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ő revánsot íréit cr Fradi:
tönkreverte az osztrák csodacsapatot

Szabadlábra helyezte a rómaiparti nyilasokat a vizsgaióMré

Halálos szerelmi dráma:
Halálos szerelmi dráma játszódott le 

szombatról vasárnapra virradó éjszaka két 
óra tájban a Le/id-utca 41. szám alatt lévő 
állami gazdasági épületben:

Pribclszky Erzsébet 26 éves nevelőnő 
revolverre merényletet követett el Hor
váth Géza állami gazdasági főlisztviselő 

ellen, majd utána öngyilkos lett, 
a revolvergolyó a férfi jobb vállát érte, 
könnyebb sérüléssel vitték a mentők kór
házba, mig a merénylő házvezetőnő a szi
vének szegezte a revolvert és a golyó nyom
ban kioltotta az életét.

A Lehel-utca 41. alatti telken több épület

Most mind a ketten meghalunk!
A szorgalmas tisztviselő reggel korán 

szokott kelni rendszerint és egész nap hiva
talos dolgaival volt elfoglalva. Látogatója 
ritkán volt, csak

egy nyúlánk termetű, csinosarcu barna 
nő kereste fel időnkint,

de a szomszédok sem tudták, hogy ki lehet 
az illető.

Szombaton este Horváth Géza baráti tár
saságba volt hivatalos vacsorára és onnan 
késő éjszaka érkezett haza. Két óra lehe
teti, amikor becsöngetett a kapun és vidá
man sietett fel a lépcsőn lakásába. Az elő 
szobában letelte a kabátját és a kalapját, 
felgyújtotta a villanyt, majd elhatározta, 
hogy a fürdőszobában letussolja magát. 
Melege volt és igy akarta kissé lehűteni 
magát.

A hálószobán keresztül igyekezett a für
dőszobába, amikor legnagyobb meglepeté
sére az ajtóban szembetalálkozott Pribclszky

Átlőtt mellel
Abban a reményben, hogy még sikerül 

megakadályozni végzetes elhatározásában, 
felfeszitették az ajtót 

és behatoltak a lakásba. Amikor a háló
szoba küszöbéhez érlek, megdöbbentő lát
vány tárult eléjük:

a küszöbön átlőtt mellel, mozdulatla
nul feküdt Pribclszky Erzsébet.

Segíteni akartak lajta, orvosért küldtek, a 
mentőket is értesítették, mindent elkövet
ek, hogy megmentsék, de nein sikerült. 
^;ir csak a beállott halált tudták megálla- 
P.’iani a mentők. A leány, Frommcr piszoly- 

van, ahol állami élelmezési raktárak' és 
gazdasági hivatalok vannak elhelyezve. Az 
ott alkalmazott tisztviselők és altisztek 
nagy része benn lakik a személyzeti laká
sok céljául szolgáló épületrészben. Itt lakik 
pár hónap óta Horváth Géza 38 éves állami 
gazdasági főtisztviselő. Horváth, aki özvegy 
ember, és egy nyolcéves fiacskája van, 
hosszabb ideig édesanyjánál lakott és csak 
azután költözött a Lehel-utcába, amikor 
anyja vidéki birtokára ment lakni. A kis 
fiúcska is nála van. Az özvegyember magá
nyosan lakik egy nagyobb clsöemelcti la
kásban.

Erzsébettel, akit régebben ismert és aki 
párszor fenn volt a lakásában.

— Mit keres maga itt? Hogyan jött be a 
szobába? — kiáltott fel a gazdasági tiszt
viselő.

— Most mindaketten meg fogunk halni! 
válaszolta a nő izgalomtól remegő hangon.

A férfi valami különös tréfára gondolt, 
de a következő pillanatban a nő revolvert 
rántott elő és Horvátlira szegezve, elsütötte. 
A golyó a férfi jobbvállát találta. Horváth 
arra gondolt, hogy a merénylő újabb lövést 
ad le, kisietett a lakásból és a szomszédo
kat érlesitctte a történtekről. Azokkal együtt 
akart visszamenni a lakásba,

az ajtót azonban zárva találták.
Azonnal tudták, hogy ennek más magyará
zata nem lehet, mint az, hogy a merénylő 
nő öngyilkosságot akar elkövetni a bezárt 
ajtó mögött.

a küszöbön
lyal követte cl a merényletet és az öngyil
kosságot,

a golyó a szivét fúrta keresztül
és azonnali halálát okozta.

Horváth Gézát a mentők kórházba vitték, 
de még nem hallgatták ki a véres éjszakai 
eseményre vonatkozóan.

A helyszínre kiszállt rendőri bizottság 
megállapította, hogy Pribclszky Erzsébet 
legutóbb a Visegrádi-idea 17. számú ház 
harmadik emelet 2. számú lakásában la
kott. Horváth Gézát még abból az időből 
ismeri, amikor az özvegy ember édesany

jával együtt lakott, ő volt a házvezetőnő 
náluk, rá volt bízva Horváth nyolcesztcn- 
dös fiacskája és a leányt valósággal

családtagnak tekintették.
A rendőri bizottság a helyszínen nem tudtg 
megállapítani a véres szerelmi dráma előz
ményét.

A nevelőnő szerelme
Vasárnap délután kint jártunk a Viseg

rádi-utca 17. számú házban, ahol mindenki 
ismerte Pribclszky Erzsébetet, mert tudták 
róla, hogy tanult leány és csak a változott 
viszonyok kényszeritették arra, hogy el
menjen házvezetőnőnek.

Itt a halálos dráma előzményeit Is 
ismerik,

mert a leány kiöntötte ismerősei előtt szive 
bánatát.

Április 8-án került Pribclszky Erzsébet a 
Visegrádi-utcai házba. László Ernő magán
tisztviselő családjánál volt házvezetőnő és 
Lászlóik két kis gyermekét is ő gondozta. 
Nagyon szerették a tisztességes szorgalmas 
leányt, aki ugy vigyázott a gyermekekre, 
mintha a saját édes gyermekei vagy a test
vérei lettek volna. És máshoz is olyan ked
ves, olyan barátságos volt, hogy az egész

Esküvő
Pribclszky Erzsébet barátnői meglepődve 

hallgatták a keserűség kitörő szavait, igye
keztek vigasztalni, nehogy valami meggon
dolatlanságot csináljon, majd csak jóra 
fordul minden, hiszen mindenki szereti. 
Erre a kijelentésre hirtelen elkomolyodott 
a leány, könnybelábadt a szeme és csak 
ennyit válaszolt:

— Mit ér nekem, ha ilt mindenki sze
ret, csak az nem szeret már, akit én 

szeretek.

Ezekkel a szavakkal sietett ki a kapun és 
a házbcliek csodálkozva találgatták, vájjon 
mit is jelentenek ezek a szavak.

Vasárnap azután a tragikus esemény után 
már nyíltan beszélnek arról a szerelmi tör
ténetről, amelyet .eddig nem vettek komo
lyan.

Pribclszky Erzsébet sűrűn hangoztatta, 
hogy szerelmes Horváth Gézába, de az 

szakítani akar vele
és vasárnap, julius 25-én találkoztak volna 

ház könnyes szemekkel, a legnagyobb rési-' 
véltél beszél róla, amikor megtudják a sztM 
mom eseményt.

— Tegnap e-ste nyolc óra után ment dl 
hazulról Erzsiké, — mondja az egyik szoraM 
szédlány. — Nagyon szomorú volt, Azt 
hangoztatta,

ha nem jön haza tíz óráig, akkor már 
többé haza sem jön, majd Írnak róla 

a lapok,

többé az életben nem látják’, csak' arra kél" 
mindenkit, hogy Imádkozzanak érte egy 
imát és temetésére .vigyenek egy szál 
virágot.

— Ha valami baj ér és meghalok, kimé*  
letcsen értesítsék Nagybánhcgyescn lakó 
édesanyámat — mondotta. — Szegény, idős 
asszony, meg aztán annyi szomorúsága volt 
az éleiben:

édesapám, aki vasutas volt, szerencsét
lenség áldozata lett

és fiatalon meghalt, egyik testvérem Is hir
telen halt meg, azután az én sorsom is 
bántja szegényt. Tudja, hogy mennyit szen
vedtem az életben, tudja, hogy jobb sorsra 
lennék érdemes, de hiába, semmi se sike
rül már nekem ..«

előtt...
utoljára.

Azt is tudta, hogy
a gazdasági főliszlviselőnek augusztus 
20-ára van kitűzve az esküvője eg.v 
előkelő családból származó osztrák 

leánnyal.
Nagyon bántotta a dolog, sokat sirt és 

szombaton egész nap levert volt. Arra azon
ban senki sem gondolt, hogy ilyen végzetes 
tervekre készül.

Vasárnap délelőtt, amikor átkutatták szo
báját, az éjjeliszekrény fiókjából

három levél
került elő. Ezek közül keltő le volt zárva, 
egynek n borítékja nyitva volt. Ez a levél 
a rendőrségnek szól és a pár sor írásból 
kiderül, hogy szerelmi bánatában követi el 
Pribclszky Margit tettét. Az a. kérése a 
rendőrséghez, hogy

holttestét ne boncolják és kíméletesen 
értesítsék édesanyját.

Ezenkívül édesanyjához és egyik közeli 
rokonához irt búcsúlevelet a fiatal ’eány>
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Eldördült a fegyver, 
negyvennyolc óra alatt másodszor dördült 
el. Negyvennyolc óra alatt másodszor robo
gott ki a főkapitányságról a „mordautó", 
ti gyilkosságok fekete gépkocsi ja. Szómba- 
t»n ügyvédjét lőtte agyon egy kliens, vasár
nap egy nevelőnő lőtt rá egy férfire, majd 
öngyilkosságot követett el. Mintha a: egyé
nekre is átragadt volna a tömegek őrülete, 
a: iszonyatot betegség, ami 10Í4-ben hatal
masodott cl legszörnyübb formájában a: 
emberiségen és amely azóta már annyiszor 
ütötte fel fejét hol keleten, hol nyugaton, 
fiot Európában vagy Ázsiában, hol a tenge
ren tid. Mintha elfeledkeztek volna az em
berek a „Ne ölj!' Isteni parancsáról. Mintha 
el feledkeztek volna arról, hogy mindnyájan 
testvérek vagyunk, testvér az is, akinek más 
a bőrszíne és a: is, aki máskép imádja az 
Istent. Mintha elfeledkeztek volna régi és uj 
idők nagy szellemeiről, akik megpróbálták 
mindnyájunkba beleoltani az egyetlen igazi 
belső nemességei: a humanizmust. Azt a 
humanizmust, amely egyetlen igazi ellen
őrre a szörnyű lelki betegségnek, az agy 
gonosz elválozásának, amely megengedi, 
hogy felülkerekedjék az emberben a vad
állat. Amely háborúra és gyilkosságra kész
tet. Valljuk be, soha 1911 óta nem ütközött 
ki az emberiségből olyan akut formában ez 
<i: eszeveszettség, mint napjainkban. Lángol 
a: ibériai félsziget és lángol Távolkelet. Ezt 
a tömeghisztériát kapták meg az egyének 
is, a szerencsétlenek, az elvetemültek, akik 
fegyverrel oltják ki, vagy kísérlik meg ki
oltani testvéreik életét. Gyógyítani kell őket: 
a népeket és egyéneket. Gyógyítani kell őket: 
humanista irral, szociális jósággal, béke
szerelő igazsággal.

Erkölcsbotrány 
Szeged mellett

Szeged, julius 25.
(A Hétfői Napló tudósitójának telefon- 

jelentése.) Vusárnap reggel Sándorfalvára 
hívták ki a szegedi mentőket

egy tizenegyévé*  libnpásztorlányhoz, 
okin a szülési fájdalmak jelei mutatkoztak. 
A mentők a leánykát beemelték a kocsiba 
és gyors Iramban fordullak vissza. Mielőtt 
azonban még beérkeztek' Szegedre, a leány 
megszülte a gyermekét. Csodálatos dolog: 
n szülés után volt még annyi ereje, hogy 
saját lábán ment lel a szülészeti klinika 
kórtermébe. Az. újszülött is teljesen egész-

Az. erkőlcsbolrúny ügyében a sándorfalvai 
fsendőrség megindította a nyomozást. A 
gyanú

egy ötvennyolcéves férd 
ellen irányul. A példátlan eset orvosi kö
rükben is nagy feltűnést keltett.

Világfürdővé és nemzetközi 
autó-turisztikai központtá 
fejlesztik Veszprémet

1:1 készül a grác! országút 
800 méteres viaduktja

Veszprém, julius 25.
Néliánv nap óla Veszprémben tartózkodik 

Fnu I. t.vól|;y < s thimai Róbert a magyar autó
sport k-I ismert vezető személyisége. Mind
ketten nagv jelentőségű tárgyalásokul folytat
tuk j.kei Jékci Zoltán főispánnal és Kosos 
I. nolv |...|;,-;ii mesterrel. Ezeknek a tárgyalások- 

ni i . elj : iben messze kiható követ- 
: Veszprém sárosára és az 

egész sármegyére.
Hamarosan elkészül ugyanis a grúci indul 

hatalmas, 800 méteres s írniuk lja
■ - ezzel befejezést nver a Grác—Veszprém— 
/ fon között kél esztendeje folyó nagyszabású 
ut' /‘itkerés legfontosabb resté.

X tárgyalásokról liruclt György igazgató és 
/hinni/ Róbert főfelügyelő ezeket mondották. 

A grúci uj autó ut megnyitásától jelentős 
eredményeket várunk n balatoni és dunántúli 
íieniaelküsi autós forgalom leién 

Tárgyalásaink eredményeképpen közölhet 
jiik. hogy a város és vármegye vezetői a leg-l 
i igyobb támogatóst helyezték kilátásba n még 
hiányzó Intézmények létesítését illetően. Nem 
k< (séges tehát, hogv jövőre Veszprém már a 
\l'igyaror szóljon áthaladó) nemzetközi autó- 
turisztika Cf/yiA legfontosabb centruma lesz és 
ezzel megindulhat nz n fejlődés Is, nini e cso
dái fekvésit városból megteremtheti Magyar 
ország legszebb //<<d'>lgIgét

• Ennek érdekében rövidesen nngynrányu 
nemzetközi propagandát indítanak. |— dtlv —)

Felnőttek róni*  olcsó nyaralás a Wiirthl- 
tónál német nyelvoktatással rgvbekölve. A 
Magyar-Osztrák 1 <irsusog védnöksége alatt aug. 
1 in olcsó, nvariilot vezet Johnun O Trebi ■ 
tanár Karinlhiába. a Wörllii tó mellé Varia 
XX'Örthbe Felvilágosítás Joliann O. Trtbic: 
nyelvtanárnál, V. Vilmos uászár-ut 12.

Festetics gróf nyilasai 
óriási botrányt rendeztek 

a kisgazdák gyűlésén
Böhünye, Julius 25.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) A Eiiggetlen Kisgazdapárt vasár
nap a somogymegyei Marcali választókerü
let több községébe szervező gyűlési hirde
tett. Előrelátható volt, hogv izgalmas jele
netek fognak kirobbanni a gyűléseken, meri

ez. u választókerlllet n dunántúli nyilas
keresztes agitáció egyik központja. A 
kisgazdák legjelentősebb gyűlésüket 
Böhönye községben tartották, ahol 
gróf Fcslelich Sándornak van vadász

kastélya.
A nyilas gróf már szombaton meglepetés- 
szerüleg megérkezett Böhönyére. Megjött a 
községbe kívüle a szélsőséges irányzatoknak 
még több ismert hive is, akiknek

vezére •zeiunielláthatólag Bátor! József 
volt, a Miskolc kerületéről kitiltott, 

büntetett előéletű nyllasvezér.
A szélsőjobboldali párt Ilivel mór napok 

óta fenyegetik a kisgazdákat és szorgalma
san mázolják a házakra a nyilaakeresztc- 
ket. Ttldy Zoltánnak, a párt alelnökinek 
titulálva

ilyen feliratokkal látták el a falakat: 
„Vigyázz Zoltán, mert hamarosan fel
kerülsz a hurokra!" „Le a zsidók zse

bébe bujt kisgazdapárttal!"
Böhönyén a gyűlésen testületileg megje

lentek a nyilasok és Andrejovics szolgabiró 
hatósági biztos figyelmeztetései ellenére is 
állandóan óriási zajt csaptak, nevettek, 

zsidóztak, éltették Festeticset, papírból 
kivagdosolt nyilaskereszteket szórtak, 
karjukat magasba lendítették és ugy 

énekelték a Himnuszt.
A szolgabiró felugróit és harsányan kiál

tott rájuk:
— A törvény nevében figyelmeztetem 
önöket, hagyják abba az éneket! Nem 

lehet a Himnuszt profanizálni!
Vidovics Ferenc beszéde után Csehsiom- 

bathy László országgyűlési képviselő szó
lalt fel, mire a nyilasok előbb Festeticset 
éltették, majd kórusban kiáltották:

— Éljen Németország!
Amikor Csehszombathy a népbetegsé

gekről beszélt, a nyilasok igy kiáltoztak:
— Éljen n kolerq!
Később Bátori József jeladására
Endre Lászlót éljenezte a nyilastábor.
A hatósági biztos szolgabiró erre igy 

kiáltott a rajongók felé:
— Elég vol*  a rendzavarásból! Továbbit 

közbeszólást nem tfí^ök!
Felszólította ezután * szolgabiró a csend-

Zubovics Artúr járásbiró 
véres pisztoly- és kardpárbaja 

Balázs Ferenc vámtiszttel
Véres kardpárbaj volt vasárnap:
Zubovies Arthur járásbiró és Balázs 
Ferenc vámhivatali tisztviselő vívtak 

meg egymással.
A párbaj két főszereplőjének a pestvidéki 

járásbíróságon lezajlott a ff érje napokig fog
lalkoztatta a sajtói. A járásbiró behívta 
hivatalába Balázs Ferencet, aki milseni! 
sejtve bement és ekkor az egyik tárgyaló
teremben összeszólalkoztak,

valóságos boksznieccset vívtak egy
mással

és nem tudni, hogy milyen ulon-módon, 
llalázs Ferenc valószínűleg a birkózás he
vében, kieseit a földszinti szoba nyitott ab
lakán és bezuhant a pestvidéki törvény
szék fogházának az udvarára, ahol a fog
házörök nyomban az igazgatói irodába ve
zették a véres ruhájú fiatalembert. Ennek 
a véres verekedésnek a folyománya volt n 
vasárnapi párbaj.

Zubovics Anthúr segédei dr. fiadó Arthur 
ügyvéd és fíosenbcrg Gyula részvénytársa
sági igazgató valamint Balázs Ferenc segé
dei. Menyhárt Pál és Schitlinger Oszkár 
vámhivatali tisztviselők,

pisztoly- és kardpáibujban állapodtak 
meg.

Vasárnap hajnalban zajlott le a pisztoly
párbaj a nagykovácsi réten. A segédek há
romszori golyóváltásban állapodtak meg,

a lövések azonban nem találtak. Ezek- 
utilii folytatódott a rendkívül sulyos 
feltételű párbaj lovassági kardokkal, 

bandázs nélkül, a végki mer ülésig.
\ Fodor-féle vívóteremben álltak fel egy
mással szemb n ii felek, öt menetben csa
polt össze Zubovics Arthur járásbiró és Ba
lázs Ferenc vámtisztviselő.

örjárőr parancsnokot, lépjen közbe és a 
közbeszólókat a helyszínéről távolítsa el. 
Eire a nyilasvezér is kiadta a parancsot!

—Nemzeti szocialisták! Haza!
Miután az ötven főnyi csoport elhagyta 

a gyűlés színhelyét, Gaal Olivér, a párt so
mogymegyei elnöke beszélt, majd Tildy 
Zoltán a nyilasok botrányokozásával foglal
kozott. Többek közt ezt mondta:

— Ez a kisebbség
bele akarja fojtani a szót azokba a po
litikusokba, akik tisztességesen magyar

látogatásra jöttek 
ebbe a községbe. Ha bármiféle diktaturás 
nációnak sikerülne rátaposnia az országra, 
n hangos, türelmetlen, erőszakos kisebbség 
elfojtana itt minden véleményt. A diktatúra 
eszköze az erőszak, a gyilkosság és ha kell, 
az akasztófa.

Rámutatott azután arra, hogy
az eltávozó nyilasok nem mások, mint 

„a grófnak" alkalmazottai, 
kijelentette, hogy mi magyarok nem fogunk 
beállni Festetics gróf politikai cselédeinek 
sorába. így folytatta azután Tildy:

— Ez a társaság kitörő lelkesedéssel él
jenezte Németországot. Mi a hatalmas né
met birodalommal megakarjuk tartani a 
barátságot, de nem leszünk soha szolgái 
Németországnak. Szabadok akarunk ma
radni ezen a földön. Németországot éltetik, 
amikor ez a szegény, megtaposott, koldus 
magyar határ mérhetetlen szenvedésekben 
él.

Tildy azzal folytatta, hogy a magyar nem
zet senkinek a kedvéért nem hajlandó fel
adni szabadságát.

Nem félnek se Festeticstől, se alkalma
zottaitól,

sem a hangos törpe nyilastábortól. Ezután 
a kartelek ellen foglalt állást a szónok, 
majd kifejtette, hogy meg kell oldani a 
földkérdést. A nyilasok a zsidókérdésről is 
beszélnek,

nézzék meg a kartelek Igazgatóságiat, 
hogy hány mágnást, grófot, főurat ta

lálnak ott.
Dr. Rerccz Sándor a nagy nyugati de

mokratikus politikai rendszerek követését 
ajánlotta a nagyközönség figyelmébe. Ez
után Andrcjovics szolgabiró felszólalt és 
kijelentette, hogy az előbb erélyes intézke
déseket foganatosított, mert

a magyar közigazgatás a vaskéz és a 
meleg szív képviselője.

A kisgazdapárt a környéken ezután még 
több gyűlést tartott.

Az ötödik menetben Zubovics hatalmas 
csapást mért Balázsra, aki nem tudta parí
rozni a fej vágást:

a kard négy centiméter hoszu sebet ej
tett a homlokán.

