölni n 
a kormány összetételében Is,

anélkül azonban, hogy ezzel a legkisebb vál
tó: ást szenvedne a kormány keresztény 
nemzeti alapon felépülő haladó konzervatív 
politikája.

I zekkel a kulisszák mögötti kérdésekkel 
foglalkozik a ..szünetelő" politikai világ. 
Mindezek mögött tulajdonképpen csak egyet
len konkrét bizonyosság van

ősziét nagy ujlás lesz a pulilikáUui.

Kiderült a német diákok titka 
a németajkú magyarok 
csókánkat gyűlésén
(Pohánka, julius 18.

f.4 Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) A vasárnap egyetlen politikai 
gyűlését Csobdnkán az Egyesült Keresztény
párt tartotta. Ez egyúttal a párt szezonzáró 
gyűlése is volt. Érdekes eseménye volt ez 
a gyűlés a politikai életnek különösen 
azért, mert

í ipa^yjirországi német kisebbségek
'*' isz.ügez.téí\le magúkat nyíltan Magyar-

! 4-7 ország mellett.
''Pdttmaríh Alfonz plébános megnyitó be

széde után Abt Albin, a budnkörnyéki szer
vezetek vezetője németnyelvű beszédben 
hangoztatta, hogy'

a németajkú magyarság köszönettel 
veszi tudomásul a belügyminiszter 

nyilatkozatát
a magyarországi kisebbségek ügyéről. Han
goztatta, hogy ők

hűséges, odaadó fiai Magyarországnak, 
nem akarnak állam lenni az államban.
— Némcország felől olyan nyilatkozat 

hangzott el — folytatta —, hogy Német
ország elvárja, hogy a magyarországi né
met kisebbség lojális legyen hazájához, A

Lmgkövet ivott az unoka - 
a nagyapát megölte 
az ijedtség

Miskolc, julius 18.
(A Hétfői Napló tudósitójának telefonjc- 

ientése.) Vasárnap délelőtt Miskolcon ször
nyű tragédia történt, amelynek egy kisgyer
mek a sebcsültje és egy idős ember a ha
lottja.

Szekeres Gábor 65 éves miskolci szabó
mester vasárnap egyedül maradt otthon kis 
unokájával, a háromcszlcndős Vasas Judit
tal. Egy óvatlan pillanatban

a gyermek ki osont a konyhába és egy 
köcsögből marólúgot ivott.

A szerencsétlen kislány borzalmas kínok 
közt, jajveszékelve rohant be nagyapjához 
a szobába és pillanatok múlva eszméletle
nül cselt össze.

Roosevelt elnök édesanyja
Budapestre érkezik

Előkelő vendéget vár a magyar főváros: 
Roosevelt. az Amerikai Egyesült Államok 
elnökének édesnnyju már néhány hónap 
óla európai körutazáson van és ennek 
során

holnap, kedden este Bécsböl Buda
pestre érkezik.

Megverték
a végrehajtót

Vusúrnap délelőtt a főkapitányságon ha
tósági közeg elleni erőszak címén letrtóz- 
tatlák Rajna Lajosné háztartásbeli asszonyt 
és Ilona leányát.

Bujnáék a Gyelvay -utca 78. számú ház
ban luknak. Már hosszabb idejo adósok a 
házbérrel, ezért a háziúr végrehajtást ve
zettetett ellenük és a bíróság elrendelt a 
kilakoltatásukat. Szombaton délután öt 
órára volt kitűzve a kilakoltatás. Ebben az 
időpontban megjelent Papp Zoltán bírósági 
végrehajtó hivatalos emberek társaságában 
a lakásban, ahol anya és leány fogadták 
őket és kijelentették, hogy nem hagyják el 
a lakást s ha a végrehajtó oda beteszi a 
lábát,

nagy baja lesz.
Ezután szidalmazni kezdték a kötelességét 
teljesítő Papp Zoltánt, nki csendre intette 
Bu inánál. Az még hangosabb lelt és leánya 
is bolcavatkozolt a vitába, mind a kelten a 
legdurvább szitkokkal illettél; a hatóságot 
és a végrehajtót. Papp Zoltán egyik embe
réi rendőrért küldte. Ez alatt Izgalmas jele
netek játszódtak le a lakásban. Az asszony 

sodrófát ragadott
a leánya pedig 

a mozsártörűvel 
felfegyverkezve.

nekiestek a végrehajtónak
és ütlegelni kezdték

l’npp Zoltán igyikezeli kivédeni a laina-

mi válaszunk erre az, hogy
nincs szükségünk arra, hogy bennün
ket bármilyen oldalról lojalitásra biz

tassanak.
Abt Albin a következő szónok, dr. Jeszc- 

nák Pál a restauráció problémájáról beszélt. 
Kern Aurél törvényszéki biró a szélsőségek 
ellen beszélt, majd fölemlítette, hogy

néhány németországi egyetemi hallgatót 
vendégül a Szent Imre-kolléglumban 
helyezlek el szállásra. A vendéglátást 
ezek azzut viszonozták, hogy amikor 
eltávoztak, a falról leszedték a keresz

teket
és az ágy alá dobták.

— Nincs szükségünk az ilyen „kérész- 
tényének nevezett politikára —- jelentette 
a szónok.

Lendvay István, a Független Kisgazdapárt 
nevében szólalt fel, majd Waldberg István 
bezélt. A gyűlés végén

megkoszorúzták <lr. Horváth József 
hitoktatónak sírját, 

aki a pomázi felhőszakadás alkalmával, 
életmentés közben, hősi halált halt.

Az idős szabómester
annyira megijedt kis unokája szeren
csétlensége miatt, hogy amikor a gyer
meket meglátta, eszméletlenül terült el 
a földön: az ijedtségtől, kétségbeséstől 

agyvérzést kapott.
Amikor Vasasék hazaérkeztek, ott talál

ták a lakásban az eszméletlen kislányt és a 
nagyapját. Azonnal értesítették a rendőrsé
get, majd orvost hívlak. Az orvos megállapi- 
totla, hogy

Szekeres Gábor már halott, az agyvér
zés megölte,

a kislány azonban életben volt. Az életve
szélyesen beteg gyermeket a kórházba szál
lították.

Rooscvcllnét európai utazásán csupán 
komornája kiséri. Az Amerikai Egyesült 
Államok elnökének édesanyja sajátmaga és 
kísérője részére táviratilag foglaltatott a 
Dunapalota szállodában egy háromszobás 
lakosztályt.

dóst, majd megérkezett a rendőr, aki véget 
vetett a verekedésnek és

a harcias nőket előállította a főkapi
tányságra.

A végrehajtó is utánuk ment és feljelentés 
lett Bujnáné és leánya ellen. A kihallgatá
sok után úgy döntöttek azután, hogy a 
végrehajtó támadóit letartóztatásba helye
zik.

Botrány a Györ-soproni 
országút építésénél

Győr, julius 18.
(A Hétfőt Napló tudósítójának telefón

jelentése.) Győr és Sopron közölt most fo
lyik az országút átépítése, mely körűi va
sárnap botrányos jelenetek játszódlak le. 
Ábel veit hogy megfelelő kitérőkről gondos 
kodlak volna,

a többi között Mihályi község határá
ban 80 centiméter mély árkokat húztak 

keresztül az úttesten.
A halárról Győr felé tarló külföldi autóso
kat ezek uz árkok fogadták. Az autósok órá
kon át vesztegellek lehetetlenül,

botrányos Jelenetek zajlottak le,
’ni8 'egiil úgy segítettek magukon, hogy 
kiszállták u kocsikból és jóidéig tarló mun
kával kövekkel betemették az árkokat, ugv 
vergődtek keresztül és tovább hajlottak 
Gjor irányába.

MeghallMűnk Péter
Gyásza van a magyar közgazdasági vi. 

lúgnak: meghalt Mind; Péter, a budapesti 
tőzsde volt alelnöki*,  a Mimi; és Davidsohn 
bankház főnöke. Egy fiatalkora óta szor
galmasan, becsülettel dolgozó ember szállt 
a sírba, akinek u neve fogalom volt a pénz, 
világban: azonos volt az üzleti tisztesség és 
korrektség fogalmával.

Műnk Péter, a legendás W’a/irmann-isko- 
Iából került ki. Hasonló mentalitású ember 
volt társa, Davidsohn Ilorace is, akivel kö
zös bankházat alapítottak. A Műnk és Da- 
vldsohn-cty rövidesen vezető szerepet vitt 
a magánbankok közölt. Nagy összekötteté
sük volt a külföldi tőkével és bankházuk 
nagyméretű üzleteket bonyolított le a kül
földdel, különösen a bécsi és berlini tőzs
dén keresztül.

A békevilágban nagyszabású arbitrázs
üzletek révén váll márkává a nemzetközi 
piacon a Mimit és Davidsohn név, a világ
háborúban nagy szerepet vitt a hadikölcsön 
plaszirozásában, a háború után pedig a 
nemzetközi pénztechnikai műveletekben. 
Mimi; Péter a budapesti tőzsdének a tőzsde 
gyermekkorától kezdve egyik legaktívabb 
munkása volt. Évtizedeken át tőzsdetaná
csosi tisztséget viselt, hét évvel ezelőtt pe
dig a tőzsde alclnökévé választották. Ezt a 
méltóságát a legnagyobb megelégedésre 
töltötte be egészen tavalyig, amikor beje
lentette, hogy többé nem vállalja és az ő 
ajánlatára választották meg utódjának 
Koós Zqjlánt.

Barátai és ismerősei előtt már régen nem 
volt titok, hogy egészsége hanyatlik, külö
nösen mióta társa és barátja, Davidsohn 
Ilorace meghalt, amit nagyon a szivére 
vett. Műnk Péter halála osztatlan és mély 
rrészyétct keltett.

— A Magyar Általános Hitelbank közli, hogy 
eddig lipótvárosi fiók néven működő fiókja, a 
kerület nevének Szent Jstvnn-városra történt 
változtatása következtében, működését ezentúl 
Berlini-téri fiók név alatt fogja eddigi helyén 
(V., Berliui-lér 9) folytatni.

Miínk Péserné szül.Engel 
Margit a maga és a leányai, 
Dcmony Edéné, dr Válkay 
Menyhártné és Schle- 
singor Gyuláné, valamint 
az alulírott rokonság nevé
ben mély fájdalommal je
lenti, hogy szeretett férje, 
a leggyengédebb apa, nagy
apa és rokon

folyó hó 18-án, élete 67-ik 
és legboldogabb házasságá
nak 39-ik évében rövid szen
vedés után elhunyt.

Drága halottunkat folyó 
hó 19-én, hétfőn délután 
fél öt órakor kísérjük utolsó 
útjára a rákoskeresztúri izr. 
temetőben.

Budapest, 1937 julius 18.

nővére
Gyuri, ftfli. Duci 

unokát

SchiEsinger Elyula özv. örfieményi vnmosnO 
comony írta

úr Uáixay menyien 
vejel

és a nagyszámú rokonság.

Minden külön értesítés 
helyeit.
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Minich professzor szenzációs 
nyilatkozata a Hétfői Naplónak;

K. törvényszék kirendelt orvosszakértöi 
beterjesztették szakvéleményüket Torday 
László elmeállapotáról. A letartóztatott 
gazdasági tanácsos idült alkoholista, kü
lönböző betegségekben szenved, de be
számítható és büntetőjogilag felelősségre 
vonható — igy szól a hivatalos szakvéle
mény. A közvélemény fokozott érdeklődés
sel tekint most Minich Károly felé és ért
hetően kiváncsi arra, hogy látja a maga 
ügyét.

A Hétfői Napló munkatársának alkalma 
volt nosszabb beszélgetést folytatni Mi

nich Károllyal,
aki dr. Ulain Ferenc társaságában fogadott 
bennünket. A fegyelmi ügyben Ulaint válasz
tották védőül Minich és Németh profesz- 
szorok.

Az orvosszakértö csak 
a rendelkezésére 

bocsátott adatokból 
adhat szakvéleményt
—■ Az egész város önről beszél, önről, 

Illetve szakvéleményéről.. , — mondottuk 
Minich Károlynak.

Legyint a kezével és csendesen mondja:
— Ebben az ügyben már annyit Írtak 

össze-vissza, helyeset, helytelent, hogy min
den további nyilatkozat igazán fölösleges
nek látszik.

A fegyelmi hatóságok e kérdésben úgyis 
tisztázni fogják az igazságot és ekkor 
módjában lesz mindenkinek megtudni, 

hogy voltaképpen mi is történt.
Professzor ur, beszéljünk nyíltan és 

'őszintén az ön ügyéről! Mindenekelőtt arról 
a nyilatkozatáról, amelyet akkor tett, ami
kor az ön orvosi bizonyítványa nyilvános
ságra került. Ebben a nyilatkozatában pro
cesszor ur azt állította, hogy megtévesztet
ték, félrevezették. A közvélemény állás
pontja az, hogy az orvost, aki Tordayt meg
vizsgálta, nem lehet megtéveszteni sem az
zal, hogy Torday 3000 pengőt sikkasztott, 
sem azzal, hogy 157.000 pengős sikkasztás
ról van szó. Ezekután szabad legyen őszinte 
feleletet kérni:

hogyan értelmezte méltóságod azt, hogy 
megtévesztették?

Minich Károly egy pillanatig gondolko
dik, aztán minden szót tagolva, igy felel:

— Igen egyszerű és világos választ adha
tok. Minden orvosszakértő azoknak az ada
toknak alapján ad véleményt, amelyeket 
rendelkezésére bocsátanak. Egy idegbajos 
ember állapotának elbírálásánál figyelem
mel kell lenni azokra az adatokra is, ame
lyeket környezete bocsát rendelkezésre. Én 
a vizsgálat megejtésekor a Tordayn észlelt 
Objektív adatokon kívül természetesen hoz
zátartozóitól is kaptam adatokat. Ezeket 
kötelasségszerüen figyelembe kellett ven
nem szakvéleményem megalkotásakor.

Ezek az adatok olyértelmüek voltak, 
hogy Torday caak egyszer követelt el 
egy háromezer pengős visszaélést, holott 
olyan anyagi viszonyok között élt, hogy 
normális ésszel Ilyen visszaélést el sem 

követhetett volna.
ín természetesen abban a föltevésben vol
tam, hogy a hozzátartozóknak ez az infor
mációja is helytálló. így joggal volt föltéte
lezhető, hogy a többi objektív szakszerű 
adatokkal kapcsolatban a jelek a beszámít
hatatlan lelkiállapot esetleges fennforgására 
engednek következtetni.

— Elvégre az orvosszakértő csak azokból 
Sz adatokból vonhat le következtetést, ame
lyeket vizsgálata megállapít és amelyek 
előtte fekszenek. Persze támaszkodnia kell 
az obejktiv kórtünetekre is és azokkal kon- 
gruálniok kell a többi adatoknak.

— A megvizsgált beteg jelenlegi állapotá
ból az orvosszakértő bizonyos rövidebb 
időre vissza tud következtetni tapasztalatai 
alapján. De évekre visszamenően ez teljes 
'képtelenség. Ezt azért mondom, mert Torday 
esetében csupán azt a körülményt közölték 
'elem, hogy egyizben: az orvosi vizsgálatot 
megelőző három-négy hónappal előbb Tor
day megtévedt. így jogosan vonhattuk le 
azt a következtetést, hogy az ő megtévedése 
kóros állapotban történt.

Torday nem szimulált és kóros állapo
tát Igazolni látszott teljes emlékezet
hiánya. Igen rossz Idegállapotban 
feküdt már a szanatóriumban, amikor 

engem a vizsgálatra felkérlek.

Szándékosan tévesztet
ték meg önt?... 

Hxf nem hiszem!..-
— Professzor ur ezekután fenntartja 

t-akvéleményét? — kérdeztük.
— Még egyszer hangsúlyozom, hogy Tor- 

dognál a Jjcszámilhatatlan lelkiállapot eset

HÉTFŐI NAPLŐ

° fagyaim / eljárást nőm értem, orvosi szakvéleménye
met fenntartom, a megtévesztésemet megmagyarázom

leges fennforgására lehetett következtetni. 
Ennél többet nem mondtam és ezt fenntar
tom!

— Ha szabad még egy őszinte kérdést fel
tenni:

szándékos volt-e a megtévesztés, amely
ről a professzor ur Torday vizsgálatá

val kapcsolatban beszélt?
— Az nem hiszem! Még pedig annál ke- 

vésbbé, mert a vizsgálat elvállalásánál egye
nesen kijelentettük, hogy olyan ügyben, 
amelyben szakvéleményünket egy esetleges 
büntetőügy számára kívánják felhasználni, 
semmi körülmény között nem adunk vé
leményt.

Nem tételezzük fel tehát, hogy e kije
lentésünket tudva, szakértői munkánkat 

Igénybe vették volna.
— A fegyelmi bíróság felfüggesztette a 

professzor urat. Fellebbezett e határozat 
ellen? — kérdeztük a professzortól.

Minich Károly Ulain Ferencre néz és ezt 
mondja:

— Erre a kérdésre inkább az ügyvédem 
adhat felvilágosítást. Annyit azonban mond
hatok, hogy

a fegyelmi eljárást, őszintén szólva, 
nem értem.

Tőlem szakvéleményt egy magánfél kért 
olyan időben, amikor még semmiféle bűn
vádi eljárás folyamatban nem volt. Sőt azt 
sem tudtam, hogy lesz-e egyáltalán bűn
vádi vagy fegyelmi eljárás. Engem szakvé
leményadásra semmiféle hatóság nem kért 
fel és nem is a hatóságok előtt folyamatban 
lévő ügyben adtam szakvéleményt. Ennél
fogva

az én szakértői tevékenységem kiesik 
a felelősségnek abból a keretéből, ami 
a fegyelmi eljárással kapcsolatba hoz

ható.

Magával vitte a sírba öngyilkos
ságának titkát Hanzár László 

cserkésztiszt-tanár,
akit vasárnap temettek

Vasárnap délután két órakor cserkészünk 
szakaszai gyülekeztek az óbudai temető 
haloltasháza elölt. A liliomos lobogói, egyen
ruhás cserkészünk szemében könny csillo- 
goit: n kis diákok eljöttek, hogy leróják o 
kegyeletet tragikus sorsú tisztjükkel, llan- 
zár László tanár úrral szemben.

Egy héttel ezelőtt még vidáman együtt 
szórakoztak a fiatul, alig 28 éves tanárral, 
a hollókői cserkésztáborban, o báró Eöt- 
oös-reálgimnázium cserkészcsapatában és 
most, a viszontlátás ilyen szomorú körül
mények között történt meg.

A szerencsétlen sorsú cserkésztiszt tanár 
utolsó kívánságához híven

cserkésztiszti egyenruhában feküdt a 
ravatalon.

A halottasházta maguk a kis cserkészek va
rázsolták valóságos virágerdővé, « kopor- 
sóra az a hatalmas mezei virágokból álló 
csokor került, amit a fiuk hoztak a táborból. 
Mások is sokan eljöttek a temetésre, hiszen 
Óbudán ismerték és szerették a rokonszen
ves fiatal tanárt. Az egyházi szertartás utáfi 
cserkészek vették váltakra a koporsót es

Háromhónapos kis leány 
halálos vándorutja a klinikák 
és kórházak kapui előtt
A főkapitányság bűnügyi osztálya vasár

nap nyomozást indított "Jll háromhönapos 
leánygyermek különös halála ügyében.

Kiss Irén 22 éves háztartási alkalmazott
nak három hónappal ezelőtt törvénytelen 
leánygyermeke született. A szegény leány 
elhatározta, hogy gyermekét, miután ö 
maga megfelclöképcn gondozni nem tudja, 
'■agy a gyermekmenhelyen helyezi cl, vagy 
másutt keres helyei számára. A menhelyen 
nem sikerült elhelyezni újszülöttjét, mire 
felkereste a terézköruti dajkavizsgáló inté
zetet és annak vezetőjét kérte meg, hogy 
szerezzenek a kisgyermek részére valahol

Á dajkavizsgáló intézetből Sashalomra 
helyezték ki a csecsemőt, akit Simay Já- 
nosné vett gondjaiba. Kiss Irén közben el
utazott Budapestről és egyik rokonát, Neu- 

Az én szakorvosi véleményem, amelyet ma
gánfélnek magáncélra adtam, nem képez
heti alapját semmiféle fegyelmi eljárásnak. 
Legalább is én igy látom a dolgot.

Fogalmam sem volt 
a bűnvádi eljárásról

>— De azt állítják — vetettük közbe ‘— 
hogy van egy rendelet, amely szerint tör
vényszéki hites orvosszakértőknek nem sza
bad még magánorvosi véleményt sem adni 
olyan ügyben, amely az ő törvényszékének 
hatáskörébe tartozik.

Minich professzor tagadóan rázza a fejét 
és igy válaszol:

— Ilyen rendelet nincs! Csak olyan ren
delet van, amely megtiltja, hogy az orvos
szakértő a maga törvényszékénél ellenőrző 
szakértői megbízatást vállaljon. De még ha 
volna is ilyen rendelet, hangsúlyoznom kell, 
hogy sem rám, sem Németh Ödön kollé
gámra nem vonatkoztatható, mert

amikor a vizsgálatot elvállaltuk, fogal
munk sem volt arról, hogy büntetőeljá

rás van vagy lesz folyamatban.
Amikor elbúcsúzunk, ezt mondja Minich 

professzor és keserű mosoly játszik szája 
szögletén;

— Közel negyvenkét év óta teljesítek 
szakértői munkát anélkül, hogy csak egy
szer is vétettem volna törvényes kötelessé
gem ellen. Soha fegyelmi eljárás nem volt 
ellenem. Ezt nem azért mondom, mintha 
hivalkodni akarnék vele. Ezt nem érdeme
mül kell betudni, ez természetes valami. De 
azt elhiheti, hogy

negyvenkét esztendei munka után meg
tanultam a kötelességemet.

Én nyugodtan várom a fejleményeket, 
mert ez az ügy rám nézve nem fejeződhe
tik be kedvezőtlenül. r-

el cserkész tanítványai 
vitték egészen a sirig, ahol a tanári kar és 
és a cserkészek nevében megható búcsúbe
szédek hangzottak el, majd elhangzott a 
Vigyázzl-jelszó és a Báró Eötvös reáliskola 
cserkészei feszes vigyázz-állásban búcsúztak 
volt tanáruktól.

A szerencsétlen sorsú Hanzár László tra
gédiáját

nem tudtak felderíteni ■ rendőri nyo
mozás.

A hozzátartozók és a cserkészfiuk, akik kö
zött életének nagyrészét leélte, ma Is csak 
találgatásokra vannak utalva,

a valóságot senki sem tudja.
A Hanzár búcsúlevelei csak jobban fokoz
zák a rejtélyt. Az egyikben családi okokat 
emlegetett, mig a másik levélben azt irta, 
hogy mások bűnösnek tartották őt, de nem 
akar a vádlottak padjára kerülni ártatlanul 
és ezért megy a halálba. Azt, hogy mire 
vonatkoztatta ezeket a különös kijelentése
ket, nem lehetett megállapítani. A huszon
nyolc esztendős cserkésztiszt magával vitte 
a sírba öngyilkosságának titkát.

fcld Lajosnét kérte meg, hogy időnként 
menjen ki Sashalomra és nézze meg, hogy 
van a kisgyermek. Neufeldné szombat dél
után kiment Sashalomra és legnagyobb 
megdöbbenésére Simayné azzal fogadta, 
hogy

nagy baj van, súlyos beteg a gyermek.
Az asszony elmondotta azt is, hogy előző 

nap sokat sirt a kisbaba és ö ugy találta, 
hogy gyomorgörcsei vannak. Orvosra nem 
volt pénze, ezért ismerőseitől kért tanácsol, 
hogy mit adjon a gyermeknek, hogy el
múljanak fájdalmai. Több idős községbeli 
asszony tanácsát kérte ki, akik mind azt 
mondották, az lesz a legjobb, ha rumot 
vagy konyakot ad a kisgyereknek. Simayné 
előadása szerint

egy pengőn felüli összegért vásárolt
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rumot és azt részletekben beadta a 
kisleánynak.