A segédek ált jt vezényeltek s a párbajorvo
sok, dr. Tóthfalussy Imre sebészprofesszor 
és György Miklós dr. kórházi főorvos

megállapították Balázs Ferenc harckép- 
tclenségét

és ezzel a párbaj befejeződött. Á felek n 
párbaj után kibékültek.

a —

Griger Miklós
a szélsőségek ellen

Griger Miklós az utóbbi időben gyengél
kedik és orvosai tanácsára holnap, kedden, 
négy heti tartózkodásra

Balatonfiiredre utazik.
A népszerű papképviselő vasárnap rövid 

iiyilakozalban kijelentette, hogy most leg
főbb gpndja egészségének helyreállítása. 
Ezután

Ismét szlvvel-lélckkel résztvesz a poli
tikai életben.

Egyes jelenségek ugyan elkedvetlenítették, 
de ugy látja, hogv helyét nem hagyhatja el. 
1 Ikedvetlcnilelle különösen az, hogy a jel
szavas politika mennyire veszélyezteti a ke
resztény nemzeti irányzatot és hogy

a szélsőséges elemek ellen még mindig 
n?in lépnek fel kellő eréilyel.

Gricger Miklós véleménye szerint, félő, hogy 
bizonyos idő elteltével talán már késő lesz 
az erélyes fellépés.

Injekció
vagy

in flagranti?
Orvos vagy házibarát? Erről kellett dönteni 

a tárgyaláson, amely most folyt le a központi 
járásbíróságon. A keresetet K M.-né, egy se- 
lyomgyári főtisztviselő felesége indította férje 
ellen, amelyben havi

180 pengő ideiglenes nőtartás 
megítélését kérte. Keresetében előadta, hogy 
férje minden jogos ok nélkül elhagyta, ezért 
a szépjövedelmü férjével szemben 180 pengő 
tartásdijat követel.

A selyemgyári tisztviselő a kereset elutasí
tását kérte, mert felesége

érdemtelenné vált a tartásdljra.
— Igazolni tudom — mondotta —, hogy 

feleségem megszegte az asszonyt hűséget. En
nek bizonyítására tanuk kihallgatását kérem.

A fiatalúr 
a lakásban

— Feleségem ugyanis a múlt év nyarán 
egyedül maradt otthonában, mialatt én hete
kig üzleti körúton voltam külföldön. Amikor 
hazajöttem, barátaim figyelmeztettek, hogy

jó lesz vigyázni az asszonyra.
Először mende-mondáknak tekintettem a hí
reszteléseket, később már a leghatározottabb 
formában’ értésemre adták a szomszédok, hogy 
feleségem, amíg én hivatalomban dolgozom,

egy fiatalurat fogad lakásunkon.
— Előbb magándetektívhez fordultam, majd 

magam is igyekeztem személyes tapasztalatok 
árán megtudni:

mi lappang a pletykák mögött.
Ugy intéztem a dolgokat, hogy feleségem ab
ban a hitben éljen, hogv ismét hivatalos útra 
vidékre indultam, tényleg azonban lesbe áll
tam lakásunk előtt.

Tettenérés
és jegyzőkönyv

— Délután három óra lehetett, amikor há
zunk előtt elegáns magánautó állt meg, ma
gas férfi szállt ki belőle és felsietett laká
sunkba, ahol feleségem nyitott ajtót. Bará
taim, akiket előzetesen beavattam a dologba, 
percek alatt kéznél voltak,

behatoltunk a lakásba,
s itt félreérthetetlen helyzetben találtuk fele
ségemet.

— Jegyzőkönyvet vettünk fel a látottakról. 
azután elköltöztem feleségemtől. Minthogy 
tehát érdemtelenné vált a lartásdijra, kérem 
a kereset elutasítását.

A feleség meglepő védekezéssel állt elő:
— Amit férjem előadott — mondotta, — 

csak részben fedi a valóságot. Tény az, hogy 
engem ágyban talált egy idegen férfi társasá
gában, de szándékosan nem beszél arról, hogy

a férfl egy Jól ismert fővárosi orvos volt, 
aki huzamosabb idő óta kezeli sulyos betegsé
gemet.

— Hiszen csak egy kis jóakarat kellett volna 
— jelentette ki az asszony, — és megláthatta 
volna, hogy

tnjectiós tűk és más orvosi szerek feküd
tek a kisasztalon,

az orvos éppen injecliót akart adni, amikor 
férjein kél ur társaságában vadul rám rontott.

A bíróság kihallgatta az In flagranti tanult, 
akik a leghatározottabban állították, hogy a 
férfi neglizsében volt, ami pedig kizárja, hogy 
páciense gyógyításával töltötte az időt a se- 
lypingyári tisztviselő lakásában.

Érdemtelen 
a feleség

Az orvos, akit szintén kihallgatott a bíróság, 
egyrészt orvosi titoktartásra való hivatkozás
sal. másrészt, hogy számára esetleg kárt, vagy 
szégyent jelenthet vallomása,

megtagadta a tanuságlételt,
bár annyit kijelentett, hogy ő csupán mint 
önagysága orvosa volt fenn a lakásban.

A bíróság kihallgatta a szomszédokat ls> 
akik a férj nyári távolléte idején az asszony 
viselkedéséről számoltak be: szinte egyönte
tűen az asszony ellen vallottak, mire a bíróság

a feleséget elutasította keresetével.
Az indokolás szerint a férjnek mindenben 

sikerült igazolni, hogy felesége megszegte a 
kötelező hűséget és érdemtelenné vált a tar
tasd ijra.

— Közjogi alapismereték. Egyed István egye
temi tanár ezelőtt 10 évvel népszerűén össze
foglalta a magyar közjog és közigazgatási jog 
alapismeretéit. A Magyar Népművelés Könyvei 
között most meg|elent második kiadás az idő
közi jogszabályokkal kiegészítve, az időközben 
< sátjn újra a közönség rendelkezésére azokat 
szerzett tapasztalatok alapján átdolgozva bő
sz Ismereteket, amelyek az állampolgári neve
lés nélkülözhetetlen eszközei.
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Torday pezsgős dáridőiról 
vall a pesti mulatók 
személyzete

Ezen a héten érdekes kihallgatások lesz
nek a letartóztatott Torday László gazda
sági tanácsos bűnügyében:

a pesti mulatók pincéreit, alkalmazot
tait hallgatják ki,

hogy vallomást tegyenek Torday titkolt éj
szakai passióiról, amelyekről sem a csa
ládja, sem a hivatali kollégák nem tudtak 
eddig. A vizsgálóbíró nyomozása megálla
pította, hogy Torday László könnyelműen 
bánt a sikkasztott pénzzel. Éjszakáról-éj- 
szakára különböző lokálokban fordult meg, 
jelentős összegeket költött. Egyes mulatók
ban igen gyakori vendég volt, csaknem 
mindennap nyolc-tiz üveg pezsgőt fogyasz
tott, gavalléros borravalókat osztogatott,

a zenekar tust húzott, ha belépett a 
lokálba.

Maga Torday László is beismerte mindezt 
a vizsgálóbíró előtt. Bevallotta, hogy mi
lyen hatalmas összegekbe kerültek az éj
szakai pezsgős dáridók.

Ezekután a vizsgálóbíró szükségesnek 
tartotta, hogy kihallgassa azoknak a mu
latóknak alkalmazottait, amelyekben Tor- 
'day leggyakrabban fordult meg és így álla
pítsa meg,

mekkora összegeket költött a nagy 
panamabotrány főszereplője.

rAz érdekes kihallgatásokra e héten kerül 
sor. A mulatók alkalmazottai a tanuidézést

Vasárnap a vizsgálóbíró 
szabadlábra helyezte 
a rómaiparti véres 
nyilasbotrány szereplőit

Vasárnap a büntető törvényszék harma
dik emeleti folyosóin sápadt arcú, ijedt te
kintetű fiatalembereket kisértek a fogház
őrök. Bubits Jenő vizsgálóbíróhoz vitték a 
foglyokat s itt egymásután hallgatták ki 
őket.

A rómaiparti véres nyilnsbofrány sze
replőit hallgatta ki vasárnap a vizs

gálóbíró.
Pár nappal ezelőtt történt, hogy a Római

part éjszakai nyugalmát vad kiabálás, ordi- 
tozás verte fel. A week-endházakból, csóna
kázó- és sporttelepekről kirohantak az em
berek és azt látták, hogy vad, véres dulako
dás folyik a Rmai-parton, aztán közápor 
tudni a week-endházakra.

Másnap kiderült, hogy
tiz főnyi garázda suhanc-banda követte 

el a véres éjszakai botrányt.
Farkas Ödön nyugalmazott rendörőrmes- 
tert, - Schnurmacher Ferenc droguistát és a 
Bürgermeister-féle csónakház lakóit véresre 
verték, majd kőzáport zúdítottak a Duna
iak nevű week-endházra. Közben visszhang
zott a Dunapart a kiabálásoktól:

— Kiirtunk minden zsidót!
Reggelre a véres botrány színhelyén a 

kövekkel megostromolt csónakházak előtt 
nyilas röpcédulákat találtak.

A rendőrség erélyes, gyors nyomozása után 
letartóztatták a véres nyilasbotrány négy 
főszereplőjét, Böckl György 26 éves csillag
hegyi napszámost, Viszt György 19 éves 
hentessegédet, Viszt József 20 éves foglal

Méreggel megölte magát 
egy belvárosi divatszalon 
direktrisze, az ura pedig eltűnt

Titok a házaspár drámája mögött
A főkapitányság életvédelmi osztályán, 

ahol az öngyilkost^, életuntak és eltűntek 
ügyeivel foglalkoznak, egy budapesti házas
pár megrázó drámájának ügyében folyik 
nyomozás.

Krémer Zoltán banktisztviselő a Bálvány
ba 4. számú házban albérleti lakásrészt 
bérelt a feleségével együtt. Krémemé a 
^écsiutcai Schmidt-féle divatszalon dirck- 
trisze volt. A szimpatikus, kedves házas
párt mindenütt szerették. A mindig elegáns, 
kitűnő izlésü fiatalasszony egy idő óta be- 
Icgeskedett, állandó orvosi kezelésre járt. 
A házaspár jóbarátai és ismerősei azonban 

Leglobban nyaral SklÁFHKÍIN 
és szórakozik JlVl Vllvli

vasárnapig mind megkapták.
Ezen a héten egyéb fontos kihallgatások 

is lesznek a vizsgálóbíró előtt.
Tanúvallomást tesz Gunda Béla, a föld
mi veiésügyi minisztérium számvevősé

gének egyik főtisztviselője.
Gunda tanúkihallgatásától igen fontos kö
rülmények tisztázását várja a vizsgálóbíró.

Vasárnapig a nyomozás tisztázta már 
azoknak a hamis kiutalásoknak ügyét, ame
lyekkel Torday László hatalmas összegű 
sikkasztásait elkövette. Megállapította a 
vizsgálat, hogy

Torday volt főnökeivel összesen 37 ha
mis, nagyobb összegű, kiutalást Íratott 

alá.
Ezek közül 32 kiutaláson Czvetkovlcs Fe
renc miniszteri tanácsos aláírása szerepel, 
öt kiutalást pedig Jósa Béla miniszteri osz
tálytanácsos irt alá. A vizsgálat megállapí
totta azt is, hogy Torday mindkét hivatali 
főnökét megtévesztette a hamis kiutalások 
aláírásával s a számvevőség megtéveszté
sével sikerült a manipulációit leplezni s 
illegitim pénzeket felvenni.

Ha a vizsgálat ilyen gyors tempóban fo
lyik tovább,

szeptemberre már elkészül a vádirat 
Torday László bünperében s tél elején már 
főtárgyalásra Í3 sor kerül.

kozásnélküli fiatalembert és Sági István 20 
éves gyárimunkást.

A letartóztatott fiatalembereket az ügyész
ség Markó-utcai fogházába kisérték s in
nen vezettette maga elé a vizsgálóbíró őket, 
hogy kihallgassa. A véres botrány szereplői 
vallomásukban előadták, hogy nem tagjai a 
nyilaskeresztes pártoknak. Arra azonban 
már nem tudtak elfogadható választ adni, 
hogy

honnan szerezték a nyilas röpcédulá
kat, amelyeket a véres botrány színhe

lyén találtak.
Mind a négy fiatalember azt hangoztatta, 
hogy egy közeli kocsmában több liter bort 
fogyasztottak, részegek voltak, nem emlé
keznek arra, mi történt.

Órákig tartó kihallgatás után a vizsgáló
bíró ugy döntött, hogy

a négy fiatalembert szabadlábra helyezi, 
mert bejelentett lakásuk van s bár nyoma
tékos gyanú van arra, hogy a véres botrány
nyal magánlaksértést, testi sértést s idegen 
ingó vagyon rongálását követték el, a kisza
bandó büntetés nem olyan súlyos, hogy ez 
előzetes letartóztatásukat megokolná tenné.

A királyi ügyészség hétfőn dönt: fel
folyamodást jelent e be a vizsgálóbíró 
szabadlábra helyező végzése ellen, vagy 

sem.
A véres éjszakai botrány négy szereplője 
addig a Markó-utcai fogház lakója marad. 
Az eljárás természetesen tovább folyik el
lenük.

mostanában olyan híreket hallottak, hogy 
Krémemé, aki mindennap orvosi kezelésre 
ment, ezenkívül sűrűn járt még egy ren
delőbe, ahol állítólag injekciókat kapott és 

az Ismerősök arról suttogtak, hogy a 
divatszalon egyik kisasszonya egyszer 
Pravaz-fccskcndőt látott Krémemé re- 

tiküljcben.
A belvárosi szalon tulajdonosa teljesen 

megbízott Krémemében, a fiatalasszony 
csaknem teljhatalommal intézte a szalon 
üzleti ügyeit, egyformán szerették és be
csülték a szalon megrendelői. Julius ele
jén Krémerék ismerősei azt hallották, hogy

SiobarendeléR n HirdőiRazgatósáR 
szállodáiban:
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a fiatalasszony és a főnöknöjo közölt dilié-1 
renciák merültek fel és ennek alighanem 
az lesz a vége, hogy Krémemének meg kell 
válni a szalontól. Julius 12-én reggel Kré
merék lakásának főbérlője, Majtinszky 
Nándorné látta, amikor Krémer Zoltán el
megy hazulról. Mint utóbb kiderüli, felesé
gének kezelőorvosához ment. Az orvos nem 
volt otthon. Krémer Zoltán levelet hagyott 
a címére.

Csak annyit irt, hogy a felesége beteg, 
rosszul érzi magát és kérte, hogy az 
orvos menjen el hozzá, vizsgálja meg.

Az orvos délben érkezett haza. Megkapta 
a levelet és azonnal a Bálvány-utcába ment. 
Majtinszky Nándorné azzal fogadta, hogy 
Krémer Zoltánné előző nap óta nem moz
dult ki a szobájából és néhány óra óta 
gyanús hörgő hangot hall az ajtón keresz
tül. Az orvos benyitott a szobába és

Krémemét eszméletlenül, mérgezési tü
netek között találta.

Azonnal a mentőket hívta, akik a Bókus- 
kórházba vitték. Hiábavaló volt az orvosok 
minden igyekezete, nem segíthettek rajta és

harmadnapra, a mérgezés következté
ben fellépett tüdőgyulladásban meg

halt.
A főkapitányság életvédelmi osztályán meg
indult az ilyenkor szokásos vizsgálat és el
rendelték Krémemé holttestének felbonco
lását. Napokig tartott, ainig az öngyilkos
ságoknál szokásos eljárás befejeződött és 
a szerencsétlen véget ért fiatalasszonyt ked
den, julius 20-án eltemették. A tragédia 
ügye azonban ezzel nem /.árult le, mert a 
főkapitányságon akkor már az öngyilkos
sággal kapcsolatban eltűnési ügyben is nyo
mozást folyt:

bejelentették ugyanis a rendőrségen, 
hogy Krémer Zoltán eltűnt.

Kiderült, hogy Krémer Zoltán a bálvány
utcai lakásból a kezelőorvoshoz ment és le
velet hagyott hátra számára, hogy siessen 
a feleségéhez, de ettől a perctől kezdve 
nyomtalanul eltűnt, többé nem ment vissza 
a bályványutcai lakásba, rokonainál sem 
jelentkezett és nem adott magáról élctjelt.

A főkapitányságról detektív ment a la
kásba, átvizsgálta a szobát, de semmiféle 
írást vagy feljegyzést nem talált, amely 
magyarázatát adná Krémemé öngyilkossá
gának, vagy a férj eltűnésének, A rendőr
ség intézkedésére

lepecsételték Krémerék elárvult lakásá
nak ajtaját, « főkapitányság pedig va-

A fővárosi tanügyi kinevezési 
botrány fejleményei:
1. Felkay tanácsnok liir szerint távozik
2. A fővárosi ellenzék és a NÉP a kultuszkormány mellett
3. Nem lesz rendkívüli közgyűlés

Érdekes újabb fejleményei vannak a fővá
rosi tanügyi kinevezések körűt kirobbant bot
ránynak. Az ügy rövid előzménye az, hogy a 
188 fővárosi tanügyi állásra fölterjesztett pá
lyázók közül

Cfl jóváhagyását megtagadta a kultuszmi
nisztérium.

Városházi körökben most mór tisztán látják, 
hogy a városháza és a kultuszkormány között 
a legélesebb konfliktus tört ki. Vasárnap ki
pattant hírek szerint

Felkay Ferenc tanácsnok n tanügyi kine
vezések jóváhagyásának újabb megtaga
dása miatt távozni fog n székesfőváros köz

oktatási ügyosztályának éléről.
Ilire terjedt annak is, hogy a városházi el

lenzék rendkívüli közgyűlés összehívását fogja 
kérni a tanügyi kinevezések botránya miatt.

A feltűnést kellő eseményekről
Kabakovlcs József,

a Polgári Szabadság Párt bizottsági tagja így 
nyilatkozott a Hétfői Naplónak:

— A városházi polgári ellenzék nem hiv ősz- 
sze rendkívüli közgyűlést a tanügyi kinevezések 
botránya miatt. Nyári szünetben nem lehet 
rendkívüli közgyűlést tartani.

Az egész kinevezési botrányt én nem az 
önkormányzat belső ügyének, hanem csa

ládi háborúságnak tekintem, 
amely a hivatalos városháza és n kultuszkor 
mány között tört ki. Amikor n kultuszminisz
ter, Illetve az ő képviselője, a főpolgármester 
azt kívánja, hogy a soron lévő és érdemes tan
erőket nevezze ki a polgármester, akkor a vá
rosházi ellenzék ezt az álláspontot nem hely
telenítheti, mert ez az önkormányzat védelmé
nek helytelen értelmezése volna.

Mi teljes erővel harcolunk a protekcioniz
mus ellen. Mór pedig ugy halljuk, hogy 
a protezsálás hajmeresztő kísérletezései 
miatt helyezkedett szembe a kultuszkormány 

a hivatalos városházi fölterjesztéssel.
Minél inkább vngvunk hívei az önkormány
zatnak, annál inkább kell tiltakoznunk az ilyen 
eljárás ellen, amelynek régebbi példái okozták 
az önkormányzat megcsonkítását.

Kezeket mondotti Kabakovlcs József, n vá
rosházi ellenzék álláspontjáról Információnk 
szerint

a NÉP fővárosi bizottsági tagjai Is a kul- 
tuszkormánv felfogását tették magukévá 

és hangoztatják, hogy « protekcionizmus min
den kirívó esetének fcátat kell szabni. Mindeb

bér. Aki mégis meg akarja 
tartani munkakedvét, az kitünően 

pótolhatja 
a hidegvizes leöntést néhány 
csepp valódi

Diana-sósborszeszszel 
ha lemossa izzadó homlokát, be
dörzsöli forró bőrét, hónalját 
és karjait. Ez ugy lehűti és fel- 
üditi, mint ha hideg für löt venne.

Frissít, hősit, erősít. Mindenütt kopható.

próba eredeti közép nagy
p a a c k

64 1 1.10 P 8.26 P 6.90 P

sárnan "■ádlógrammof adott ki, amely
ben iúlilvja a vidéki rendőrségeket és 
esendő.•■shket, hogy ha Krémer Zol
tán valahol előkerülne, azonnal jelent

sék
a főkapitányságnak, mert kétségtelennek, 
látszik, hogy Krémer Zoltán maga is öngyil
kossági tervekkel foglalkozva bujdosott el 
hazulról.

ből arra kell következtetni, hogy a kinevezések' 
körül kipattant botránynak még sok érdekes 
újabb fejleménye lesz.

Sónyi Hugó
honvédfőparancsnok 
szerencsés 
autóbalesete

Miskolc, julius 25. 1 
(A Hétfői Napló tudósilójának telefon

jelentése.) Autóbaleset érle vitéz Sónyi 
Hugót, a honvédség főparancsnokát, aki 
pár napig ilt tartózkodott és vasárnap in
dult vissza Budapestre.

Sónyi tábornok autón indult útnak Mis
kolcról Budapestre. Amikor a kocsi Mező
kövesdet elhagyta és az országút egyik ka
nyarodójából kifutott, egy parasztszekérrel 
találta szembe magát az utón.

A szekér az ut közepén keresztben állott.
Sónyi tábornok sofőrje teljes erejével fé

kezett, de az autót inár nem tudta meg
állítani,

a kocsi belerohant a parasztszekérbe.
Szerencsére sem az autó, sem a szekér 

utasainak
semmi bajuk nem történt, 

de a tábornok automobilja és a szekér meg
rongálódott.
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7.
Zogn király húgai, az albán hercegnők után 

most újabb királykisasszonyvendégeket vár 
Budapest: Faruk, a fiatal egyiptomi király 
négy nővérét, akik az özvegy anyakirályné
val jönnek hozzánk rövid séjourra. Fajza, 
Faika, Favziu és Fakia a négy egyiptomi 
hercegnő neve.

II.
Tegnap délután a Tarján tó-terrasz egyik', 

asztalánál fejedelmi megjelenésű hölgy fog- 
lalt helyet néhánylngu társaságával. A kö
zönség egy pillanat alatt felismerte: Horthy 
Miklósáé volt, a kormányzó felesége. Hor
thy Miklósáé meglátogatta a Lukács-gyógy
fürdőben kurázó Purgly Lászlónét. A láto
gatás után a főméltúságu asszony és kísé
rete a tólerraszon meguzsonnázott.