Ettől még rosszabbul lett a gyermek, 
mire különböző teákkal próbálkozott. Neu- 
fcldné kétségbeesetten hallgatta végig a 
különös gyógymódot és követelte, hogy 
azonnal adják oda neki a gyereket, mert 
nem szabad késlekedni, beviszi Pestre, 
hogy ott valamelyik kórházban elhelyezze.

Neufeldné behozta a gyermeket a fővá
rosba, de nem gondolta, hogy milyen nehéz 
feladatra vállakozott, amikor kijelentette, 
hogy a gyermeket valamelyik kórházban 
elhelyezi. Járt a Mókusban, több klinikán 
is becsöngetett, még az uzsoki-utcai kór
házat is felkereste, de mindenütt

rideg elutasításra talált.
A kálváriajárás közben halálrafáradt 

asszony utjának nagyrészét siránkozva tette 
meg, annyira bántotta a gyermek súlyos 
állapota és az, hogy nem tud rajta segíteni. 
Siránkozása közben egy rendőr megszólí
totta és amikor megtudta, miről van szó, 
a jószivü rendőr, aki maga is családapa, a 
legközelebbi őrszobára ment az asszonnyal 
és onnan elkezdett

telefonálni különböző kórházakba és 
klinikákra.

A rendőr is bosszankodva vette tudomá*  
sül, hogy

milyen nehéz ma egy beteg gyermeket 
kórházban elhelyezni.

Végre hosszas telefonálás után az egyik 
klinikán hajlandónak mutatkoztak a gyer
meket ápolás alá venni. Neufeldné elin
dult, de alig ért az üllői-ut végére, amikor 

észrevette, hogy a kisgyermek Időköz
ben meghalt.

Azonnal jelentést tett a rendőrségen, 
ahol részletes jegyzőkönyvet vettek fel a 
megdöbbentő esetről és a szerencsétlen 
gyermek holttestét a törvényszéki orvos
tani intézetbe vitték. Hétfőn lesz a bonco
lás és annak az eredménye dönti el, hogy 
indul-e valaki ellen eljárás a háromhónapos 
leánygyermek halála ügyében.

Motorkerékpáros 
rablók kifosztottak 

egy asszonyt 
az Üllői-utón

Rejtélyes rablótámadás ügyében indított 
nyomozást vasárnap a kispesti kapitány
ság.

A hajnali órákban egy feldúlt állapotban 
lévő nő állított be az inspekciói rendőrtiszt 
szobájába és izgatott hangon adta elő jö
vetele célját. Elmondotta, hogy Magyar Ist- 
vánnénak hívják, 19 éves elvált asszony, az 
éjszaka hazafelé igyekezett, amikor az ül- 
löi-ut és Batthyány-utca sarkánál észrevette, 
hogy motorkerékpán közeledik felé, amely
ben három férfi ül. A motorkerékpár — 
Magyarné előadása szerint — amikor köz
vetlenül a közelébe ért, hirtelen mcgállott. 
A három férfi, akik bőrkabátot és sapkát 
viseltek, felszólították, hogy menjen velük, 
majd amikor nem volt hajlandó eleget ten
ni felszólításuknak,

rátámadtak és erőszakkal elvették tőle 
a kézi táskáját,

amelyben 21 pengő volt.
A vakmerő rablótámadás után az utonál- 

lók ismét felugrottak az oldalkocsis mo
torkerékpárra és

elrobogtuk Budapest Irányába.
Magyarné a közelben nem talált rendőrt 
és ezért személyesen ment a kispesti kapi
tányságra. hogy előadja a történteket.

A rendőrségen sok tekintetben homá
lyosnak tartják előadását. Magyarné sze
rint dulakodás volt közte és a rablók kö
zött, de ennek semmi nyomát nem látni 
rajta, szcmélyleirást sem tudott adni tá
madóiról és más homályos részletei is van
nak az ügynek.

A rendőrség természetesen megindította 
nyomozást a bejelentés ügyében, csak azt 
tartják különösnek, hogy azon a helyen, 
ahol a fiatalasszony előadása szerint a rab
lótámadás történi, egész éjjel rendőr tar
tózkodott és az semmiről nem tudott. Való
színű, hogy hétfőn délelőtt megoldódik a 
rablótámadás rejtélye.
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Magdolna főhercegnő vnlt udvarhölgye, 

'Altems Mária grófnő most tartotta eskü nőjét 
Attcms-Gillcis Károly gróffal. Altems Mária 
édesanyja magyar nő: Petricsevich Horváth 
Eugénia bárónő.

II.
Galcnthay-Glock Tivadarr, nyugalmazott 

tábornok, országgyűlési képviselő, a legsok
oldalúbb emberek egyike. Katona, politikus, 
történetíró, nyelvész, ráadásul pedig tudósa 
a gyorsírásnak, ő ajándékozta meg a gyors
irts rendszerével a kínaiakat is. A gyorsírók 
most világkongresszust tartanak Londonban 
Galdnthny-Glock Tivadar a kongresszuson 
bemutatja a kínai gyorsírást rendszert.

III.
A társasági élet egyik legnagyobb szenzá

ciója volt tavaly a fiatal Zichy Gábor gróf 
esküvője Thyssen Anitával, a milliárdos né
met nagyiparos leányával. Most érkezett a 
Idr Budapestre, hogy családi őröm van 
Zichyék aacheni házában. Kisfiú szilletelt, 
aki a keresztségben a Frigyes Ágoston nevet 
kapta.

IV.
'4 szigeti Grillben tegnap éjszaka egy frak

kot, vállas, magas ur gyönyörködött az elő
adásban Különösen nagy figyelemmel kí
sérte a boszorkányosán ügyes szinpaditech- 
ni kai berendezést. Ejféután névjegyet kül
dött Évelőidet igazgatónak és engedélyt kért 
a bemutatkozásra. A frakkot ur, a kópén- 
hágni városi színház igazgatója, elkérte an
nak a cégnek a nevét, amelyik a színpadi 
berendezést készítette. Pontosan ennek a 
másolatát akarja áttelepíteni a kopenhágai 
színházba.

V.
Párizsból Írják a Klsnaplónak: Nagy szo

morúsággal beszélnek a párizsi magyarok 
arról a (üzkalasztrófáról, amely Házár Gitta 
férjének gyárában történt, fíázár Gitta ura 
Franciaország egyik legnagyobb bőryyárosa. 
Tűz pusztított a gyárban és sokmillió frank
kárt okozott.

VE
.4 publikum rövidesen két olyan könyvet 

kap, hogy egyiket se tudja egyhamar le
tenni. Tarján Vilmos könyve lesz az egyik. 
4: egykori híres T. V.-riportok szerzője em
lékiratain dolgozik. Tarján Vilmos egyik 
különös nevezetessége, hogy ő ismeri Buda
pesten a legtöbb embert. Ebben a könyvben 
mindenki benne lesz! A másik memoárt 
Krnhsi Simon Írja: ez se lehet érdektelen 
dolog...

VII. p
4 Neivyork Times most Budapestre érfte-l 

retf számában az irodalmi melléklet fcél/iasrf-l 
bős kritikái kőtől Harsányt Zsolt Liszt Fe-| 
renc-regényéről, amely angol nyelven rpr/-! 
szerre jelent meg az angol és amerikai 
könyvpiacon.

Vili.
Ifjabb F.rney Károly dr. és felesége, Vér- 

tcsy Ancl, Vértesy Sándor kabinetirodai 
főnök leánya négyezerldloméiercs autótu- 
rára Indult. Ausztrián, Olaszországon, Sváj
con. Németországon és Franciaországon visz 
át az Htjuk, végig maga Erncy Károly vezet.

IX.
Vasárnapi jelentés kedves betegeinkről: 1. 

Ifjabb dr. Dajkovlch István olaszországi 
autóturán volt. Az utón egy kis pattanástól 
vérmérgezést kapott, súlyos betegen hozták 
haza és a Pajor-szanatóriumban komplikált 
műtétet hajtottak végre rajta. Vasárnapra 
már javult az állapota. 2. Grntz Gusztáv 
volt külügyminiszterünk Berlinben betege
dett meg, közel egy hétig feküdt az Adton- 
szállóban. <4 felesége utazott érte Berlinbe, 
ö kisérte haza. Gratz Gusztáv is lobban van 
már. 3. őrgróf Pallavicini György betegségé
ről szóló riasztó hírek terjedtek el vasárnap 
Budapesten . 4 remeteutcai Pnllavlcihi-lakás- 
bán azt a felvilágosítást adták, hogy az őr 
gróf állapota javult, i. Az örökifjú Andrássy 
Géza gráf végleg és visszavonhatatlanul meg- 
gyógyult, talpradllt és vasárnap reggel birto- 
tara utjzott nyaralni, frissen, teljes egész
ségben es fiatalabban, mint valaha.

X.
Vasárnap Budapestre érkezett Mrs. Payne 

Nevezetességei: az urának színpadi kiadó
irodája és nem kevesebb, mint tizenkét szín- 
háza van Angliában, ö maga pedig magyar
származású hölgy. Mrs. Payne az utóbbi 
esztendőkben már többször is itthon volt 
latőgatóban, de mindig egyedül, most azon
ban elkísérte az ura is. aki — ha már itt 
van — körülnél egy kicsit a budapesti szín
házi világ tájékán is.

BAKTER : Uccu nini Lepcses szomszéd, 
kávéházbul kirekesztett tarka kutya legyek, 
ha nem Pcstrül gyiinnek ujfent.

ÖRZSI: De csak hogy onnajd.
BAKTER : Oszt mi sorban liikőzköttek 

föl megen?
ÖRZSI: El se fogja hinni. Ekkis panama 

végett.
BAKTER: Tlinnye a szenvcdőleges árgyé- 

lussáll Miféle panama végett?
ÖRZSI : Kérelmeztük odaföl a miniszté- 

rijomba, hogy minket is részesiccsenck 
némi csekél panamába.

BAKTER: No. erre megáll az eszem!
LEPCSES: Könnyű annak megállni, ami 

úgyis Igen lassan mozog. Hát nem érti? Az 
ember óvássá: itt elkacsmartak 30.000 
pöngőt, ott zsebro kápányoztak 150.000 
pöngöt, — a rossebb egye meg, hát én min
denből kimaradok?

BAKTER: NI csak ni I Hát mit akarna 
maga?

LEPCSES: Még kérdi? Körösztény nem
zeti irányzék van az órszágba, nem? Rend
be van, a zsidókat kizárták a panamákbul, 
jól Is telték, seftöjjenek ük maguk közt. 
De én körösztény ember vagyok, az égbe
néző hédervárl kínkeservit neki, minő jo
gon ütnek el engemet a közkeresetiül?!

BAKTER: De Lepcses szomszéd, az Isten 
álgya meg, tuggya maga mi az a panama?

LEPCSES: En-e? Hogy én tudom-e? Hát 
péz. Sok péz. Temérdek péz.

BAKTER: Igen, de ahhoz a pézhöz nem 
juthat akárki, csakis Igen előkelő urak, fő
tanácsosok, meg effélék, akik . . .

LEPCSES: Sz’ ez a disznóság! Mer ha 
minden rendes körösztény pógárnak jutna 
ekkis panama, mingyán beire állna a köz 
jólét, tunnánk fizetni az adókat . . .

RAKTÉR: De ércse meg már, a teremté
sit magának, iszen az adópézbül panamáz- 
nak!

LEPCSES: Hát akkor kvittek vénánk, 
mer mink meg a panama-pézbiil adóznánk.

BAKTER: Haggyuk eztet Lepcses szom
széd, mer a végin úgy fejlre vágok evvel 
nz á.v.lóval, hogy a Minnik prfofeszor ezer 
pengőjér se tuggya megállnpintani az ép
elméjét. Ikább aztat mongyák meg, mi új
ság Pesten?

LEPCSES: Csuda érdekes katasztróka 
vót oda föl. Két sírásó összetűzött a teme
tőbe s az egyik ollan hatásosban kupán- 
böcsmérölte a másikat, hogy . az menten 
kolléglális viszonylatba kerűt a mán elföl- 
dclt illetőkkel.

BAKTER: A tátinlőját nekil Hát akkor 
most igaz lett, hogy aki másnak vermet ás, 
maga esett bele.

Két éve nincs ékszerbecslő 
a kifosztott kecskeméti zálogházban

Még ma is fegyelmi eljárás alatt áll a zálogház igazgatója
Kecskemét, julius 18.
(A Hétfői Napló tudó

sitójától.) Közel két éve 
annak, hogy betörtek a 
kecskeméti zálogházba 
és az akkori becsüs, ifj. 
Rigó Lajos közreműködé
sével a budapesti alvilág 
szemanszedelt alakjai a 
kutyái Valentin vezérlete 

alatt teljesen teljesen kifosztották a zálogház 
ékszerkamráját.

A betörés ügyében a Kúria bárom héttel ez
előtt hozta meg ítéletét, mellyel súlyos rab
ságra ítélte ifj. Rigót és a többi társait. A buda
pesti rendőrség szenzációs munkájával tette 
lehetővé, hogy a felbecsülhetetlen értékű ék
szerek visszakerültek a kecskeméti zálogházba 
— tfíOÓ tárgy kivételével. 120 ezer pengő ér
tékű ékszer tűnt cl, melyről a betörők cgyátla- 
lában nem akarnak tudni, a nyomozás sem tu
dott adatot produkálni arra, hogy

hova tűnhettek el ezek az ékszerek.
Az ügy /.ipattnnása után a város vezetősége 

rögtön szigorú vizsgálatot rendelt cl, melynek 
során

szolgálati mulasztások elmén felfüggesz
tette Ifj. Tóth István zálogházi Igazgatót, 

a második becsüst. Tapasztó János ékszerbe- 
esőst, aki ellen az ügyészség 16 kecskeméti 
ékszerésszel együtt eljárást is indított.

Tapasztó ügyében a törvényszék 
felmentő ítéletet hozott.

\ zálogházi igazgató ügyét azonban, aki immár
29 hónap óta áll fegyelmi eljárás alatt, 

még mindig nem tárgyalta le a város fegyelmi 
blrottséspr.

ÖRZSI: Most az eccer igen.
BAKTER: Na de hogy vót lelke a másik

nak illet cselekenni?
LEPCSES: Hájjá tuggya, eccer odaát 

Ilid végen, a biró fölhivatta a kösségházára 
azlat a surbankó Szimák Lajcsit s Igen 
megkorholta, mivel a faluban már a hato
dik leányzónak született kis pujája az (t 
közreműködése fólián. — „A geleszta ájjon 
beléd édes fiam**  — intette szép szóval a 
bíró —, „hót hogy vót pofád illen mérték
telenül fellendíteni a születési stataszti- 
kál?“
— „Szeglny özvegy Idesanyám végett**  — 
vallotta a legény —, „mer kösségi bába lé- 
lire igen kevés vót a keresete*.

ÖRZSI: Ó. hogy a balha rúgja ődalba!
BAKTER: Hát a japányok, meg a kina- 

jlak?
LEPCSES: Ulládzik egymásnak ugornak. 
BAKTER: A Jézustalanokl Oszt mér? 
ÖRZSI: Mer mán Igen sok a fegyverük.
BAKTER: Biz akinek kard van az óda

lán, a*  könyen ki is rántya, ha ok adódik.
LEPCSES: Mikorába én regruta huszár 

vótam, elérkezett a nap, hogy valamennyi 
ujjouc kardot kapott a magazinbul. Persze 
őrmester úr Ribizli Dániel beszédet tartott, 
hogy a kardot csak Önvédelemből szabad 
kirántani, ha valami cibilember megtú- 
maggya a huszárt. —- „Tessen csak ide
bízni őrmester úr**  — szólt csöndessen 
Tyúklipró Pözsöge Mártony —, „ha én n 
kocsmába jól elkanyarítom Boczl Balogh 
Józsi idesannyának a szedetl-vedett retye- 
rutyáját, a Józsi menten nekemugrik s osz
tón gyiihet az önvédelem**.

ÖRZSI: Ilién a legénység, jól tuggyuk. 
Oszt mehetnénk is aptya.

BAKTER: Megójjon csak. Arrul nem szót 
még Lepcses szomszéd, hogy e’ tótfalusi 
asszony nyócszáz pengőt eldugott a kemen
cébe, oszt elfeledte s begyújtott.

ÖRZSI: Az ám. A pez meg bennéget.
LEPCSES: Eccer Pápóczon is vót egy 

illen balesemény. Annak a Holdrágó Czibak 
Bálindnak a felesége elrejtett az istállóba 
három darab százpöngős Bankót. Hogy, 
hogy hogy nem, a Riska tehény valamiképp 
kikurkászta, belekóstút s mivel igen ízlett 
néki, szép nyugoltan kezte bekosztóni. Az 
asszony arra lépett be az istállóba, hogv i» 
tehény az utósó százast sodorinlya pofá
jába s igen jóízűen lenyeli. Mikor az ura 
megtutta, rettentőjén óbégatott persze, aza
latt fühöz-fához, jedzőhöz, bíróhoz. — 
„Most micsinájjak?**  — pájjogott Holdrágö 
a bírónál —, „vágjam le azt a marhát?**  — 
„Hát megérdemüné" — csóválta fejit a biró,
— „de azér no tegye sógor, mert a hitves 
gyilkosságot Igen uigoruan büntetik**.  — 
Oszt Isten álgya.

A vizsgálat során kiderült, hogy ifj. Tóth 
ügye egyáltalában nincs kapcsolatban se Ta
pasztó, se Rigó viselt dolgaival. Az igazgató 
esetében csupán ellenőrző,

jelentéktelenebb mulasztásokról van szó, 
melyekkel szemben Tóth mindenkor azt han
goztatta, hogy a zálogház régi, hiányos ügy
rendje, valamint a személyzet hiánya és a he
lyiségek, a rendeltetésüknek meg nem felelő 
zsúfoltsága, okozták azokat a látszólagos hi
bákat és mualsztásokat, amelyek miatt fegyelmi 
eljárás indult ellene.

A zálogházi betörésnek súlyos következmé
nye az is, hogy

■ betörés óta, 22 hónapon át, nincs ék- 
szerbecsiise a kecskeméti zálogháznak, 

hova ezért a megszorult polgárok nem rakhat
ják be ékszernemüiket.

Hogy mennyire sürgős volna az uj ékszer
becsüs megbízatása, mi sem jellemzi jobban, 
mint az a tény, hogy a betörés alkalmával

közel másfélmillió pengő beesértékü ék
szer roll a zálogház ékszerkamrájában 

és közel háromezer ügyfél remegett altót, hogy 
ékszereit ellopták a betörök.

Az ékszerbecsüs hiánya közel félmillió pengő 
forgalomtól fosztja meg a kecskeméti ipart és 
kereskedelmet azonkívül, hogy igen sók-sok 
anyagi zavarokkal küzdő család nyomorog, — 
noha cgy-két nranyncmüjének zálogbatevésévcl 
könnyen változtathatna megszorult helyzetén.

kirAlv.utca te. telefon ne-138

Budapest, 1987 Julim fi

Fogyasztó-öv
hölgyekés urnk részére, 
eredmény azonnal!

« KELET! J. « 
orvosi müszergyér

Petőfi Sándor-utca 17. Tel.: 1-880-13 
A. B. C. szövetség tagja * Kérjen 
díjtalan árjegyzéket VTo jelzéssel!

1

A Népsziget
egészségtelen, poros utaival és egész elha
nyagolt létével immár tűrhetetlenné váló 
kulturbotránga a fővárosnak. Most azután 
újabb örömökben van része a heti munka 
után levegőre és vízre vágyó pestieknek. 4; 
örömet pedig a m. kir. kikötőkezelőség szol
gáltatja, amely azt képzeli hivatása magas
latául, hogy az utak portalanításáról és vagy 
egyáltalán megcstnálásáról való gondoskodás 
helyett cölöpöket veret a gyalogjáróknak 
fenntartott utakra. Ez rendben van addig, 
amíg a cölöpök a kocsiközlekedést akadá
lyozzák, de érthetetlen, amikor már a járó
kelők ruháit fenyegetik. Újabban már sző- 
ges drótakadályokat is alkalaznznak a közle
kedés nagyobb könnyítésére; a cölöpöket 
érthetetlen okból szögcsdróttal kötözik ősz- 
sze. A feltétlen okos berendezkedésre azután 
annyira vigyáznak, hogy éjjeliőröket is ren
delnek ki mellé. Miért van ez? Talán a ki
kötőkezelőség meg tudná mondani.

>W»i ~--------------

Téglaégető kemen
cében fogták el 
félszemü Bilit, 

az óbudai alvilág rettegett alakját 
A rendőrség tudomására jutott, hogy az 

óbudai téglagyár kihűlt kemencéiben éjszakán
ként ismét több gyanús egyén tartózkodik. A 
múltban már többször volt tisztító Tazzia a 
téglagyárak környékén és ugy látszott, sikerült 
helyreállítani a hegyvidék közbiztonságát. Pár 
hét óla ismét visszastálingózlak a kétes ezisz- 
tenciák. Az éjszaka a rendőrség nagy razziát 
rendezett Óbudán és a téglagyárak kemencéi
ből

igen sok férfi és nő került a toloncházba.
Két veszedelmes, körözött bűnöző .is. kézreke- 
rült, akik már sok munkát adtak a rendőrség
nek.

Elfogták Darvas János 30 éves büntetett elő
életű kovácssegédet és Takács Ferenc rovott- 
múltú lakatossegédet. Darvasnak „félszemü 
Bili" az alvilági neve, mig társát „Száraz 
Franci"-nak gúnyolják. Takács alvilági nevét 
onnan kapta, hogy nem veti meg az italt és 
néhányszor ugy került kézre, hogy 

elaludt a betörés színhelyén.
A két rovoltmnltu egyén több útonállási és 

betörést követeit el Óbudán. Sokáig hiába ül
dözték őket a detektívek, mire most a véletlen 
rendőrkézre juttatta őket. Darvasról különben 
kiderült, hogy Amerikában született és 

tökéletesen beszél angolul.
A balszemén állandóan fekete kötés van, mert 
három évvel ezelőtt tűzharcot folytatott a cseh 
határon a határőrökkel és akkor kilőtték a 
szemét.

Vasúti, csónak- 
és kajaktriptik 
kedvezmény az ausztriai 
túrára indulóknak

Ausztria minden vonalon rendelkezésére 
áll a külföldieknek. Megkönnyíti a nyaraláshoz 
szükséges scbilling megszerzését, évről-évre 
meglepően nagy vasúti kedvezményeket léptet 
éleibe, ezen a nyárin „Ausztriai vakáció" 
címmel soha nem tapasztalt olcsó árakkal in
vitálja a nyaralókat Knrinliába, Tirolba, Salz- 
kanunergutba, Vorarlbergbv és Mariazellbe, 
inásszóva) minden lehető módon — amiről 
példát vehetnénk —• vonzóvá teszi a külföl
diek előtt az nusztriai nyaralás gondolatát.

Ennek az elgondolásnak eredménye többek 
között az az intézkedés Is, hogy mindazok nz 
utasok, nkik Magyarország Irányából vonaton 
lépit út a határt és legalább 7 napig tartóz
kodnak Ausztriában, a visszautazásnál 80 szá
zalék kedvezményt élveznek. Ugyanez vonat
kozik azokra Is, akik dunai hajóval utaznak 
Ausztriába és legalább 160 kilométeres távol
ságra váltanak egészáru vasúti jegyet. A 80 
százalékos kedvezmény egész éven át érvé
nyes, tehát a nyári főidényben is. A 7 nnpo*  
ausztriai tartózkodás nincs egy helyhez kötve.

De még ezzel sem zárul le az osztrákok gon
doskodása a nyári pihenőre, szórakozásra é*  
sportra vágyó külföldiekkel szemben. A vízi- 
sportok hívei sem mostohagyerekek Ausztriá
ban. így például Budapesten, az Osztrák For
galmi Irodában székelő Magyar—Osztrák Al- 
pest Egyesület titkársága olcsó halárátlépési 
okmányokat biztosit az ausztriai csónak- és 
kaj'akturára induló magyar vlzlsportoiók sza
mára . A 80 napos knjaktriplik ára MOAE la*  
gok számára 3 pengő. Ugyanígy a MOAE td*  
kársága kerékpórtriptikeket is kiállit tagjai 
számára, mégpedig a Kerékpárszövetscg ta®' 
dijával c«-ült 6 pengőért.
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Felrobbant és elsüllyedt 
Ivar Kreuger testvérének 
luxusjachtja

Stockholm, julius 18.
(A Hétfői Napló tudósítójának tele fon je

lentése.) A svéd tengerparton Halmstadt kö
zelében súlyos hajókatasztrófa történt, 
amely teljesen megsemmisítette a svéd ipar
mágnás, Thorsten Kreuger luxushajóját.

Thorsten Kreuger jachtja, amely a világ 
egyik legnagyobb és legszebb magánhajója 
volt mindenütt, amerre csak megfordult, 
nagy feltűnést kellett. A kikötőkben állan
dóan nagy tömeg szokta bámulni a luxus
hajót és hasonlóképpen sok kíváncsiskodó 
nézegette a Halmstad kikötőjében a jach
tot, amikor rémülten látták, hogy

belsejéből lángok csapnak elő és a kő
vetkező pillanatban irtózatos detonáció

Hatszázezer pengő 
vagyon maradt az öngyilkos

Balogh Sándor után
Pár nappal ezelőtt öngyilkos lett Balogh 

Sándor, a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank 
nyugalmazott igazgatója. Mindenütt, ahol 
csak ismerték a népszerű, szeretetreméltó 
bankdirektort, megdöbbenve kérdezték: 
miért kellett meghalnia Balogh Sándornak? 
Sokan azt hitték, hogy

öccse tragikus halála vitte sírba az 
igazgatót.

Egy évvel ezelőtt Balogh Sándor fivére: Ba
logh László, az ismert pesti üzletember, 
ugyancsak öngyilkos lett. A bankigazgató 
nagyon szerelte fivérét és tragikus halála 
mélyes lesújtotta: kedélye elborult, valóság
gal buskomor lett.

Az öngyilkos Balogh Sándor igazgató 
után

tekintélyes vagyon maradt

Nem találják a balatonudvari 
cserkésztábor támadóit
Eredménytelenül végződött a nyomozás

Veszprém, julius 18.
Miként a Hétfői Napló annak idején meg

írta, a Balatonakali és Balatonudvari kö
zölt táborozó Abonyí-utcai zsidó gimnázium 
cserkészeit nagyobb csoport kőzáporral tá
madta meg és a tábor felszerelésének egy 
részét is magukkal hurvollák.

A tábor vezetőinek feljelentésére a csend
őrség nyomozott ebben az ügyben. A nyo
mozás azonban

Bűnügyi zárlatot kértek 
a Nemzeti Múzeumban és a 
Zeneakadémián elhelyezett 
Liszt Ferenc emléktárgyakra

Bűnvádi feljelentés „hagyatéki lopás" cimén
A Hétfői Napló már egy-fllkalonimal be

számolt arról a hagyatéki háborúskodásról, 
amely hosszú ideje folyik

Liszt Károly szigetszentmiklósi kádár
mester, az elhunyt nagy zeneköltő egyet

len élő unokaöccse
,s a magyai kincstár között Liszt Ferenc 
emléktárgyaiért. Ebb.en az ügyben Liszt 
Károly elévülés cimén már több hagyatéki 
Peri elvesztett. Egy esztendővel ezelőtt szü
net állt be a hagyatékért folyó küzdelem
ben mert a szigctszentmiklósi kódarmesler 
nem akarta megzavarni a néhai világhírű 
nagybátyja emlékére rendezett Liszt Ferenc- 
éo ünnepségeit.

Liszt Károly azt remélte, hogy a Liszt 
l erenc év befejezése után a kultuszminisz
tériummal békésen megállapodhalik és 
egyezséggel végelér a küzdelem. Néhány

reszkeltette meg a levegőt.
A luxushajó, még mielőtt bármiféle mentési 
munkálatokat kezdhettek volna,

elmerült a hullámokban.
A hajón tartózkodott Thorsten Kreuger, 
számtalan svéd vállalat és a legnagyobb 
svéd napilap tulajdonosa, Ivar Kreuger 
öccse, családjával együtt. Valamennyinket 
sikerült megmenteni. Előadásuk szerint az 
egész katasztrófából csak annyit éreztek, 
hogy valami

hatalmas erő a vízbe röpíti őket.
Minden valószínűség szerint a hajó benzin
tankja robbant fel. A jachtot kétszáztizezer 
svéd koronára biztosították.

és szabályszerű végrendeletet készitett, mi
előtt tragikus tettét elkövette volna. A vég
rendeletét már akkor elkészítette, amikor 
öccse öngyilkos lett. Ebből is arra következ
tetnek, hogy fivére halála óta foglalkozott 
az öngyilkosság gondolatával.

Információnk szerint
Balogh Sándor hatszázezer pengő va

gyont hagyott hátra
és végrendeletében nővérére és azok gyer
mekeire hagyta vagyona nagyobb részéi. De 
nem feledkezett meg sok más hozzátartozó
járól, jóbarátjáról sem.

E héten megtörténnek azok a hivatalos 
eljárások, amelyek a tragikus körülmények 
között elhunyt bankdirektor öngyilkosságát 
fogják rendezni.

credménvlelenül fejeződött be.
A balatonudvari csendőrség most küldte 

meg a veszprémi ügyészségnek szóló jelen
tését, amelynek tartalma szerint

a cserkészek támadóit nem lehetett ki
nyomozni.

A kődobálást és a tábor felszerelésének el
rablását tehát ismeretlen tettesek követ
ték el.

nappal ezelőtt
tárgyalás Is volt ebben az ügyben a kul

tuszminisztériumban, 
amelyben részlvett egyrészről a miniszté
rium művészeti osztályának vezetője és a 
kultuszminiszter titkára, másrészről pedig 
Liszt Károly és jogtanácsosa, dr. Latkóczy 
Imre. A kádármester hárorm ajánlattal állt 
elő és kijelentette, hogy

hajlandó minden pereskedést megszün
tetni, ha a három kérés valamelyikét 

teljesítik.
Azt kérte, hogy 1. vagy adjanak neki élet
hossziglan tarló kegydijai, 2. vagy végkielé- 
gitsék őt egy jelentékeny összeggel, .1. vagy 
bocsássák rendelkezésére a Nemzeti Mú
zeumban és a Zeneművészeti Főiskolán el
helyezett Liszt Ferenc emléktárgyakat, 
melyek, meggyőződése szerint, öt illetik 
meg.

A kultuszminisztériumban
mindhárom feltételt tcljeslthetctlcnnck 

találták
és Igy nem sikerült az egyezség megkö
tése. Az eredménytelen tárgyalás folytatása 
volt, hogy vasárnap megjelent a királyi 
ügyészségen Liszt Károly megbízásából dr. 
Latkóczy Imre ügyvéd és egyrészt

bűnvádi feljelentést lett ismeretlen tet
tes ellen „hagyatéki lopás"

cimén, másrészt pedig a bűnügyi zárlat el
rendelését kérte mindazokra az ingóságok
ra, amelyek Liszt Ferenc hagyatékából a 
Nemzeti Muzeum és a Zeneművészeti Főis
kola őriz.

A bűnvádi feljelentés indoklása az, hogy 
Liszt Ferenc hagyatéki tárgyaiból egy, azóta 
már elhunyt arisztokrata hölgy, aki a zene
költőnek mecénása is volt, de mások is,

jogosulatlanul elajándékoztak néhány 
emléktárgyat.

Előadja a feljelentés, hogy 1921-ben leltá
rozták Liszt Ferenc hagyatékát és az ak
kori leltárhoz viszonyítva is hiányok mutat
koznak az emléktárgyakban. Erre vonat
kozóan Liszt Károly annak a budapesti 
közjegyzőnek és annak a budapesti ügy
védnek a kihallgatását kéri, akik tizenhat 
évvel ezelőtt a leltározást végezték.

A bűnügyi zárlatot, arra való hivatkozás
sal kéri Liszt Ferenc unokaöccse, hogy

a Nemzeti Muzeum és n Zeneművészeti 
Főiskola szerinte jogosulatlanul őrzi a 

hagyatékot.
A feljelentés és az annak alapján elin

Amíg Veszprém vármegye 
alispánja leszek, itt a szélsőségek

nek nincs keresnivalójuk...
Dr. Berky Miklós alispán nyilatkozata a veszprémi 
horogkeresztesek próbálkozásairól és a vármegye 

összes időszerű kérdéseiről
Veszprém, juilius 17.

(A Hétfői Napló tudósítójától.) A nagy 
sikkasztási bűnügy hullámai lassan elcsen
desülnek. A bűnösök, illetve gyanúsítottak, 
ma már valamennyien lakat, alatt vannak 
és néhány napon belül a vádirat is elkészül 
ellenük.

A veszprémi rendőrség páratlan teljesít
ménnyel gyorsan kiderítette a három vár
megyére kiterjedő, rendkívül agyafúrtan ki
tervezett és végrehajtott bűnügyet. A gyors 
eredménynek igen kedvező a hatása és a 
közérdeklődés ma már ismét azok felé for
dul, akik a város és vármegye fejlesztésé
nek nagy munkáját végzik.

Egyetlen politikai párt sem avatkozott 
bele a menhelynél elkövetett panamák 
ügyébe. Senki sem próbálkozott hangulat
keltéssel elégedetlenséget teremteni a fele
lős tényezők ellen —, az illeni néhány ho- 
rogkerszles élharcoson kívül. A város és 
vármegye közönsége azonban kellő fogadta
tásban részesítette ezeket a kísérleteket és

a nagy hangon megindított szervezke
dés teljes kudarcba fulladt.

Dég nagyon közel van Veszprémhez. Itt 
van a F est etteh-féle nyilasok föfészke. Most 
is innen indult ki egy újabb zavart keltő 
próbálkozás, amely

a menhely bűnügyéből szeretett volna 
politikai lehetőségeket kovácsolni.

Erről a próbálkozásról beszélgettünk
DR. BERKY MIKLÓS ALISPÁNNAL,

aki túlmenően e kérdéseken, rendkívüli szí
vélyességgel ismertette a vármegye összes 
aktuális mondanivalóit.

— Alispán uram, mint a vármegye fele
lős legfőbb tisztviselője, mit szói a vesz
prémi menhelynél elkövetett nagyarányú 
sikkasztáshoz?

— Nem ismerem ennek az ügynek egyet
len közelebbi részletét sem, amit tudok, azt 
csak a Hétfői Napló tudósításaiból olvas
tam. Mindenesetre nagyon szomorúan érte
sültem a sikkasztásról, hiszen a mi me
gyénkben jóformán még sohasem fordult 
elő ilyesmi.

— Ilallott-e arról, alispán ur, hogy a dégi 
nyilasok ismét próbálkoztak és ebből az 
ügyből politikai tőkét akarlak kovácsolni.

— Nem hallottam erről, de megnyugta
tom a vármegye minden polgárát, — mon
dotta emelt hangon — hogy

amíg én leszek Veszprém vármegye al
ispánja, addig itt a szélsőségeknek nincs 
keresnivalójuk. Ügy u vármegyében, 
mint Veszprém városának területén is
meretlen fogalom a felekezeti gyűlöl
ködés és ezt a békés légkört megza
varni sohasem hagyjuk. Ez nemcsak az 
én álláspontom, hanem a polgármester 
urnák és minden idevaló társadalmi 

testületi vezetőnknek is.
— Veszprémben mindenki teljes oda 

adással dolgozik ma azért, hogy a vármegyéi 
és ezt az istenáldotta gyönyörűségekkel és 
természeti szépségekkel dúsan rendelkező 
várost

a magyar Idegenforgalom méltó helyére 
állíthassuk.

De nemcsak az ezeréves történelmi emlé
keink sokasága és a gyönyörű tájak azok, 
amelyek egy várost vagy vármegyét na
gyobb arányú idegenforgalmi értékűvé

duló vizsgálat minden bizonnyal nagy ér
deklődést lóg kelteni nemcsak a zenei élet
ben és a jogászvilágban, de a nagyközön
ség körében is.

emelnek, első sorban kiváló utakra és ma
gas nívójú közlekedésre van szükségünk.

— Évente egymillió pengőt költünk út
építésre.

Egykilométeres szakasz 18—20 ezer pen
gőnkbe kerül. Bóvidesen elkészül a gráci 
műül, amely második főútvonal lesz Ausztria 
és a Balaton között...

— A nagy kulturszeretet azonban, amely 
egymásután szehbnél-szebb alkotásokkal 
ajándékozta meg ezt a várost,

nem tud megbirkózni a drágasággal.
Veszprém ma Magyarország legdrágább vá
rosa.

Berky dr. szerint azért, mert Veszprém 
megye földjei — a taluj minőségénél fogva 
— nem alkalmasak nagyobb arányú terme
lésre. Úgyszólván az. egész megye behoza
talra szorul és ezért olyan drága minden.

Még az a szerencse, hogy az állandóan 
folyó nagyarányú közmunkák következté
ben nincsenek munkanélküliek és ezért a 
megélhetés színvonala elég kedvező. Es 
emellett a vármegye előrelátó vezetői az 
esetleges munkanélküliségre is felkészültek 
s e célból egy harmincezcrpcngős alap lé
tesült és ez az. összeg évről évre szaporodik, 
anélkül, hogy a polgárságot külön kellene 
vele megterhelni.

I). Dormándy Ede

Francia vasmunká
sok és aratók véres 

sztrájk-csatája
Páris, julius 18.

Súlyos sztrájk zavargásokra került sor 
Mcnil-Amclol község közelében, Seinc-el- 
Oisc megyében. Meaux város környékén 
több, mint hét hét óla sztrájkolnak a mező
gazdasági munkások és napirenden voltak 
kisebb összetűzések a sztrájkolok és sztrájk
törők közölt.

Vasárnap véres összecsapásra került 
sor.

Harmincöt dolgozni akaró földmivest, aki 
a termés betakarításán fáradozott, mintegy 
200 vasmunkás megtámadott. A vasmunká
sok egy szomszédos városkából jöttek és 
botokkal össze-visszaverték a dolgozó föld
míveseket, akik közül tizenöt súlyosabb 
természetű sérüléseket szenvedett. Az egyik
nek a 'állcsontját tői lék szét. A dolgozni 
akaró munkások védelmére

húsz nemzetőr volt kirendelve, akik 
azonban a támadás időpontjában sehol 

sem mutatkoztak
és csak akkor érkeztek a helyszínre, amikor 
a támadók már eltűntek.

afflETR0P0LE
VIRÁGOSKERTJÉBEN
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5 Órai tea * Tánc
Esténként CSÓKA FERI muzsikét



.HÉTFŐI HAPlö

1

Budapöát, i>'3. julius fj).

4 A K 
V A K B 
0 9 7 4 3 
4 7 fi 2

FELADVÁNY
4 -
9 D 7 5 4
0 A D B 10
+ A K D B 10

ÉSZAK

In
DÉL

tizenegyei ilt. NyugatKör az adu. Észak-Dél 
treff hetessel Indul.

♦

Siófokon az egyik
Ismert bankigazgató 
sége, 
és a ,
diket kerestek. Jelentkezett is egy német 
fiatalember és a társaság leült bridgezni. 
Eddig még minden rendben lelt volna, de 
ami ezután következett, pillanatok alatt fel
forgatta a kávéház-terrasz nyugalmát. Az 
asztal köré sereglő kibicek áhítatot rémület
tel figyelték a vihartempóban röpködő nagy 
és kis szlemmcket, amelyek, — mintha For
tuna istenasszony végkép halálosan bele
szeretett volna a nagynehezen fölhajszolt 
„negyedikbe" — állandóan a fiatalember 
vonalán jelentkezett. A játék másfélórát 
tartott és a kedves fiatal ur egész keveset, 
csak kettőszáz poént nyert. Délután römi- 
hez jelentkezett, de ilt már nagyobb alapon 
ment a játék és rövid ideig tartott, mert az 
egyik fővárosi ügyvéd szőkehaju felesége a 
délelőtti különös sikerszéria folytatását és 
a joker állandó egyhelyen való megjelenését 
megunta és felállt. De a leckepénz nem ve
szett kárba. Most már megtanulták a régi 
igazságot: ne játsszunk ismeretlennel!

★

Augusztus 26—29 a pöstyéni nemzetközi ver- 
aeny dátuma. A magyar színeket a Fészek 
—Rridge Club kombinált és az Unió LTC első 
csapata fogja képviselni.

★

A B. E. A. C. kllünfi csapain kihívta a Fészek 
-Brldge Club kombinálhat. De nem hrldge- 
versenyre, hanem futballmérkőzésre. A kom
binált a kihívást elfogadta és most titokban 
folynak n tréningek. A bírói tisztségre egy 
közkedvelt elsőrangú művészt kérnek fel. A 
liatárblról tisztséget a két 
fogja ellátni. A rendezőség 
csál ki, csak nagyon kevés

★

A szövetség főtitkársága 
komoly munkára használja fel. A nagy ver- 
senyprogramm előkészítése mellett arra is gon
dolnak, hogy a másodosztályú bajnoki mérkő
zésekben résztvevő egyesületek számát feleme
lik. Ezzel alkalmat adnak az uj csapatok fej
lődésére és érdekessé teszik a bajnoki szezont.

*
Előkelő vendége van Budnpest brldgezőlnck. 

Egy amerikai multimilliomos, Mr. Zobel, euró
pai nászutján látogatott cl hozzánk és a fiata
lok oly Jól érzik Itt magukat, hogy napról- 
napra hosszabbítják meg ittartózkodásukat. 
Naponta bucsuzkodnak és erre a Bridge Club 
előtt másnap ujra feltűnik a férj autócsodája, 
tlzenkéthcngeres, kompresszoros, vajszínű 
lord, melyet áliandóan embergyűrű vesz kö
rül. „Egy Icányálom" — Jegyezte meg az autó 
egyik bámulója. Zobel ur kitünően brldgezik, 
Amerikában állandó partnerei a négy-ász-team 
tagjai. Ferenczl mégis szerényen jegyezte meg: 
Bár maradna itt egy évig, Jövőre nekem is 
biztosan egy „Irányulom'*  kocsim lenne...

★

Kedd este 7 órakor kezdődik a Fészek 
Club kert helyiségében az a harminckét le
osztáson mérkőzés, amelyről nemrégiben 
már beszámoltunk. Az 1930. évi országos 
bajnokcsapat (kapitánya: Colién) játszik 
kihívásé*  versenyt az 1930. évi Fészek 
csikócsapnttnl (kapitánya: Bécsit. Az érde
kes versenyt lársasvncsora követi.

es 5s délelőtt az 
ragyogó szép fele- 

egy kitűnő osztrák versenyzőnő 
budapesti vállalkozómérnök negye-

legszebb bajnoknő 
jegyeket nem bo- 
meghívót.

a nyári szünetet

Eladási hirdetmény.
Rodó György budapesti (Teréz.-krl 47. és 

Vúci-ut I.) élvmiszer-, textiláru-, edény , por
cellán és üvegárukereskedó kényszeregyez
ségi Ügyében nyilvános tárgyaláson eladásra 
kerül adós cég árukészlete és berendezési 
tárgyai
1937. Julius 25-án héttőn déli 12 órakor 
az Országos liilclvédű Egylet. Budapest (V,. 
Alkotmóny-u. 8.) hivatalos helyiségében. Az 
eladásra kerülő ingóságok adós cégnél, el
adási feltételek és a leltár az OHE-nél is d. 
•• 10—1 óráig megtekinthetők, ahová aján
latok 10% bánatpénzzel benyújthatók.

Katóba levelet ír drága hitvesének 
a balatoni strandró

Siófok, julius 18.

Édes Fiam!
Nagyon hiányzol nekemj drágám. 

Ezer szerencse, hogy nem érek rá 
egyedüllétem felett sokat tépelődni. 
Örült nagy a társaságom. Annyi időm 
azoniian mégis marad, hogy mindenről 
hűségesen referálhatok Neked, mint 
ezt eddig is megszokhattad már hü kis 
kicsi asszonykádtól.

Édes Szivem! Reggel, féltiz táj
ban, ébredésemkor, örömmel gondo
lok Rád, mert boldogan állapítom 
meg, hogy nem zavartál fel hajnal
ban újságaid olvasásával. Gyönyörrel 
alszom tehát még egy sort, vagy sietvo 
felveszem a „sort”-om és lemegyek 
reggelizni. Hála Isten a reggelinél 
sincs senki, aki a tea miatt morogna. 
(Bocsáss meg, de így van). Mondom, 
remekül kezdődik a nap...

Életem! A strandon valóban hiány
zol! Fáj a szivem, ha arra gondolok, 
hogy mialatt Te otthon dolgozol, én 
nagy társasággal élvezem a vizet, 
a fényt és a levegőt. Remekül nézek 
ki selyem lastex tricomban, őrült nagy 
sikereim vannak. Nem kell meg
ijedni, a nőknél főleg, mert látom, 
hogy majd megpukkadnak. Most örü
lök csak, hogy nein hallgattam Rád 
és megvettem ezt a tricót, ha kicsit 
drága is volt, de Fiam, a négy tavalyi 
mellett igazán szükségem volt erre 
az egy ideire is. És hiába szidtál, 
hogy minek hozok magammal tizenöt 
fejkendőt, hidd el, úgy kell mind
egyik, mint egy falat kenyér.

Tudod, azért hiányzik az otthoni 
béke, nyugalom. Itt folyton lógni 
kell, meg öltözködni. Ebédután nyom
ban megkezdődik a bridge-csata. Fel 
kell készülnöm tehát a játékra. Fel
veszem az uj strandruhámat, vagy 
egyiket az öt shortom közül. Megtör
tént már az is, hogy dressing gown*  
ban ültem le. Remek erős játékosokkal 
játszom. Persze férfiak a partnereim. 
Elég otthon az unalmas női parti. 
Nagyszerűen játszom, akár csak az 
— Elly (a Culbertson) és rém furcsa, 
hogy ezek a férfiak, ellentétben Veled, 
nem veszekednek velem.

Nos, hogy rövid legyek, hat óra felé 
rohanok átöltözni, felveszem a fehér 
piké, vagy halványkék chantung, 
vagy rózsaszín kioké angol ruhámat, 
de ha táncolni megyünk a Grillbe, 
akkor imprimét, vagy lencsipkét ve
szek fel. Mindegyikben nagyszerűen 
nézek ki. (Nem azért mondom...) 
A séták is csodásak, a naplemente, 
a Balaton, a vitorlázás. (Ne ijedj meg 
Szivem, nem egyedül vitorlázom, azt 
még se merném egyedül.)