Hl.
'Az előkelő társaságokban nagy szeretettel 

emlékeznek vissza Louls de Boblen grófra, 
a nagyképzetlségü diplomatára, aki egy idő
ben a budapesti francia követség tanácsosa 
volt. Egyéb éfdemein felül külön nevezetes
sége a grófnak, hogy rokonságot tart a 
Crouy hercegi családdal és igy végered
ményben az Árpád-házzal. Budapesti isme
rősei most nagy örömmel beszélnek arról, 
hogy Robién gróf a francia diplomáciában 
előkelő posztra került a Quay d'Orsay kö- 
/elkeleti osztályának a főnöke lett,

IV.
"Szász Menyhért, a finomtollu költő „ci

vilben" a rendőrségi kőnyomatosujság szer
kesztője. A férfiasán bús témák halkszavu 
költője, akinek minden verse egy-egy 
gondosan cizellált ötvösmunka — hivatal
ból rablógyilkosok, betörők, tikkasztók, 
tolvajok, utonállók, öngyilkosok, bűnözők 
és törtéletű emberek döbbenetes krónikáját 
szerkeszti. Nem is csoda, hogy megihlette a 
légkör, amelyben annyi alkalom kínálkozik 
az élet, az emberi lélek mélységeinek feltá
rására. Szász Menyhért most hatalmas köl
tői munkán dolgozik: megírja a pesti bűn 
balladáját.

V.
Tihanyban nemzetközt horgásztanyát lé

tesítettek, at erdős hegyoldalon a szárkádi 
öbölben. Előkelő külföldi vendégek szá
ladra tartják fenn ezt a remek halászhelyet.

VI.
Rablndranath Tagore Magyarországon 

Üdülő rokonai Balalonfüreden megkoszo
rúzták a fát, amit a nagy hindu költő ülte
tett és áhitatosan imádkoztak a fánál.

VII.
Hiába, aki egyszer a Tisza vizét issza.. 

Visszajönnek hozzánk mindig azok, akik 
Szeretnek bennünket. Sok jóbarátunk kö
tött igazán a szivébe zárt a magyar közön
ség két diplomatát: Durini dl Monza őrgró- 
)ot, aki Olaszországot képviselte Budapes
ten és Chilston angol követet, akinek a fe
lesége, Lady Chilston a magyar művészek 
kedves pártfogója. Augusztusra Budapestre 
várják látogatóba Lady Chilit ont és nem
sokára vizitbe jön hozzánk Durini di Monza 
árgróf is.

Vili,
Egy hét alatt a főváros művészvilágá

nak kedvenc helyo leli az Operával szem 
ben megnyílt Upor-kávéház és söröző. Miért? 
Meri a legjobb, a legolcsóbb és a legszebb 
terrasza van. Az uj „Upor" titka, hogy a 
régi Upor .vezeti.

IX.
Eseménye van az egyik legfontosabb légi

vonalnak, amely Magyarországot és Buda
pestet összeköti a világgal. Az Air Francé 
Fleche d Orient vonala, amely Bukarest és 
l’áris között naponként közlekedik, uj tí
pusú gépet kapott. Az u/ utasszállító csoda
gép óránként 31b kilométeres sebességgel 
repül, tizennégy személyt visz magával, ezer 
kilométert repülhet leszállás nélkül és hét 
és fél kilométer magasságba emelkedhet,

X.
Vasárnap délben a fasori református 

templomban sport-násznép gyülekezett: dr. 
Szollás László főorvos, a viláyliirü magyar 
korcsolyabajnok tartotta esküvőjét Ferenc 
Erzsébet testnevelési főiskolai tanárnővel.

XI.
Ma éjszaka szerte a Balaton táján vidám 

'Anna-bálok zajlottak a fürdőhelyeken. A 
tarkavirágos imprimék, habos muszlinok és 
flanclzakkók hagyományos báljain kivilá- 
gos-kivirradtiy táncolt az ifjúság. .4 júliusi 
éjszaka hóditó varázslatában (óh egykori 
Anna-bálok), hej mennyi mama, mennyi 
papa gondolata szállt vissza régi emlékek 
felé. .4 papák-mnmák sóhajtoztak, a fiatal
ság táncolt, az idei Anna-bálok mérlege pe
dig maid ősszel derűi ki nz eljegyzési rovat
ból.

BAKTER: Egyem a hegyit kedves Lepcses 
szomszéd, vallju be tüstént, hogy megen 
csak Pesten vótak

ÖRZSI: Ugy járunk mi mán oda, mint Kor- 
csákné a kocsmába.

BAKTER: Appedig gyakorta jár. Oszt, 
ami a legjobb, aztat hirdeti magárúi, hogy 
ű antealkoholista. Mondok neki a minap:
— „Mán hogy mondhat illet ángyó? Hát 
luggya maga mi az, hogy antealkoholista?" 
Aszongya: — „Honne tudnám. Aki nem 
iszik se sört, se bort, csak pálinkát."

ÖRZSI: Még szép, hogy tutla.
BAKTER: Az? Ki van rafanálva, akar a 

kentestül szökött malac. — Oszt hát mi új
ság Pesten?

LEPCSES: Ver a sző errül-arrul.
ÖRZSI: Teszem föl, az ügyvédek igen til

takoznak, mer az adóhivatalnokok mosta- 
nába erősen zaklat tyák ükét.

BAKTER: A szenvedésit nekil Hát ük nem 
zaklatnak másokat?

LEPCSES: Nézze csak bakterom, hallot
tam én egy bizonyos illető hóhérral, aki ec
cer becstelenül fölzándorodott a komája el
len s ellette ütet láb alul. A dolog kitudódott 
8 a hóhért akasztásra ítélték.

BAKTER: No csakl Ü is tiltakozott?
LEPCSES: Nem a‘l De igen áncsi-picsori 

képpel üldögélt a siralomházba. — „Nini"
— aszongya néki a foglár, — maga húsz esz
tendő úta egyre akasztgatta a felebaráttyait, s 
most, mikor eccer maga kaptya a kendergal
lért, mennyire meg van rökkenvel" — Saj
nos" — bólogatott a függőleges megboldogu- 
lásra Ítélt hóhér, — „az ember könnyebben 
túléli a mások akasztását, mint a magáét."

BAKTER: Pedig csak az első öt perc ne
héz. Azután osztón beleszokik az ember.

ÖRZSI: Bele, bele.
BAKTER: Hát a csónakházi támadók? Nem 

is értem, ezek a népek nem tanulnak rendet?
ÖRZSI: Nem is akarnak.
LEPCSES: Ez ippen ollan, mint an

nak a Kőgyökpiszkáló Csolkos Máténak 
a fia. Sehogyan se nyelte a tudományt*  
miáltal tanéttó ur igen karingóssakat 
suhintott a nádpálcával a gyermek 
hátsó külső megjelenésire. Eccer csak a 
mester kapott e‘ levelet, aki igy szólt: „Méllen 
tisztelt tanéttó ur, ne lessen verni a fiamat, 
mer én se tanúttam soha, mégis közbecsülés- 
nek örvendő ember lett belüliem. Tisztelettel 
Csolkos Máté pöcegödör-tisztittó."

BAKTER: Hásze igaz; az élet a valódi os-
máma van a tízesztendős házassági évfor
duló." —- No Isten, Isten.

llllllllllWIlllllllllllMIUlllllllllllllimillllltm

AUGUSZTUS KÜSZÖBÉN
Még alig viseltük a sok nyári toilet- 

tet és már itt a nagy gond : hogyan 
tehetnénk ősziesebbé a nyári ruháin
kat, mint tudnánk a lehető legsür
gősebben ősziessé vedleni. Az örök 
női nyugtalanság legfrappánsabb meg
nyilatkozását Siófokon láttam a mi
nap. Magas szőke hölgy közclgett 
felém fehér piké angol ruhában, ami
nek inkább nem volt ujja, mint igen, 
fejetlen szandálban, égővörös lábkör
mökkel és nagy fekete bársonykalap
ban.

Aki most csináltat uj ruhát, annak 
már csak fekete marocaint, klókét, 
vagy fekete-fehér kombinációt uni- 
ből ajánlhatunk. A felsőrész még a 
nyár, az fehér, de az alj már sötét, 
közeleg az ősz...

Nekem különben nagyon tetszik a 
fekete-fehér összeállítás. A legjobban 
öltözteti a nőket és valami megmagya
rázhatatlan sikket kölcsönöz nekik. 
Párisban nyáron épugy, mint télen, 
kizárólag feketében járnak az elegáns 
asszonyok.

Ilyenkor, az átmeneti időre, finom

-Hl I - I—a-

Mesterségesen idézték elő a fadrágaságot 
panaszolták a kiskereskedők vasárnapi gyűlésén

A tüzifadrágaság és nz ármnxlmálás egyre 
szélesebb körben foglalkoztatja a nyilvánosa- 
goi. Vasárnap

■ lllzifakltkercskedők tartottak tiltakozó 
nagygyűlést,

amelyen 611 állfoglallak a faárak szabályosává- 
'•l kapcsolatiéin. A fa- és szét kiskereskedők 
három budapesti egyesülete együttesen ren
dezte meg a demonstratív gyűlést, az Erzsébet 

kolal — Hát arrul mi hír, hogy Berlinbe 
nagy a fölháborodás a Palesztina miatt?

ÖRZSI: Az ám. Mer két részre osztyák a 
Szentfődet s az ottlakó német horogkörösztö- 
sök punktosan a zsidók uralma alá k ,-rünek.

BAKTER: Hinnye a rézpitykéjétl Mega mit 
szól erre Lepcses szomszéd?

LEPCSES: Eccer az a mérges anteszemita, 
neve szerint Pajeszrántó Motyók Pál, az or
szágúton belekerült a szekerével vagy tizen
hat vásáros izrajllta közé. Persze Igencsak 
megmozdútt benne a hasbéli ijedelem, mivel 
az elhagyott vidéken egyesegyedül vót fajvédő 
hazafi létire, a temerdek marcona rőfös, meg 
grajzleros kezeügyiben. Szerencsére arra 
nyargalászott két lovas-csöndőr s Pajeszrán
tó elkajátotta magát: — „Tiszthellettes ur, se- 
giccség-" — „Mi baj?" — csudálkozott a 
csöndör, — „ki bántya magát?" — „Még ed
dig senki" — monta a derék ember, — „de 
Igen beleszoktam mán, hogy elverem a Mózes- 
fajtájú egyéneket, oszt félek, hogy most is ne- 
kiktámadok, pedig túlerőbe vannak."

ÖRZSI: Hát kellemesebb, ha tizenhat ante
szemita áll egy röfössel szembe.

BAKTER: Abbul mi igaz, hogy egy londoni 
tudós igen sokallja az emberi butaságot?

LEPCSES: Nálunk is vót eccer illen vitag- 
zás. Tiszteletes ur aztat prédikálta vasárnap, 
hogy az Úristen a maga képire teremtette az 
embereket. — „Mán a‘ nem lehet" — monta 
néki másnap Tényálladékos Czobák József, 
—- „mer akkor hogy létezne ennyi buta em
ber a világon?" —- „A szemünkbe van a hiba" 
— szólt csöndessen a tiszteletes ur, — „mer 
messziről kend is buta embernek ládzik, de 
közelrül rögves kitűnik, hogy nem ember, ha
nem marha."

ÖRZSI: Oszt mehetnénk is aptya.
BAKTER: Várjon csak. Arrul nyilatkozzon 

Lepcses szomszéd, mi van a panyol fronton?
LEPCSES: Most vót esztendeje, hogy egy

mást fasérozzák.
BAKTER: Oszt megünnepelték legalább?
LEPCSES: Nézze hájjá, a mutkor bemenek 

ótvaros Cziop Bálind portájára, hát látom*  
hogy a menyecske ippen e‘ hatlttét-es káposz
tás-fazekat vág az ura fejihöz, aki viszontag 
a nagy mosóteknyőt durrintya a becses neje 
ódalába. — „Hejnye nil" — szóltam ijetten 
rájuk, — „hogy lehet ekkora nagy dög hum- 
mival hagyigáíni??" — „Nem szoktunk más
kor illen nagy konyhaeszközöket igénybe 
venni" — vonta vállát Ötvaros Czicza, — ^.de

fekete selyemruha a legszebb, fehér, 
vagy imprimé reverrel és echarppal. 
Ebben az esetben az imprimé rever és 
echarp még nyáriasan világos, később 
ezeket a díszeket levehetjük és helyük
ben már az őszi divat követelményei
nek megfelelő gallért és övét tehe
tünk. Ehhez a fekete ruhához visel
jünk hosszú sveifolt, nyitott, fekete 
szövetkabátot, olyan béléssel, vagy 
revcrckkel, amilyen a ruha dísze. 
Rever hiányában, remekül használható 
a ruha kihajtója is.

Ha már az esték kezdenek hűvö
sebbek lenni, fekete szövetruhát is 
vehetünk egy-vagy két rókával, vagy 
nerzzel. A ruhát fehér zsabő mellényke, 
esetleg két-három finom fehér virág 
díszítse.

(Dr. Dévainó Erdős Bősbe.)
★

A közelgő ősz nem vonul el a Fenyves Aru
ház anyagosztúlyán sem nyomtalanul. Gyö
nyörű az ősszel és nyár végén divatos fekete 
maroccln és fehér maroccin 1.05 P-löl, fehei 
és fekete kioké 3.90 P-löl. A legszebb uj se
lyem- és ezövctnnyngokhan gyönyörködhetnek 
n Fenyves Aruházat felkereső elegáns hölgyek.

városi Körben Slhwlmmer Mihály, a Fa- és 
Szénkiskereskedők Egyesületének elnöke nyi
totta meg a gyűlést, majd Klclner Gyula is- 
mertette a helyzetet. Azt hangoztatta, hogy a 

faárakat mesterségesen drágították meg.
Felvásárolták a készleteket, igy keletkezett a 
drágasági hullám, amely a: árak maximálá
séra vzetett. Az Armaximúló-rcndclot n kiske
reskedők haszonkulcsúi két szazlékbau álla-

RudnprM, 1937 Julim*  jg.

ÖRÖKLAKÁSOK
az újlipótvárosi negyedik örök, 
lakásos luxuspalotánkban I’ozso- 
nyl-út 85. Légrády Káróly-utca 
sarok dunaparki kilátással eladók: egy-, 
két-, háromszobáa hallosak, központi fűtés, 
meleg viz, önálló telekkönyvi tulajdon, 
25 éves adómentesség. Bérbe
adás esetén 9°/t jövedelem. Kedvező fi
zetési feltételek. — Lakásaink mór 

készen Is megtekinthetők.
Érdeklődni: Pozsonyl-ut 35.

Légrády Károly-u. sarok, öröklakás iroda.
Telefon: 292-572 ós 290-287 
Vasárnap is. Terv. Prospektus.

pitotta meg. Ebből pedig megélni é» munkása, 
kát fizetni nem tudnak. Ugyanekkor

a nagykereskedők vagyonokat keresnek a 
fán.

Schwlmmer Mihály szólalt fel ezután és kije
lentette, hogy az ármaximáló rendelet kiadása 
alkalmával a minisztérium téves adatokat ka
pott a igy történt, hogy a haszonkulcsot ilyen 
alacsonyan állapították meg. Röviddel azután, 
hogy a munkások bérét minimalizálták. El
mondotta a továbbiak során azt Is, hogy a inai 
helyzetet a szakmában előre látták. Hónapok 
kai ezelőtt

ajánlatot tettek a kormánynak 5000 vá
gón romániai tűzifa behozatalára, majd 
pedig 15.0000 vágón csehszlovák fa kiter

melésére.
Mind a két kérelmet elutasították. Ilyen előz

mények után következett a drágaság, majd at 
ármaximálás. Több felszólalás után elhatároz
ták, hogy a minisztériumtól uj haszonkulci 
megállapítását kérik.KÖZGAZDASÁGI HÍREK

A milselyemkartel! megalakulását befe
jezett ténynek lehet tekinteni és már jövő 
hó közepén megkezdi működését. Ugy se
lyemipari, mint selyemkercskedelmi téren 
nagy érdeklődéssel várják a kartell megala
kulását, ami a detailkereskedelem, vala
mint a fogyasztópiac szempontjába sem 
lehet közömbös, mert nem lesz többterme- 
lés, minden gyár annyit gyárt, amennyit 
eladhat, nem kell az árut a piacra dobni 
és igy megszűnik a dömplng.

★
A Nemzetközi Faértékeijtő konferencia ma, 

hétfőn kezdi meg Párisban ■ kongresszusát, 
amelyen 30 állam képviselteti magát,

♦
A Vidéki Kereskedelmi Testületek VI. or

szágos értekezletét Szolnokon, augusztus 28-án 
fogják megtartani, amely egybeesik a Szolnoki 
Kereskedelmi Társulat ötvenéves Jubileumá
val. Ugyancsak Mohácson, augusztus 20-án ke
reskedői kongresszust tartanak, amely a város 
jelentős történelmi évfordulójával is össze
esik.

♦
Az olasz-magyar gazdasági tárgyalások 

befejezésével egyidejűleg már ki is adták 
ötven vágón húsra és harminc vágón sza- 
tonnára a behozatali engedélyeket.

♦
Még ebben az évben megkezdik a Budapest— 

Székesfehérvár közötti uj sínpár építését, 
amely a balatoni közlekedés szempontjából is 
nagy fontossággal bír.

*
Az erdőbirtokosok akciót Indítottak, hogy 

a tűzifa maximális ára mellé, a minimális 
árakat is megállapítsák.

X
A Magyar Leszámítoló is Pénzváltó Bank 

közli, hogy lipótvárosi fiókja ezentúl „Nádor
utcai fiók" néven (Tőzsdepalota) működik 
tovább.

*
Ezen a héten kezdik meg a román fenyőfa- 

áru kontingensek kiosztását. Kiosztásra kerül 
nyolcezer vágón fenyőfa-fűrészáru és négy
ezerötszáz faragott faáru.

*
A korlátolt felelősségű társaságok reformjá

nak egyik sarkalatos pontja lesz, hogy a 
kft. köteles évi mérlegét és nyereség-veszteség 
számláját közzétenni éj» a cégbírósághoz !>«■ 
nyújtani.

♦
A rohamosan emelkedő gyümölcs- és 

húskivitel lebonyolítására ut hütőkocsiknj 
szerez be a MÁV és mintegy egyezerötszáz 
teherkocsit fognak hütö-szeílőzőberendezés- 
sel ellátni.

♦
A „Hermes" Magyar Általános Váltóüzlet 

Rt. közli, hogy lipótvárosi ftókpénztára — a 
Lipótváros elnevezésének megváltoztatása miatt 
— működését ezentúl „Tőzsdepalotai fiókpénz- 
tár" néven fogja eddigi helyén (V, Nádor
utca Í5.) folytatni.
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Nem akartam megölni
— zokogja a kispesti ügyvéd öreg 
gyilkosa, akit vasárnap letartóztattak

■s

X’asárnap délben a főkapitányságon be
fejeződött a nyoTiozAs a kispesti gyilkosság 
ügyében. Tar L'-jos 62 éves sofTört, dr. 
'Abonyi Dezső kispesti ügyvéd gyilkosát

szándékos emberölés büntette elmén 
tartóztatta le

dr. Krizsanec Kálmán rendőrkapitány és 
utasítást adott, hogy kisérjék' át a pestvidéki 
Ügyészség gyorskocsi-utcai fogházába.

Tar Lajos a szombatról vasárnapra vir
radó éjszakát egy detektivszobában töltötte 
szigorú felügyelet alatt, órákon keresztül 

álmatlanul üldögélt egy széken, 
azután fel-alá járkált. Magába mélyedve, 
lassan, valósággal suttogva ismételgette:

— Nem akartam megölni... Nagyon 
bántanak a történtek... Miért vették el 
tőlem a revolvert...

Jobb lett volna, ha én Is meghalok ..,
Hajnali négy óra lehetett, amikor a há

zasságra készülő ügyvéd gyilkosa fáradt
ságról panaszkodott. Pár perc múlva, két 
öklére támaszkodva rádőlt az asztalra és 
mély álomba merült.

Nyolc pengő...
Reggel nyolc óráig aludt Tar Lajos, akkor 

fölébredt cs reggelit kért. Kávét és zsömlét 
kapott, mohón elfogyasztotta, és közben 
megjegyezte, hogy 
í napok óta nem is evett.

Az éjszakai órákban egy idősebb, egy
szerű asszony jelent meg a főkapitányság 
központi ügyeletén., A kispesti gyilkos fele
sége volt, aki akkoi még nem India, hogy 
tni történt az urával, csak annyit hallott, 
liogy valami baleset érte. Az asszony kél- 
Bégbeesve érdeklődött a rendőrtiszteknél, 
'hogy
l mi történt tulajdonképen a férjével, 
'hiszen olyan rossz sejtelmei voltak, mert 
kedden reggel eltávozott hazulról és azóta 
nem látta. Akkor a kispesti árvaszéki hiva
talba készült Tar, hogy felvegye azt a 8 
jiengöl, ami még onnan járt.

— Talán csak nem követett el valami 
meggondolalanságot ez az ember? — kér- 
Idezte izgatottan az asszony. — Sokat pa
naszkodott Abonyi ügyvéd urra, őt okolta, 
hogy teljesen tönkrementünk és az utóbbi 
napokban többször mérgesen kifakadt 
Ellene.

Amikor közölték az asszonnyal férje bor
zalmas tettét, siránkozni kezdett és az iránt 
'érdeklődött, hogy milyen büntetés vár rá 
Később azután előadta, hogy az ura 1932. 
Óta, amikor kispesti házukat elárverezték, 
teljesen megváltozott. Mintha kicserélték 
Nőin a.
' — Veszekedős, házsártos ember lelt be
lőle és sokszor olyan hangos jeleneteket 
rendezett odahaza, megfenyegetett — mon
dotta az asszony, — és annyira féltem tőle 
tgyidőben hogy a főkapitányság segítségét 
kértem ve!*  szemben. A bűnügyi osztályon 

akkoriban dr. Vogl József rendőrkapi
tány ur hallgatta ki, őrizetbe is vette, 

később azután megfogadta, hogy odahaza 
rendesen viselkedik, mire elengedték.

Evek múltán, amint anyagi helyzetünk 
tegyre rosszabbodott és magas kora miatt 
már megfelelő elhelyezkedési sem tudott 
kapni férjem, ismét

visszatért a régi rögeszméje
<és állandóan dr. Abonyi ügyvédet okolta 
tönkremenetelükért.