No és jön azután az este. Milyen 
szerencse, hogy három estélyi ruhát 
csináltattam. Aki csak egy kicsit is 
számit, mindig estélyiben van, persze 
— hát nélkül. Az én ruháim termé
szetesen túl szolidak, mert rád hall
gattam. Drága, egyetlen kis Fiam, 
nagyon szépen kérlek, menj fel a Poldi- 
szalonba és rendelj nekem a szombat 
esti gála felhajtásra egy muszlin vagy 
nagy virágos satin estélyiruhát és 
vágasd ki egy kicsit jobban. De az 
Istenre kérlek, egyik barátnőmet se 
kérdd meg, hogy legyenek segítségedre, 
Mert akkor vége a sikernek. Előre is 
köszönöm. Mindig tudtam, hogy Te 
vagy a legjobb férj, a legjobb apa, 
ha gyermeked lesz és majdan, ha 
unokákkal rendelkezel, a legjobb nagy
apa.

Jó volna, ha lejönnél szombat este, 
de tudom, hogy nagy strapa ez Neked 
és nem lehet a házat egyedül hagyni. 
Légy meggyőződve, hogy már nagyon 
szeretnélek látni, bár ha nem hara
gudnál, szeretnék még egy héttel 
tovább maradni itt, mint amennyit 
előirányoztál.

írj Drágám minél előbb és egy kis 
pénzt is küldhetsz a Téged nagyon 
szerető és 
sokszor csókoló kis hü feleségednek 

Katónak.
(Dr. Dévainé Erdős Böske.)

★
Leesett az állunk, úgy kellett felemelni — 
csodálkozástól — amikor megnéztük a Cal- 

Fenyves Aruház mintás strandanyag 
--gyón ízléses 

anyagai már 1.90 P-től kaphatók, mintás kar
tonok 1.18 és 1.28 P méterük. No és a napo
zókendői, — külön élmény. Nagyon sokat ve
szít az a hölgy, aki nem nézi meg a Fenyves 
Aruház szenzációs anyagait.

a (
vin-téri t --------  ----- M.
osztályát. Szenzációsan ötletes, nagy

Éjszakai izgalom 
a főkapitányságon 

az előállított zsebtolvajod miatt, aki rendőrök 
’elenlétében ellopta az öngyilkosjelölt pénztárcáját

Kétségbeesett jajgatás és siránkozás köz
ben izgalmas nyomozást folytattak le va
sárnapra virradó éjszaka a főkapitányság 
központi ügyeletén. Érdekessége a dolog
nak, hogy a lopás, amelynek tettesét ke
resték

ugyancsak ott történt a főkapitánysá
gon: a központi ügyelet helyiségében, 
pillanatok alatt játszódott le az egész 

bűncselekmény.
A rendőri krónikában egyedülálló ügyben 
rövidesen eredményre vezetett a nyomozás.

A késő éjszakai órákban a keleti pálya
udvar környékéről előállított a rendőr egy 
zsebtolvajnöt, a huszonkét esztendős Tóth 
Zsófiái, akit lopásért már többször megbiin- 
lellek. Mialatt személyi adatait felvette az 
egyik rendőrlisztviselő, ismét kinyílott a 
központi ügyelet ajtaja, egy másik rendőr 
jött, aki .Schuch Siegfried 75 éves volt ke- 
leskedőt állította elő. Az idős ember súlyos 
anyagi gondokkal küzd és a Fedencz József 
hid közelében a Dunába akarta vetni mayát. 
Idejében észrevették és megakadályozták az 
öngyilkosságot. Az elkeseredett férfi a rend
őrségen is hangoztatta, hogy nem mond le 
öngyilkossági tervéröl és még a főkapitány
ság épületében öngyilkos lesz. A detektívek 
óvatosságból átkutatták a zsebeit és az azok
ban lévő tárgyakat kirakták egy asztalra. 
Zsebkés, óra, iratok, azonkívül egv pénz
tárca kerüli elő az életunt kereskedő zsebei
ből. Ezekről a tárgyakról kimutatási akar
tak felvenni, de alig kezdtek hozzá, a pénz
tárca, amelyben Schuch összes vagyona, 15 
pengő volt,

érthetetlen módon eltűnt az asztalról.
.4 lopás valósággal a rendőrtisztviselő és 
rendőrök szemeláttára történt, anélkül azon
ban, hogy bárki is észrevette volna, ki a tet
tes. A volt kereskedő hangos jelenetet ren
dezett, a haját tépte, kétségbeesetten sirán
kozott fölverte az épület éjszakai csendjét 
és amikor kissé lecsillapodott, erélyesen kö
vetelte, hogy

a központi ügyeletén tartózkodó egyé- 
neket, a rendörökkel együtt motozzák 

meg.
A központi ügyelet vezetője természetesen 
visszautasította a rendőrök meggyanusitását, 
a kipróbált régi rendőrember azonnal tud
ta, hogy a lopást más nem követhette el, 
mint Tóth Zsófi zsebtolvajnő, aki a vakme
rőség iskolapéldáját állította fel ezzel a tol- 
yajbravurral. A zsebtolvajnő, régi szokásá
hoz híven, hallani sem akart a dologról, 
mire intézkedtek, hogy vezessék be a női 
őrizetes cellába és ott a motozónő kutassa 
út ruháit. A zsebekben és a szoknya alatt 
hiába kereste a motozónk, nem találta a 
pénztárcát. Munkája végére ért, amikor u 
cipő következett. Tóth Zsófi

lélelpAjében elrejtve találták rnrk
a központi ügyelet asztaláról ellopott pénz
tárcát. Nagy volt .az öröme a szerencsétlen 
öreg öngyilkosjelöllnek, amikor újból meg
pillantotta pénztárcáját. .Innpira meflöriílf, 
hóm önmit kossági szándékúról is lemondott. 
A veszedelmes zsebtolvajnőt, aki még a 
rendörségcs Is „dolgozott", learlózlalták és 
vasárnap az ügyészség fogházába viliék.

A Hétfői Napló
uj keresztrejtvény  versenye 
Érdekes, mulatságos, 
tanulságos, újszerűi 

Főnyeremény 
200 pengő készpénz

500 rendkívül értékes díj!
Diákok, akiknek kötelező olvasmányok 

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

Itt a Hétfői Napló uj rejt-
vényversenye,

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

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

A keresztrejtvényverseny, amelyet múlt- 
heti (julius 5-lki) 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

0 darab tetszésszerin11 
Mámból kivett „Dióhéj

szelvény t“.
(Lásd a második oldalon!) Céltalan a Dió
héj-pályázatokat hetenkint beküldeni, mert 
azok a pályázatban úgy 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 d 1 j : 200 pengő kész
pénzben!

Második díj: egy kitűnő gramofon, le
mezekkel.

További jutalmak:
200 értékes könyv,
100 üveg kölni,
100 szappan,

50 doboz Stühmer-csokoládé,
50 mozi- és színházjegy.

------------- -

Clánoz OLCéíÖN Takarít

KÖZGAZDASÁGI HÍREK
A magyar-fugoszláv kcrskedelmi kapcsolat 

eredményeként a magyar gyáripar tekintélyes 
jugoszláv megrendeléshez jutott. Ennek elle
nében még ezen a héten kiosztásra kerülnek 
a jugoszláviai fenyőanyag- és faragottfa- 
behozatali engedélyek.

•fr
A nyári szezonvégi leltári árusítások termi

nusát a vidéki kamarák a következőképen 
állapították meg: a debreceni, győri és sop
roni körzethez tartozók Budapesttel cgyldő- 
ben, augusztus 2—14-lg. a miskolciak augusz*  
tus fi—19-lg, a szegediek július 2fi-t«l augusz
tus 8-ig tarthatják meg szezonvégi leltári áru
sításukat.

★

Egyezeryolcszáz vagon búzát adtunk el mór 
eddig exkliring piacokra. Ez a szám még 
emelkedni fog. mert Hollandiába és Belgiumba 
is lehetővé tették a búza eladását.

★

A Központi Statisztikai Hivatal most liozU 
nyilvánosságra u magyar külkereskedelem 
mérlegéi. Örömmel regisztrálhatjuk, hogy «> 
1937, év első felében 74.7 millió pengő kiviteli 
többletet értünk el az előző félévi 3.5 mlHW 
passzívummal szemben.

★
A belgrádi első nemzetközi ipari vásáron 

résztvesz a magyar nehézipar és az exportra 
dolgozó ipar. A magyarok külön pavillonját 
a Külkereskedelmi Divatai a Magyar-Jugoszláv 
Kereskedelmi Kamarával együttesen építik fel.
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Haiairasuiton
a villanyáram egy kisfiút
Őrizetbe vették a

Eger» julius 18.
(A Hit fői Napló tudósítójának tclef ón

jelent ésc.) Egerben a Makiáry-ut 48. szánni 
házban Bóta Kálmán jómódú gazdálkodó 
lakásán tegnap villanyszerelő dolgozott. A 
nyári konyhába húzta he a villanyvezeté
ket. Fenyvesi Béla villanyszerelő végezte a 
munkát, Bótdék állítólag azt mondották, 

nem kell kapcsoló, 
ugy oldják meg a dolgot, hogy a villany
körte csavarásával kapcsolják az áramot 
vagy oltják ki a világítást. Bótíék kívánsá
gára Fenyvesi igy is szerelte fel a villanyt.

Vasárnap délelőtt azután halálos szeren
csétlenség történt a nyári konyhában. Bó- 
táék Kálmán nevű tízéves kisfia bement a 
konyhába és villanyt akart gyújtani. Mikor

villanyszerelőt
megcsavarta a körtét,

a keze hozzáért a vilanykörtc réz
foglalatához és áramütést kapott.

Megijedt és fölrúgta a lábánál álló vizes
vödröt. A víz kiömlött, a vizes talaj még- 
jobban fokozta az áram erősségét, a szeren
cséién gyerek rémült sikoltással zuhant a 
földre. A szülei berhontak a konyhába, az
után orvost hívtak, de az orvos nem segít
hetett:

nz áram halálra sújtotta a kis Bóta 
Kálmánt.

A rendőrségen azonnal megindult a vizsgá
lat. Kihallgatták Fenyvesi Bélát és a kihall
gatás befejezése után őrizetbe vették. A nyo
mozás tovább folyik.

Piri Annát, tud-e arról, hogy valaki mér
get kevert a baracklekvárba.

A leány eleinte ötölt-hatólt, azután meg
lepő vallomást tett. Elmondó.ta, hogy né
hány nappal ezelőtt a vikszelés miatt meg
szidta őt Langerné. Nagyon bántotta a do
log és elhatározta, hogy valamilyen kelle
metlenséget okoz Langeréknak, hogy ezzel 
bosszul álljon. A lekvárfőzési használta föl 
alkalomnak:

ainmónlákszódát tett a lekvárba, de 
nem akrta, hogy Langerék megbeteged
jenek tőle, csak az volt a szándéka, 
hogy a lekvár elromoljon és hasznave

hetetlenné váljék.
A háztartási alkalmazott meglepő vallomá
sának hitelt is lehetett adni, hiszen az am- 
móniákszóda nem túlságosan veszedelmes 
vegyszer, valóban legfeljebb arra alkalmas, 
hogy megromoljon tőle a lekvár. A rendőr
ség azonban egyelőre nem nyugodhatott meg 
ebben a vallomásban, hanem ugy döntött, 
iiogv bűnjelként

lefoglalta a két üveg lekvárt és azonnal 
átküldötte vegyvlzsgálat céljából a

Erre esküszöm!

Élessége, tartóssága felOlműlhatattan I

vegyvizsgáló intézetbe,
ahol majd megállapítják, hogy tényleg am- 
moniákszóda van-e a baracklekvárban.

Az esetről jegyzőkönyvet vettek föl. Piri 
Anna elhagyta a főkapitányság épületét, a 
rendőrség pedig most várja a vegyvizsgáló 
intézet szakvéleményét és ettől függ a to
vábbi eljárás sorsa.

A betörők világában sincs már 
betyárbecsulet:
„munka"' utáni pihenő közben a „kolléga"' 
ellopta az ezustzsákmányt

Meggyilkolt csecsemőt találtak 
a röppentyihdcai 
bútorgyár mellett

Titokzatos, elegáns hölgy hozta az Angyalföldre 
a papírba csomagolt holttestet

A főkapitányság bűnügyi osztályát egy 
ismeretlen férfi felhívta telefonon és kö
zölte, hogy a Hungária-körut 63. szám alatt 
lévő ócskavastelepen, amely Modnyánszky 
Ferenc tulajdona, nagymennyiségű lopott 
ezüstholmi van.

Detektívek mentek ki a jelzett helyre és 
a tulajdonosnál érdeklődtek a bejelentéssel 
kapcsolatosan. Modnyánszky elmondotta a 
detektiveknek, hogy pár nappal ezelőtt egy 
férfi nyolcvanegy darab különböző ezüst 
evőeszközt kínált eladásra. Modnyánszky 
megvette az ezüstholmit, azonban tagadta, 
hogy tudott volna róla, hogy azok lopásból 
származnak. A detektívek a telepen az ezüst 
nagy részét megtalálták.

Vasárnap délelőtt azután megállapították 
azt is, hogv az ezüstöket Gáspár Béla is
mert betörő adta el. Gáspárt előállitották a

Newyork úriás strandja mellett 
felrobbant kétszázezer tonna benzin

Newyork, julius 18.
Tegnap este óta borzalmas tűzijáték 

szemlélői Atlantié City fürdöző vendégei. A 
newyorki lakosság kedvelt fürdőhelye kö
zeiében ugyanis

kigyulladt Amerika egyik legnagyobb 
gazolin- és benzin raktára.

A Pure Oil hatalmas tartályaiban felhalmo
zott, mintegy 200.000 tonna gazolin és 
benzin tüzet fogott és óriási lángtengert al-

•aim

Rendőrségi méregvadászat 
egy óutcai bérházban

Két üveg baracklekvár mint bűnjel a főkapitányságon —
Vizsgálat a vegyészeti intézetben

A főkapitányság bűnügyi osztályán rend
kívül érdekes és különös ügyben folyik nyo
mozás, amelyet egy bizalmas jelentés indí
tott el. Megszólalt a főkapitányság telefonja' 
és egy férfihang jelentkezett:

— Kérem szépen, furcsa ügyről akarom 
értesíteni a rendőrséget. Nem kívánok a ne
vemmel szerepelni, de olyasvalamit tudtam 
nieg, ami szerintem rendőri nyomozást igé
nyel, — mondotta az ismeretlen telefonáló.

— Mindenesetre tessék közölni velünk, 
amit tud — felelte az ügyeletes rendőrtiszt.

— Az Ó-utca 46. számú házban lakom 
folytaal az ismeretlen férfi — és vélet

len folytán akaratlanul is fültanuja voltam 
egv furcsa beszélgetésnek. A házbeli cseléd
lányok beszélgettek és

valami olyanfélét említettek, mintha 
hallották volna, hogy egy cseléd meg 

akarja mérgezni a gazdasszonyát, 
n’ég pedig olyan módon, hogy mérget tett 
a minap főzött lekvárba. Többet nem tudok 
mondani.

A főkapitányságon azonnal intézkedtek 
és megkezdődött a nyomozás. Detektívek 

SIÖFOKON

főkapitányságra, ahol nevetve adta elő 
hogy ő az ezüstnemücket nem lakásból 
lopta cl, hanem találkozott Andó László is
mert betörővel, amikor egy betörésből ép
pen hazafele tartott a régi lóversenytéren 
keresztül, ö ezt az időt használta fel arra, 
hogv

meglopja beliirőtársát és az ezüstökkel 
elmenekült.

Természetesen Andó, aki lopta a tárgyakat, 
nem mert feljelentést tenni ellene és most 
a rendőrségen derült ki. hogv már

a betörők világában sincs betyárbecsü
let,

még egymást is meglopják. Andót és Grfs- 
párt, akiket különben más ügyekből kifo
lyólag is keresett már a rendőrség, letar
tóztatták.

kötött. Ezek a hatalmas tartályok alig egy 
mérföldnyire vannak Atlantié City óriási 
strandjától, ahol melegebb napokon száz
ezrek Fürödnek. A tűzijáték csodájára a 
fürdöző vendégek ezrei közeledtek a láng
tenger felé, vesztükre azonban, mert sok
száz kíváncsiskodó megsebesült.

Százhetvenkét ilyen kíváncsiskodót sú
lyos égési sebekkel vitte a kórházba 

és többszázra rúg azoknak a száma, akik 
könnyebb sérüléseket szenvedtek.

mentek ki az Ó-utca 46. számú házba és 
hozzáfogtak a mérgvadászathoz.

Sorrajárlák az összes lakókat és min
denkit megkérdeztek: volt-e mostaná

ban a háztartásában lekvárfözés.
A rendőrségi méreg-expedició végre eljutott 
Langer Gyula kereskedő harmadik emeleti 
lakásába. Langerék meglepődve hallották a 
deteklivek érdeklődését _ és kijelentették, 
hogy néhány nappal ezelőtt valóban lekvár
főzés volt náluk, két nagy üveg baracklek
várt készítettek. A detektívek erre közölték 
velük az állítólagos mérgezésről szóló bi
zalmas értesülésüket és kérték: bocsássák 
rendelkezésükre a frissen főzött lekvárt.

A detektívek a két üveg baracklekvár
ral felszerelve, Langer Gyulával együtt 
a főkapitányságra mentek és felszólítá
sukra nyomban velük ment Langerék 
Piri Anna nevű háztartási alkalmazottja.
A főkapitányságra érve, elsősorban !s 

Tanger Gvula a rendőrségtől szerzett értesü
lése alapján ismeretlen tettes ellen följelen
tést telt, h detektívek pedig kikérdezték

BíobnrenőelOM a fürdflfgnzgntósAg 
wáltodáibaii:

Károly-körut 8/a
Tel.: 145-202, !M-fó4

Tegnap délután a Röppentyű-utcában 
szolgálatot teljesítő rendőrőrszemhez lépett 
két munkás:

— Biztos ur, — mondották — a bútor
gyár melletti üres telken egy gazdátlan cso
mag fekszik, jó volna megnézni, mi van 
benne.

A munkások a Butortermelő és Értékesítő 
Részvénytársaság telepéhez kalauzolták a 
rendőrt. A Röpentyü-utca 62. szám alatt 
van a bútorgyár, mellette üres telek húzódig 
a Rákospatak felé. Ezen az üres leiken fe
küdt egy barna papircsomag, zsineggel kö
rülfonva. A rendőr elvágta a zsineget. A 
barna papírból egy budapesti napilap június 
ló-iki számának képes mellékletébe burkolt 
csomag került elő. A rendőr ezt a belső 
papirburkolatot is kinyitotta és nagy meg
döbbenésre, csccsemöholttesl került elő:

fiúgyermek holttestté. Nyomban látszott, 

Ha

200 pengői
ates9 Keresni,

vegyen részt a

HÉTFŐS KARÓ

ötletes, újszerű és pazarul díjazott

Kerasztreituónv 
uerseasái

A megfejtők között a két fődijon kívül 
500 ajándékot is osztunk ki.

hogy gyilkosság történt, a csecsemő 
nyakán hurok feszült, megfojtották.

Az intézkedő rendőr azonnal a főkapi
tányságra telefonált, ahonnan rendőri bi
zottság ment a Röppentyű-utcába és meg
kezdődött a nyomozás. A környékbeliek 
közül többen emlékeztek arra, hogy a holt
test megtalálása elölt rövid idővel

egy feltűnően elegáns, magas, fiatal 
hölgy

ment végig az utcán. A bútorgyár melletti 
üres teleknél megállt, többször föl- és alá
sétált, állítólag csomag volt a kezében. 
Valószínűnek látszik, hogy

ez az, elegáns fiatal hölgy helyezte cl a 
csomagot az üres telken: ő a gyilkos!

A főkapitányságon erélyes nyomozás fo
lyik, hogy kézrekeritsék a gyermekgyilkos 
fiatal anyát.



SZÍNHÁZ
Ultimátum egy afférben: 
,,huszonnégy órán belül"

Felcky Kamill, az ismert és népszerű 
színész, valamint egy nyári operett-vállal
kozás vezetője, Fodor Artúr közölt fel
merült szerződésszegési ügyben Antal fia 
Antal dr. miniszteri tanácsos, a Szinész- 
szövelség kormánybiztosa,

erélyes levéllel lépett közbe.
Miután Fodor Artúr, aki egyoldalúan 

szerződésszegéssel vádolta Fcleky Kamill!, 
vonakodott választolt bírósági biráit meg
nevezni, a Szinészszövetscg vezetője levél
ben utasította Fodor Artúrt, hogy ennek a 
kötelezettségének tegyen eleget, huszonnégy 
órán belül nevezze meg biráit, különben 
kénytelen lesz megtorló eszközökhöz nyúl
ni. Miután nem kétséges, hogy a választott 
bíróság az affér ügyében összeül, rövidesen 
döntenek lehát a nyári szinészaíTér kérdé
sében. ____________

Színházi hét
STÓB ZOLTÁN, szinház- és mozirova-; 

Inuk .szerkesztője nyári szabadságára uta
zott.

★

FELTŰNŐEN ERDEKES vállalkozásba kéz 
deli Kosáry Emmy. nz ismert és kitűnő pri 
madonna, aki az utóbbi időben mint kávé
házi dizőz. aratolt sikerekéi. Huszonnégylagu 
rigányrajkó-zenckart szervezett, amellyel kül
földi turnéra indul Cigánymuzsika mellett fog 
énekelni a jövőben Koiáry Enuny a kávéházi 
os vuríetédobogókon.

NEM PARENTÁLTA EL SENKI, de akik is
merték, gyászolják Setét Hugót, a Király Szin
ház egykori primhcgedűsél, aki végighegedülle 
a jó és iossz időket c szinház. falni közölt, az 
építésétől, Beöthy László direktorkodásálóil 
kezdve Lesing mig. a német vnrielé-vállnlko l 
zóig, aki összesen három napig volt „ur“ —i 
Utolsó bérlő a Király Sziházban.

★

VASÁRNAP nagyobb fihntársas.ig utazol! 
Egerbe, amely — bár egyik legfeslöibb és 
legszebb Iája Magyarországnak, még soha
sem szerepeli filmen. Most végre az egri ha
tóságokat meggyőzlek arról, hbgy milyen 
reklámcrcje van Eger számára egy olt ké
szüli filmnek és beleegyezését adta ahhoz, 
hogy a város és környékének egész lerüle 
tén filmesek dolgozhassanak. Az „Urilány 
szobát keres" című film külső felvételei, 
amelyet Balogh Béla rendez, készülnek 
Egerben, ahová jna leutaztak a főszerep 
lök: Zilahy Irén és Somló István is.

★

A BUDAPESTI FILM R. T. saját filmjei 
muzsikájának kiadásúra zeneműkiadót alapi
tolt, neve: Budnpcsti Zeneműkiadó k. f. I.

■r

Elvezettel hallgattuk a rádió 
bán vasárnap este Rőt kai Márton vidám elő
adóestéivé!. Falus Edilh, a kiváló énekesnő 
több dalt adott bravúrosan.

★

MIGGINS BENJÁMIN, a Fox egyik euró
pai vezére a napokban Budapesten járt, 
hogy perfektuálja azokat a megállapodáso
kat, amelyeket a Fox budapesti központjá
ban különböző színészekkel, színésznőkkel 
és írókkal kötöttek Amerika számára.

♦
FELTŰNŐEN ERDEKF.S bír Brodszky Mik 

lésről, a kiváló zeneszerzőről, akit londoni si
kerei után Varsóba szerződtetlek, még pedig 
egy hébernyelvü film kísérőzenéjének meg 
komponálására.