Törné vasárnap reggel ismét olt volt n 
főkapitányságon, a második emeleti folyo
són ácsorgott, férjét akarta látni és enni
valót is hozott be neki. A kihallgatást végző 
rendőrtisztviselő szobájában rövid beszélge
tést folytattak egymással.

Koplalás
— Mit tettél, mit teltél? — siránkozott az 

asszony. — Nem gondoltad, hogy milyen 
szégyent hozol rám és rokonaidra?

1 ar Lajos lesütötte szemét, verejték üli 
ki a homlokára, pillanatokig tágranyill 
szemekkel, szótlanul nézte feleségéi, azután 
csak annyit mondott:

— Nem akartam megölni... Elvesztet
tem a fejem ... Ne haragudj rám ...

Azután az öreg házaspár egymás nyakába 
borult és elkezdett sírni. Pár percig tartott 
« drámai jelenet, azután Tar Lajos kihall- 
Ralása folytatódott. A kispesti gyilkos el
mondotta, hogy kedden reggel távozott el 
hazulról, első útja Kispestre vezetett, ahol 

az árvaszéknél felvett nyolc pengőt.
Ebből az összegből éldegélt péntekig. Akkor 
elfogyott a pénze. Azóta nem evett semmit. 
Dr. Abonyi Dezső ügyvéddel 1929-ben is
merkedett meg, felesége kifőzdéjében. Az 
akkor még szegény, fiatal ügyvédjelölt oda
járt kosztolni. Később azután, amikor dr. 
Román Iván irodájában ügyvédbojtár lett, 
többször felkereste és őt bízta meg külön
böző peres ügyeinek a vitelével. Tar Lajos 
Vasárnap is azt hangoztatta, mint szombat

esti kihallgatása során, hogy az ügyvéd 
tönkretette, elárvereztette a házát és neki 
köszönheti, hogy teljesen szegény ember 
lelt. Azt többször is kijelentette, hogy nem 
akarta megölni, csak meg akarta ijeszteni. 
Eredetileg ö maga akart öngyilkos lenni. 
Kedd óta

kétszer Is Mnnjárt tüdőbajban elhalt, 
felnőtt gyermekei sírjánál

a rákoskeresztúri temetőben, de nem volt 
elég lelkiereje az öngyilkosság végrehajtá
sára.

Kedd óta, Tar — előadása szerint — az 
utcákon kóborolt és kétszer is találkozott 
dr. Abonyival. Először szerdán délben, má
sodszor csütörtökön délután. Megígérte az

Elvesztettem a fejemet
— Annyira elkeseredtem, — mondotta 

Tar Lajos — hogy teljesen elvesztettem a 
tejemet %

Arra vonatkozólag is kikérdezték, hogy 
honnan szerezte a Browning-pisztolyt, 

amellyel a gyilkosságot elkövette? Elmon
dotta, hogy legutoljára a Royal benzinkút- 
vállalatnál volt alkalmazva és a Délivasut
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Shanghaiból Budapestre hoztak 
Winternitz professzorhoz 
egy nagybeteg dán fiúcskát

A magyar orvostudomány jó hírének és 
a budapesti orvosprofesszorok világszerte 
ismert zsenialitásának fényes bizonyítéka, 
hogy az elmúlt héten Kínából, Shanghai 
városából szállítottak Budapestre egy sú
lyosan beteg dán kisfiút, akinek apja, 
Sandgrecn, híres dán mérnök, egv shanghaii 
nagyvállalat igazgatója, kínai és Kínában 
élő európai orvosokkal való konzultáció 
után ugy döntött, hogy

nagybeteg, egyetlen gyermekét Buda
pestre hozza, mert egy orvoshoz sincs 
annyi bizalma, mint Winternitz Ar- 

nold egyetemi tanárhoz,
a világhírű magyar sebész-orvosprofesszor
hoz.

A dúsgazdag dán mérnök háromeszten
dős Kennel!) nevű fiacskája hónapok óta 
súlyos beteg. A gyermeknek állandóan 
kinzó fejgörcsei vannak és a legkiválóbb 
shanghaii orvosok sem tudták határozottan 
megállapítani a baj okát. Miután a gyer
meknél fejlődési zavarok is mutatkoztak, 

egy daganatra gyanakodtak, 
majd megállapították, hogy daganat ugyan 
nincs a gyermek koponyájában, de más 
súlyos agybeli elváltozások észlelhetők. A 
shanghaii orvosok diagnózisa az volt, hogy 

rendkívül súlyos, komplikált ngyope- 
rációt kell végezni 

a kis Kcnncth Sandgrccn-cn. *"■  javul...
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Vasárnap este csendesen elhunyt 
a jubiláló Vigszinház-kávéház 
Tönkrement, lehúzták a redőnyt
— ma reggel lesz az árverés

A Berlini-téren, n főváros egyik legforgalma
sabb pontján ragyogott, mint a „kávéházak 
városának" egyik szép ékszere, a pompásan, 
modernül berendezett Vfr«inhdr-kávéház. 
Igen, csak ragyogott ez a nagvtradicióju, ele
gáns müvészkávéház, mert

a mai naptól kezdve nem ragyog többé.
A hosszú esztendők óta tartó gazdasági válság, 
amelynek sok budapesti kávéház lett áldoza
tává. kikezdte ezt n szolidan, kon/ervativan ve
zeteti kiváló üzemet is. A Vigszinház-kávéház 
néhány hónap óta agonizált már és vasárnap 
éjszaka kimúlt.

Eloltották a lámpákat, lehúzták a redőnyö
ket, a pincérek és a többi alkalmazott szomo
rúan hucsuztak a rokonszenves, népszerű gaz
dáktól: özvegv Rciner Mórnétól és fiától, 
Rciner Istvántól. Reinerné, akinek férje veze
tése alatt élte hőskorát a Vigszinház-kávéház, 
utolsó, szomorú pillantást vetett a gvönyörü és 
művészi ni berendezésre, amelv néhány esz 
lendövel ezelőtt újszerűvé, stílusos, nagyvárosi 
színné lelte a Vígszínház kávéházat.

Szomorúan búcsúzta a törzsvendégek 
nemcsak a tulajdonosoktól és a finom, előzé-

mit hozott apukat
Fogadják, ha megérkezt*  .. . 
Nvárt játékok etrandra, nyaralóba: 

MINERVA L?.Tl^.h.a»z

kény pincérektől, de a megszokott, kedves he
lyiségtől is, amelybe sokan közülük évtizedekig 
jártak ...

A törzsvendégek nagvrészc író, színész, mu
zsikus, a művészvilág jókedvű tagjai, akiknek 
.stammhelyük" volt a Vigszinház-kávéház. A 
bucsuzás bizony őket Is mcgkönnvczlctte ...

Ennek az elegáns es mégis hangulatos kávé
háznak halálát különösen szomorúvá teszi az 
a körülmény, hogy

a jubileumi esztendőben gördülnek le a 
hatalmas Üvegablakokra a vasredőnyök.

Pontosan negyven esztendővel ezelőtt alapítot
ták meg a Vigszínház-kávéhdzat, tehát ugyan
abban az évben, amikor megnyílt a Vígszínház 
A háboruelőtti Időkben együtt virágzott a 
nagyszerű clitszinházzal ez a kávéh.tz is. Elő
adás után idejártak a Vígszínház nagv sztár
jai. akik közül sok már elköltözöl! az élők so
rából.

Ez volt n törzskávéháza Varsányi Irén. 
Hegedűs Gyula, Tanay Frigyes, Haraszthy 
Hermln, Fenyvesy Emil. Szerémy Zoltán és 
a többi, azóta már elhunyt nagy művész 

társaságának
és idejárlak az irók, a Vígszínház háziszerzői 
is. Természetes, hogy a nagyközönség is idejött 
le vacsorázni a nagysikerű színházi esték után.

Húsz esztendővel ezelőtt, a háború alatt | 
négyszázezer aranykoronáért vásárolta meg az I 
akkor is kitünően menő kávéhám sógorától. I 
az alapítótól, Rciner Mór, akinek vezetése alatt I

ügyvéd, hogy valahova állásba helyezi és 
segit sorsán. Péntekre ígérte először a vá
laszt, de akkor hiába kereste irodájában, azt 
a választ kapta, hogy nincs odahaza, jöjjön 
szombaton délután négy órára, akkor majd 
fogadja az ügyvéd ur. Szombaton egész nap 
ott járkált a ház előtt és két óra tájban, 
amikor látta, hogy autó áll meg a ház elölt 
és csomagokat visznek ki rá, megkérdezte a 
sofförtöl, hogy ki utazik. Amikor

megtudta, hogy dr. Abonyl készül el
utazni és hosszabb Ideig nem jön visz- 

, sza, mert uászulra megy,
arra a meggyőződésre jutott, hogy öt állan
dóan hitegetik, de komolyan nem törődik 
az ügyvéd a sorsával.

közelében teljesített szolgálatot. Egyik éj
szaka egy soffőr elakadt autójával, mert 
nem volt benzinje. Nem volt pénz, nála és 

a benzin fejében használt revolverét 
adta oda neki.

Tar akkor még nem gondolta, hogy a ben
zinért kapott revolver milyen nagy szere
pet játszik majd később sorsában ...

Megindult czekulán a tanácskozás, hogy 
ki végezze el a nehéz, veszélyes műtétet. 
A helybeli orvosok közöli nincsen híres 
agyspecialisla és ezért elhatározták, hogy 
a beteg gyermeket Európába vagy Ameri
kába viszik. Szobakénül a bostoni Cushing 
professzor, majd a svéd Olivecrona profesz- 
szor neve, amikor

egy Shangliaiban élő kiváló magyar or
vos azt ajánlotta, hogy szállítsák a 
fiúcskát Budapestre Winternitz pro

fesszorhoz,
aki egyike a világ első agyspecialisláinak. 
A többi shanghaii, európai és kínai orvos 
is mind ismerte Winternitz Arnold tanár 
működését s egyhangúlag helyeselték n 
magyar orvos indítványát.

A szülők elfogadták n javaslatot és 
Sandgreen mérnök-igazgató kisfia a midt 
héten

édesanyjával Budapestre érkezeit, 
jelenleg a PorA-szanatóriumban fekszik a 
súlyos beteg gyermek. Winternitz Arnold 
professzor már többizben megvizsgálta és 
ugy döntött, hogy egyelőre nem operálja 
meg a fiúcskát, hanem úgynevezett „kon
zervatív kezelést" alkalmaz és

csak akkor végzi el a műtétet, ha ez 
nem vezet eredményre.

A kis Kenncth állapota egyelőre szépen

/O uOlCSÖDb 
mert az utazási márka
csekk 1937. szept. 30-ig 
telár nélkül kaphuto.

utazási
a~N)^'/O kedvezi

kon. az ottartózkodási idő korlátozása nélkül. 
Használja ki ezt a rendkívüli alkalmat, nyaral
jon Németországban, az ünnepi játékok ésklállí- 
ltok evében, ,.^..„1

DÜNseldorl-iian 1087. októberig.
Felvilágosítással és prospektussal készségesen szolgálnak 

az- összes Utazási irodák és a

m RE!CH3BfllHHZEnTRALE
\ f magyarországi vezérképviselete, Buda- 

pest, V., Nádor-utca 18

_ , _ kedvezmény 
a Németbirodalmi vasuta-

itjabb fénykorát élte a Vigszinház-kávéhág. 
Rciner halála után özvegye és fia vették ál a 
kávéház vezetéséi.

Az inflációt követő válság első esztendeiben, 
amikor az egész gazdasági életre váratlanul 
zúdult' nehéz idők olv sok régi patinás pesti 
kávéházat kényszerileltck arra, hogy bezárja 
kapuit, rí Vigszinhdz-kávéhá: tovább virágzott. 
Három évvel ezelőtt a tulajdonosok elhatároz
ták. hogy

a megváltozott Idők követelményeinek meg
felelően modern stílusban átéplttetlk az 

egész helyiséget.
Egy esztendeig tartott a munka, amellyel első
rangú építőművészek és iparművészek tervei 
szerint újjávarázsolták a kávéházat.

Amikor újra megnyílt a Vígszínház-kAvéhAt, 
valóságos látványosság volt. A főváros egyik 
legmodernebbül és legnagyobb lurussal beren
dezett üzemét a külföldiek is megcsodálták. A 
tulajdonosokat ekkor azonban nz átalakítási 
munkálatok folyományaképpen közel

",30.0113 pengő adósság 
terhelte. Számitásuk az volt, hogy a föllendü
lés évei következnek és néhány esztendő alatt 
ki tudják fizetni azt. amibe az. ujjáaiakilás ke
rült. Az átépített kávéház megnyitása után a*  
első esztendőben ugy látszott, hogy — helyes 
volt a számitásuk.

1035-ben minden fizetési kötelezettségük
nek elegei tudtak tenni n tulajdonosok, 

a kávéház kitűnően ment. A következő esz
tendőben azonban ismét éreztették hatásukat a 
nehéz viszonyok, Reinerék fizetési nehézségek 
közé kerültek kénytelenék voltak ailelezőik- 
lől moratóriumot kérni. Adósságuk első résziéi 
tét pontosan ki tudták fizetni, de a második 
részlet esedékessé válásakor már

tijubb súlyos nehézségek 
mutatkoztak. A gazdasági válság nem enyhült, 
a knvéház forgalma csökkeni, viszont nem 
csökkent a rezsi és nem csökkentek a közter
hek. az adók, az OTI-járulékok. A beszerzési 
árak pedig rohamosan emelkedtek. így történt, 
hogy Reinerék nem lud'ak eleget tenni a tör
lesztési terv szerint való kötelezettségüknek. 
Megindultak a perek, a végrehajtások, 

megkezdődött n nagynevű kávékig 
agóniája.

A ház tulajdonosa, llalschek János, az Eternit- 
cég vezérigazgatója, aki eddig előzékenyen 
várt követelésére, most már szintén lépéseket 
lett annak érdekében, hogy megkapja nz ősz. 
szeget, amellyel a kávéház tulajdonosa neki 
házber címén tartozik.

Néhány nappal ezelőtt minden megakadt, 
Reinerék nem tudtak fizetni. Még egy utolsó 
kisérlcl történi: megpróbáltak Idegen tőkét be
kapcsolni a vállalatba — ez sem sikerűit. A 
háztulajdonos felmondta a helyiséget, a hites 
lej.ök pedig erélyes lépéseket lettek, hogy meg
kapják pénzűket.

A katasztrófa feltartóztathatatlan volt.
Így történt, hogy a Berlini-téri fényes kávé

házban vasárnap este utoljára ragyogtak a 
lámpák.

Ma, hétfőn reggelre árverést tűzlek ki n 
Vigszinház-kávéház berendezési tárgyaim. 
Meg nem történt döntés arravonatkozólag, 

hogy ki veszi át a kávéházat, valószínű, hogy 
a negyvenéves népszerű lokál rövidesen újra 
fel fog támadni — egy uj tulajdonos keze 
alatt. Értesülésünk szerint

öten-liatun pályáznak
arra, hogy megszerezzék a helyiség bérlőiét 
és a kávéházi berendezést. A pályázók közt 
innunk az Érti fivérek, a siófoki kaszinó bér
lői, Mager. a Vígszínház kávéház jelenlegi fő
pincére és még több szakmabeli. A hozzáértők
nek meggyőződése, hogy n súlyos gazdaság) 
viszonyok ellenére is a Vigszinház-kávéháznak 

nemcsak múltja van, hanem jövője is.
És n vasárnapesti kávéházhezárás csak tetsz
halál. amely után feltámadás következik ...

SZEB SZIN8IEH MOK

Feláru utazási kedvezmény, teljes vízummentessé? 
Filléres áru Szabadtéri Vonatok.

a Dóm lőrén — julius 81.—augusztus 15
Jul. 31., nug. 8., 11 — Az ember tragédiája
nug. 1., 9., 12 — János vitéz
atig. 4., 5 — Fekete .Mária
aug. 7., 11., IS — Bizánc

Olöhslf a tribünön 1—6 — pengő, állóheli 50 fillér 
Jegyváltás: Ibtistnál, jegyirodákban, Trnnseenti 
néninél (V.. pon tivá ti. 7.) — Srcgcdl Szabadtéri 
JAléknk Központi Irodája. Szeged Eől\6s-u!ea 7 

Telít in: W-M
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Treff nz adu. Nyugat kör dámával Indul 
T zak-DÓ| nem ad ki Ülést. (Nagy szlemni.)

♦
Ha az előjelek nem csalnak, ugy a ma 

gyár brldgrsport történetében az Idei ver
senyszerűn lesz n legmozgalmasabb. Eddig 
még eohu nem fordult elő, hogy a csapa
tok már a nyár közepén szorgalmasan Ire- 
drozzunak és a vezetők máris a verseny- 
z/ezon ekikészítésén fáradozzanak. A sze- 
onnyitó verseny a Hétfői Napló

HXNDIKEP PÁROS VERSENYE
caz, melynek a tavalyi szezonban Is óriási 

sikere volt. A részletes feltételeket jövő szá
munkban közöljük, most csak annyit írunk, 
hogy a veracny október első hetében lesz 
és n résztvevő párok egyforma eséllyel star
tolnak.

♦
A nogy meleg érettet! hatását a brldqsben is. 

rA népsteril bécsi gombgyáros tizenkettőt bukott 
n kontrával, azaz kit kárában egyet Alóli. 
Kitel az el só helyre tűrt fel a rekordlel jesit- 
tnényekben. Az idei második helyet a közszere
tetnek Örvendő vállalati ügyvezető tartja, aki 
bár csak hatot bukott, de ezt legalább a re 
conlrával! Ilyenkor az ellenfelek mindig elme
sélik a bridgcannaleszck örök szép példáját, 
ami míg a gyönyörű piafond korszakban tör
tént; amikor a híres és legjobb magyar autó
versenyzők és a magát kitűnő pénz játékosnak 
tartó szerkesztő hét szantadnban tizenkettőt 
bukott a reconlrával, ront rázott nagy szlemmel 
és progresszív Írással. Ami együtt tizennyolc
ezer poén voltll

♦
A magyar élgárda egyik legjobbja, a Jó 

hrtdgezAk kedvence, n "oha „nem" reklamáló 
Alpiír Imre Siófokon nyaral. EhdazAia előtt 
kijelentene, hogy egész nyaralása alatt nem 
fog brldgeznl. Tényleg nem Is játszik Siófokon, 
mert napontn titokban autón Leltére megy ál, 
ahol egy magános villa terraa. ín brldgezik.

♦
Barátságos tréningmérkőzést játszott a 

71/1 A.C. élrelörő kitűnő csapata (Kótzián— 
Tóth, Ottlik—Szomjas, Poór—Teodorovils 
felállításában a M.A.C. jó együttese ellen 
(Dr. Péterg - lludovernlg, Szalag—Kovács— 
Halász'}. A találkozó a fiatal beacislúk győ
zelmével végződön.

♦
A Fészek öregek is csikók versenye nagy 

gibictáhor jelenlétében az öregek győzelmével 
végződött. Ezcreyyszáz poénnal verték meg u 
fiatalokat. A versenyt követő társasvacsora a 
vesztő jél terhire kora hajnalig tartott.

Meteor cslllárgyár
Üzleteiben vftsAroljon — ti üzlet 
Központ: l*o<lnitinlc*ky-u. 87.

— Sakkverseny a Scmmerlngen. Pécsből Je
lentik : Scmincringen, a Panhans-szállóban 
rendkívül nagyjelentőségű •nkkcseményra ké
szülnek. Augusztus 25-én világmesterl verseny 
lesz a következő nyolc sakkmester részvételé
vel Capablanca, Flne, l-'lohr, Keres, Petrov. 
llogosín, lleschcpsky. Eliskases. Ennek n sakk
versenynek a jelentőségét fokozza, hogy dt 
Mm Eume sakk világtuestcr késznek nyilatko
zott nrrn, hogy nemcsak vállalja a verseny 
legfőbb irányítását, hanem a verseny befejezése 
Után a győztessel kél pariit játszik.

HOVA UTAZHAT
V. KÜLONVONATUNKKAL
AUGUSZTUS
15-29.
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Kifosztotta tíz menyasszonyát
és eltűnt „báró 
Barnabás"

A kispesti kapitányság detoktlvjeí napok 
óta hajssolnak egy veszedelmes szélhámost, 
aki eddig

tíz nőt csapott be házassági ígérettel és 
mindegyiktől 2—3000 pengőt vett fel 

különböző elmeken.
Az elegánsan öltözködő 45—50 évesnek 

látszó őszhaju férfi szívesen adta ki magát 
bárónak vagy nyugdíjas magas^angu állami 
tisztviselőnek. A sorozatos házasságszédel- 
gési ügy áldozatai középkorú hölgyek:

elvált asszonyok, idős kisasszonyok, 
akik jósokáig vártak a megfelelő" par
tira, van köztük tanárnő, ‘ földbirtokos

nő, kereskedő özvegye és mások, 
természetesen valamennyien jómódúak.

A szélhámos ezelőtt pár héttel tűnt fel 
először Kispesten. Egy vasárnap este autón 
érkezett az Üllöl-uli divatos vendéglőhöz. 
Két barátjával szállt ki a kocsiból és jó 
hangosan, hogy a közelben mindenki hallja, 
adta ki a sofförnek az utasításokat:

— Egy órára jöjjön vissza, addig a raél- 
lóságos asszonyt vigye haza a barátnőjétől. 
Vigyázzon az utón nehogy karambolt csi
náljon,

Ámig a tanácskozás folyt, egymás után 
érkeztek a vendégek és

felfigyeltek a „méltóságot ur*  hangol 
utasításaira.

A cigány közelében foglalt helyet a három 
férfi és nagyon gavallérosan viselkedtek. 
Pezsgő került az asztalra és a „méltósdgos 
báró ur" barátságosan tekintgetett körül a 
vendéglőben, nagyon leereszkedő magatar
tást tanúsított. Mulatozás közben tekinteti 
megakadt egy közeli asztalon, ahol

négy idősebb hölgy Ült férfi partnerek 
nélkül. Valamennyink fülében értékei 

brllliáns függők csillogtak, 
karjaikon díszes ékkövekkel kirakott kar
kötő. ujjaikon gyémántkövei gyűrű. Az ék
szerek ugylátszik megnyerték a „báró ur" 
tetszését, mert mindent elkövetett, hogy 
megismerkedjen az ékwcrek tulajdonos 
nőivel. >

A gáláns „báró" hatalmas csokrokat

4

Agnoszhálták a

Szombat délután a Fiumei-utón az OTI 
székház mellett levő ötemeletes bérpalotá
ról az udvara vetette magát egy ismeretlen 
nő és holtan terült el a kövezeten. Holttes
tét, miután személyazonosságát nem lehe
tett megállapítani, beszállították a törvény
széki orvostani Intézetbe.