*
PERCZEL ZITA vasárnap a Tátrába ula 

zott. Alapos fogyókúrára.
♦

RENDŐRI MOTOROS-SZOLGÁLAT lesz, jú
lius 31-ikc és augusztus 31 ikc között a Irans- 
konlincntálls országúton, amely Budapest és 
Szeged között húzódik. A jelek szerint ugyanis 
óriási autóforgalom bonyolódik majd le a sze
gedi ünnepi játékok idején és ez. a motoros őr
szolgálat van hivatva a rendet és a biztonsá
got fenntartani. Szegeden is különleges intéz
kedéseket foganatosilottak a nagyszámban ér
kező utasok elhelyezésére, közben pedig az. 
ünnepi játékok művészi rendezősége nagyban 
folytatja próbáit. Érdekes, hogy az Ünnepi já
tékok során fog első alkalommal mozyáskóru 
sokat beállítani A/í/oss Ann i, aki az orosz bál
iéit lagja volt. Hétfőn tartják meg az első ve
títési próbát a busz méter magasra épített tor
nyokon, ahonnan a díszleteket vetítik le.

* •
Ml'NDEL HANNA’, a derbyt nyert fiatal 

és csinos uémelszárina/ásu islállótulajdo- 
nosiiö, akiről tegnap próbalfclvélelt csinál
lak a llunninbat), spqrtjllmct szándékozik 
finanszírozni s ennek a filmnek női fősze
repéi is eljátszaná. A dolognak a legfőbb 
akadálya az, hogy nem tud magyarul. — 
Amennyiben kélverziós film készülne, csak 
a német verziót játszaná Mcndel kisasszony, 
n magyarnyelvű változatra föszcreplönől 
keresnek .

A BÍ.KF.FFY TI HM' Érdél) ben
került ugy erkölcsileg, mint anyagilag. Békefi*  
László Bukarestben maradt, ahol külön kon 
ícranszié-cstet is rendez.

1. -A halál 
reklámja

FEKETE FÁTYOLLAL takarták le az 
olaszfasori mulató egyik zongoráját és ta
lán egy percig nem rikoltott a jazz és a 
hivatalból jókedvű hölgyek örökké mo
solygó szeme is könnypárás lett egy pilla
natra. A pincérek vasárnap délben szoká
suktól eltérően felkeltek, ünnepi szürkét 
húzlak, a tulaj is idegesen intézkedett, egy 
koszorút rendelt: Csákváry Csibi temeté
sére. A férj, Csákváry János, ez a spanyo
loson fekete, magas, fess fia, méla rezigná- 
cióval adta interjúit az újságoknak:

— Nem tudom elviselni a csapást, 
szinte magamhoz sem térek a fájdalomtól, 
nemcsak a legaranyosabb s legdrágább fe
leséget, de a barátot és a p ó t o Ih a t a t- 
I a n partnert veszítettem cl benne ...

Ez pontosan két héttel ezelőtt történt, 
ekkor temették el általános részvét mellett 
azt az uriasszonyt, aki „első volt a zongora 
mellett'' s aki megteremtette az „urinők a 
zongoránál" című divatot. (Arról persze 
szegény Csdkváryné nem lehet, hogy ebből 
a divatból sajnos, milyen vészes járvány 
lett!) Megható és megrendítő gyászbeszédek 
hangzottak cl a sírnál a felejthetetlen és 
pótolhatatlan asszony koporsója fölött, 
ahogy ezt a hasábos tudósításokból olvas
tam. Ez természetes is, hiszen Csdkváryné 
valahogy hozzátartozott a pesti élethez és 
egy finom rózsaszínnel lett sötétebb az a 
kárpitozott, színes mennybolt, amely az 
éjszakai lokálok és chantanok fölé borul.

EGY HÉTTEL EZELŐTT, tehát a teme
tést követő hét nap múlva, azután közle
mények jelentek meg a lapokban, hogy 
„Csákváry uj partnerével ismét a zongorá
nál ül a Szalma-bárban". A pesti újságol
vasó ember, aki bármennyire cinikus s 
bármilyen fölényes, de aki szívével-lelkével 
megmérte azt a tragédiát, amelyet az alig 
harminccsztcndös fiatal asszony és mű
vésznő elmúlása jelentett, legalább is a 
sajtó betűin keresztül, — mondom, ez a 
cinikus pesti ember megdöbbenve és rossz 
szájízzel lapozott ál az uiságoldalon. (), 
egyáltalában nem fontos, csak valahogyan 
egy illúzióval szegényedet! és egy részvét
teljes emlék halványodott cl benne hirte
len. A halál eme üzleties reklámja nem 
nagyon hatotta meg, nem rohant rögtön a 
Szalma-bárba megnézni: vájjon ki ül a 
Csákváry János oldala mellett és ki csap
kodja a másik zongorát. Ki az uj „urinő a 
zongoránál".

A KACAGJ 
xuma bizony 
kitó színekre

BAJA7.7.0 átjátszott komple- 
csődöt mond itt ebben a rí- 
mázolt, álmagyaros, festék- 

szaga, levegőtlen, füstös, alacsony bárhe
lyiségben, ahol Csákváry János ismét fehér 
szmokingban, mint munkaruhában, hivatá
sához tartozó korrekt vidámsággal dudo- 
rászla a dalt:

— M o o n l i g ht a n d s h c d o m . . .
Lézengett kél-három pár a lokálban, 

akik a félsötétben cllejt ették a tangót, 
majd egy szőke leány: Luria Hédy, — az 
uj partner — belekezdett valami vidámabb 
fórba. Semmi szenzáció, a pincérek kissé 
álmosan ödöngetek az ajtó körül és a tro
pikus hűségű bárhelyiségből kiáliitoztak a 
Jánoshcgy lejtői felé, ahol már derengett 
a korahajnali nap első sugara.

A holdfény és az árnyak, — „moonlight 
und sliedoiv" — valahol ott kergetöznek a 
rákoskeresztúri temetőben. A konyakot 
szíircsölö vendég pedig méla undorral gon
dolt arra az üzleties szellemre, amely a 
fehér szmokingja alatt falán feketén gyá
szoló zongoristái belehajszolta a sürgős 
partnerválasztásba és abba a kétes értékű, 
de mindenesetre orresavaróan penetráns 
reklámba, amelyet ez " 
várt a lokál . . . Mert hogy 
érzelgős divatos lokálnóta:

A muzsikusnak dalból

orresavaróan 
esetben a haláltól 

is mondja az

van lelke ...

C**)

MOZI

2. A cáfolat 
ellenére igaz!

STEFÁNIA! IMRE, a Zeneművészeti 
Főiskola híres zongoratanára elleni fe
gyelmi eljárással és az ezt követő felfüg
gesztésével kapcsolatban szóvá kell tenni 
azokat az inkonzekvens és mondjuk meg 
kereken inkollégiális gesztiókat, amelyek 
az egyes sajtóorgánumok részéről sajnos 
tapasztalnunk kellett. A: ügy már néhány 
hónapos, de most ismét aktuális. Kern íz
lésünk szerint való saját hírszolgálatunk 
sikerével dicsekedni, de ezúttal kénytele
nek vagyunk szóvátenni — mert kénysze- 
riletlek rá, hogy szóba hozzuk: a Hétfői 
Napló volt az, amely már hónapokkal ez
előtt, megelőzve az egész magyar sajtói, a 
nyilvánosságrahozta a „Sfefániai-üyyet" 
Beszámoltunk az előkelő apa feljelentésé
ről, a kisleány naplójáról, amit megtalált 
a gondos anya, s amelyben a Zeneakadé
mia csinos ifjú növendéklánya megdöb
bentő vallomásokat tesz —, daliás profesz- 
szóróval, Stefániái Imrével kapcsolatban. 
A leányka beszámolt a naplóban arról, 
hogy Stefániái tanár ur Váci-utcai lakásán 
korrepetálta őt és elmondott még más dol
gokat is, amelyek, persze, lehetséges, hogy 
csak a túlfűtött ifjú fantázia szüleményei, 
a „tavasz ébredése" termékei, de mégis 
feljelentés lett belőlük. S a fel
jelentésből felfüggesztés, fegyelmi vizsgá
lat született, amint azt már hónapokkal 
ezelőtt jelentette a Hétfői Napló. Alighogy 
megjelent tudósításunk, amely méltán kel
lett óriási feltűnést, felkapta az ügyet az 
egyik fővárosi délutáni lap és cáfolt. 
Cáfolta a feljelentést, a naplót a fel
függesztés, a fegyelmi vizsgálatot, ép
pen csakhogy azt nem cáfolta, hogy Stefá
niái Imre a világon van és zongoraprofesz- 
szór a Zeneművészeti Főiskolán. Mi vár
tunk. Nyugodtan és biztosan vártunk, 
mert nem szokásunk ellenőrizetlen híreket 
röpíteni a levegőbe, nem szokásunk a 
blöff s a kacsaeregetés. Bizonyosak vol
tunk abban, hogy az események igazolni 
fogják tudósításunkat, de az igazán meg
lepett bennünket, hogy né h á n y h ó- 
n a p p a l k c s ő b b ugyanaz a délutáni 
napilap, amely hírünket olyan eréUycl cá
folta — kirukkol a „Stefánia-üggycl" és 
szenzációs tálalásban adja elő mindazt, 
amit hónapokkal korábban, sokkal tar
tózkodóbb és tárgyilagosabb hangon is
mertetett a Hétfői Napló. Ennek cáfolatát 
annakidején éppen olyan csemege formá
jában adta le az aposztrofált napilap, ami
lyen csemege formájában leközölte lcg-\ 
utóbb a Hétfői Napló általa cáfolt odaírnT.

ERRE A KRITIKA NÉLKÜLI cáfolást 
vágyra jellemző a Hétfői Napló és a: 
Operaház igazgatója között lefolyt nyilat
kozatháború is. Azt a tényt, hogy az Ope
raház igazgatója, Pataky Kálmánt né hány- 
napos szereplési kötelezettséggel, de hatal
mas gázsival éves tagnak szerződtette, 
szintén hónapokkal ezelőtt irtuk meg, 
mire nem késett a: azonnali éles és felleb
bezést nem tűrő cáfolat az említett délutáni 
lapban. Nos, az események .itt is a Hétfői 
Naplót igazolták, miután most már kritika 
nélkül közölte le az említett lap az Opera
ház hivatalos programját, benne pedig azt 
a tényt, amit hónapokkal ezelőtt a legéle
sebben cáfolt.

Igaz, hogy cáfolni könnyebb, mint szen
zációs tényeket megírni...

Magyari Imre elhúzta 
Gilbert Miller nótáját

A Londont-járt kiváló magyar pgány- 
primást, Magyari Imrét és bandáját sürgős 
telefon szólította az elmúlt héten egyetlen 
napra Bécsbc. Gilbert Miller, a híres ame
rikai szinháztrösztvezér hívta meg Magyari 
Imrét és bandáját abból az alkalomból,
hogy házasságának tízéves évfordulóját 
ünnepli és magyar cigánymuzsikát akar 
hallgatni. Gilbert Millci és felesége tehát 
sírva vigadott a magyar muzsika mellett a 
nevezetes évfordulón, amelyre egyébként 
Parisból, Londonból is érkeztek amerikai 
vendégek.
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Nem ide való,
hanem a aportrovatba, hogy elkészült az 
első magyar sporlvigjálék, amelyet már 
csütörtökön mutat be a Royal Apolló. 
Hiába, a filmesek diktálják az egész vilá
gon a tempót, az ő ötletességük, hogy most, 
amikor az európai kupáért folyik a harc, 
most az érdeklődés lázában mutatják be a 
legújabb pesti filmet, a Sportszereimet.

A pesti komikusok gárdájával indul küz
delembe a Sportszereiéin, a csapatkapitány:' 
Latubár Kálmán, aki mellett Salamon Béla, 
Borosa Géza, Gál Sándor, Rajna Aliee, Kö
kény Ilona kapott brilliúns szerepet, a cen
tercsatár: Belli Ferenc, aki daliás megjele
nésével nem az ellenfelet, hanem a női tá
bort győzi le . . .

Ezt a meccset nem a „csont“-zcne kiséri, 
hanem dr. Sándor Jenő pompás muzsikája. 
A mérkőzés — ugy hisszük — a meghosz- 
szabbitolt játszási időn túl is műsoron ma
rad.

Az occa, w
c. vtg/áícAíat, & Kl&S&s:

RADIUS és COR.SO

Bús Fekete László 
konferánsza 

Shirley Temple-ről
Public. Favorité No. 1. — az 1. számú ked

venc — igy nevez.! Shirley Templet egész Ame
rika. A kis kedvencnek „Az utca üdvöskéje'1 
cimü uj filmjét nemrégiben mutatták be 
Hollywoodban, amely alkalommal a világ 
rádióhallgatói részére helyszíni közvetítést ad- 
..............     ’ nyilatkoztak lak. Hollywood írói és sztárjai nyilatkoztak

.Hitt Shirley uj filmjéről. Bús Fekete László eze
ket mondta a mikrofonba:

— A kis Shirley zsebrerakta az egész holly
woodi müvésztársadahnat és az egész 

| társadalom hódolatát egycsapásra. A 
és sírás könnyzápora hullott a mai 
rcn. Biztosan a jó Isten indította el 
kettői . . .

Douglas Fairbanks, az United Arlists elnöke 
ezt mondta a mikrofonba:

— Ha a filmnél nem fogják egymást ölni 
az emberek jegyért, akkor... leharapom a sa
ját fejemet.

művész
kacagás 
prcmie- 
mind a

Csütörtökön:

ROYAL 
APOLLO

mi
ZEREIEH1
Egy pesti futballista szerelme 
a legvidámabb magyar filmen 

SÁNDOR JENŐ brilliáns muzsikájával

A főszerepekben

1O
népszerű pesti sztár: 
Latabár KAImAn 
Salamon Béla 
Dolly Farenc 
Kondor Ibolya 
Zolaler Edit 
Rajna Allco 
Kökény Ilona 
Bállá Zsuzsi 
Borosa Géza 
Gól Sándor
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Meleg, 
zivataros idő 

r 'A Meteorológiai Intézet jelenti vnsárnap 
'élben:

Hazánkban az utolsó huszonnégy órában 
kiadós zivatarok voltak. A hőmérséklet 
csúcsértéke tegnap a nyugati határszélen 
csak 21—22 fok, Budapesten 26 fok, a ke
leti határon még 30—31 fok volt, más szó
val a nyugati részeken kereken 5—6 fok
kal hidegebb, keleten pedig 2—3 fokkal 
melegebb volt mint a naptári időpontnak 
megfelelne.

Budapesten vasárnap délben a hőmér
séklet 24 fok, a tengerszintre átszámított 
légnyomás 765 mm; gyengén emelkedő.

Várható időjárás a következő 24 órára : 
Mérsékelt szél. Több helyen (főként 
délen és keleten) eső és zivatar. A hő
mérséklet keleten csökken, nyugaton 
és a főváros környékén kissé emelkedik.

aranyat, ezüstöt, 
brll.ánsl legma- 
gasabban veszek 
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— A pécsi helyettes polgármester fe
gyelmi ügyében e héten befejeződik a vizs
gálat. A pécsi városházán dr. Cserta Péter 
bajai városi adóügyi tanácsnok, a belügy
miniszter megbízásából már hosszabb ideje 
folytatja le a vizsgálatot a pécsi helyettes 
polgármester és két városi tisztviselő ellen. 
A vizsgálat a napokban befejeződik és a 
tanácsnok az iratokat dr. Bernhard Sán
dor bajai tisztifőügyész elé terjeszti, aki, 
ha szükségét látja, elkészíti a vádiratot.

— Elgázolta a vlllamosellcnfirt. Vasárnap 
délután a budai Erzsébet-hidfönél dr. Tóth 
László, a Külkereskedelmi Hivatal sajtóelőadó
ja a BF. 43i. rendszámú autóval elgázolta Bor
bély Kálmán villamosellenőrt. A gázolás után 
dr. Tóth László azonnal megállította kocsiját 
és beemelte autójába a szerencsétlenül járt vil- 
lamosellenört és a Rókus-kórházba vitte.

— Vasárnap elfogták n kispesti kerékpártol
vajokat. Kispest környékén már hosszabb idő 
óta kerékpár-tolvajbanda garázdálkodott. A tár
saság egyik tagját már a múlt héten elfogták, 
vasárnapra virradó éjjel Lujza-utcai lakásán 
rendőrkézre került Tóth Zsigmond, vasárnap 
hajnalba npedig Mayer Antal napszámos, a 
banda másik két tagja.

— Életében az első fehér ágy — a halá
los agy volt. Baján egy üres telken vasár
nap eszméletlenül találták Borkics József 
ötvenéves állásnélküli embert, aki fiatal
korában gyalog bejárta egész Európát. 
Borkics évtizedek óta munkanélküli. A 
mentőautóban magához tért és azt mondta: 
egyetlen kívánsága, hogy kórházba vigyék, 
mert még életében nem feküdt tiszta fehér 
ágyban. Kérését teljesítették és a vén csa
vargó, alig hogy a fehér ágyba került >— 
meghalt.

— ÖTSZÖRÖS GYILKOSSÁG ÉS ÖN
GYILKOSSÁG. A lengyelországi Graboivitz 
községben tegnap éjszaka egy munkanél
küli fejszével agyonütötte feleségét, nyolc
éves gyermekét, kétéves leányát, sógornő
jét és annak fiát, majd pedig borotvával el
vágta a saját nyakát. A gyilkos és sógor
nője halállal vívódik, a másik négy áldo
zat azonnal meghalt.

— Az ablakon ugrott ki a tétlenért be
törő. Marczi András cipészmester neje, aki 
a Ceglédi-ut 30. sz. alatt lakik, az éjszaka 
gyanús zajra riadt fel álmából. Felgyúj
totta a villanyt és akkor látta, hogy a 
szekrényt egy betörő feszegeti. Nagy lármát 
csapott, mire a betörő először rátámadt, 
fojtogatni kezdte, majd amikor észrevette, 
hogy a zajra a ház töi>b lakója is felébredt, 
az utcára nyíló ablakon keresztül, ahol 
előzőleg behatolt a lakásba, elmenekült. 
Mire rendőrök kerültek elő, már eltűnt az 
éjszakai látogató. A rendőrség keresi a vak
merő betörőt.

— Elgázolta a villamos, A Teleki-tér és a 
Dobozi-utca sarkánál a 28-as villamos vasár
nap reggel elgázolta Göbölyös Sándor kőiaü- 
vesmeatert. Súlyos sérülésekkel vitték a men
tők a Szent István kórházba. A gázolás ügyé
ben a vizsgálat megindult.

— A Sfeyr alaplőkeenieiése. Rendkívüli köz
gyűlést tartott a napokban a Steyr—Austro—- 
Daimler—Puch Müvek Magyar Kereskedelmi 
Rt- A közgyűlésen elhatározták, hogy az ed
digi 200.000 pengő alaptőkét 500.000 pengőre 
emelik. Az alaptőkeemelést a Polgár Aladár 
vezérigazgató vezetése alatt működő vállalat 
nagyarányú terjeszkedése tette szükségessé. A 
vállalat ugyanis eddigi üzletkörébe bekapcsolta 
a teherautóárusitást, nagy service állomást épí
tett és különböző uj típusokat hozott a piacra.
~ Ml aa igazi öröm, élvezet fl dohányzás

ban? A rágyújtás, az első szippantások és az 
illatos füstkarikákba való boldog belefeledke
zés. Teljes egészélten nyújtja ezt a m. kir. 
Dohányjövedék minden Nikolex-gyártmónvu 
azoknak is, akik a nikotin iránt érzékenyek, 
mert a Nikolex-djárús 60—70%-ig eltávolítja, 
kiküszöböli a dohányból a nikotint, nikolcint. 
nikolellint, pyrodllin, ammóniákul és pyridint. 
Egyforma kezelésben részesül minden Nikoter- 
gyurtmány a Nikolox-Darlingtól a Nikotex- 
Leventéig, mindegyikre All; „Alig drágább,— 
fokkal Ifibb.1!

KUKORICATÁBLÁK
Irta. PETERDl AH DÓR

Sűrű rajokban állnak, akár a katonák, 
a szél vezényszavára hajlanak jobbra át 
vagy balra leng fejük
s a táj nagy távolába száll a tekintetük, 
ugy várják valahonan a megváltó csodát.

Mert menni volna jó, vagy szállni mint a sas, 
felettük felhő, kék ég és mennyei magas, 
lent: dombok és tanyák, 
utak és tájon át
s rajtuk suhanó gépek és ökrös szekerek, 
vonulnak, mindez mily szép lehelt

’Am az első hajnali köddel közeleg az Ítélet: 
nekik rontanak vadul a lányok, a legények 
s tépik, tördelik őket, 
a holtig reménykedőket, 
kínjukban messze simák, az égre kiabálnak 
s nem tudják, mit vétettek az embernek, 

világnak!
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•— Bársony Oszkár uj Idegenforgalmi 
könyve. A magyar idegenforgalom Európa- 
szerte ismert legrégibb szakértője, Bársony 
Oszkár, a Máv. hivatalos menetjegyirodái
nak vezérigazgatója most négy tanulmányát 
publikálja ,,L'jabb idegenforgalmi előadá
sok" cím alatt: 1. Idegenforgalmi glosszák 
(A Külügyi Társaságban tartott előadás). 2. 
Az idegen forgalmi hírverés. 8. Az idegen
forgalom közgazdasági jelentősége. 4. A ma
gyar idegenforgalom szervezetei (A M. kir. 
Balatoni Intézőbizottság hatósági fürdöbiz- 
losi tanfolyamán, Balalonfüreden tarlóit 
előadások). Bársony értékes munkáját a 
Magyar Idegenforgalmi Érekeltségek Szö
vetsége adta ki a Tábori Kornél szerkeszté
sében megjelenő Idegen forgalmi Könyvtár 
46-ik számaként.

— Eltemették Török Jenő ny. miniszteri 
tanácsost. Rákospalotán vasárnap délután 
mély részvét mellett temették el Török 
Jenő nyugalmazott miniszteri tanácsost, aki 
néhány nappal ezelőtt öngyilkosságot kö
vetett el. Nagy számban jelentek meg a 
végtisztességen az elhunyt Török Jenő ro
konai, barátai és tisztelői. Az egyházi szer
tartás befejezését,után annak a vállalatnak 
egyik igazgatója mondott búcsúztató beszé
det, amelynél Török Jenő legutóbb alkal
mazásban volt. Ezután a rákospalotai 
frontharcosok képviseletében Száva tanár 
parentálta cl a nyugalmazott miniszteri ta
nácsost.

— HITLER MEGNYITOTTA A NÉMET 
MŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁST. Vasárnap 
Münchenben Hitler vezér és kancellár 
megnyitotta az 1937. évi német művészeti 
kiállítást. Hitler nagy bőszéiben méltatta a 
kiállítást és kijelentette, hogy kérlelhetet
len tisztogatási hadjárat indul a német 
kultúra szétbomlasztásának utolsó elemei 
ellen.

— Általános festőmunkás-szfrájk Szombat
helyen. Az elmúlt héten a festőmunkások és u 
munkaadók Szombathelyen 22 százalékos bér
emelésben egyeztek meg, melyet azonban 
csak négy vállalkozó fizetett kL Szombaton és 
vasárnap izgalmas jelenetek játszódtak le 
emiatt a városban, majd a festőmunkások el
határozták, hogy hétfőn a négy vállalkozó ki
vételével mindegyik cég munkásai sztrájkba 
lépnek.

— Névváltoztatás. Misztlvetz Pál, a Pénzin
tézeti Központ h. igazgatója nevét belügymi
niszteri engedéllyel Mosúnyi-ra változtatta.

— Veszprémi Erzsébet védőnő szabadlábon 
van. Megírtuk, hogy Veszprémi Erzsébet veszp
rémi védőnői a menhelyi visszaélésekkel kap
csolatban megindult nyomozás során letartóz
tatták. majd a vizsgálóbíró elrendelte szabad- 
lábrahelyczését, ami ellen az ügyész felfolya 
modással fordult a vádtanácshoz. Most annak 
közlésére kérlek fel bennünket, hogy a vád ta
nács a felfolyamodást elutasította és Veszpré
mi Erzsébetet szabadlábra helyezték.