Vasárnap megjelent a főkapitánysá
gon Harglttay József, Izabelia-iitca 44. 
szám alatt lakó műszerész és bejelen
tette, hogy felesége szombaton eltávo-

Minich professzor szakértői 
véleménye miatt ujrafelvételt 

kérnek egy nagy polgári perben
Amint az előrelátható volt, Minich Károly 

és Németh Ödön egyetemi tanár, törvény
széki orvosszakértők ügyének

messzemenő következményei mutatkoz
nak.

Nemrég Pados Raynald szerzetes pap, akit 
annakidején Németh professzor elmebeteg
nek nyilvánított, lépéseket tett emiatt elvesz
tett polgári pere revideálása érdekében,

most pedig egy másik nagy polgári per

Szentkereszty
A Afratoa vandtelok 
pexagőző gavallérja

küldött névjegyére! aa asztalhoz.
Báró Szentkereszty Barnabás erdélyi 

földbirtokos vagyok •— mutatkozott be és 
rövid idő múlva már arról tartott előadást, 
hogy Báthory fejedelem családjának a le
származottja ás birtokán as erdélyi főurak 
állandó vendégek a vadászatokon. Később 
odahivatta a cigányt az asztalhoz ás sorra 
huzattá aa édes-bús magyar nótákat.

Amikor összeharátkozott a két társaság 
és kellemes hangulat lett úrrá, a „báró ur" 
elérzékenyedett és arról beszélt, hogy egy 
baja van csak életének: hiányát érzi az 
asszonynak.

Illene már nekem is megnősülni, 
nagyon üres igy az életem • hajtogatta. 

A négy hölgy közül egyszerre kettőnek 
kezdett hevesen udvarolni és a

Jó barátnők között már-már komoly 
féltékenység! jelenetek játszódtak le.
A vége az lett a dolognak — amint a 

rendőrségi Jelentésből kiderül , hogy az 
egyik hölgytől, aki nyugdíjas tanárnő, 8000, 
földbirtokos barátnőjétől pedig 2500 pengőt 
csalt ki „pillanatnyi anyagi zavarai" rende
zésére.

A „szerelmes báró*  azonban nem elége
dett meg két feleség-jelölttel, egyszerre több
nek is csapta a szelet. Jó fellépésével, almu- 
lékony behízelgő modorával mindenütt si
kert ért.

Pár nap óta azután nem mutatkozott a 
„báró ur" Kispesten. Eltűnése egybeesik 
azzal, hogy a rendőrség kezdett melegen ér
deklődni holléte és üzelmei felől.

A becsapott és kiforgatott nők egymás
nak adják a kilincset a kapitányságon.

Tegnap sikerült megszerezni a szélhámos 
fényképét. A „báró ur" ugyanis nem volt 
eléggé óvatos és egyik menyasszonyával a 
Népligetben lefényképeztette magát. Ezt a 
képet sokszorosították és megkapták a kis
pesti detektívek és rendőrök.

Valószínűleg a „báró ur" már a múltban 
is szerepelhetett hasonló ügyekben és lehet
séges, hogy Budapestről rándulhatott ki a 
kispesti kalandokra.

Fiumei úti 
öngyilkos nőt 

zott otthonról és még nem tért vissza.
Elmondotta, hogy miután feleségének su
lyos idegbaja volt, attól tart, hogy öngyil
kosságot követett el.

A műszerészt kivitték a honctani inté
zetbe, ahol megmutatták neki az ismeretlen 
női holttestet.

Hargittay a halottban felismerte fele
ségét.

A műszerész felismerése alapján megol
dódott a szörnyű öngyilkosság rejtélye.

ben kér ujrafelvételt
a felperes, akinek keresetét azért utasította 
el a bíróság, mert Minich Károly beszámít
hatnak jelentett ki szakértői véleményében 
egy, más kiváló orvosok által elmebetegnek 
tartott urinőt. Az ujrafelvételi kérelem in
doka az, hogy — a felperes szorint —

Minich professzor orvosazakértől véle
ményei revízióra szorulnak.

A világháború alatt hunyt el Budapesten 
dr. Fazekas Dániel, jótékonyságáról ismert, 
gazdag budapesti orvos. Dr. Fazekas Her- 
mlna-uti tizenkétszobás villáját özvegyére 
hagyta, azzal a záradékkal, hogy ha felesége 
nem intézkedik másként,

az asszony halála után legyen a villa a 
világháborús özvegyeké és árváké.

Évekkel a háhoru befejezése után özv. dr. 
Fazekas Dánielné, akin időközben elmegyen- 
geség Jelei mutatkoztak, a 260.000 pengő ér
tékű villát eladta feltűnően alacsony ősz
szegért dt". Ilorti-Schön Gyula orvosnak. 
Amikor az eladási szerződést aláírták,

M asszony állítólag alkoholmámorban 
volt

Dr. Fazekaxnét rokonai elmebetegség miatt 
gondnokság alá helyeztették. Gondnoka, egy 
középiskola! tanár most már igazgató

pert Indított a villára vonatkozó adás
vételi sasrsódás érvénytelenítésére, 

azzal az Indokolással, hogy a nő, amikor 
aláírta a szerződést, beszámíthatatlan álla
potban volt és egyébként is elmebeteg

Moravcslk Ernő, az azóta elhunyt, kiváló 

ideggyógyász-professzor, valamint még hat 
híres orvos: Hajós Lajos, Oláh Gusztáv, Né*  
meth Ödön, Fischer Ignác, Bakody Aurél 4a 
Fablnyl Rudolf orvosi bizonyítványával Iga
zolták, hogy *

az özvegy elmebetegség miatt kezelés 
alatt álL

A törvényszék helyt adott a keresetnek éa 
érvénytelenítette a Hermlna-utt villára v&> 
natkozó adásvételi szerződést.

Dr. Horti-Schőn fellebbezett 4a a tábla, 
majd jogerősen a Kúria Is elutasította a ke
resetet és

érvényesnek mondta ki a Mérséklést, 
mert a bíróságok által kirendelt orvosszak*  
értő, dr. Minich Károly egyetemi tanár szak*  
véleménye szerint özv. Fazekas Dánielné —* 
beszámítható.

Dr. Fazekasné rokonai most ujrafelvételt 
Minich professzor tévedett.

amikor beszámíthatónak deklarálta dr. Faze
kas Dániel özvegyét és annak a hét — rész
ben már elhalt professzornak volt igaza, 
akik mint magánorvosok

elmebetegnek és beszámilhatatlannak 
tartották az uriasszonyt.

Természetesen az egész Jogászvilág, de a 
nagyközönség is rendkívüli érdeklődéssel 
várja, mi lesz a döntés az ujrafelvételi ké
rés ügyében, amit a napokban nyújtanak ba 
dr. Fazekasné hozzátartozói.
kérnek az ügyben. Ismét kérik a szerződés 
érvénytelenítését. Arra hivatkoznak, hogy

A Hétfői Napló
uj keresztrejtvényversenye 
Érdekes, mulatságos, 
tanulságos, újszerűi 

Főnyeremény
200 pengő készpénz

500 rendkívül értékes díj!
Diákok, akiknek kötelező olvasmányok 

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

Itt a Hétfői Napló «j sejt, 
vényversenye,

amely segít gondjaitokon. Minden kereszt
rejtvényben megkapjátok egy-egy híres mü 
dióhéj-tartalmát, egy mondatban. Rövid, 
humoros és mégis jellemző ez a dióhéj! 
Azonkívül minden rejtvényben ott van a 
mű eime 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 mnlt- 
betl (Julius 5-ikl) számunkban kezdtük 
meg,

kilenc hétig tart, x 
minden héten egy keresztrejtvény Jelenik 
meg. Mind a kilenc rejtvény megfejtése 
egyszerre küldendő be, az utolsó rejt
vény megfejtése után, legkésőbb szept. 
9-lg. 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

• darab tetszésszerinti 
számból kivett „Dióhéj

szelvény tM.
(Lásd a második oldalon!) Céltalan a Dió
héj-pályázatokat hetenkint beküldeni, mer*  
azok a pályázatban ugy 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 IJ: 200 pengő késs- 
pén zben!

Második díj: egy kililnő gramofon, le
mezekkel.

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

űO doboz Stühracr-csukoiádé,
50 most- ás s^aháajegy.



1WH Julim H. hétfői napló_________________ *
Badoglio tábornagy

Gibraltárba érkezett
- leienii vasárnap London >

London, Julius 26.
A Centrat-News megerősítésre azoruló 

glbraltári jelentése szerint, Badogilo tábor
nagy egy olasz gőzösön Gibraltárba érkezett 
volna.

Angol kérdőív
Pária, julius 25.

Az angol kormány egyszer s minden
korra véget akar vetni a különböző értel
mezések politikájának s ezért határozott 
és nyílt állásfoglalásra szólítja fel a spa
nyolországi bencmavatkozás politikájában 
érdekelt hatalmakat.

Az angol kormány kérdőívet állított 
össze, amelyet eljuttat valamennyi ér

dekelt hatalomhoz.
Az angol kormány pontosan körülhatá

rolt kérdéseket szövegezett meg az angol 
közvetítő javaslatra vonatkozóan s a kér
dések annyira precízek, hogy azokra vagy’ 
igennel vagy nemmel lehet csak válaszolni.

Corbin londoni francia nagykövet, aki 
a kérdőívvel Parisba érkezett, felkereste 
Delbos külügyminisztert és utasításokat 
kért a külügyminisztertől. A nagykövet 
előreláthatóan hétfőn már Londonban 
lesz és

közli as angol kormánnyal a francia 
kormány álláspontját.

'A benemavatkozási bizottság hétfőn vagy 
Kedden öl Össze, hogy végleges döntését

Veszélyben Debrecen 
legnagyobb épülete
Kilakoltatták az Alföldi Takarék

laköltpalotájának
Debrecen, julius 25.

(A H. N. tud. telefon jelentése.) Debrecen 
legnagyobb épületéről vasárnap a város mű
szaki ügyosztálya megállapította,! hogy

életveszélyes a benttartózkodás és nyom
ban megkezdték a lakók kiköltöztetését

A hatalmas épület a debreceni Alföldi Taka
rékpénztár négyemeletes palotája, amelyet 
évekkel ezelőtt az Aranybikával szemben épí
tettek fel s három utcára néz a soklakásos, 
hatalmas bérpalota homlokzata.

A házfelügyelő vasárnap reggel a pincében 
észrevette, hogy az

épületet tartó egyik beton pillér meg
repedt.

Meghalt Pál Gergelyné
a lillafüredi dráma áldozata

Miskolc, julius 25.
(A Hétfői Napló tudósítóidnak telefon

jelentése.) A múlt vasárnap, .Pál Gergely 
Józsefné földbirtokosnő kirándulásra in
dult társaságával. Lillafüred közelében az 
asszonyt eszméletlenül találták meg, fejé
ben revolvergolyó volt.

Pál Gergely Józsefnét a miskolci kórház
ba szállították, de kihallgatni nem lehetett, 
mert eszméletlenül feküdt. A nyomozás rö
videsen megállapította, hogy Murck József, 
» szenlléleki menedékház alkalmazottja 
vadászat közben rálött az asszonyra.

A miskolci törvényszék vizsgálóbírója

Elkészült a vádirat:
Húsz vádlottja van a veszprémi 

menhelypanamának 
Uiabb feltűnő letartóztatások

Veszprém, julius 25.
(Kiküldött tudósítónktól.) A veszprémi állami 

gyermekmenhelynél slkövelett nagyarányú sik
kasztás ügyében a vizsgálatot vasárnapra telje
sen befejezték. A nyomozás alapján Jankovicli 
Ferenc számvevőségi főtanácsos-gondnokot, Tort 
János ellenőrt, Kiss Sándor dijnokot, Veszprémi 
Erzsébet, Dancingcr Aranka és vitéz Kárpáthy 
Sandarné menhelyi alkalmazottakat valamint 
Ghéffjf János villanyszerelő vállalkozót

letartóztatták.
Veszprémi Erzsébetet és vitéz Kárpáthy Sán- 

aornét akik a letartóztatás ellen felfolua- 
znodással éltek, a győri tábla szabadlábra ne- 
•Vette. At eljárás azonban tovább foluik ellenük.

A letartóztatott éa szabadlábra helyezeti gya- 
*u»ltoltakon kívül

®*t  ÜBenháPWB vaaapréml karwkeM éa 

meghozza. Az angol kérdőívet a spanyol
országi benemavatkozási politikában köz
vetlenül érdekelt kilenc hatalom nemhiva
talos formában már megkapta, úgyhogy a 
válaszadásra ezek a kormányok felkészül
hettek.

Bombázták Barcelonát
Sevilla, julius 25.

Nagy nemzeti győzelmet jelenteit be a 
vasárnapra virradó éjszaka Queipo de 
I.lano tábornok a sevillai rádióállomás ut
ján. A tábornok közölte, hogy Salamancá- 
ból hivatalos jelentés érkezett a nemzeti 
csapatok újabb nagy győzelméről, amelyet 
a madridkörüli frontszakaszon az El Esco- 
rialtól délre fekvő arcvonalon értei el, A 
tábornok bejelentette, hogy

Bruncte városa elesett
és sikerült teljesen elvágni azt az éket, 
amelyet a köztársasági csapatok julius 6-án 
megindult offenzivájuk során áttörésükkel 
alkottak.

Barcelona, Julius 25.
Vasárnap hajnali három óra tájban 

negyvenöt gépből álló nemzeti repülőraj 
érkezett a város fölé és

több bombát dobott le.
A légelhárltó ágyuk tüzelése távozásra 
kényszeritette a repülőgépeket,

m—r

Nyomban értesítette a városi mérnököket, 
akik kiszálllak a helyszínre, megvizsgálták a 
megrepedt betonoszlopot és kijelentették, 
hogy

■ bérpalota minden . pillanatban összedől
het s nem vállalnak felelősséget a házért.
A lakók nyomban elkezdték a kiköltözkö

dést, bár a hái falain fent semmiféle repedést 
vagy más elváltozást nem észleltek. Vasárnap 
estére már mindössze csak négy lakásban vol
tak benn a bútorok. A takarékpénztár igazga
tósága nyomban érintkezésbe lépett az építési 
szakértőkkel, akik megállapították, hogy 
250.000 pengő költséggel el lehetne végezni a 
Ad- biztosítását szolgáld munkálatokat. Az 
újjáépítése viszont égj millió pengőbe kerülne.

vasárnap értesítést kapott, hogy
Pál Gergely Józsefné súlyos sebeibe 

belehalt.
A vizsgálóbíró nyomban beidézte ’Murek 

Józsefet, aki azt vallotta, hogy az asszonyt 
régebben ismerte s amikor az egyik szikla
csúcson megpillantotta, tréfából ráfogta 
fegyverét. A fegyver megmagyarázhatatlan 
módon elsült a kezében s a golyó a szeren
csétlen asszony fejébe fúródott.

Murek Józsefet kihallgatása után 
letartóztatták, de a nyomozás folyik 

a rejtélyes katasztrófa felderítésére.

Iparos ellen Indítottak eljárást.
Most készült el a veszprémi ügyészség hatal

mas vádirata, amely nem kevesebb, mint
busz vádlott

ellen emelt csalás is sikkasztás büntette és 
bünrészességc címén vádat.

A vádirat megállapítja, hogy Jankovicli, Tort 
és Kiss évek óta

fondorlatos terv szerint mintegy 6® ezer 
pengővel károsították iucg a veszprémi 

állami gyermckmenhelyt.
Tervüket ugy hajtották végre, hogy a vád n,“ 
helyezeti menhelyi alkalmazottak és C.héczy 
János közreműködésével az ugyancsak vád alá 
helyezett kereskedőknek illetve azok alkalma- 
zatlainak havonta rendszeresen

„neveltetési költségeket*

k

Ezea szelvény ellenében a megjelölt 
oaelvény-bevAlté cégek mér egy zacskó 

HÍRŐS vásárlásénál ingjen fi inak 
8*37  auguezlua 3-lo 

egy minta-zacskó HÍRŐS kajszinbaraek- 
cnkotkát.

i -T-, Kivágandó I ......

utaltak ki. A pénzküldeményeket azonban 
Ghéczg János, Jankovlch Ferenc gondnok levél
beli utasítása alapján összegyűjtötte és vissza
vitte a feladóknak, akik a visszakapott pénzt 
még e nyári szünetben túlnyomórészt

a saját céljaikra használták fel, vagy meg- 
nem engedett bcruházáMikra fordították.

Amióta az ügyészség vádirata elkészült, egy
másután történnek a legmeglepőbb események. 
A vádirat nyomán ugyanis pótkihallgatások 
váltak szükségessé, Ezeket a kihallgatásokat 
már a vizsgálóbíró folytatta le, ami elsősorban 
az. időközben szabadlábra helyezett vitéz Kár
páthy Sándornál, Kálmán István nyomdalulaj-

Két golyóval fékezett meg 
a rendőr Győrben 
egy garázda péket
Győr, julius 25.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonje- 
leütése.) Vasárnapra virradó éjszaka hapgos 
kiabálás, verekedés és revolverlövések zaja 
verte fel Győr utcáinak csendjét.

Csomay Kálmán péksegéd iliumlnált ál
lapotban kocsijával felhajtott a járdára és 
ostorával sorba beverte az ablakokat és ki
rakatokat. Lovait mind vadabb rohanásra 
ösztökélte és

egymásután gátolta el a rémülten me

Budapesti táncosnő
tragikus halála Ciprus-szigetén

Egy fiatal magyar táncosnő tragikus ha
láláról érkezett hír a Magyar Artista Egye
sülethez:

Vámos Klári 18 éves táncosnő hosszba 
szenvedés után tüdűbajban elhunyt 
Cyprua szigetén Niccossia városában.

A fiatal, szép táncosnő a múlt esztendő
ben nagy sikerrel tette le az artistavizsgáf 
és pár hónapon keresztül szép sikert aratott 
mint excentrikus táncosnő a budapesti mu
latóhelyeken. Később egy impreszárió több 
fiatal táncosnőt szerződtetett Cyprus szige
tére, ahol Niccossia városában egv Hegyi 
János nevű magyar ember varietét léte
sített.

A mulatóhely műsorát főleg magyar 
számokból állította össze 

és ott szerepelt hónapokon keresztül, mint 
a mulatóhely sztárja, Vámos Klári.

A fiatal leány szervezete 
nem bírta az ottani klímát, 

a sok éjszakázás, a cigaretta, az ital még 
csak jobban hozzájárultak ahhoz, hogy 
gyönge szervezetét tönkretegyék. Pár hétig 

lázas betegen is szerepelt a fiatal tán
cosnő, meri Jól tudta, hogy csak addig 

van gázsi, amíg fellép a mulatóban, 
a beteg artistanő sorsával külföldön nem 
igen törődnek.

Egyik éjszaka azután ájulton esett össze 
a kis pesti táncosnő a clprusszlgeti mulató 
parkettjén. Magas láz leple meg, orvost 
hívlak, aki megállapította, hogv súlyos 
tüdőbeteg a leány, azonnal kórházi ápo
lásra van szüksége. A kinnélő magyar kol
légák és kolléganők állandó látogatói vul-

PÁRISBAN
olvaMa az egyodllll masyar lapot, moly 
remek cikkein éa riportjain kívül közli a 

világkiállítás Ullaa hivatalos 
programját, a

PÁRISI IIIRI.AP-ot
Szerkeszti. NICK BAUMAN 

Kapható nz összes ujaágelárusitókná1 
(pályaudvarokon Is) ón a kiállítás területén’ 

Megjelenik minden kedden.

Eredeti magyar
üdítő cukorka

'Stizéő3
KalszlnttaracK-cukorKa — 
frissítő, zamatos, egészséges!

ÁufuFitu. J lg a Hirtts SMlvínyckrt n kOvctkeiA régek váltják be:
Csillag Erzsi cukorksOzlrt, Kórnly-könit 4. 
Ferencvárosi cukorkaház. Mester-utca 27. 
Fischer cukorknOzlet. Népszínház-utca 31. 
Oktogon Csokoiidi'ház, Taiíz-körut 18 
Royal csokolddíház. Erzséhct-köriit 35. 
Séminél ciikorknüzlet, Berlini-tér 3.
Székely cuknrkaüzlet. Kirá|y-u. 57, és Nsgymeró-s. jé 
Schinitz rukorkaöz'it, Akácfa-utca 8.
Schön cukorkaihlet, Népszinház-utca 47.

donost és Ring István vaskereskedőt hallgatta ki.
A kihallgatások szenzációs eredménnyel vég

ződlek.
A vizsgálóbíró elrendelte Kálmán István és 

Ring István letartóztatását.
A letartóztatás annál meglepőbb, miután 

Kálmán István dúsgazdag könyvkereskedő és 
nyomdatulajdonos; Veszprémben és a Balaton 
körül nagy birtokai vannak, ő maga tagja a 
város törvényhatóságának és a megye közéleté
ben is előkelő szerepet játszott.

A letartórtatási végzés szerint Kálmán és 
Ring nagyobb összegeket vettek át azokból az 
összegekből amelyeket Jankoviehék az eltartási 
alapból fizettek ki.

nekülő járókelőket.
A hangos kiabálásokra rendőrök siettek elő 
és megállították a kocsit, Csomay azonban 
bokszért ragadott és a rendőrökre vetette 
magát. Végül Simán József rendörfelügyelö- 
helyettes revolvert rántott ég

két lövést adott le Oomayra. A golyók 
a péksegéd karjába és tüdejébe ftiród-

tak.
Súlyos állapotban vitték kórházba, 

lak, vigasztalták és valahányszor haza Írtak 
levelet a leány szüleinek,

mindig letagadták a valóságot, nt 
írták, hogy leányuk jobban van I 

és nemsokára egészségesen tér haza.
Vámos Klári helyeit azután most, hetek 

múlva érkezett meg a szomorú hirt közlő 
sürgöny, amely a budapesti születésű tán
cosnő haláláról számol be.

A mulató Igazgatósága és az artisták 
adták össze a pénzt a temetésre.

Az ottani temetőben hántolták el a sze
rencsétlen Vámos Klárit. Távol a szülői 
háztól, idegen földben alussza örök álmát.

T\>>í •• re reDuhonffo örült 
a miskolci 
vonaton

Miskolc, julius 25.
(’A Hétfői Napló tudósítójának telefon*  

jelentése.) Izgalmas, véres események tör
téntek vasárnap a hidasnémeti-miskolci 
személy vonaton: a robogó vonalból kiabá
lás, jajveszékelés, üvegcsörömpölés hal
latszott.

Mialatt a vonat Miskolc felé robogott, 
az egyik harmadosztályú fülkében egy férfi 
felugrott az ülésről, utilúrsail agyba-főhe 
verte, aztán a poggvászlartóból kapott elő 
csomagot s az egyik utas felé hajította, 
majd

kést rántott és kézzel a kezében hada
kozott, amíg az ulusok le nem fogták.
A véres, izgalmas dulakodásnak két sebe

sült jc volt: két utas, aki a dühöngő, késsel 
hadonászó férfit lefogta.

A miskolci pályaudvaron kiderült, hogy 
Mattyasovszky Imre és 43 éves egerszegi 
cipész a dühöngő ember. Megállapították, 
hogy Mattyasovszky a vonaton

hirtelen megőrült
és dflhöngenl kezdett. A szerencsétlen éra 
bért a pályaudvarról a rendőrségre vitték 
s Innen az elmegyógyintézetbe jiálhtvlMk
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Kánikulai inspekció
a mozi- és szinházfronton

Minden külön érte- 
altét helyeit: n szín
házak és mozik nem 
panaszkodhatnak Bu
dapest közönségére. .4 
publikum a strandok, 
uszodák, kiránduló- 
helyek minden csábí
tásával és a kánikulá

val dacolva, nem hagyja cserben a nyári 
színházi produkciókat, a nyitvatarló mo
ziknak sincs okuk kesergésre. A színházi 
krónikás azonban a szenzációkat inkább a 
csukott igazgatói irodák ajtói mögött ke
resi, ahol

érnek, forrnak a tervek
az őszi szezonra, amely már itt van a kü
szöbön.

A Művész Színház kitűnő fiatal 
magyar iró darabjával foglalkozik. A s z- 
I á n y i Károly Amerikai k o m é d i a 
című vigjálékáról folynak a megbeszélések. 
A M agyar Színház a többi közölt na
gyon érdekes darabot iktat a műsorába, 
t tinrehozza tíz E m b e r e k a j é g t d b I á n 
cimü cseh színjátékot. Föld Aurél N agg
ná r a d o n van, a kolozsvári magyar szín
társulat vendégszcrcplö tagjai közül keres 
színészeket Budapest számára, az er
délyi irók ciklusa után lehet, hogy az idén 
erdélyi színészek ciklusa következik.

Es mialatt budapesti színigazgató Nagy
váradon keres „budapesti” szí
nészt, Budapesten viszont „1 o n- 
d o n i” színésznő után kutatnak. A K i- 
r á I y Színházban annakidején színre- 
került már egy operett, amelynek a zené
jét Adorján András irta, a London
ban élő kiváló fiatal magyar muzsikus. 
Az őszi londoni színházi szezon nagy ese
ménye a C a r I o B o c o cimü romantikus 
nagyoperett lesz, amelynek a zeneszerzője 
Adorján András. Ez a darab egy álló 
esztendeig futott már Amerikában, a 
S h ii b e r t-lröszt színházaiban. Most 
Londonban készülnek kihozni. A lon
doni színház igaazgatója megkérte Ador
ján Andrási, jöjjön Budapestre és telj
hatalommal

keressen magyar primadonnát 
az operett számára Adorján András 
vasárnap megjött Budapestre és már 
nagyítóval keresi a magyar primadonnát. 
Szigorú kikötés: királynői termel 
és p e r f e k l angolság!

Szombaton este

egy kitűnő fiatal magyar 
művésznőt

tapsolt az állatkerti hangversenyek publi
kuma: M a r ó t h y-S z á nt ó Erzsébet
adott klasszikus estét, a zenekart Komor 
Vilmos vezényelte.

.1 vígjáték-, színmű- és operett-front ese
ményein kívül az Opera tájékán is érde
kes esemény van. B o h d a n e c z kg Ala
dár, az ismert kitűnő rendőrtiszt-iró ope
rál irt. Cím: .4 z utolsó táltos, Áb
rányi Emil lesz a zeneszerzője. Szent 

I s t v d n király, Imre herceg és G e 11 é r t 
püspök is szerepel az operában, amelyet 
a témája és a muzsikája egyformán arra 
predesztinál, hogy egyik legszebb művész
eseménye legyen az eucharisztikus Szent- 
é v ne k. B o li d a n c c z k y—Á b r d n y i 
dalműve a zenei körök értesülése szerint a 
Szénién alkalmából

szinrekerül az Operaházban
és állandó ünnepi müsordarabnak Ígérkezik.

Miközben pedig igy 
folyik a készülődés, 
kél érdekes színházi 
pörröl is beszélnek. 
.4 Művész Szí n- 
h á z szerzői jogbilor- 
lás miatt pört folytat 
Erdélyi Mihály, a

S á r g a pi t y k é s 
k ö z l e g é n y szerzője, a sokoldalú igaz
gató :cncs:cr:ö-szövegirö-rende:ő ellen. A 
M ü v é s z Szi n h d : annakidején R ö k k 
Marikával a főszerepben bemutatta az 
E g y l e d n y. a k i m i n d e n k i é cimü 
B e n a I z k u zenés játékai. A darabot ké
sőbb levették <i műsorról és akkoriban E r- 
d é I ti i Mihály átvitte a maga színházaiba. 
A M 0 vész Színház azzal érvel, hogy 
Paul G o r d o n berlini kiadótól kétévi idő
tartamra megszerezte a darab előadási jo
gát es csak azért szakította félbe az elő- 

ftriisiauizsoa a Girhuszmn 
a nagy elfkuul m ti sor

túlin*  SO-An. p ón t n k r n eltelt Arakor

adássorozatot, mert R ö k k Marika fontos 
filmszerződése miatt lemondott, Erdélyi 
Mihálynak tehát nem állt jogában előadni 
a darabot, — mondja a Művész Szín
ház. Érdél y i viszont azzal érvel, hogy 
gz ő színházának egészen más a közönsége, 
mint a Művész Színházé, tehát, ha 
Bárdos ismét játszani akarja a darabot, 
ő nem vonta el tőle a publikumot. Hangoz
tatja, hogy joga voil előadni a darabot, 
amelyet szerinte különben sem R ö k k Ma
rika filmszcrződése miatt vettek le a mű
sorról, hanem azért, mert deficites volt az 
előadássorozat. Végeredményben arra kérte 
a bíróságot, kötelezze a Művész Szín
házat, hogy

mutassa be könyveit
amelyből majd, szerinte, kiderül az állító
lagos deficit. A bíróság rövidesen dönt 
majd ebben az ügyben

.4 másik pör alighanem, békésen és 
rövidesen elintéződik, itt még csak válasz
tott bíróság kérésérő1 van szó. X Fővá
rosi Cirkusz nagy attrakciója, Char- 
lie B i v c l s „Eine Brücke / . . .“ című 
jelenetét csléről-estére lelkesen tapsolja a 
közönség. Ez a nagy siker buzdította fel 
ugylátszik Keleti Lászlót, a kacagtató 
kémikust, hogy a „Körözött L i p- 
t li ó i” cimü nyári attrakcióban „E i n c 
L ü c k c” címmel

parodizálja a nagy Charliet 
mire a cirkusz most választott bíróságtól 
akarja kérni, hogy tiltsák el Keletit a 
paródiától.

X színházak megnyitása ebben a pilla
natban még nyílt kérdés. Minden igazgató 
a maga szakállára dönt. Csak egy biztos: 
Szent István hetében cgypár színház meg
nyitja kapuját. Az is bizonyos, hogy az 
idei szezon

megint „uj" színházat talál 
majd Budapesten. A Moyal Or
feum sok hányattatást megért helyiségé
nek bérletéről megtörtént az első döntés: 
nem lesz mozi a Bogaiból, az épület
tulajdonos Nemzeti Bo y al R t. szín
ház céljára adja bérbe. Két ajánlat érke
zett a R oy al bérletére, az egyik ajánla
tot egy budapesti színpadi kiadó tette, a 
másikat közösen nyújtotta be ugyancsak 
egy kiadó egy volt színig a z g a- 
tóval együttesen. A színpadi kiadói 
és a volt igazgató ajánlatát fogadják el a 
jelek szerint és opcrcltszinház lesz a 
R o y a l b ó l.

A kánikulai Inspekciót most átszalad a 
mozifrontra, nézzük csak: mi van

a filmek körül
A filmszakma szakbemutatő-sorozatra ké

szül. Hétfőtől kezdve 
öt napon át mutatják 
be az Urániában 
az U F A idei első öt 
nagy filmjét, a nagy
ágyúkat. A bernit- 
tatásra kerülő öt da
rab közül kettő ma- 
gyár. Édes a bon-

szu az egyik, V a s z a r y János irta ős 
rendezte, zenéjét H aj d u Imre szerzetté, 
a másik pedig A s z l á n y i Károly II é I 
pofon cimü milliós világfilmje, Az uj 
élet felé cimü nagy filmben az U f a uj 
sztárját, Zarah Leanndert látjuk, Lyda 
Boa róva pedig a Kém vagy! cimü 
nagyszabású kalandosfilmben brillíroz. 
Hans Albers-sel és Hansi K n o t e c k- 
kel a főszerepekben a Sherlock H o l- 
mes cimü nagy filmet kapjuk.

S z e n d y Károly polgármester kezde
ményezésére a budapesti filmszínházak 

magyar filmekkel
akarják megünnepelni Szent István 
hetét. A R o y a l-fröszt vezérkara alapos 
rostálás után a Hotel Kikelet cimü 
filmnél kötött ki. A páratlan áldozatkész
séggel előállított reprezentatív magyar fil
men T ö k é s Anna, T u ra y Ida, K o m á r 
Júlia, Ballá Imre, P á g e r, Kabos és 
Urán szerepelnek.

Vasárnapra virradóra utolsó nagy ro
hamra indult a Hunnia műtermében a 
Heltai-film szereplő- és rendezőgárdája: 
hajnalig tartó munkával elkészültek az 
utolsó felvételek is. A műtermet kedden 
már a 8:1 a szerelem jardra gár
dája veszi át. Első napon

két futballsztár
■ kerül a felvevőmasina elé: Sárosi 

Gyurka és Sindelar. a Budapesten
I tartózkodó híres osztrák centercsatár, akiit 

szerepet kaptak a filmben, I

Izgalmas hajnali botrány 
a Városligetben
Két embert kifosztott, megtámadta 
a rendőrt egy ligeti útonálló

Vasárnapra virradó éjszaka ijedt ember 
rohant a Dembinszky-ulca és Aréna-ut 
sarkán szolgálatot teljesítő Daróczy József 
rendőrhöz:

•— A Városligetben két férfi megtáma- - 
dott, Ictepert a földre, agyba-főbe vert, 
elrabolta pénzemet és összes okmá

nyaimat.
A rendőr revolverét kezében tartva, a tá

madás színhelyére sietett. Útközben a liget 
másik irányából segitségkiáltást hallott. 
Odarohant és itt is

egy összevert, tépett ruhájú embert 
talált,

aki ugyancsak arról panaszkodott, hogy két 
férfi megtámadta és kirabolta. Most már 
hárman siettek a Városliget bokrai közé, 
ahol a rendőr észrevette, hogy két ember 
futva menekül.

— Állj, vagy lövök! — kiáltotta a 
rendőr, mire az egyik a földre vetette ma
gát, a másik pedig beugrott a bokrok közé 
és eltűnt.

A földön fekvő férfit a rendőr elfogta.
Az elfogott ember: Schreiner Géza 28 

éves gyári munkás 
tagadta a rablótámadást és azt mondotta, 
hogy csak azért feküdt a földre, mert meg
ijedt a rendőr kiáltozásától. A rendőr 
Schrelnert a Thököly-uti őrszobára akarta 
előállítani. Velük ment a rablótámadás két 
szereplője: Sommer-Nyáry Gyula színész

Zivatar, északon 
hőcsökkenés

A Meteorológiai In
tézet jelenti vasárnap 
délben: Hazánk nyu
gati és északi vidékein 
éjjel és délelőtt vonult 
át kisebb zivatar.

A Balaton vizének 
hőfoka vasárnap reg
gel Keszthelyen, Bog

láron és Balatonfüreden 25, Kenésén és Sió
fokon 23 fok volt. A Duna vizének hőmér
séklete Budapesten 21 fok. Budapesten va
sárnap délben a hőmérséklet 28 Celzlusfok, 
a tengerszintre átszámított légnyomás 757 
mm., mérsékelten emelkedő irányzatú.

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

Felliőátvonulások és több helyen — főleg 
délután — zivatar. A hőmérséklet az északi 
megyékben csökken, délen alig változik.

— FABINYI PÉNZÜGYMINISZTER 
FINNORSZÁGBAN. Fablnyl Tihamér pénz
ügyminiszter, aki szabadságának egy részét 
Finnországban tölti, Háry András varsói 
magyar követ társaságában Helsinkibe ér
kezett. A magyar vendégek magánjellegű 
udvariassági látogatásokat tettek a finn 
kormány Helsinkiben időző tagjainál, majd 
résztvettek a finn miniszterelnök által tisz
teletükre adott villásreggelin. Délután a 
miniszterelnök társaságában megtekintet
ték a finn fővárosnak és környékének ne
vezetességeit. Este Viipurán át folytatták 
finnországi körutazásukat.

— Szecsfidy Imre az Igazságügyi Megfigyelő 
Intézet igazgatója. Az igazságügyminiszter vitéz 
dr. Szecsődy Imre igazságügyi országos megfi- 
eyelö- és clmegyógvitó-intézetl főorvost nz 
Igazságügyi Országom Megfigyelő és Elmegyó- 
gyi'.ó Intézet igazgatójává ncvezto ki.

— Rozgonyinát 3 fénykép 8 P. Kálvin-tér 5.
— Budnpesti utazásra Is kiterjesztették a 

szegedi szabadtéri játékok utazási kedvezmé
nyét Julius 26-án éjszaka lép éleibe a szegedi 
szabadtéri játékok alkalmából engedélyezett fél- 
■irú utazási kedvezmény n külföldiek részére. 
Ugyancsak hétfőn lép éleibe a rendkívüli vi- 
zummenlesség is. A Máv elrendelte, hogy a kül
földi látogatók kedvezményes igazolványa egy 
ízben Szegedről Budapeslro és vissza is érvé
nyes legyen.

— A nyár eseménye-. Hírős, az eredeti magvar 
üdítő cukorka. Kitűnő, zamatos izénél fogva lett 
népszerű a Hírős barackcukorka, mely egészsé
ges és a fogakat nem rontja Gyermekek és fel
nőttek között híre van a Hírősnek. 

Páger, Turay, Kabos filmje, Vadnay sziizséje
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és Schnürmacher Gyula pécsi lakos. 
A Thököly-ut felé haladtak már, amikor.

Schreiner,
kiszakította magát a rendőr kezel kö

zül és dulakodni kezdett.
Éppen arra jött Nádas Ferenc asztalos és 
az ő segítségével erősen összeszijjazta a 
rendőr Schreiner kezeit, igy kisérte tovább, 

Amikor a menet, amelyet nagy tömeg ki- 
sért, az egyik Thököly-uti kocsma elé ér« 
kezett, Schreiner elkiáltotta magát:

— Segitsetck emberekl Ártatlanul össze
vertek!

A kiáltozásra többen kirohantak a kocs
mából,

nekitámadtak a rendőrnek és kiszaba
dították Schrelnert.

Ebben a pillanatban érkezett a kocsma elé 
Budaváty János rendörtiszthelyettes és Gai 
lombos Pál rendőrőrmester, akik kerék
páros járőrszolgálatukat végezték. A há
rom rendőrnek sikerült csak Schrelnert 
újra ártalmatlanná tenni.

A főkapitányságon kiderítették, hogy • < 
Schreiner már négyizben volt büntetve 

különböző bűncselekményekért.
Kihallgatása során tagadta, hogy ő lett 
volna a rablótámadó, bár ugy a színész, 
mint Schnürmacher felismerték. Rablás és 
hatósági közeg elleni erőszak büntette ci
mén vasárnap letartóztatták a hajnali bot
rány szereplőit.

— A haditengerészeti emlékmű terve. X 
Horthy Miklós-hid budai hídfőjénél épül 
fel a haditengerészeti emlékmű. Ez az em
lékmű a hídfő északi oldalán lesz és a 
fiumei húsz méter magas világítótornyot 
fogják nz emlékmű tervezői: Szentgyörgyi 
szobrász és Miskolczi építész lemásolni. A 
világítótorony este piros, fehér, zöld szín
ben fogja reflektorozni a Dunát. A vilá
gítótorony tövében épül fel a tulajdonkép
peni emlékmű és szimbolikus szobor, ame
lyen a megszemélyesített Hungária buzdít 
egy tengerészt. Az emlékmű belül egy szen
télyből fog állni, amely kegyeletei esemé
nyek színhelye lesz.

Csillaghegy
fehérleples rémét 
tébolydába vitték

Vasárnap kényszerzubbonyba bujtatott 
dühöngő elmebeteget hoztak a főkapitány
ságra s innen n Lipótmezöre vitték. Elsik 
István szentendrei gazda került a téboly
dába.

Elsik hónapokon keresztül Csillaghegy, 
Szentendre és a pilisi hegyvidék községeit 
rémületben tartotta.

Éjfél felé fehér leplet öltött magára, 
beverte a házak ablakait, megtámadta 

a magányosan haladó nőket.
A fehérleples rémet végül is elfogták és 
tébolydába vitték. Innen azonban megszö
kött s most Hűvösvölgyben, egy sziklabar
langban clrejtőzvo találtak Elsikre, aki mi
kor elfogták, dühöngeni kezdett, úgyhogy 
kényszerzubbonyt húztak rá s igy hozták 
be a rendőrségre. A rendőrorvos megvizs
gálta és intézkedett, hogy

azonnal vigyék vissza a lipótmezei 
elmegyógyintézetbe.

Elsiket ezekután beszállitoták a téboly*  
dába.

Ziloolegyel, SS SCHUJflRTZ,
— Olcsóbbak a németországi utazások. Mi*  

után a felár törlése által márkacsekk- 
vásárlásná! a 20 százalék felárat mától 
kezdve már nem számítják fel, igy a németor
szági utazások jelentősen olcsóbbodtak. Ez al
kalmat nyújt nz utazást kedvelőknek a? ezévi 
kiállítások és ünnepi játékok megtekintésére 
és különösen hívja önt a némelbirodalmi ..Al
kotó Nép1’ kiállítás Düsseldorfbon. Felvilágosí
tással és képes tájékoztatóval készségesen szol*  
gólnak nz összes utnzási irodák és a Relchs*  
bahnzentrale magyarországi vezérképviselete, 
Budapest, V. Nádor-utca 18.



flndapfrt. 1M7 Julim M HÉTFŐI NAPLÓ.

CSEHSZLOVÁKIA
— flyógytürdök, 

magaslati gyógyhelyek — 

„ClFI" 
utján nyújt felvilágosítást!

Vízum, utazás, szálloda, valutalgénylés! 
„ClFI“ csehszlovák hivatalos 
fürdő- és Idegenforgalmi Információs
Iroda, V., József-tér 8. Tel.: 384-258 
és 183-520

— Károly klrály-emlékUnnepély Tihany
ban. Nagyboldogasszony napján, augusz
tus 15-én, vasárnap országos ünnepélyt ren
dez Tihanyban a IV. Károly király tihanyi 
országos emlékbizottság. Ár. ünnepélyes 
szentmisét Rótt Nándor veszprémi püspök 
mondja.

— Szerelmi gyilkosság Ácson. A komá- 
rommegyei Ács községből a csendőrség le
tartóztatta és vasárnap délben a győri 
ügyészség fogházába kisérte Udvardy Sán
dor 40 éves gazdálkodót, aki vasvillával 
agyonverte Asbóth Mihályné 32 éves váló
félben lévő asszonyt. Asbóth Mihályné egy 
ideig szívesen fogadta Udvardy Sándor ud
varlását, majd később elhidegült tőle és ez 
lelt oka a gyilkosságnak. Udvardy Sándor 
elmenekült és öngyilkosságot akart elkö
vetni. A csendőrök akkor fogták el, mikor 
egy fára fel akarta akasztani magát.

— Éjszakai autógázolás a VácI-uton Va
sárnapra virradóra a Váczi-ut és a Hun- 
gdr/a-körut sarkán a BO. 622. számú autó 
elütötte Izmány Jenő 33 éves sütősegédet. 
A mentők agyrázkódással és súlyos zuzó- 
dásokkal a /íóZcus-kórházba szállították. A 
rendőrség vizsgálatot indított.

— Díszhangverseny a gyöngyösi Szent 
Bertalan főtemplomban. Az 1332-ben épí
tett gyöngyösi Szent Bertalan főtemplom
ban szeptember 5-én, vasárnap délután 
Médek Anna, az Operaház tagja, dr. Kou- 
dela Géza pápai kamarás, Zsámboky Mik
lós gordonkaművész és Páczay János or- 
gonamüvész közreműködésével templomi 
díszhangversenyt tartanak.

i— Postások gyűlése. A Magyar Keresztény 
Postások Gazdasági Egyesülete vasárnap köz
gyűlést tartott, amelyen dr. Schopeflin Lajós 
postafőigazgatót elnökké, dr. Havas Ferenc 
postafőigazgatót alelnökké és Szentpétery Ist
ván postafőtisztet ügyvezető elnökké választot
ták.

1— Megalakult a debreceni földbérlők szö
vetsége. A debreceni vármegyeházán vasár
nap megalakult a debreceni földbérlők szö
vetsége. Debrecen városának 4500 földbér
lője külön egyesületet alakított, amelynek 
elnöke Szekeres Endre nyugalmazott gazda
sági akadémiai tanár lett, alclnök pedig dr. 
Halász László gazdasági akadémiai tanár.