— Harakirit követett el egy aggastyán. 
Baján a Pandur-uteában lévő lakásán Bur- 
kovics Mihály 81 éves gazdálkodó vasárnap 
egész nap konyhakést élesített. Megkérdez
ték a szomszédok, hogy mi szüksége van 
a hatalmas késre, de az öreg nem felelt. 
Délután bezárkózott szobácskájába és fel- 
metszette hasát. Hamarosan felfedezték az 
öngyilkosságot, a mentőket hívták, akik 
kórhózba akarták vinni az aggastyánt. Bur- 
kovics a mentőautóban meghalt.
— A strandra! Strandra készülő hölgyeink tö
megesen keresik fel a Calvin-téri Fenyves Áru
hoz fiirdőcikk-osztályút, hogy mielőbb válogat 
hassanak a legújabb divatujdonságoltból, me
lyek ott igen nagy választékban a közismerten 
jutányos Fenyves-árakon állnak rendelkezé
sükre, például: csinos shortok 1.90 pengőért, 
női strandbluzok 1.00 pengőért, strandkendők 
fiö fillérért, shortpizsamák 1.90 pengőért, strand- 
ernyők 3.48 pengőért, strandkabátok 6.80 pen
gőért. női és férfi fürdődresszek 1.90 pengőért, 
divatos fürdötrikók 2.90 pengőért, gyapjú 
fürdőtrikók 4.80 pengőért, 3 részes strand- 
komplék 12.80 pengőért kaphatók. Siessen te
hát ön is, mert a legszebbek fogynak el leg
hamarabb. Legújabb képes árjegyzékét a cég 
.díjtalanul küldi az érdeklődőknek.

Ezer kínnal megérzik földi balsorsukat, 
Mezők, mesgyék előttük és végtelen utak, 
s ők csak állnak, érnek 
ugy sárgulnak szegények
s ősszel hlntázgatják a fekete varjúkat.

Néha szépet is látnak, mikor a nap lemén: 
a vadludak cikáznak törzserdejük ölén, 
foglyok megbújnak köztük, ott fészkel 

sok madár,
mikor az éjszakában 
zeng és zúg haragjában 
a szél s az ég viharja száll.

— IZGALOM RELGRÁDBAN, TÜNTE
TÉS ZÁGRÁBBAN. Nagy izgalommal vár
ják Belgrddban a szkupstina hétfői ülését, 
amelyen a kormány konkordátum-javasla
tát meg akarják buktatni. Vasárnap izgal
mas tanácskozások voltak politikai körök
ben, a Pravda vasárnapi számát elkoboz
ták, mert a konkordátum-javaslatot súlyo
san bírálta. Zágrábban Macsek Vladimírt, a 
horvát parasztság vezérét ünnepelték va
sárnap ötvcnnyolcadik születésnapja alkal
mából. Macsck háza előtt óriási tömeg tün
tető felvonulást rendezett.

— Ilodzsa vasárnap a pártvezérekkel 
tanácskozott. Hodzsa volt miniszterelnök, 
akit a köztársaseági elnök az uj kormány 
alakításával megbízott, egész vasárnap a 
pártvezérekkel tárgyalt. Aligha lehetséges 
más megoldás, mint a régi koalíciós kor
mány visszatérése némi személyi válto
zással.

— Kisfiút gázolt a cséplőgép. Az egyik oros
házi tanyán Tóth József fi éves kisfiú n trak
torral vontatott cséplőgép kerekei alá került. 
Életveszélyes zuzödásokst szenvedett.

— Gázol az. autó. A Kapás-utca és a Gör
gey Artur-utca sarkánál a BO 343. rendszámú 
autó elütötte Wesselovszky János cipészmes
tert, aki hazafelé tartott lakására. Súlyos álla
potban vitték a menők az Uj Szent János- 
kórházba.

— Harmincéves a Pesti Futár. A Pesti 
Futár harmincadik születésnapját ünnepli. 
A jelentős évfordulóra pompás tankönyvet 
ad ki a jubiláló újság főszerkesztője, Nádas 
Sándor, akit lapjának ünnepére az egész 
ujságirótársadalom meleg szeretettel üdvö
zöl.

— Egy svéd ur Ismerte fel a Körúton az 
Innsbruckból megszökött leányt. Vasárnap 
délelőtt a főkapitányság eltűnési osztályán 
lezárták .Limes lngalil 16 éves svéd diák
lány eltűnésének az aktáit. A leány, aki 
nővére innsbrucki lakásáról tűnt cl még 
május végén, regényes szerelmi klanddal 
kapcsolatosan hagyta el a szülői házat és 
azóta Bécsben és Budapesten tartózkodott. 
Egy svéd ur ismerte fel pénteken este a 
József-köruton és ezen a nyomon elindulva, 
találtak rá a detektívek a Józscf-körut 65. 
számú házban, ahol Schmied Lili álnéven 
lakott egy droguistánál. A leányt a főkapi
tányságról a fiatalkorúak bíróságához kísér
ték és ott várja be további sorsát. A fő
kapitányság érintkezésbe lépett a svéd kö
vetséggel, kérve, hogy értesítsék a leány 
Göteborgban lakó szüleit. Most a választ 
várják, hogy a szülők értejönnek-e leányu
kért vagy másképpen intézkednek hazaszál
lítása ügyében.

— Elfogták Pestszenteruébct lakásfoszto
gató rémét. Pestszenterzsébeten két hét le
forgása alatt tizenegy lakást fosztottak ki 
ismeretlen tettesek. A kár meghaladta a 
tízezer pengőt. A rendőrség erélyes nyomo
zást indított a betörők kézrekeritésére és 
szombaton éjszaka sikerült elfogni a tettese
ket. IVcíss László bádogossegéd és Németh 
Géza napszámos, mindketten rovottmultu 
emberek, követték el a betöréseket. Vasár
nap mindkettőjüket letartóztatták.

— Horgászás közben a Doniba . zuhant. 
Fellner Józsefi 41 éves kereskedő, aki a Teréz- 
körut 3. szám alatt lakik, vasárnap délután uz 
újpesti Népszigetnél horgászott a Dunában. 
Hirtelen clszédült és fejét a kőpartba ütve, a 
vizbezuhant. A mentőőrség sietett segítségére 
A Rókus-kórházba szállították.

— Szacharincsempészt fogott az ország
úti csendtírőrjárat. Mosonmegpében, Levél 
község halárában motoros csendőrőrjárat 
portyázott az országúton. A csendőrök iga
zolásra szólítottak egy Huszt János nevű 
fiatalembert, nki nagy batyut cipelt. A bn- 
tyuból 55 kilogramm Ausztriából csempé
szett szacharin került elő. Huszt Jánost le
tartóztatták, a csempészárut lefoglalták.

— A Honvéd-utcai vlllamoa főzőiskola ju
lius 19-től augusztus 9-ig nyári szünetet túrt, 
tehát főzőbomutató előadások ebben az időben 
nem lesznek. Az augusztus havi programmol 
a nagyközönséggel kellő időben közölni fogják.

Búréit, Piké ■ Mosőkdinék
3 drb Unom női zsebkendő
2 b4t kitana w«rmo«tii -7R 

 egyet szám * v
140 cm szeles Függönykelmék 
Gyermek napozó trikók oa.meiy.k; 
Höl gummlkötények “98

Faháncs ésKrepdesin Imprlmé, Piké 
Kötött íéfíi- ÓS íiílinqek Bármelyik. 
Női fürdőtrikók 1.90
Kis virágos müselyem női hálóinqck 
Csinos női blúzok w™..,- 
Kockás flaneltakarók 2.90 
Hői ruhák,divatosmosókalmékből 
Szandolette női cipők Bármely*  i

Gummi csípőszorítók 5.80 3
Nöl és férfi Frotlrköpenyek 
Kiváló öltönykclmék ratrja Bármelyik .- 
Krepdefin 1ZR0Í
női esőköpenyek I !

Eladás mennyiség éa Időbeni korlátozás nólküL

KÁLVIN TÉR 7
Kér/s kdpes ár/esytékünket-

Betörők jártak 
az OTI-palotában

Kifosztották a tisztviselők 
takarékp énztárát

Vasárnapra virradó éjszaka betörők jár
tak az Országos Társadalombiztosító Intézet 
ílumeiuti palotájában. A rendőri jelentés 
szerint ismeretlen tettesek az éjszaka folya- 
mán az egyik ötödik emeleten lévő iroda
helyiség ajtaját

álkulccsal felnyitották, majd feltörték 
a szekrényeket és n fiókokat.

Abban a helyiségben, ahol a betörés tör
tént, őrzik az 077 tisztviselőinek spóregy- 
leti pénztárát. A betörök, akik valószínűleg 
ismerősök lehetnek az épületben és tudo
mással bírtak arról is, hogy ebben a kézi
pénztárban állandóan nagyobb összeg szo
kott lenni, felnyitották a pénztárszekrényt, 
azonban ugylútszik,

elvétették az időpontot, mert jelenleg 
csak 300 pengő volt a kasszában, 

a többi pénzt mind kiadták kölcsön for
májában.

A detektívek több ujjlenyomatot találtak 
a betörés színhelyén és valószínű, hogy ezen 
a nyomon elindulva, rövidesen kézrckerül- 
nck a tettesek.

Kinevezése alfáiméval
gratuláció köasiínö kártyák — NÉVJEGYEK:ükHET EX fi PA PIKÁKl HÁ 7

BvzB M roB KU~ írsu w KoBauth (.ajon-utca 20.

— A fírj öngyilkos lett, a feleség háza le
égett. Vasárnap Túllya községben kigyulladt 
özvegy Kiss Józsefné háza és mire segítség ér
kezett, a ház leégett. Kiss Józsefné férje pár 
nap előtt öngyilkosságot követett cl és meg
halt. A községben hetek óta egyre gyakrabban 
fordul elő tüzeset. Azt hiszik, hogy valami pi- 
romóniás gonosztevő garázdálkodik. A csend
őrség nyomoz.

•— Hirtelen balál. Andor Frigyes hatvanhét
évé*  idegbeteg gazda magú rágyújtotta a házat, 
nap délután Alvinczi-ulca 10. szóin alatti laká
sából rokonlátogntásrn indult. Alig ért azonban 
az utcára, rosszul lett és összeesett. A kihívott 
mentők már nem segíthettek rajta: szivszélhü- 
dés ölte meg.

— Kútba ölte magát a veszekedő férj. A he
vesmegyei llort községben Cibolya Bein 41 éves 
gazda Ittas fővel összeveszett a feleségével. 
Idegességében az udvarra rohant és a kútba 
ugrott. A húzbelick kötelet dobtak utána. Cí- 
bolya belekapaszkodott és fölfelé kezdték húz
ni, de a kötél elszakadt. Cibolya visszazuhant 
a kútba és a vízbe fulladt. Holttestét később 
kihúzták.

— l'jmódszcrli hcgedUoktatús gyógypedagó
giai célokra. A Fővárosi Miklós-téii Gyógype
dagógiai Intézel idei záróünnepélyén (iyenes 
Izsó zenepcdagéigus több növendékével egy uj 
hegcdütanitúsi módszert mutatott be, melynek 
segítségével nemcsak a tehetségtelen, hanem 
még ii szellemi fogyatékos gyermekeket is 
meg lehet tanítani egy bizonyos fokig rendesen 
hegedülni. Ennek a felfedezésnek nagy jelen
tőséget tulajdonítanak a gyógypedagógusok, 
inéit segítségével lehetővé válik, hogy u zene 
értékes nevelő és gyógyító hatása ezentúl a te
hetségtelen gyermekek nevelésénél is érvénye
sülhessen. A zene nevelő hálására éppen ezek 
a gyermekek volnának legjobban rászorulva.



Óriási közönségsikere volt a szolnoki atlétanapnak

Meglepetései küzdelemben a magyar 
" atlétacsapat 73:54 arányban győzött

A Hétfői Napló helyszíni riportja a tiszaparti sportvárosból
Szolnok, julius 18.

(A Hétfői Napló kiküldött tudósítójától.) 
Hosszú szünet után ismét vidéki város

ban rendezlek nemzetek közötti atlétikai 
viadalt s most a tiszaparti Szolnok kapta 
a nagy műsort. Meg is hálálta, mert nem
csak Szolnok, de egész, környéke lázban 
égett már a kora reggeli órákban. Jegyet 
még felárral sem lehetett kapni, ami a kés
lekedők örömét alaposan megrontotta. Pla
kátok erdeje borítja a házak falait, óriási 
propagandát fejtenek ki Németh Gyula, a 
MÁV-klub elnökének vezetésével. Színes, 
tarka forgatag az utca, hangszórós autók 
járják végig s vidám slágereket s a verseny 
reklámját harsogják a vasárnapi díszbe öl
tözött szolnoki és szolnokkörnyéki közönség 
fülébe.

A magyar és az osztrák válogatott atléta
csapatot lelkes örömmel fogadták, de csak 
nz oszlrókoknak jutott szállodai lakás. A 
magyarokat a mozdonyvezetők otthonában 
szállásolták el, ami ugyan kényelmes és 
kellemes volt, de közel lévén a vasúthoz, 
benne

a magyar atléták egész éjjel nem tud*  
tnk aludni.

'A délelőtti vonatta! érkező Csák Ibolyái 
sokszáz főnyi tömeg várta. Diszmenetben 
.vitték a városba. Egy órakor az atléták és 
n vezetők tiszteletére diszebéd következett, 
egyébként délelőttre semmi programmot 
nem állítottak össsze számukra, nehogy ki
fárasszák őket. Negyed négykor

valóságos népvándorlás
indult meg a MÁV-pálya felé. Szolnok és 
környékének közönsége sürii rajokban lepi 
el a pálya környékét, autóbuszok és autók 
ontják magukból a messziről érkezőket s 
[vidám jókedv veszi körül a pályát, amely
nek salakján a postászenekar körben járva, 
zenével szórakoztatja a hatezer főnyi pub
likumot. Az előkelőségek sorában megje
lent Borbély György főispán és Lévay 
Gyula polgármester. Dörgő taps fogadja a 
felvonuló válogaltot atlétacsapatokat, majd 
feszes vigyázta merednek, mikor a himnu
szok hangja csendül meg a zenekar hang
szerein. Utána Leveles Kálmán üdvözli o 
Vendégeket rövid és formás beszédben, 
majd megkezdődik a nagy érdeklődéssel 
'és figyelemmel várt verseny első száma, a 
800 méteres síkfutás.

Gyönyörű verseny
800 méteres síkfutás. Amint az várható 

Volt, ebben a számban az osztrákok színei 
diadalmaskodtak és Eichberger győzött.
1. Eichberger 1:55 mp., 2. Iglói 1:57.2 mp.,
3. Istenes 1:57.3 mp., 4. Kaiser 1:59.6 mp 
A közönség minden számnak tapsol, ugy*  
látszik, ilyen nagy atlétikai parádéra még 
nem virradt Szolnok, pedig

n rendezés gyenge, minthogy pestiek 
töltik be a kényes szerepet.

A 100 méteren meglepetés következik: 
n magyarok sehol sincsenek. 1. Struckl 
10:9 mp., 2. Berger 11 mp., 3. Sándor 11.1 
mp., 4. Polan 11.2 mp. A 110 m-es gát 
Leitner lemaradása miatt váratlanul a ma
gyarok számára hoz diadalt. Szabó vezet 
egy ideig, de végül is annyiszor botlik, 
hogv Levente beéri és győz előtte. 1. Le
vente 15.6 mp., 2. Szabó 15.7 mp., 3. Stud- 
niczka 15.8 mp.. 4. Dcska 16 m. A rúd
ugrás hosszas kínlódás után szintén az 
osztrákok zsákmánya lesz és ZsulTka le
marad. 1. Proksch 4 méter, 2. Zsuffka 390 
cm., 3. Bácsalmási 360 cm , 4. Pragcr 340 
cm. Proksch a 4 méter 10-et már nem 
tudta átvinni.

A súly dobásban gyenge eredmények szil 
kitek s legföljebb az a vigasztaló, hogy a 
magyaroké az elsőség. 1. Darányi 1476 cm,
2. i'.sányi 1151 cm, 3. Kamputsch 1145 cm,
4. Wotapek 1395 cm. A 400 m-cs síkfutás 
Görkói okos versenyzése folytán a magyar 
sziliek diadalát hirdeti. Először Vízvári ve
ret, de Görkói okosan meglapul, majd föl
jön a célegyenesbe és biztosan győz. 1. 
Görkói 49 6 mp. 2. Kunig 50.4 mp. 3. Gu- 
denus 51.4 mp. 4. Vízvári 51.9 mp. A ma- 
gastigrás a javítások egész tömegével teszi 
unalmassá n versenvt és csak az uj szabá
lyoknak köszönhetjük a győzelmünket. 1. 
'Zscrnti 183 cin. 2. Kcrkovits 183 cm. 3. 
Flachbcrgcr 183 cm. 4. Blasclike 178 cin. 
Á gcrelydobákban sokáig nyílt yolt a yer-

seny Makai és Várszegi között, de aztán az 
utolsó dobásokra Várszegi néhány centimé
teres előnnyel megszerzi az elsőséget. 1. 
Várszegi 6460 cm. 2. Makay 6441 cm. 3. 
Zahlbrucker 6210 cm (stájer rekord), 4. 
Kothbauer 61 méter.

Az 6000 méteres verseny izgalmas jelene
tekben bővelkedik. Muschik vezet, miköz
ben a magyar futók nagyon okosan verse
nyeznek. A finis korán kezdődik, bár Né
met van elöl, Csapiár pompás futással 200 
méterrel a cél előtt valósággal elfut Német
től és győz. 1. Csapiár 15:27.4 mp, 2. Német 
15:36 mp., 3. Muschik 16:12 mp., 4. Fischer 
akinek az idejét már nem mérték. A távol
ugrás egészen gyenge eredményeket hozott, 
bár a magyar ugrók győzelme nem volt vi
tás. 1. Koltay 701 cm. 2. Kotraschek 695 
cm. 3. Dombóvári 666 cm. 4. Walzl 337 
cm.

A dlszkoszvetés hozta a nap legna
gyobb meglepetését,

amenyiben a magyar dobók alaposan le
maradtak. Wotapek élete legjobb dobásá
val győzött. 1, Wotapek 45.91 cm. 2. Do-

nogán 4543 cm. 3. Madarász 4513 cm. 
4. Tunner 4232 cm.

Az 1500 méteres síkfutás volt a nap leg
szebb versenye.

Csaknem végig egy gomolyagban küzdött a 
négy versenyző, akik közül az osztrák Le- 
ban rekordfutással győzedelmeskedett. 1. 
Leban 3:57.8 mp., osztrák rekord, 2. Iglói 
3:58 mp., 3. Frank 3:59 (stájer rekord), 4. 
Harsányi. A stafétafutást, amely 100—200— 
300 és 400 méteres részekből állott, a ma
gyarok nyerték, bár a verseny előtt alig le
hetett negyediket találni a stafétába. Polán 
lerándult és helyette Istenest jelölték, de 
Istenes már felöltözött. Végül is Szabót 
dobták a küzdelembe, aki bizony társaival 
egyetemben elég gyengén szerepelt. 1. Ma
gyarország 1:59.8 mp., 2. Ausztria 2 p.

A pontversenyt a magyarok nyerték 
73:54 arányban.

Az óriási sikert aratott szolnoki atléta
napot kézilabda-bemutatómérkőzés zárta be, 
amelynek keretében az olimpiai kézilabda
csapat és a Beszkárt csinált propagandát a 
fiatal magyar sportágnak.

Rosszul sikerült a válogatás

Később megkezdődik a komoly munka, mi
közben Szilaveczky Lajos, a Vivószövetség el
nöke jelentős nyilatkozatát adja a Hétfőt 
Napló munkatársának.

— Mindenek előtt a Kabos-ügyről szeretnék 
beszélni. Sok mindenfélét hallottam és ugy ve
szem észre, hogy egyesek

valóságos sportot csinálnak abból, hogy a 
jelentéktelen esetet nagy üggyé fújják fel. 

Vegye tudomásul a magyar sporttársadalom, 
hogy a Vivószövetség Kabos-ügyet nem ismert 
Mindössze annyi a valóság, hogy Habosnak 
kevés a Iréningje s a csapatnak az idén nincs 
oly mértékben szüksége rá, hogy kevés tré
ninggel is síkra kelljen szállnia. Az, hogy

Kabos most nem megy Párizsba, nem azt 
jelenti, hogy lemondtunk róla.

Sőt, ellenkezőleg! Épp ugy számítunk rá to- 
vábra is, mint a múltban.

— Elek Csibinél más volt a helyzet. Meg
győződtünk kifogástalan formájáról s a csa
patnak is szüksége van rá. A kardcsapattól 
feltétlenül világbajnokságot várok, de biztos 
vagyok benne, hogy megnyerjük az egyénit is.

Most egy rendkívül pikáns és egyben jelen
tős momentumról hull le a lepel. Kiderül, 
hogy Szilaveczky, bár hat nyelvet beszél kifo
gástalanul, önként lemondott a kiküldetésről 

ney István javára, aki nemzetközi zsűritag. 
A vivószövetség elnöke nem zsűritag és nobili
sán ugy gondolkozik, hogy vivóhölgyeinknek 
és vívóinknak inkább szükségük lehet a zsűri
ben működő Jeneyre, mint az elnökre. Tanul*  
hatna ebből a MASz és az MLSz...

— Bizonyos vagyok benne, — fejezi be nyi
latkozatát Szilaveczky — hogy mindegyik ver
senyzőnk a legteljesebb odaadással küzd majd, 
— hiszen erre kezet kaptam tőlük. Legalább 
ugy kell küzdeniök odakint, mint ahogy a 
szövetség vezérkara küzdött itthon a kikülde
téshez szükséges anyagiak előteremtéséért. Ez 
pedig elegendői

Majd meglátjuk ..« T. L

A szolnoki verseny kétségkívül jelentős 
újítás az atlétikában és árnyat rá csupán 
az vet, hogy a MASz ezúttal sem váltotta 
be ígéreteit. Még az év elején felelős veze
tők kijelentették, hogy az osztrákokkal 
szemben szóhoz juttatják azt a néhány fia
tal és tehetséges atlétánkat, aki az év fo
lyamán szorgalmasan dolgozott. Mégis az 
történt, hogy a szolnoki versenyen a csikók 
helyeit az összes veteránok mégis meg
jelentek. Csak egypár nevet sorolunk fel, 
akikről a szakértőknek is tudni kell, hogy 
legalább olyan jók, ha nem jobbak, mint 
a beállított, de öregedő versenyzők. A lista 
mindjárt a 100 méteres gárdával kezdődik, 
ahol indokolatlanul nélkülözzük Szigetvá
rit. Lehet, hogy a szövetség válogató bi
zottsága nem ismeri ezt a fiatal gyereket, 
ami legföljebb azzal magyarázható, hogy 
dresszének színe se nem kéksárga, se nem 
piroskék. Négyszáz méteren kevés nemzet
nek van olyan tehetséges atlétája, mint az 
UTE Sándorja, aki már ifjú korában 50.5 
mp-t futott, és erős versenyen feltétlenül az 
50 mp alá tud menni, öt százon indították 
a négyszáz helyett. Teljesen indokolatlanul

hagyta ki a szövetség Ráthonyit és dobta 
be helyette az idén amúgy is versenysze
gény és csikónak egyáltalában nem nevez
hető Iglóit. Hogy mi szól Iglói mellett, azt 
nem tudjuk, legföljebb az, hogy nyolcszá
zat és ezerötszázat is futnia kell, itt pedig 
habozás nélkül Ráthonyi javára billen a 
mérleg, mert az idén csaknem minden ver
senyen indult, mig Iglói mindössze kettőn. 
Még laikusnak sem kell lenni ahhoz, hogy 
megállapíthassa valaki: kettőjük közül me
lyik bir jobban egy napon két versenyt. A 
diszkoszvetésben Donogán nevével találko
zunk és hiányzik Józsa, akinek pedig a pá
risi diákvilágbajnokság miatt nagy szük
sége volna komoly versenyre. Csak néhány 
nevet ragadtunk ki, de már ez is elegendő 
arra, hogy a válogatás szisztémáját furcsa 
megvilágításba helyezze. Véleményünk sze
rint előrelátó szempontokból nem az a 
döntő, hogy a BBTE és a MAC „verseny
istállójának" apróbb-nagyobb tehetségei mi
lyen arányban részesednek a válogatottság
ban, hanem egyedül és kizáróan a magyar 
atlétika fejlődése.