— Hirtelen halál a Teréz-köruton- Breza Jó
zsef 47 évqs háziszolga vasárnap a Teréz-kör
uton rosszul lett, összeseit és meghalt. Holttes
tét a törvényszéki orvostani intézetbe szállí
tották

— Titokzatos halál egy kispesti pincében. 
Kispesten a Szent Imre herceg-ut 168. 
számú ház pincéjében eszméletlenül talál
ták Dévény-Dvoicska Vilmos üvegesmestert, 
akié valamikor a ház is volt. Értesítették 
a mentőket, de már nem akadt dolguk: 
Dévényt-Dvotcska meghalt. A halálesetet 
gyanúsnak találták. A rendőri nyomozás 
megindult annak megállapítására, hogy ön
gyilkosság vagy esetleg bűntény történt.

— A városok kongresszusa Mohácson. 
A Magyar Városok Országos Szövetsége 
augusztus 23-án, Mohácson a városházán 
választmányi ülést, majd rendkívüli köz
gyűlést tart. Szendy Károly Budapest pol
gármestere mond elnöki megnyitóbeszédet.

— Felvétel a debreceni egyetemre. A debre
ceni m. kir. Tisza Islván-Tudomárycgyetcmrc 
a rendes beiratkozás szeptember 1—tő ig tart. 
Dékáni engedéllyel beiratkozni szeptember 16— 
20-ig, rectori engedéllyel szeptember 21—30-fg 
lehet. A felvételi kérvényeket augusztus 1 és 31 
közt kell benyújtani.

— Középiskolát Végzettek Egyéves Kereske
delmi Szaktanfolyamán a pólbeiratásokat na
ponként d. e. 11-től 12-ig tartják. Felvilágosítást 
31 tájékoztató nyújt, amely Budapest, VIII.. 
Vas-utca 11. alatti kapusnál kapható.

— Autóbuszkatasslrófat 6 holott, 24 sebesüli. 
Parisból Jelentik: Abbéville közelében az or- 
száguton vasárnap borzalmas autobuszkatasz- 
Irófa történt, amelynek következtében hal em
ber vesztette életét. Egy francia éj egy angol 
rendszámú autóbusz összeütközött egymással, 
áz angol nutobuszon turisták voltak. A fran
cia kocsi üres volt. Az összetilköés borzalmas 
következményekkel járt. Az angol autóbusz 
három útnsa szörnyethalt és harminc többe- 
kevésbé súlyos természetű sérüléseket szenve
dett. A súlyos sebesültek közül három kórház- 
baswllitás közben belehalt sérülésébe, úgyhogy 
n halottak száma halra emelksdet. A halálos 
áldozatok közölt három nő van. továbbá egy 
férfi és két gyermek.

A Diana sóskor szesz n forró nyárban 
Olyan, mint hús oázis a Szaharában.

Gyilkos robbanás 
eSY Győr melletti mattomban

Győr, julius 25.
(A Hétfői Napló tudósitójának telefon

jelentése.) Borzalmas, halálos szerencsét
lenség történt vasárnap délben Vése köz
ségben. A déli órákban

Irtózatos robbanás
reszketette meg a levegőt. A község lakói 
rémülten rohantak a robbanás Iránya felé 
és megdöbbenve látták, hogy Szűcs József 
mümnlmát sűrű füstfelhő borítja. Mikor 
eloszlott a füst, látszott, hogy

a malomépülct falai csonkán merednek

Kiéleződött
a japán-kinai feszültség

Shangbal, Julius 26.
Az utolsó huszonnégy órában
ismét súlyosan kiéleződött a japán-kinai- 

feszUltaég.
A feszültségben átmenetileg bekövetkezett eny
hülés után, most különböző Incidensek követ
keztében a helyzet még zűrzavarosabb lett. Há
rom súlyosabb természetű incidens teszi a hely
zetet súlyossá. Az első esetben

japán katonák elhurcolásáról
van szó, a második esetben

egy amerikai alattvaló súlyos bántalmazá
sáról

és a harmadik esetben pedig
ujabh orosz-japán határvülongásróL

Ai első incidens Sanghai nemzetközi negye
dében történt, ahol eddig még isméi ctlen kinat 
férfiak elhurcoltak egy japán matrózt.

Tlenclnben történt a második Incidens, 
amelynek áldozatai amerikai állampolgárok. 
A japán rendőrség letartóztatott három ame
rikai állampolgárt, akik a kikötő közelében 
sétáltak,

-H l

— REJTÉLYES MÓDON ELTŰNT EGY 
JÓMÓDÚ NAGYMAROSI KERESKEDŐ. 
Bergmann Mihály jómódú nagymarosi ve
gyeskereskedő kedden azzal távozott el ha
zulról, hogy motorkerékpárján Budapestre 
megy bevásárolni és este hazatér. Berg-. 
marni, aki gyakran fordult meg a főváros
ban, nem érkezett vissza. Kedd óta nyoma- 
veszett a kereskedőnek. Bergmann családja 
a környékbeli csendőrségekhez és kórhá
zakhoz fordult, mindenütt kutatlak az el
tűnt kereskedő után, de nem találtak rá. 
Hozzátartozói azt hiszik, hogy valami rej
télyes baleset vagy bűntény áldozata lett az 
eltűrd kereskedő. Vasárnap a főkapitány
ság radiogrammot adott ki, amelyben az 
ország összes rendőrhatóságainak hírül 
adta a rejtélyes eltűnését és közölte Berg
mann Miksa pontos személyleirását.

—- GyUmölcscsomagoló tanfolyam. Az Észak- 
pestvármegyei-Bndapesti Gyümölcs- és Szőlőter
melők Egyesülete augusztus 4, 5, 6 és 7-én gyü
mölcsösön™ goló tanfoiyamot rendez. Jelentke
zés és mindennemű felvilágosítás: Budapest, IV 
Gerlóczy-u. 11. Jelentkezési határidő julius 31

— Éjszakai utonállás Rákospalotán. 
Eszméletlen, vérző emberre bukkantak a 
járókelők vasárnap reggel Rákospalotán, 
a Tompa-utca 162. számú ház előtt. Felis
merték benne a ház egyik lakóját, Rácz 
József ácsmestert. Eszméletre térítették s 
ekkor elmondotta, hogy utonállók támad
ták meg, leütötték és elrabolták pénztárcá
ját. A gróf A’fíro/yí-kórházba szállították.

— Hadirokkantadót kérnek a debreceni 
hadirokkantat és özvegyek. A debreceni 
hadirokkantuk és hadiözvegyek vasárnap 
beadványt nyújtottak be Debrecen város 
polgármesteréhez s ebben arra kérték a vá
rost, hogy a jövőben az ínséges hadirok
kantoknak nyújtson segítséget, még pedig 
ugy, hogy minden debreceni polgárra ves
senek ki 12 fillér évi adót, amely havi 
14.400 pengőt tenne ki s a város a tizenöt 
százalékos vigalmi adóból két százalékról 
mondjon le a hadirokkantuk és hadiözve
gyek javára. Végül azt Is kérték, hogy a vá 
ros bérházai közül egyet engedjen át az 
ínséges hadirokkantaknak. A kérelem meg
adása felől a város legközelebbi közgyű
lése fog dönteni s előreláthatólag teljesitik 
hadirokkantak kérését.

— Minden családfőnek legfőbb vágya, hogy 
a kellemes, nyugodt otthont biztosítsa hozzá
tartozói részére. Olvasóinknak akarunk hasz
nálni, mikor felhívjuk figyelmüket, hogy örök 
lakás vásárlása előtt okvetlenül keressék jel a 
Pozsonyi ul 35. alatt lévő társasházat (Légrády 
Károly-ulca sarok), ahol a legnagyobb kom
forttal felépített egy-, kellő-, húromszoba-hallos 
öröklakások jutányos árban, kedvező fizetési 
feltételekkel kaphatók.

Cionoz öltsön Takarít

ai ég felé: a tetőzetet tObbazáa méterre 
dobta el a robbanás ereje.

Mentőket és tűzoltókat hívtak, akik a 
gépteremben teljesen szétroncsoltan,

halva találták Csák István 26 éves 
gépészt.

A szivógázmotor, amely eddig még Isme
retlen okból robbant fel, a szerencsétlen 
ember végtagjait is dnrabokra szaggatta. 
A robbanás okát eddig még nem sikerült 
megállapítani, a kár rendkívül nagy,

Attól tartanak, hogy ennek az Incidensnek 
még

diplomáciai folytatása
lesz. Az újabb Japán-orosz határvfllongások 
szintén hozzájárultak ahhoz, hogy a helyzet 
súlyosabbá váljon.

Japán katonai körökből szerzett értesülés 
szerint kínai részről egyáltalán nem mutatkoz
nak olyan jelek, mintha végre akarnák hajtani 
a hat nappal ezelőtt létrejött japán-kínai meg
állapodásban foglalt csapatvisszavonásokat. Pe- 
king körül

a kínai csapatok még tovább ta régi állá
saikban vannak. Aa utolsó haszonnégy 
órában Tlenrln kikötőjébe Ismét több ja

pán csapatszállító hajó futott be.
Ezek a hajók csak részben hoztak katonákat 
s inkább hadianyagokat raktak ki a hajókról 
és pedig rendkívül óvatos elővigyázatossági 
intézkedések végrehajtása után.

Ugy hírlik, hogy az egyik japán szállítmá
nyozási cég értesítést kapott a japán katonai 
hatóságoktól, tegye meg a szükséges előkészü
leteket ahhoz, hogy a legközelebbi napokban 
összesen százezer tonna hadianyag kirakását 
Tiencinben végrehajthassa.

— Bandholtz tábornok' özvegye amerikai 
művészekkel bejárta a Sárközt, Vasárnap 
Bandholtz amerikai tábornok özvegye és uz 
amerikai képzőművészeti iskola Magyaror
szágon tartózkodó növendékei Batthyány 
Gyula gróf kalauzolása mellett bejárták a 
sárközi községeket. Délután Decs községben 
végignéztek egy sárközi lakodalmat. Több 
vázlatrajzot, sőt egy kis filmet is készítet
tek.

— Hitler kondoleált a jugoszláv kor
mánynak. Hitler kancellár vasárnap a bel
grádi német követ utján részvétét fejezte 
ki a jugoszláv kormánynak Barnabás 
pátriárka halála alkalmából. Barnabás 
pátriárka hosszas betegség után pár nap
pal ezelőtt halt meg, éppen akkor, amikor 
a konkordátum javaslatot megszavazták. A 
jugoszláv kormány tegnapi minisztertaná
csán elhatározta, hogy a pátriárkát a nem
zet halottjának tekinti és államköltségen te- 
metteti el.

— A belga király hazautazott Brüsszelbe.
III. Lipót belga király, aki legutóbb Páris- 
ban tartózkodott, vasárnapra virradó éj
szaka kűlönvonaton visszatért Brüsszelbe.

— Vlzrebocsátották az olasz flotta uj 
büszkeségét! ■ Vlttorio Venetát. Triesztben 
vasárnap délelőtt bocsátották vízre nagy 
ünnepélyességgel az olasz uralkodópár, a 
királyi hercegek és nagyszámú közönség 
jelenlétében a Vittorio Veneto uj olasz cir
kálót. Ez az első olasz hadihajó, amelyet a 
háború befejezése óta építettek. Az uj cir
káló űrtartalma 35.000 tonna, hossza 230 
méter.

— Megőrült és felvágta ereit egy bank
tisztviselő. Szenes Mihály orosházi bank
tisztviselő rokonainak meglátogatására 
CsabacsOdre utazott. Párnapos ottartózko- 
dás után az elmebaj tünetei mutatkoztak 
rajta, majd amikor magáramaradt, berct- 
vával átvágta balkezén az ereit. Súlyos vér
veszteséggel kórházba szállították, de már 
nem lehetett segíteni rajta és sérülésébe 
belehalt.

— öngyilkosok. Stanga Imréné takarító
nő, a Visegrádi-utca 115. szánni házban lévő 
lakásán higkövet Ivott. A Rókus-kórházba 
szállították. — Kassai István cipészsegéd nz 
Erzsébet hídról a Dunába ugrott. A mentő
őrs kimentette. Anyagi baja miatt indult a 
halálba.

— Hősök emléke. A volt 0-es lovastüzér- 
ezred hősi emlékműve ez év őszén kerül fel
avatásra Komáromban. Az előkészítő bizottság 
kéri a tiszti és legénységi állományba tartozó
kat, szíveskedjenek címüket Dornlngcr Hugó 
ezredesnek (1, Döbrenlei-utca 26) megadni, hogy 
az ünnepségre annakidején meghívót küld 
hessen.

Ausztriai utazásához

SCHILLINGET
a M. N. B. eng. alapján

öaii aiati átutalunk
80°/o visszautazásl kedvezménnyel 

í kombinált

MENETJEGYÉT 
meeaznao Műk 

Szálloda rendeléséi le- 
boiWM
Prospektusokkal, kimerítő tájé
koztatással, utvonalösszeállítással 

í készséggel szolgál;

♦

OSZTRÁK
FORGALMI 
IRODA

az osztrák kereskedelmi 
és közlekedési minisz
térium kirendclsége j
Budapest, VI. kcrM 
Andrassy út 28. sz.

Szörnyű 
autókat asztróia!

Bécs, julius 25
(A Hétfői Napló tudósítójának tele főnje*  

leütése.) Borzalmas autókatasztrófa történt 
vasárnap Ausztriában. Mltlelthal község ha
tárában a Glar patak felhőszakadás követ*  
keztében hirtelen megáradt. A patak fölött 
elvezető régi fahidon robogott keresztül a 
Stcyr autógyár egyik főlisztviselője, Sras*  
slnger mérnök, nagy túrakocsijával, amely
ben rajta kívül még felesége, anyósa és só
gornője ültek. Abban a pillanatban, mikor 
az nntó a hid közepére ért, a felhőszakadás 
következtében megáradt patak

a hid pillérét elsodorta, a gerendák el
törtek és a túraautó utasaival együtt • 

megáradt patakba zuhant.
A szerencsétlenséget csak negyedóra múlva 
vették észre: addigra már

a vadul rohanó patak as autót utasai
val együtt elsodorta.

A szerencsétlenül járt autósok holttestét 
hat kilométerrel lejebb 

vetette ki a viz.

fflftTTE^E CímZjÖtálláSSal
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— Gyilkosság bosszuból A Gyöngyös 
melletti Karácsond községben Pál Lajos 
szabómestert elbocsátott alkalmazottja, Ko
vács Istán, bosszúból megleste és leszúrta. 
Pál belehalt sérüléseibe, a gyilkos szabó
segéd megszökött.

— Gyújtogató villámcsapás. Felsőireg köz
ségben a vasárnapra virradó éjszaka borzalmas 
vihar pusztított. Egy villámcsapás felgyújtotta 
Bádog József földbirtokos gazdaságát. A lán
gok a lakóházról a gazdasági épületekre is át
terjedtek és több ház porriégetf.

— Halálos motorkatasztrófa Pécsett Va
sárnap délben Szőke Imre pécsi várost 
tisztviselő ii meredek Tctye-utcán motor
biciklijén lefelé haladt. Motorhiba követ
keztében a gép mind nagyobb sebességgel 
kzcdelt gurulni s végül nekirohant egy vil
lanyoszlopnak. Szőke Imre hatalmas Ívben 
zuhant az úttestre. Koponyaalap! törést 
szenvedett és a délutáni órákban a kórház
ban meghalt.

— Rejtélyes szatir garázdálkodik Mezőesá*  
tón. A mezőcsáti csendőrségre egymásután ér
keznek a feljelentések, melyek rejtélyes szatir 
garázdálkodásáról számolnak be. Egy ismeret
len férfi estefelé megtámadni a magánoson 
haladó nőket, erőszakoskodik velük, kövekkel 
dobálja őket. A csendőrség széleskörű nyomo
zást indítóit a rejtélyes szatir kézrekeritésére.

— Baján a Dunába fulladt egy budapesti 
tisztviselő. Eckert Dezső huszonnégyévcs 
budapesti magántisztviselő, nki rokonainál 
nyaralt Baján, vasárnap délután n Dunán 
csónakázott. A régi torkolatnál azt hitte, 
hogy sekély a viz és kiugrott a csónakból. 
A nvolc-tizim'leres mélységben azonnal el
merült és hiába siettek .segítségére a kör
nyékben ezerszámra fürdőző és csónakázó 
emberek, a fiatalember holttestét sem talál
ták inog eddig. Eckert Dezső budapesti 
hozzátartozóit táviratilag értesítették a sze- 
rcncsélcnségről.

— Mielőtt útnak Indul szerezze be: Töltőtoll, 
zsebirón. Levélpapír, n’i írószer szükségletét: 
Minerva Pupirúruházban, Kossuth Lajos u. 20.



Példátlan személyi hajszák, sugalmazott 
támadások, súlyos kártérítési perek 

felkavarták a futball pihenőjét és ezzel 
leplezni akarják a sportpolitika balfogásait

Viharos nyara van a futballnak, pedig pihe
nőre sohsem volt nagyobb szüksége mint éppen 
most. Szenzációt kellő leleplezések és hatás
vadászó álszenzációk kavarták fel a belső bé
két pontosan akkor, amikor a futballparlamenl 
„viharsarka" békét kötött a kormánypárttal: 
• BLASz az MLSz-szel. A futball politikájának 
egyik

leggyászosabb
fegyverténye volt ez. a békekötés. Az árát 
ugyanis az ország húsz legjobb egyesülete fi
zette meg: elütötték őket attól, hogy szervesen 
Illeszkedhessenek a legjobbak küzdelmébe. Elha
lasztották a B-liga felállítását, holott a belügy
miniszter döntése ezt előírta. Ebben a pillanat
ban az a pikáns helyzet, hogy a BLASz-szal,

Zsarnóezayékkal szemben még a belügy
miniszter aem tudta megvédeni a futballt.

Kibékültek az MLSz gyengj kezii elnökségével 
és újabb alelnöki pozíciókat foglalnak cl, ugyan
akkor pedig a B-liga terveit félreteszik.

len, mert hiszen köztudomású, hogy akik vala
mit is számítanak a futballban — szakértelem 
M érdemek alapján —, azok ebben a táborban 
vannak. Szinte természetes, hogy a B-liga el
ejtésével egyidőben

vad személyi hajsza és kíméletlen támadás 
indult meg n profik ellen.

Kapóra jött a Szeged FC Svédországban tú
rázó csapatának ma még teljesen ismeretlen 
hátterű kalamitása az északi sportállam ténye
zőivel.

megtérítést kötötték ki. Ez azután a végén több 
lett mint a 10 százalék!

Egy szót sem szólnak azokról az esetekről,

Kiábrándító alku a belűgy. 
miniszteri döntés ellen

Ezt n furcsa és kiábrándító alkut csak szo
morúsággal szemlélheti nz önzetlen sport
emberek tábora. S legfeljebb nz a vigasz, hogy 

as érdekelt húsz egyesület megtámndja 
az MLSz döntését,

felébbé*  a belügyminiszterhez és Igyekszik be
bizonyítani, hogy milyen játék folyik, ebben az 
esetben éppen a legfelső hatóság határozatával. 
Nagy kérdés azonban, hogy ez a felebbezés az 
MLSz cn keresztül mikor kerül a belügy
minisztériumba.

Pergőtűz Szeged csapata 
ellen

A B-liga felállításának lelkes propagálói 
részt a profik közül kerültek ki. Ez nem

nagy- 
vélet-

Féktelen dühvei
estek neki a csahosok, letartóztatásról, rendőri 
üldözésről és egyéb fantasztikus eseményekről 
tudósítottak anélkül, hogy alaposan megvizs
gálták volna az esetet. Minded egy szubjektív 
levélíró jelentése alapján tették, akinek a szere
pét az északi túrában még csak ezután fogjuk 
kellő megvilágításban látni.

A botránytkavaró szenzációkból semmi sem 
igaz-

Szeged csapatát Markovit! Szilárd szegedi vá
rosatya vezette északra. Markovit! dúsgazdag 
üzletember, aki már eddig is súlyos tízezreket 
költött a Szeged FC-re minden anyagi ellen
szolgáltatás nélkül, pusztán azért, mert — ez a 
passziója. Még a lehetősége is kizárt annak, 
hogy Markovits vezetése alatt anyagi okokból 
differenciák, letartóztatást kikényszerítő botrá
nyok fordultak volna elő.

A vizsgálat majd tisztázza az esetet, a Szeged 
FC azonban már ezt megelőzően

bűnvádi feljelentést tesz és súlyos kártérí
tési pert Imiit

a hirterjesztők ellen.
A tendeciózus támadásban a Szeged FC ügye 

csak az egyik láncszemet képviselte. Ahogy a 
modern háborúkban a csapatmozdulatok elfe
désére mesterséges ködfelhőket fejlesztenek, 
ugy a futbalipolitikában is

mérgező gázfelhőket árasztanak nyomban, 
mihelyt kényelmetlen esetekről kell a figyel

met elterelni.
Ez a titkos rugója azoknak a sugalmazott 
hireknek is, amelyek most a profik hátán ve
rik el a port.

Az OTT és az MLSz a nyári kacsák 
hatása alatt

Rendkívül kényes helyzetbe került az. OTT 
és nz MLSZ is n Szeged FC ügyében. Az. a cá
folattal! hír járta ugyanis, hogy az OTT kíván
ságára az MLSz a Svédországban túrázó Sze
ged FC-t táviratilag eltiltotta a további mérkő
zésektől s azonnal hazarendelte. Mindehhez, a 
jogalapot néhány felettien újságcikk, de sem
miféle más pozitívum nem szolgáltatta.

Sem az OTT, sem az MUSz nem győző

amelyek méltán kelthetnek feltűnést:
amatőr sportvezérek dús javadalmazásban 
részesülnek, két—háromszáz pengős „tlsz- 

IclctdljaV*  élveznek — havonként.
Nem beszélnek az OTT könyörtelen bánásmód
járól a futballal saeinbcn. Nem harcolnak a 
sport megadóztatásának bizarr ténye ellen. 
Mindez,ekkel nem tőrödnek, mert fontosabb a 
botránykavarás és az a álsZenzációk tálalása 
— tendeciávaí, alap nélkül.

A személyeskedés a fontos és nem a sport. 
Nemcsoda, ha ilyen körülmények között 

egyre lejjebb csúszik a futball és a vezetősége 
is éppen csak olyan, mint amilyet — meg
érdemel.

Horváth Zoltán.