Takács István

Székesfehérvár csapata 
az őszi bajnokság titkos tipje

Közepes eredmények 
a Törekvés 

atlétikai versenyén
A Törekvés vasárnap délelőtt a Bihari-uti 

pályáján atlétikai versenyt rendezett, amelyen 
a válogatott gárdából kimaradónak, jutottak 
szóhoz. Valamennyi versenyszámban népes 
mezőnyök indulak el. az eredmények jó köze
pesek. Magasugrás 11 .oszt.: 1. Varga Törek
vés 175 cm. — 200 m gátfutás: 1. Pálfl MTK 
25.9 mp. — Rúdugrás 111. oszt.: Koháry BEAC 
320 cm. — 150Ó méteres síkfutás: 1. Aradi 
BEAC 4 p 2.8 mp. 2. Esztergomi Beszkárt 4 
p 06.5 mp. A negyediknek beérkező Farkas 
Dunakeszi Magyarság 4 p 09.8 mp-el uj pest
vidéki kerületi rekordot állított fel. — Súly 
dobás: 1. Dávid Dunakeszi 1330 cm. — Távol- 
ugrás III. oszt.: 1. Kövér MTK 645 cm. — 
200 m Hl. oszt.: 1. Hetényi BEAC 23.6 mp. — 
5000 m síkfutás: 1. Lendval BBTE 15 p 32 mp.
— 2004-4004-SOO-H 500 méteres staféta: 1. 
UTE (Kiss, Kálmán. Riegler, Híres) 7 p 29 mp. 
2. Beszkárt 7 p 40 mp. — Ifjúsági számok. 
Magasugrás: 1. Tófalvy FTC 160 cm. — Rúd
ugrás: 1. Kovács Törekvés 320 cm. — 100 m: 
1. Regős UTE 11.7 mp. — 400 m: 1. Dolfingcr 
MTK 54.1 mp. — Sulydobás: 1. Fulakfalvy 
FTC 10.85 m. — Távolugrás: 1. Hegvcsi BBTE 
612 cm. — Olimpiai staféta: 1. UTE 351 mp.
— 1000 méter: 1. Heverdle MTK.

Az NBB ellenzőinek gyenge érvelésére eleven 
cáfolat Székesfehérvár csapatának, az Álba 
Hegiának nagyvonalú fejlődése. A színtiszta 
amatőrcsapat pompás fejlődésen ment át, 
amióta a profiligában szerepelt. A kitűnő 
együttes az egészséges utón most tovább halad 
és a felállítandó B-ligában megerősített csapat
tal startol, hogy további sikereket szerezzen az 
ősi királyváros színeinek.

Dr. Schmitz városi főügyész és v. Farkas- 
házy Jenő szakavatott vezetésével egész sereg 
tehetséget gyűjtöttek össze, ami annyira sike-

rült, hogy a szakértők az őszi kampány titkos 
tipjének tartják az Álba Regiát. Az eredmé
nyeket alapulvéve, valóban nagy fantázia van 
a csapatban, hiszen a legerősebb fővárosi ama- 
tőregyesülelek egyikét, a Beszkárt csapatát 
10:3 arányban győzték le közvetlenül a döntők 
előtt.

Az Álba Regia esete Zsarnóczayék szűklátó
körű politikája mögött véglegesen betette az 
ajtót és olyan hatást gyakorolt az elfogulatlan 
szakértőkre, hogy a B-liga felállítása most már 
nem késhet tovább.

Szilaveczky vivóelnök perdöntő nyilatkozata:
„Kabos-ügyet nem ismer a 

Szövetség, Bandi kardjára 
a jövőben is számítunk !rr

Nehéz hétre virradt n magyar vivősport. 
Nem kisebb feladat előtt áll: meg kell védeni 
az olimpián szerzett nimbuszt a párizsi világ
bajnokságokon. A nagy leckét hosszú ideig za
varta

• Kabos—Elek Cslbi-problémája.
Ugy hirlelt, hogy tendenciával mellőzték a két 
olimpikont. Erre a súlyos és felelőtlen állí
tásra várt cáfolatot a közvélemény, amit most 
meg is kapott.

Az utolsó tréninget titkos búvóhelyen tar
totta a szövetség, de sikerült rátalálnunk a 
párizsi expedíció főhadiszállására. Itt elsőnek 
Varga Uus, a „pechkirálynő" kitűnő formája

ötlött szembe. Minden mozdulata elsőrangú. 
Amikor gratulálunk, nevetve mondja:

— Muszáj jónak lennem, mert Párizsban 
vissza kell szereznünk a csúnyán elgáncsolt 
csapatbajnokságot! — Nyomatékül nagyot su
hint a tőrével, nem szeretnék a német halgyek 
bőrében lenni. Mialatt Jekelfalussy kapitány a 
hölgyeket execiroztatja, n másik helyiségben a 
férfiak munka helyett mókával töltik az időt. 
Az újoncokat ugratják Párizs rejtelmeivel s ez 
olyan jól sikerül, hogy a Párizst ncmjárl fia 
talok elhatározzák, revolver, tőr és hajóágyu 
nélkül nem tesznek egy lépési sem a „veszé
lyes" párizsi utcákon.

Szegedről jelentik: UTE—SzUE 0:0 (5:0). L 
o. vizipóló bajnoki mérkőzés. Az UTE csapata 
valósággal lehengerelte ellenfelét. A gólokat 
sorrendben: Németh, Németh, Vágó, Németh, 
Németh, majd Bozsi, Németh, Bozsi és végül 
Halasy dobta. Előzőleg a Kecskeméti AC vizi
póló csapata 4:1 (2K))-re győzött a szegedi vas
utasok ellen.

A RÁC a MOVE-ATLETIKA HŐSE.
Rákosliget nyerte a MOVE-atlelikai baj

nokságok pontversenyét 85 ponttal, 2. OTE 
74 pont, 3. Csepeli MÜVE 65 pont. A ver
seny második napján egyetlen kiemelkedő 
eredmény sem született.

DÖNTETLEN
A MAGYAR—OSZTRÁK TENNISZCSATA

Balatonalmádiból jelentik: Az oszrák—ma
gyar középeurópai kupáért folyó tenniszmér- 
közés harmadik napján a magyar csapat az 
osztrákok előnyét kiegyenlitette, amennyiben 
az országok közötti tennisznurközés 3:3 arány
ban nyert befejezést. A verseny szép időben 
folyt le s az egyes számokat mintegy 600 főnyi 
közönség nézte végig. Eredmények: vitéz 
Bánó—Kinzl 6:4, 7:5, 3:6, 6r3. Szigeti—Metaxa 
6:8, 6:4, 6:3, 6:2. Szigeti teljesen felőrölte Me- 
taxa erejét.
KOVÁCS GYŐZÖTT 400-ON BOROSZLÓBAN

Kovács BBTE a Boroszlóban megtartott 
versenyen 49.6 mp-el győzött a 400 m-e» 
sikfutó versenyben. A 3000 métert Nol 8 P 
36 mp-el, a 800 métert Kucharsky 1 p 55-® 
mp-el nyerte.



Budapest, 1037 Julius 10. 11HÉTFŐI NAPLÓ
Gyenge a Ferencváros utá np ót lás a:

Tüneményesen harcolt Sárosa, 
mégis elbukott a Ferencváros 
a kontinens Segjobb csapatával szemben

AUSTRIA—FERENCVÁROS 4:1 (2:0) 
Játékvezető: Wiittrich (Svájc).

Austria: Zöhrer — Andritz, Sesta — Ada- 
mek, Mock, Nausch — Riegler, Stroh, Sin
delar, Jerusalem, Neumcr.

Ferencváros: Háda — Tátrai, Korányi — 
Hámori, Sárosi dr., Lázár •— Biró, Kiss, 
Polgár, Toldi, Gyelvay.

Bées, julius 18.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) A kánikula ellenére is óriási kö
zönség gyűl össze a KK egyik legfontosabb 
meccsének számitó Ferencváros—Austria 
mérkőzésre. Mintegy

negyvenezer főnyi tömeg üli körül a 
pályák

mikor megjelennek a csapatok. A Ferenc
városban várakozás ellenére Polgár is ját
szik és pedig centert. Sárosi dr. mögötte 
mint középfedezet foglal helyet. A bécsi 
közönség óriási rivalgása közben indul meg 
a mérkőzés, amely az első percekben rend
kívül izgatott légkörben folyik le. Mindkét 
csapat ideges, kapkodva játszik. A bécsi 
csapat tér először magához. Riegler elfut a 
könnyelmüsködö Lázár mellett és remek 
beadása a pontosan érkező Sindelar lábá
hoz érkezik, aki nyolc lépésről hatalmas 
bombái zudit — szerencsére kapu mellé,

A magyar csapat sehogy sem talál ma
gára, egyik hiba a másikat követi. A lialf- 
sor hosszú labdákat küld a szélsőknek, le 
azok elemi hibákat halmoznak egymásra 
s a legtöbb esetben még át sem tudják 
venni a labdát. Toldi magára hagyatva 
küzd, de minden igyekezete meghiúsul tár
sai igen gyönge játékán. Polgáron erősen 
látszik a betegség. A balfsor hiába tömi a 
csatársort, hiába játszik fölényben a Fe
rencváros, a csatársoron minden igyekezet 
meghiúsul. A bosszantó eredménytelenség 
és sikertelenség Sárosit is felbőszíti, aki 
harminc méterről ereszt meg hatalmas lö
vést a kapura, de Zöhrer pompásan fogja 
a nagy labdát. Kisvártatva Toldi kerül jó 
helyzetbe, Kiss labdája pompásan jön n lá
bára, de a bomba nem sikerül, kapu fölé 
száll a lövés.

Az Austria csak néha-néha tud kibonta
kozni a ferencvárosi támadások sorozata 
alól. Riró messze elfut a védőktől Kiss 
pompás labdájával, egyedül Zöhrer áll vele 
szemben, vihetne még a labdát, de ideges
ségében tiz méterről lö és éppen a kapus 
kezébe. Az Austria támadásai ritkák, de 
annál veszélyesebbek. Sindelar mesés lab
dával szökteti Jcrusalemet, ez pompásan 
húz át a kapujára,

a bécsi közönség magánkívül tombol, 
várja a gólt.

Tátrai azonban az utolsó percben viharse
besen berontva, menti a gólnak látszó hely
zetet. A 15. perc osztrák gólt hoz.

A könnyelmilskiidő Lázár elengedi Rieg
lert, aki félmagas beadást küld a kö
zépre. Sindelar pontosan érkezik a lab
dára, Korányi mellett elhúz és hat lé
pésről a tehetetlen Háda mellett a bal

sarokba bombáz. 1:0.
A Frencvárost nem töri le a gól, sőt most 
még erősebben támad. A 23. percében Gyzt- 
vay beadását Kiss élesen « kapu melle lövi. 
A kevés számú magyar drukker elképpedve 
számolja, hogy ez már a negyedik helyzet, 
ami veszendőbe ment a Fradi-csatárok lá
bán. Az Austria nyugodtan játszik, csatárai 
hátul segédkeznek a védőknek.

A Ferencváros támadásai nem tudnak ki
bontakozni, a 16-oson belül is az élő falanksz- 
ban akad meg minden támadás. A 39. 
percben járunk, amikor Kiss pompás lab
dát tálal Polgár elé, aki jól fut a labdára, 
de oly szerencsétlenül találja el, hogy a 
biztos gólnak látszó helyzet megint kiakná
zatlanul marad, a kapu fölé zug a bomba. 
Annál több szerencséjük van a bécsieknek: 
egy perc sem telik el,

Sindelar szökteti Stróbl, Lázár valósá
gos áljáróház gyanánt áll a posztján, 
Stroh ugy megy cl mellclle, ahogy akar, 
Korányi kétségbeesetten akarja menteni 
n helyzetet, de hiúba minden igyekezete, 
az összekötő lapos lövéssel megszerzi a 

második gólt is. 2:0.
A Ferencváros újra fölényt harcol ki. 

■Soros/ jobbnál-jobb labdákat ad a csatá
roknak, önmagát felülmúlva küzd a két igen 

II gyorsaság nőm boszorkányság!
r^-'r'rrwfl^^l Gyorsan él jól tud borotválkozni víz, szappan és rését nélkül 1 perc alatt a Hezollte-Rapid

-1—..... arcjpoió gyors-borotvakrémmel, — utána nem ég és nem pattan fel az arcbőre, nem rontja 
............ TT Ti 7Z . Sí,__ o. rína... i. vk.-.tÁríton, azután eredeti tubus varv doboz vásárlásánál

arcápoló gyors-DorotvaKremine:, — uuu» ,
a penge ÍWt,

gyenge szélsőhalf között, de minden hiába, 
a csatársor csak nem tud magára találni, 
egyre-másra maradnak ki a nagyszerű hely
zetek. Toldi egyéni akciói is sikertelenek, 
legtöbbször Sesztán bukik cl.

A szünetben még a bécsi közönség is 
arról beszél, bőgj’

A csodacsapat szünet után lelépi 
a Ferencvárost

Szünet után a Ferencváros kapcsol rá. a 
csapat gerince Sárosi, aki ragyogóan tartja 
az Austria csatársorát s emellett a táma
dásra is megfelelő figyelmet tud fordítani. 
A harmadik percben gólhoz jut a Ferenc
város:

Toldi és Gyetval támadását Anilrilz a 
16-oson belül kézzel akasztja meg. 
Tiszta tizenegyes: Sárosl élesen belövi. 

2.4.
után ismét a Ferencvá- 
baloldali támadást, de 
fölé, süvít. Hosszsu per- 
Austria térfelében folyik

A tizenegyes gól 
ros vezet egy szép 
Toldi lövése kapu 
ceken keresztül az 
a játék,

Sesta rettentő küzdelmet vív Sárosival, 
akinek mégis sikerül fejjel Kisshez továb
bítani a labdát, aki Gyclvait küldi harcba, 
de a beadást Nausch taccsra fejeli.

Kissé lanyhul a játék. A közönség ret
tentő izgalomban van és ütemes tapssal 
biztatja csapatát. Ennek ellenére ismét Sá
rost indít el egy szemre szép támadást, 
amely Kissen keresztül Polgárhoz kerül, 
aki óriási bombát küld kapu mellé. Ismét 
és ismét Gyurka van a támadások központ
jában, most újra Klsst szökteti, aki azon
ban elakad Nauschon és Sestún. Az Austria 
egészen remek védőtaktlkát folytat. A két 
szélsöfcdezetel is hátravonják, úgyhogy

négy bekkel hallatlan energiával 
képesek visszaverni a meg-megujuló zöld
fehér támadásokat. Lassanként ez az idő- 
gekre menő meddő támadás felörli a Ferenc
város energiáját. Most Riegler és Stroh 
próbálkozik egy támadással, de Korányi 
még a félvonalon szereli őket.

Most érdekes hátvédbombázás következik: 
Korányi hosszan átvágja a labdát Scstához, 
aki visszaküldi Tátraihoz, majd onnan 
Andritzhoz száll a labda, ugyhogy a közön
ség mosolyog és tapsol. Azonban mindkét 
csapni rájön' arra, hogv ez szórakoztatásra 
jó, de meccset nyerni ezzel nem lehet. Most 
az Austria minden energiáját beledobja a 
küzdelembe. Neumcrnek van egy szédületes 
lefutása. A földön csusszanó labdát Sinda- 
ler majdnem elcsípi. Nagy volt a flólve- 
szély. A túloldalon Toldi kapásból szökteti 
Gyetvait, öt is szerelik. Jerusalcmct Tátrai 
csak korner árán képes ártalmatlanná 
tenni. . , ,

A sarokrúgást Tátrai a kapufa mellől 
küldi vissza. A 13. percnél tart a játék, 
amikor váratlan gólhoz jut az Austria:

Nausch hosszú taccslabdája Stroh-lioz 
kerül, aki átíveli Jerusalemhez, ő vi
szont élesen hálóba fejeli. Háda méte
reket röpült a levegőben, érintette is a 

labdát, de elfogni képtelen volt. 3:1,
Most az Austria az ur a pályán néhány 

percen keresztül. Sárosi szép trükköt akart 
csinálni, de elveszik a labdát föle és Stroh 
vészesen közeleg a kapu felé, ám Lázár 
remekül szereli. Búr nem volt semmi sza
bálytalanság, mert Korányi testtel tartotta 
vissza Sindelar*,  az Austria játékosai mégis 
tizenegyest reklamálnak. A biró azonban 
nemet int a kezével, jelezve, hogy erősza
kolt büntelörugást nem hajlandó megadni. 
Hámori szabadrúgásából Toldi lövéshez jut, 
amit Zöbrer kapus szépen lehúz.

Mezőnyjáték után a 18. percben újabb 
gólhoz jut a bécsi csapat:

Riegler kereszttllfut a könnyclmüsködő 
Lázáron, beadása Slndelarlioz kerül, 
aki remek, éles lövéssel a jobb felső 

sarokba juttatja a teMát. 4:1.
Most már nem vitás az Austria győzel

me A közönség valósággal őrjöng és újabb 
támadásra tüzeli az Auslrlát. Az örömrlvab 
gás még le sem csitul, amikor Sindelar 
óriási offszájdról indul, leáll a Fradi-véde- 
lem, de Sindelar továbbfut és a tétlenül 
álló Háda mellett a kapuba guritja a láb-

a mutatott játék alapján még azon sem 
lehetne csodálkozni, lm a Ferencváros 

3—4 góllal vezetne.
A játék legnagyobb részében nagy, sokszor 
szinte nyomasztó fölényben volt, csatáraink
nak azonban semmi sem sikerült.

dót. Wiltrich biró megadja az Austria 
újabb gólját, de a Ferencváros tiltakozik, 
mire a játékvezető megkérdezi kél határ- 
biróját és végül

visszavonja az előbb érvényesített gólt.
Most meg az Austria-reklamálással ta

lálja magát szemben a jólelkü svájci játék
vezető, de erre már nem ad semmit, hely
reparancsolja a játékosokat. A közönség 
zajong és pfujjolja a bírót, aki két percnyi 
szünet után ismét jelt ad a továbbjátszásra. 
Most egy nagyon formás Feroncváros-fúma- 
dás következik: Biró clfut Nausch mellett, 
lapos beadása Polgárhoz kerül, aki tíz mé
terről óriási bomba-kapufát lő. Polgár len
dülő lábára Sesta belctarlotla a lábát, úgy
hogy

Polgár az ötös sarkán sérülten össze
esik.

Polgárt kilámogatják a pályáról, frissí
tőt adnaK peki, Jcrqgasztják vérző térdét 
ugylipg^ néhány perc múlva visszatérhet. 
BosstanlA tologatás következik az Austria 
kapuja előtt. Most Toldi lőne nagy’ elánnal, 
de Sesta nekiront és vállal félrelöki. A kö
zönség mégis Toldit pfujolja. Kezd puska
poros lenni a hangulati Nemcsak az oszt
rák játékosok, de

a közönség Is oly ellenséges módon vi
selkedik, mintha a Ferencváros vezetne 

húrom góllal.
Érthetetlen ez a nagy izgalom, hiszen az 
Austria most már nyeregben ül, a fáradt 
és szétesett zöldfehér csapat már aligha 
képes változtatni az eredményen. Polgár 
nagy kedvvel játszik. Sárosl is egészen re
mek dolgokat miivel. Sajnos, Lázár ismét 
elengedi Rieglert s bár utánairamodik, a 
beadása előtt sikerül szerelnie is. de feles

Az NB újonca már valószínűleg 
a Győri ETO

VÁCI SE—GYŐRI ETO 1:0 (0:0).
Vác, julius 18.

Országos vidéki labdarugó mérkőzés a 
nemzeti bajnokságba való jutásért. A Váci 
SE Gerő bíráskodása melleit a Pokolszigeti 
sporttelepen megérdemelt győzelmet aratott

Budapest kerület úszóba jnokságaiért he
ves küzdelem volt a Császárfürdőben. Csik 
nem indult, bajnok százon igy nem akadt.

100 m.-es ifjúsági hdtuszás: 1. Farkas 
(UTE) 1 p. 13.8 mp. Óriási teljesítmény! 
100 m.-es ifjúsági gyorsuszás: 1. Végbázy 
(BBTE) 1 p. 03.8 mp. 200 m.-es női mell
úszás Budapest bajnokságáértt 1. Szigeti 
(BSE) 3 p. 19.8 mp., 2. Szabó (FTC) 3 p. 
31 mp. 100 m.-es gyorsuszás: Bajnok nincs!
1. Nagy Lajos (UTE) « p. 03.8 mp., 2. 
Makláry (MÁC) 1 p. 04.8 mp. Csik nem 
indult! 100 m.-es háluszás bajnoka: Len
gyel (BEAC) 1 p. 14.4 mp. 200 m.-es mell
úszás bajnoka: Fábián (MAC) 2 p. 53.G 
mp. 2. Doszpoy (BEAC) 3 p. 00.8 mp.

100 m-es női gyorsuszás Budapest baj
nokságáért: 1. Ilarsányi BSE 1 p 10.4 mp.
2. Aci BSE l p 10.6 mp. Műugrás: 1. Híd
végi MAC. 2. Kovács UTE. 100 m női liát- 
uszáa: Bajnok: Györffy BSE 1 p 27.2 mp 
mp. 2. Sándor FTC 1 p 30.6 mp. 400 m-es

A holtrafáradt Csík 
nem indult a bajnokságban

leges veszélyt és még feleslegesbb izgalmat 
okozott.

Most Stroh és Jerusalem futnak meg egy
másnak adogatva a labdát. Már keresztül
mentek a hátvéden is, amikor Sárosi hirte
len — Deus ex machina — ott terem és 
imponáló nyugalommal szereli őket. Ez 
oly szép jelenet volt, hogy a közönség is 
megtapsolta! Most Riegler száguld le, de 
szerencsére mellé lö. Háda remekül vetette 
magát a labdára és ha kapura najenl volna, 
cl is csípi. Gyatráinak egy jó beadásáról 
Polgár lekésik. Most meg inkább kezd 
lanyhulni a játék, az Austria megelégelte a 
góUövést, a Fradi viszont a tömörült oszt
rák védelem miatt képtelen góllövésbcz 
jutni. 11a Toldi megmozdul, már fütyül, 
őrjöng a bécsi publikum. Bosszul van „be- 
schreibolva" a Fradi tankja a bécsi publi
kum előtt. Nem játszik rosszul a Ferenc
város, gyakran támadásban van,‘azonban a 
kapu előtt bosszantó tologatásba fül min
den igyekezetük. A 33. percben korúért ér 
el a Ferencváros.

Gyetval laposan adja be, Toldi lőni akar, 
de Ádainck mélyen fejel és Toldi térde az 
osztrák balf homlokát éri. Felszisszen ismét 
az osztrák közönség és pfujol fák az ártatlan 
Toldit. Az osztrákoknál Riegler, a magyar 
csapatban pedig Kiss és Biró próbálkozik 
újabb és újabb támadásokkal, de ezek már 
a tizenhatosnál elvesznek. Most Polgárnak 
van az utolsó percben egy nagy bombája, 
ezt Zöbrer kiejti, de hirtelen utánakap és 
Toldi elöl elcsípi a labdát. Majd Gyetvai 
teljesen egyedül fut le, igen nagy helyzete 
van. de megijed és lövés helyett beadja a 
labdát — Sestának. Az utolsó percben Sin- 
dclarnak van egy bombája, ami nagy tu
multust Idéz elő a Fradi-kapu elölt. Végül 
korner lesz, azonban Stroh nagy offszájdja 
miatt ez is megakad.

Amint a mérkőzés végét jelzi a biró, rá
zendít a kél zenekar egy-egv indulóra. Ko
rányi busán legyint a zene felé, mintha csak 
hallanánk, hogy mondja:

— Hagyják abba, eljátszotta már a ml 
nótánkat Austria...

Bár az Austria győzelme megérdemelt 
volt, de semmi szín alatt ilyen gólarány nem 
indokolt. A Fradi a 4:2-es, esetleg a 4:3-as 
eredményt érdemelte volna meg. Egyálta
lában nem volt inferioris ellenfél a zöldfc- 
llér csapat, mert az első félidőben legalább 
annyit támadott, mint nagynevű ellenfele, 
szünet után pedig határozottan többet.

Rossz taktikájának köszönheti veresé
gi

a Fradi, mert neki kellett volna négy hát
véddel és négy fedezettel játszania, mint ezt 
az Austria tette n meccs egyes periódusai
ban. Nem hisszük, hogy ezt a háromgólos 
vereséget a Fradi már be tudja hozni. A 
harmadik KK-csapatunk is búcsúzhat a Ku
pától.

a győri ETO együttese ellen. A játékidő 
c|ső felében mindkét fél sokat támadott. 
Szünet után a váci csapat került fölénybe 
és a 11. percben Zcntai 11-es büntető rúgás
ból lőtte a vezető és egyúttal a győztes gólt. 
Az 5:l-es győri győzelem után igy tehát az 
ETO kerül szembe a DVTK-val.

mi—.

gyorsuszás bajnok: Gróf UTE 4 p 54.0 mp,
2. Diene BEAC 5 p 17.6 mp.

A szombathelyi Kerékpár-Egylet vasárnap 
50 km c« kerületi országúti versenyt rendé- 
zett, amelyen a Dunántúl minden nagyobb 
városának jelesebb kerékpárosa résitvett. Első 
lett Kiss, Szombathely. 2. Sass, Győri DAC.

UJ VILÁGREKORD 800 MÉTEREN!
A texasi Daliásból jelentik) A pánamerikai 

olimpiai játékok keretében Jolin Woodrvff 
a 800 méteres síkfutásban 1 p. 47.1 mp-el 
uj világrekordot állított fel.

Vlzlpólóbajnokság: Szombathelyi SE—Győri 
AC 4:0 (1:0).

Ifjúsági válogatott mérkőzés: Budapest T. 
osztály—Bpcst alsónsztályu válogatott 4:1 (3:0).
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A kéktehér „vizesheteseka 
versenybehozták 
a griff madarasokat

Nagy Izgalommal várta a magyar sport
kör önság a vizipólóbajnokság e vasárnapját, 
mert a: előjelek után ítélve ez dönti) fordu
latot hozoft volna' a küzdelmekbe, ha a: 
'MTK csapata győz. Nem igy történt, mert 
mint már annyiszor, a döntő pillanatban 
hiányzott a kék-fehérek csapatából a győ
zelemhez szükséges nagy akarat. Igaz, hagy 
a kék-fehér „vizeshetesnek" pechje is volt 
ezúttal.,

MAC—MTK 2:1 (1:0)
Az MTK kapkodó játéka meglepi druk

kereket. A MAC veszélyes minden mozdu
latában. Egy-kettőre megvan a vezető gól, 
Kónási egyéni játékkal szerzi. 1:0. Az. MIK 
lisztátlanul játszik, végül mégis Tolnait ál
lítják ki és Brandy négyméleresből egyen- 
egyenlíthet, 1:1. Aztán ismét Brandy mellé 
lő, majd egy kapufát lő, szóval teljes a 
pechsorozat. A szünet előtt valamivel Ha
zait és Gyulait eluszásért kiállítja a biró.

A szilnél után csatlakozik hozzájuk még 
Laki is és Igy öt ember ellen küzd hat, 
ami Tarics dolgát megkönnyíti és kész a 
győztes gól. 2:1. Ezután Brandy és Boér

kerül partra, amit Hazai kihasználhatna. 
Egyedül úszik le és senkitől sem zavar
tatva, mellé lő, döntő labda volt. Jó védel
mek játszottak g5*enge  csatársorok ellen. 
Keserű III biró ellen parázs tüntetést ren
dezett a közönség, majd

jött a már teljesen megszokott vere
kedés és botrány a játékos-öltözők előtt 
s nagy dulakodás és verekedés Indult 

meg a drukkerek között.
A rendőrség csak nehézségek árán terem
tett rendet.

ni. KERÜLET—BSE 3:2 (1:1)
Változatos játék közben kiderül, hogy a 

BSE jobban tud úszni. Az „öreg" Vértesi 
remek gólt szerez, majd egv pompás csa
varja kelt tapsok, aztán játékosokat külde
nek ki a vízből, miközben Pap kiegyenlít. 
1:1. Sárosi kiállítása után Kislégi szerez 
gólt, majd Sárosi egyenlít, hogy azután Kis
légi bezárja a mérkőzés góldobóinak sor
rendjét. Erős mérkőzés volt, megérdemelt 
óbudai győzelemmel.

nónia korán leszakadt és az újpestiek szo
rították meg a Hungáriát. A verseny finisé
ben a Pannónia felzárkózott nagy ellen
feléhez, aztán végleg letört. Győzött a Hun- 
gárlq, második a Pannónia. Mögöttük az 
Újpesti EE és a Műegyetem nyolcasa kö
vetkezett.

A közönség lelkesen ünnepelte a győzte
seket —r mint Pluhár mondotta:
(HHiiiinnnHifiuinniniiHnniiiiiítíiiiiBJHiiiiJiJiiinniniiHiiininiH

— Megdördült a közönség torkai
Hm! Furcsa közönsége lehet az evetén 

nek • a »
LEHETETLEN KÉRDÉSEK

— Braddockot egyenessel ütötték ki?
— Noná, Átszállóval!

★
— A Balaton-átuszókat csónakon kísérik?
— Naná, zongoránl

fítiiiiííHíínniiiiiiiiiinnninHJiiiiHHHítiiHitHHíiiiHiiiiKHniiiiutnnufinii

Véres vereKedtel, pofonokkal avaíták fel 
az NB régi „újoncát**,  a Törekvést

TÖREKVÉS—BESZKÁRT 4:1 (2:0)
Sorsrdörttö mérkőzést játszott vasárnap 

Budapest amatőrbajnokságáért a vasutas 
és a villamos csapat. Mint ismeretes, az 
első két találkozás döntetlent hozott s a 
harmadik meccset semleges talajon — a 
Ilungária-uton <— közel négyezer főnyi kö
zönség elölt tartották meg.

A nagyobb rutinnal rendelkező T ö- 
r e k v é s bizonyult jobbnak és ezzel u 
győzelmével másodszor került be az NB 

díszes társaságába.
Kiéin Árpád sípjelére komplett összeállí

tásban néz jfarkasszemel n kél kiváló ama- 
tőrcsnpat. Az első negyedóra rendkívüli 
unalmakkal telik el, mindkét csapat küz 
k(idik a magas fii ellen, a Beszkárt az erő
sen szembqtiiző nap is zavarja. Sok a 
csuszkálódás, egyik hiba a másik után 
jelzi, hogy a nagy tét miatt ideges a hu
szonkét résztvevő. Nemest akasztják meg 
jó helyzetben, mégis a Törekvés ellen Ítél 
szabadrugást a biró. Nagy felhördülés. 
Majd a ,,villnmostanknak“, Táncosnak van 
egy jó helyzete, azonban késlekedik. Gre- 
gornak elszakad a nadrágja, ami nem cse
kély ijedelmei okoz, bár uj nadrágot kap, 
mégis ki kell mennie, hogy rendbehozza 
magát. A Beszkár aprótermetü Kekkje, 
Kmetty, nagy eréllyel rombolja a Törek
vés-csatársor egyre veszélyesebb támadá
sait. Szallef. lövését a Törekvés kapusa láb
bal akarja fogni, de a labda elugrik s majd
nem öngól, Szidják, mint a bokrot... Most 
óriási iramba fog a Törekvés és a szoron- 
gatása egész komollyá válik. Regös I. haza- 
adásárn Szaller ráfut, eléri s a hatosról 
egy irtó bombái küld, azonban a kapust 
hasbataiáljn, n labda kipattan, de közben a 
Kekkek is olt teremnek. A Törekvésnek 
most már n fedezetei is jól működnek, a 
Beszkár csak lerohanásokkal cxcellál. Biczó, 
a Beszkár balhalfja összeesik a középen 
senki sem tudja, hogy mi történt. Az álló
helyen össze is verekednek, de rendőr nem 
akad. A 27. percben esik a Törekvés ve
zető gólja: Szűcs a törésvonalról, mintegy 
negyven méterről kapura lő egy lapos lab
dát,

Nemes a 16-<>s sarkán belclép, n labda
Irányt változtatva, Gruber elé gurul, aki 

közelről a Karokba pöccinti. (1:0).
A Törekvésöközönség ütemesen húzza a 
Beszkár-csapatol:

— Ég a tantusz! Ég a tantusz!
A 32. percben Nemest a kornervonalnál 

/ellökik. .4 fütty után Nemes azonnal 
Regőshöz küldi a labdát, aki remek gólt 

fejel. 2:0.
Most óriási Törekvés-ostrom következik, 
Nemes és Regös valósággal bomb.igyárossá 
lépnek elő. Az. utolsó percekben a nagy
tribünön is

összeverekszik a közönség, csattognak 
a pofonok, n botok és az esernyők, de 
a rendezőség csak a legnagyobb nehéz
ség árán — talán az utcáról — hoz elő 
egy szál, rendőrt, aki végül rendet te

remt.
Szünet után hosszú ideig halálos unalom 

terpeszkedik a pályán. A Beszkárt nagy fö
lényt harcol ki. Kekkjei a félvonalon za
varják az orrukról a legyeket. Kitin biró 
egy ártatlannak látszó összefejelés miatt 
szabadrúgást Ítél a 10-osról. Kránitz áll a 
l.ibtff>n-ik s' rugó csavart lövéssel 2 l-rc ja

vítja az eredményt. A Beszkár elkeseredet
ten küzd a NB-t jelentő gólért. Pásztói fe
jelt labdáját Táncos pazarul fejeli kapura, 
már mindenki gólt kiált, mikor Regös I. 
a gólvonalról. Az izgalom tetőfokára hág. 
Regős labdájával Nemes lefut, félmagas be
adását a védők sorra elluftolják, Dóri be
adja a labdát s a tumultusban

Gruber újra kétgólos előnyhöz juttatja 
a vasutas gárdáját. 3:1.

A Beszkár újra erősít. Regős most kitör, 
Régi kifut eiéje, ráveti a lábára magát. A 
labda oldalt pattan, Készéi megszerzi és a 
kapu előtt kavargó tömeg fölött kapu fölé 
küldi a labdát.

A 28. percben eldől a meccs sorsa. Déri 
beadására Regős II. mintaszerűen kiugrik, 
a levegőben úszva éppen hogy csak eléri a 
labdát, de már rúgja is kapura. Régi ve
tődve, reflexszerüen üt bele a labdába s az 
a beérkező tömeg elé pattan. Készéi lő most 
kapura, a csomóból

Gruber elé kerül a labda, aki a hálóba 
rúgja. 4:1.

Gruber a földön hempereg örömébe, a játé
kosok ölelik-csókolják egymást. Egyik-má
sik kiszalad az intézőhöz is, azt is öszc- 
csókolják, ami ugy látszik, nem tetszik a 
Beszkár híveinek, mert rajvonalba fejlődve, 
sietve hazafelé indulnak. Báder összecsap 
Gregorral, Gregor szól valamit, mire

Undor szabályos horogütést ad a hali
nak.

Nagy tumultus, a biró mindkét játékost le- 
küldi a pályáról. A közönség beözönlik a 
pályára, tökéletes zűrzavar. A kitűnő Tán
cont buktatják, ugy hogy néhány percre a 
kapu mellé kell vinni. Az utolsó percekben 
a Törekvés óriási fölényben van.

A meccs után a közönség vállain viszi ki 
a Törekvés-játékosokat.

Szép küzdelmek 
és szokatlan rádiö- 

közvetííés az evezös- 
üajnoksa^okon

Vasárnap rendezte a Magyar Evezős Szö
vetség bajnoki versenyének második nap
ját. Mindössze 800 néző volt kiváncsi az 
egyébként nem sok izgalommal telített ver
sengésre a csepeli Dunaágban.

A kormányosnélküli kétevezős versenyt 
a Pannónia nyerte. A Hungária feladta. Az 
egyest a Budai Csónakázó Egylet nyerte a 
Sirály és a RÁC előtt. A junior kormányos 
négyes volt a nap legszebb versenye. Öl
döklő küzdelemben a BEC győzött az Új
pesti EE ellen. A kettős párevezős verseny 
a Nemzeti HE zsákmánya lett, mivel egye
dül indult. A kajak 1000 m-es versenyben 
első lett Cseh Gábor. Ezután egy soron- 
kiviili kettős párevezősben a BEC színei 
diadalmaskodtak.

A versenyről a rádió is közvetítést adott 
kedélyes közbeszólásokkal tarkítva. A pál
mát most is Pluhár István vitte el, aki a 
többi között elmondotta, hogy „egy öreg 
hidász ott dl! a versenyen, kiálló rudján 
engedi le a hálót és igyekszik kifogni a 
halacskákat". Bravó, Pluhár!

A nyolcas bajnokság gyönyörű küzde
lemben a Hungária zsákmánya lelt. A Pan

Hároméra nyerte az
A szezón első kísérleti versenyében három

évesek: Hó és Epizód végeztek clöl A kétéve
sek azonban igy is derekasan tartották magu
kat, mert a megyeri 900 méteren nehezen len
dületbe jövő Laci harmadik, a nyerővel pedig 
azonos terhű Mécs negyedik lett.

A nagysikerű versenynap főszámában, a Jú
liusi gátversenyben tizes mezőny állt starthoz. 
A próbaugrásnál a fogadott Maitresse elbukott, 
de szerencsére sem neki, sem a versenyben el
bukó Cigánybárónak semmi baja nem történt.

Kalandos lefolyású verseny volt a Honvéd 
akadályverseny, amelyben előbb Gyöngyvér bu
kott el, majd Giralba kitört, végül a még ver
senyben lévő két résztvevő közül is elbukott az 
egyik: Bicskás, igy az újból pályára kényszeri- 
tett Giralba még második tudott lenni.

A Hadsereg) sikversenyben a reás favorit Dé
vény hosszakat veszteit az indításnál. A nap 
történetéhez tartozik, hogy a Nyári kísérleti 
verseny győzteséért. Hó-ért olyan élénk vetél
kedés folyt a verseny utáni árverésen, hogy is
tállójának az egész dijat rá kellett fizetnie, 
hogy visszavásárolhassa.

Részletes eredmény:
I. Hadscrcgi gátverseny. í. Vihar (4) Demko 

fh, 2. Samarilanus (l>á| Pakuts hdn, 3. Carmen 
(7:10) Bubits fh. Fm: Vivő (6) Machánszky fh. 
lh., ötnh. 10:50. Bef: 10:236.

II. Honvéd akadály verseny. 1. Bánom is én 
(5:10) Tóth A.. 2. Giralba (2%) Horák. Fm: 
Bicskás (10) Hujber, Gyöngyvér (4) Szele. 
Számtalan h„ 10:15. Bef. 10*,32'

III. Hads. slkvcrs. handlcap. 1. Mulatság (4) 
Machánszky h., 2. Prunelle (3) Bubits fh., 3. 
Négus (3) Pakuts hd. Fm: Dévény (6:10) Kol- 
tay fh, Déva (10) Gcde alhdb. Mafalda (14) 
Demko fh. 6h., nyakh. 10:31, 57, 36. Befutó: 
10:1033.

IV. Júliusi gátverseny. 1. Raktér (1) Stecák, 
2. Fóth (4) Szele. 3. L'ltimo G. Dózsái. Fm: Bá
tor (4) Horák, Kiszombor (8) Fctting K., Mai- 
Iressc (3) Wolbert, Tekergő (4) Mészáros, Ci
gánybáró (6) Stankovits, Mazsola (12) Singer, 
Brczova (12) Balázsovits. 2h., 3h. 10:26, 15, 25, 
24. Bef: 10:68 és 92.

V. Losonczy Gyula emlékverseny. 1. Indlana 
(4) Prehal, 2. Tiro (4) Bubits fh. 3. Bakony 
(1%) gr. Pejacsevich. Fm: Tékozló (12) Ma
chánszky h, Szelim Pasa (8) Demko h., Csere- 
bero (3) Gede alhdb. Charles (12) Valko fh., 
Ganymedes (12) Pakuts hd. Fejh., 4h. 10:55, 
14, 15, 13. Bef: 10:295.

VI. Nyári kísérleti vers. 1. Hő (3) Csömöri, 
2. Epizód (1) Mányi, 3. Laci (16) Klimscha II. 
Fm: Regulus (6) Malalinszky, Régi (10) Fctting 
K._ Bakafántos (10) Kolonics, Mécs (10) Bihari, 
Dráma (8) Kajári, Dénes (3) Horváth K. II, 
Virulj (ifi) Bihari II., Marmara (20) Pfendler,

eSső Msérleíl versenyt
Fergeteg (6) Kovács LM 3h., lh. 10:30, 23, 14,
22. Bef: 10:61 és 221.

VII. Gödi handlcap. 1. Pozör (4) Wollbert 
2. Minek? (3) Horvth K. II. 3. Sylva (10) Berta’ 
Fm: Alvajáró (4) Szcllncr, Vaklárma (10) Lő- 
kös, Lilla (16) Ridenszky, Hodic (6) Kupái K., 
Borzas (1) Mányi. Nyakh., iMh. 10:51, 16, 15.
23. Bef: 10:277.

VIII. Visegrádi handlcap. 1. Alkusz (2) Bi- 
hari, 2. Gyergyó II (6) Grosz, 3. Kritikus (1)’ 
Wolbert. Fm: Signorina (6) Fetting K., Kopo 
(5) Csömöri, Epizód (6) Rlbenszky, Sherry (6) 
Horváth K. II, Báloző (6) Krédler. »/<h„ lh. 
Tót: 10:29, 12, 20, 11.

JUBILÁRIS VERSENYT rendez a P. V. E. 
vasárnap 25 éves fennállása alkalmából. A 
3000 pengős kísérleti jellegű verseny külön ér
dekessége, hogy a verseny minden résztvevője 
emléktárgyat kap és a győztes lovas Is külön 
jutalomban részesül. A versenyben a péntek-
esti törlések után még az 
részt:

alábbi 22 ló vehet

26 Pánczél 45 5é Pénz 55
26 Nincs több 45 % 46 Cratageus 55
46 Bájos 63 </s 56 Szóltoló 61 '4
46 Prímás 66 id. Napfelkelte 53'4;
26 Laci 45 36 Verekedő 61 %,
36 Farandole fit 26 Duke of Well. 47
26 Wasdazu 47 26 Fergeteg 45
36 Ugolin 57 26 Cifra 51
26 Cél 45% 66 Karolinger 62
36 Dongó 56 % 26 Faun 47
46 Desperadó 55 26 Aviso 61
Megycren régen látott jó klasszisa mezőny

állhat a verseny startjához. Nagyszerű öreg 
sprinterek találkoznak reményteljes kétvesek- 
kel, melyeknek mérkőzése az idei megyeri sze
zon kimagasló eseménye lest. A verseny esé
lyei a súlyban kitünően állő, idén még ver*  
senyt nem nyert öreg lovak: Napfelkelte 
és D e s p e r a <1 o, melyeket csak egy Igazán 
jé*  kétéves verhet meg.

HÉTFŐI NAPLÓ
Szerkesztik:

Dr. ELEK HUGÓ és MANN HUGÓ
Felelés szerkesztő és kiadó: Dr, ELEK HUGÓ 

Szerkesztősig és kiadóhivatal: Erssébet-kOrut M.
Telefon hétköznap és vas. déli 12-ig: 1-308-08. Vas. d. a. 
1 órától (Aradi-u. 8, Globus-nyomda-: 1-108-43, 1-245-91. 
Vas. d. u. %5-től lapzártáig: 1-100-42, 1-100-43, 1-100 44, 

1-245-81.
ELŐFIZETÉST ÁR: 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 lira, Románia 5 lei, Csehszlovákia 

1 ők.
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REJTVÉNYVERSENYÜNK FELTÉTELEIT A 6. OLDALON KÖZÖLJÜK
Beküldendő: a vizsz. 1.

VÍZSZINTES:
l.Világhirü színdarab dióhéj 

tartalma (folytatása a függ. 
11). 11. Egyik leghíresebb
filmszinésznő keresztneve. 12. 
Talán, ha Hollywoodban élne, 
öt is ugy szólítanák, mint a 
vizsz. 11-et. 13. A magyar abc 
idegenből jött vendége (fon.). 
14. M.T. M. 16. Óra magán
hangzói. 17. Tojásdad — né
metül. 18. Zenéjét Grieg sze
rezte. 19. Kinek n személyét? 
20. Svájc, fővárosába, való. 23. 
Zenés játék (névelővel, idege- 
nesen). 24. Nem fő. 25. Hiva
talom. 27. Hazugság — ha 
Goethe mondja. 28, Féltucat 
mássalhangzói. 29. Híres re
formátus püspök neve. 33. 
Megvesszőzölt Horeb. 34. Ház
őrző. 35. Filmkomikus. 36. 
Vissza: na látja. 37. A Szajna 
mellékfolyója. 38. Ásványcso
port neve idegenesen. 39. In- 
(Kilátszó. 40. Német névelő. 
41. D. A. I. 42. Szülő gyerme- 
két, baromfitenyésztő kiscsir
két.

FÜGGŐLEGES:
1. Lima mássalhangzói. 2.

Iparos. 8. Elad. 4. Sál mássalhangzói. 5. Nem 
viheted bíróság elé. 6. Felsóhajtás. 7. Pincébe 
távozott. 8. Ing — igen nagyon népiesen. 
9. Vissza: hamis. 10. Cenzúra. 11. A vizsz. 1. 
folytatása. 13. Látogatás. 15. Zenei rövidítés. 
16. Kettőzve: nagyon népszerű játék volt. 18. 
Görög betű (idegenesen). 20. P. Z. B. 21. Elft- 
horálum kezdete. 22. Részvénytársaság — né-

és függ. 11-ben levő dióhéj tartalom és a rejtvényben meg*  
található mű cime.

met röv. 24. Ebben van minden. 26. Elisabcth 
Bergner csodálatosan alakította ezt a regény
hősnőt. 27. Vissza: mutatószó. 20. Megszólítás. 
30. Leesel és még meg is csúszol a végén. 31. 
Napok lesznek belőlük. 32. Fém. 84. Öllet. 36. 
Korjelző röv. 37. Gyógyult «eb. 39. Láma 
mássalhangzói. 40. V. H.
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