Svájc kilép jövőre a KK-ból
A sorozatos KK-botrányok összeomlással 

fenyegetik ezt a nagyszerű intézményt, ami
nek most újabb fázisát jelenti a svájci 
csapatok állásfoglalása. Kiderült, hogy a 
Grashoppcrs már az idén sem akart részt- 
venni a KK-ban és csak a svájci szövetség 
erős nyomására tért el eredeti szándékától. 
Ugyanakkor azonban elhatározták, hogy

jővőre már semmiesetre sem indulnak 
a tornában.

A Grashoppcrs véleményéhez csatlakoz
nak a többiek is, mert az a nézetük, hogy 
a jelenleg fennálló erőviszonyok között a 
svájci csapatoknak nincs esélyük a „na-

dött meg a hírek valódiságáról, ellenben 
mintegy prejudlkálva, n hazarendeléssel 
szinte megbélyegezte Szeged neves esa- 

palát
Az. ügynek ebben a vonatkozásaiban is ki

hatásai lesznek,*  mert nem kétséges, hogy a 
kellő gondosságot a hírek ellenőrzése terén 
mindkét sportfórum elmulasztotta. Még csak 
jóhiszeműséggel sem védekezhetnek.

Összetévesztik a bérházat a házbérrel

-J

gyok“-kal: az osztrák-magyar, csehszlovák 
és olasz csapatokkal szemben. Csak feles
legesen fárasztják a játékosaikat — mond
ják a svájci csapatok.

Nem vitás, hogy ezt az elhatározást az 
elkeseredés szülte és távoláll a sportszerű
ségtől. Az alacsonyabb játéknivóju csapa
toknak csak hasznuk lehet abból, ha nagy- 
stilusu, jólképzett egyesületekkel játsza
nak és játékosaikat nem vonják ki egy-egy 
ilyen nagy nemzetközi csata nevelő hatása 
alól. Viszont azt is igaz, hogy szakad;, liá
nul vesztesként távozni a sportporondról, 
nemcsak unalmas, de kellemetlen is,

K-

A jugoszláv futballisták fizetési pótlékkal 
a tenger mellett nyaralnak

sincs 
áll ez

A magyar ligacsapatoknak ezúttal 
komoly nyári pihenőjük, különösen 
az éllovasokra, okik három hétnél több pi
henőt nem adhattak a ■játékosaiknak. Ez
zel szemben a jugoszláv sportélet már fel
ismerte a nyári pihenő fontosságát és

a ligaegyesületek játékosait kivétel 
nélkül mind a tenger mellé küldték le 

nyaralni.

Az egyesületek fizetési pótlékot folyósí
tottak a nyári vakáció tartamára s igy a 
jugoszláv futballislaanyag nem gyötrődik a 
nyári túrák és KK-harcok erösorvasztó 
küzdelmeiben, hanem pihenten várja az 
őszi fordulót. Nem lesz nagy csoda, ha ez 
a válogatott mérkőzések alkalmával is 
meglátszik majd a jugoszláv játékos
anyagon.

>1 r

Véresre tapostak két futót
az atlétabajnokságon

Nem titok — a Hétfői Napló először és talán 
egyedül ismertette —. hogy a futball anyagi 
helyzete katasztrofális. Ezer és egy apróbb- 
nagyobb jel figyelmeztette erre azokat, nkik az 
orruknál távolabbi horizontig ellátnak. Soro
zatos cikkeink nyomán most végre felfedezték 
ezt mások is és riadót fújnak, ugyanakkor pedig 

a vádlottak pndjára Hitetik u magyar él
csapatok tisztviselőit.

Ok lennének az okai unnak, hogy a futball 
anyagi csőd szélén áll!?

Egy szól sem szólnak arról, hogy
a testnevelési adó százezrekkel csapolta le 

az élcsapatok vérét
fe hogy ugyanakkor nz ndóterhektől megrok
kant profi futball elképesztő összegekkel nz 
amatőrök kevtelését is pénzeli. Ellenben valót
lanul arról beszélnek, hogy a proficsapatok 
tisztviselői tcleszivlák magukat, vámszedői a 
■portnak és

bérházat
építenek a sport szipolyozúsából.

Személy szerint Herczog Edvlnt nevezték meg 
mmt „bérház tulajdonost". Herczog, aki ismert 
nlnkja n magyar sportéletnek és rengeteg kül
földi összeköttetése van. készséggel állt rendel
kezésére. az cselek túlnyomó részében barát
ságból u szövetségek és egyesületeknek. Egy
maga több hasznot hajtott a magyar futball- 
nak. mint két generáció amalőr-sportvezér. 
Megkérdeztük a „kiszcrkcsztctt" Herczog Ed- 
yínt, mit szói a vádakhoz.

— Ha támadás éri az embert — mondotta — 
meg kell nézni, hogy honnan jön a támadás és 
mi a: oka. Ezt a két elvet figyelembevéve az a 
válaszom, hogy a nekem tulajdonított bérházat 
kész örömmel vállalnám el, ha támadók címet 
is adnának, ahol megtalálom. Ugylátszik

fogalomzavarban szenvednek és a bérházat 
összetévesztik a — házbérrel.

Ez nz utóbbi ugyanis kétségtelenül fennáll, 
minthogy Budapesten élek.

— Egyébként tisztán látom, hogy milyen’célt 
szolgál a „leleplezés."

El arakják terelni a figyelmet 
arról a harcról, amit a helyes futballrendszer 
felállításáért indítottunk. Sohsem tagadtam, 
hogy professzionalista sportember vagyok, de 
az az alapelvem, hogy ezt nem szabad a sport 
kárára művelni. Minthogy ezt nz elvet sohsem 
tévesztettem szem elől, csak mosolyogni tudok 
a támadáson.

A másik perbefogott sportember Langfelder 
Ferenc, nz Újpest igazgatója, akit a turaíeköté- 
sekkcl kapcsolatban mint olyant emlegettek, 
aki elszívja a jövedelmet a csapatok elöl 
elszegényíti n futballt.

A tényleges helyzet nz, hogy Langfelder 
kevesebbet keres, mint a játékosai.

Faragó Lajost sem kímélte a hajsza. Rezig
nált mosollyal csak annyit válaszolt, hogy ab
ban a pillanatban boldogan elvonul örökre a 
sportmezőkről, mihelyt a felét megkapja annak 
az összegnek, amivel sportadósságkénl a futball 
neki tartozik.

és

Az áiszent amatőrök és a fizetéses tiszteletbelik
A nyári rágalom-hadjárat célzatosságához

mm fér kétség. Bizonyítja ezt az is, hogy szó
|rm esik az amatőrök — ügyleteiről. .............  ... ,----o ,......

Jellemző eset erre az északi túra intimitása, mert a levelezés és telefonköltség hatalmas té
pem profi kötötte le a túrát. A profi ugyanis tel. Amatőr alapon vállalták, „csak" a költség

— nemzetközi szokás szerint — 10 százalékot 
kapóit volna, amivel stemben minden költség 
öt terheli. Ez pedig nagyon jelentékeny összeg,

Vasárnap rendezték meg a BEAC-pályán 
Budapest-keriilet stafétabajnokságait, amely 
két meglepetéssel indult: elképesztően kis 
közönség és uj atlétikai figuraként: herme
tikusan lezárt öltözők rejtegették az atlétá
kat. A folyosón beszéltünk Szabó Miklóssal, 
aki elmondotta, hogy mindkét északi verse
nyét megnyerhette volna, de rosszul takti
kázott. Johnsonnal szemben korán finiseit 
és ez törte le.

— Bár nem vagyok fáradt, ma nem időre 
futok, csak győzelemre —, fejezte be a leg
nagyobb magyar atléta rövid nyilatkozatát.

A versenyt a női magasugrással nyitották 
meg, amit aránylag gyöngén Csák Ibolya 
155 cm-rel nyeri. 2. Szent királyi BEAC 145 
cm. 3. Kis Ólympia 125 cm. Csáknak 160 
cin en volt egy jó kísérlete.

Ezután Budapest-keriilet 4X100 méteres 
bajnokát avatták. A bajnok és győztes a 
BBTE Koltai—Paizs—Kovács—Sir-csapata 
lelt 42.8 mp-el 2., a MAC 42.9 mp-el 3., az 
UTE 43.9 mp. A MAC indult jól, de Kovács 
négy méter előnyt ledolgozva már biztosi
tolla a BBTE győzelmét, amit Sir három
negyed méterrel vitathatatlanná tett.

Ezután ismét bajnoki szám következet 
4X1500 méteren. Itt a bajnok a MAC csa
pata lelt 16:13.8 mp országos rekorddal. A 
régi rekord 16:20 mp volt. 2. UTE 16:44 
mp. 3. MAC/B 17:59 mp. A MAC könnyedén 
futotta a pompás rekordot és

ha komolyan rámennek, világrekord is 
születhetett volna.

Szabó részideje 3:57.6 mp volt. — A 60 
m-es női síkfutást Fehér Lola Phöbus 
nyerte 8.2 mp országos rckordhcállitással. 
2. Nagy Rózsi GÉB 8.3 mp. 3. Ilichtcr Olyn^- 
pia 8.4 mp. Inkíbb holtverseny volt és ar
ról szó sem lehel, hogy egvlizeu lett volna 
a kél futónö közt a különbség. A 400 m-es 
ifjúsági gátfutást Görög BEAC nyerte 62.8

mp-vel. A női távolugrásban Csák 507 cm-el 
győzött Fehér Lola Phöbus előtt, aki 485 
cm-t ugrott. Az 500 m-es II. oszt, síkfutás 
győztese Maurcr ” 
vei.

Most aztán egy
amire senkisem 
ezerméteres futókat ... 
szabályellenesen tizenkilencet 
megengedett tizenketővel szemben. Ez már 
előrevetette a botrány árnyékát, ami a 600 
m-es távnál

borzolta fel a nézők idegeit.
A KAOE Szabóját az egy gomolyagban futó 
társaság közül valaki fellökte, mire átesett 
rajta Gulyás MÁV is. Végighemperegtek a 
salakon, miközben

tizenkét pár szöges futócipő nyomta 
beléjük az eltürölhetetlen vérpecséteket.

Szabó kisebb sérülésekkel úszta meg, de 
Gulyás nyaka, arca és lába véres húscafat
ként őrizte a kegyetlen nyomokat. A futó 
szívósságának köszönheti, hogy egyszerű 
szükségkötéssel a saját lábán tudott a Ró
kusba menni. A versenyt egyébként Keresz
tes UTE 2:41.7 mp-vel nyerte.

Az 5000-es ötös csapatverseny bajnoka az 
UTE lett 42 ponttal, 2. a Beszkárt 46 pont
tal, 3. a BBTE 56 p. Egyénileg első lett 
Kelen 15:09.2 mp-vel. Ez a szám nagy meg
lepetést hozott, mert a Beszkárt egy biztos 
bajnokságtól esett el. Amikor Simon a ver
senyt feladta, az UTE ügyes taktikája már 
megfosztotta a Beszkárt csapatát a győze
lemtől.

A hármasugrást Somló MAC 1394 cm-el 
nyerte, a meghívásos magas ugrást Bcbesy 
PEAC 183 cm-el vitte át.

Ezután a nap legszebb versenye követke
zett: a 4X400 m-es bajnokság, amelyet 
óriási küzdelemben a MAC 3:19.6 mp-vel 
megnyert. A BBTE 3:19.8-at tudott, mig az 
UTE leszakadva 3:26.2-őt.

Testvériség lett 68.8 mp-

véres szám következett,
számított. A IV. osztályú 

állították starthoz és 
indítottak a
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A Ferencváros csodálatos bravúrral 
izekre szaggatta Európa legjobb 

csapatát és a KK döntőjébe jutott
’ Javában folyik az elömcccs — amit 
Egyébként az FTC nyert meg 3:1 arányban 
a Váci SE ellen, ~ amikor öt óra után egy
két perccel megérkezik az Austria mintegy 
háromezer főnyi drukkersetege. A bécsiek 
négyes sorokba fejlődve, a pálya salakján 
zászlókat lengetve haladnak a B-tribün 
felé s kedélyesen integetnek a már mintegy 
húszezer főnyi közönségnek, ahonnan 
azonban

váratlanul hatalmas füttykoncert vá
laszol.

az

Példátlan hangorkán 
(Untét az osztrák 
közönség ellen 

Egy-kettőre izzó hangulat lesz úrrá 
egész pályán. Tombol az egész nézőtér, 
'öklüket rázzák az emberek, botok emelked
nek a levegőbe, sípolnak, kelepelnek, ugy, 
hogy valóságos pokollá válik a pálya. 
Hosszú percekig tart ez a bábeli zűrzavar, 
amikor Austria dresszbe öltözött játékosai 
feltűnnek a salakon és a nagytribün előtt 
végighaladnak az öltözö felé. Egetverő zsi
vaj, lárma fogadja őket, úgyhogy orrló
gatva mennek le a lépcsőn. Megkérdeztünk 
egy nézőt, aki a legnagyobb izgalomban 
hadonászott az osztrákok felé, hogy mi 
történt? A válasz ez volt:
4 — Mi, akik ott voltunk Bécsben és né-

A tribün alatt hull a vakolat 
a pokoli lábdobogástői

Olyan nagy a tribünön a lábdobogás, hogy 
a tribünalatti termekben hull a vakolat.

Sesta is megkapja a magáét, percekig 
zúgja a kórus:

— Sesta! Sestal Pfuj! Pfuj! Pfuj!
Az osztrák közönség ellensúlyozni pró

bálja a kiáltozást, de ma nem lehet bírni a

Gyurka belerohan a veszendőbe menő lövésbe és cipője lie- 
a bal felső sarokba a dermedt osztrákok fölött. 2:0. I. fél- 
Napló — Systcm Horváth.)

Lázár váratlan keresztlabdát ad Kiss elé. A „talált kinccsel" a szőke összekötő kicselezi 
a hórihorgas Mockot és éles lapos lövést akar küldeni a kapura, de a labda veszedelmesen 
tart a kornerzáxrió felé. Sárosi ~ ’ ---------- J"u--------“ x„ le
gyéről a labda vészesen suhan 
idő 25 p. (Copyright by Hétfői
Fradi-közönséggel Észre sem 
bécsiek ellenakcióját.

As Austria üzm üdvözli a „ .
mire még Jobban zug a pfujolás.

Négy-öt perc múlva Jön ki a Fradi, melyei 
Őrjöngő taps és egetverő buzdítás fogad 
Ugyancsak nagy tapsol kapott Dattile biró 
is, aki azonnal sorsol. A sorsolás a Fradi
nak kedvez, Sárosi dr. a jobbik kaput vá
lasztja, az osztrákok nappal szemben kez
denek.

A csapatok:
Ferencváros: Háda — Tátrai, Korányi

— Hámori, Polgár, Lázár — Táncos, Kiss, 
Sárosai dr., Toldi, Kemény.

alehet venni

közönséget,

Kezdődik a Fradi hőstette
Remek jobboldali akció fut végig a pá

lyán, amely meghozza végre a várva-várt 
gólt.

Táncros és Kiss helycserével törik át a 
masszív osztrák védelmi vonalat, Kiss 
■ szélen elfut, Mock látja már a ve
szélyt és hátulról elkaszálja a kapura 
törtető vékonypénzü amatőrt. A bíró 
habozás nélkül szabadrúgást ad, a 
16-os oldalvonaláról. Tánczos remekül 
íveli kapu elé ■ beadást és a nagy tu
multusban Kemény remek fejessel a 

balsarokba fejeli a gólt. 1:0.
A közönség éktelen biztatásba ’;ezd és 

feltüzeli a Ferencváros csapatát. Szemre 
tetszetős Kiss-^Sárosi—ToldiakciőUól Ke- 
mény tulfut a vonalon. Lázár hosszú rú
gása a kapu elölt tanyázó és mesésen játszó 
Sórosj elé esik. Három osztrák, védő is lök-

Ferencváros-Austria 6:1 (2:1)
gigéltük az Austria közönségének elképzel
hetetlenül terrorisztikus fellépését, elhatá
roztuk, hogy ezt a magatartást viszonozni 
fogjuk Budapesten. Ne tessék hát csodál
kozni!

Nem a gyenge idegzetück számára való 
hangulat uralkodik a pályán, mikor

megérkezik — Fclsőgödről — a Fradi 
együttese.

Azonnal lezárják az öltözőt, ahol Usetly 
Béla, dr. Springer Ferenc buzdító beszéde 
után Pataky adja ki az utolsó utasításokat:

— Támadni! Támadni! Támadni!
Sárosi az. Austria öltözőjébe megy ót, ahol 

valóságos letargiába merülve ülnek a játé
kosok. A népszerű Gyurkát nagy örömmel 
fogadják, Sesta örömében homlokon is csó
kolja, majd a többi játékosok ölelgetik. 
Usetty dr. is átlátogat cs sorra elbeszélget 
az osztrák játkosokkal.

Nausch szomorúan panaszkodik nz el
nöknek, hogy nem várták a magyar 

közönségnek ezt a viselkedését 
és éppen ezért roppantul kellemetlenül ér
zik magukat. A közönség dühe nem 
határt. Az izgalom egy percre sem 
alább,

az aszfaltforraló melegben tombol, 
jöng az egész pálya.

Hatalmas pfujjolás, fütyülés, 
lárma fogadja a pályára lépő

ismer 
hagy

őr-

botrányos 
Austriát.

SestaAustria: Zöhrer — Andritz,
Adamek, Mock, Nausch — Riegler, Stroh, 
Sindelar, Jerusalem, Neumer.

Sindelar kezd, de az első támadást már a 
nagy rösscl harcba induló Ferencváros ve
zeti. Tánczos fut le biztatóan, de beadása 
Sestáról laccsra perdül.

Idegesen kapkodó a játék

néhány percig. Ebben a szörnyű ideges kap
kodásban is feltűnik Nausch nyugodt, bril- 
liáns játéka. A kis Kemény szökik le a 
baloldalon, a hosszú Adamek csúnyán el
buktatja. A biró habozás nélkül szabadrú
gást ítél, de a szabadrúgás még csak veszé
lyes helyzetet sem hoz. A játék percről- 
percre élénkül. Neumer szökni próbál, de 
Tátrai szabálytalanul löki.

A szabadrúgásból feljön az Austria és 
Stroh kitűnő helyzetben szerencsére nem 
tud eléggé leszorítani és a hatalmas lövés 
a léc felelt surran cl. Nyomban a Ferenc
város jön fel. Táncos ügyesen elhúz 
mellett, de gyilkos erejű lövés mellé 

Sesta 
száll.

dösi, mig végül kornerre mentenek a ma
gyar gólgyáros elől.

A meccs határozottan szép.
A nagy lendülettel játszó Sárosi Gyurka 

dől Sesta csak hazadással tudja menteni n 
helyzetet. Hámori csetlik-botlik a pályán 
és rossz játéka következtében veszedelmes 
bécsi akció fejlődik ki. Neumer Sindelar- 
hog tóljn a labdát,

a vlzslaszemü futballcsuda
nyomban észreveszi, hogy Riegler üresen 
áll és pillanat alatt szárnyat vált. Riegler 
le is fut a kornervomlig onnan lapos láb-, 
dót ad Sindelar elé, de a nagyhírű center 
Korányitól szorongatva bal lábbal félre-! 
csavarja a labdát. N'agv megkönnyebbülés 
n nézőtéren. Egy elmaradhatatlan Sesta— 
Toldi-affér izgatja fel ezután a közönséget. 

A durva bécsi hátvéd pároslábbal száll 
bele az ideges Toldiba és a biró gyors közbe
lépése menti meg a kitörni készülődő bot
rányt. Sesta ezúttal figyelmeztetéssel szaba
dul. Sárosi lövését Zöhrer elvetéssel fogja. 
Toldit csúnyán faultolja Andritz a 16-os 
vonalon, de a jószemü olasz biró általános 
elképedésre az Austria javára 
rúgást, Toldi 
a kezeit,

a közönség

Ítél szabad-
csoóálkozásában összecsapja

éktelen füttykoncertet ren
dez.

•Sárosi dr. remekül dirigálja a zöld-fehér 
csatársort. Minden megmozdulása észszerű 
és veszélyes. Neumer ismét elfut Hámori jó
voltából, de vészjóslóan zugó magas be
adását Háda mesterien lehúzza.

Szédületesen gyors ferencvárosi akciók
ból adódik a második gól. Lázár ügyes 
kcrcsztpasszával Kiss kicselezi Mockot,

A platinaszőke 
mesteri

A félidő vége felé, ugylátszik, eszébe jut 
Austriának, hogy játszani jöttek Buda
pestre és a csatársora is akcióba lép.

Sesta, ez a tömzsi, de gumllabdaruga- 
nyosságu práteri énekes

előretör, átküldi a labdát Ricglernek, de a 
gyorslábú szélsőt Lázár kornerre szereli. 
Ez az első osztrák korner. Nem kell so
káig támadnia az Austriának, mert a pla
tinaszőke futballzsonglőrnek a félidő utolsó 
percében valósággal lekopirozza az Ujpesl-

A 13. perc hozza a szerencsét!
Félidőben a Hétfői Napló munkatársa 

belálogatott mindkét csapat öltözőjébe. A 
Fradinál némileg nyomasztó a hangulat, 
az utolsó percben cselt peches gól mialt. 
Annál hangosabb nz Austria:

— Fiuk! — kiált Nausch. — Ezt a mécs
esét meg is lehet nye.mil

— Micsoda naiv fiú vagy, — szólt Sesta 
hahotázva — három góllal ugy nyerjük, 
mint a pinty!

Amikor pályára lépnek a csapatok, a 
Fradi biztató tapsot, az Austria ismét elég 
éles füttyöt kap. Sárosi Gyurka indítja cl a 
labdát a második negyvenöt percre, de azon
nal az Austria kap lábra, Mock máris 
szökteti Rieglert, aki elég könnyedén elbá
nik Korányival, elegánsan bead s a nagy 
rössel érkező Sindlear lövése alig egy mé
ternyire süvít el a jobb kapuléc melleit. 
Meleg, veszélyes helyzet volt. Fellélegzünk!

Ennél a gyors, rajtaütésszerű Austrla- 
támadásnál bizony kiütközött a Fradi- 
védelcm sokszor megpfédikált hibája: Lá
zár állandóan középre húzódik, ami miatt 
sorozatos kellemetlen pillanatok adódnak, 
Korányi képtelen egyedül fogni a gyors 
Rieglert s igy bizony bajok lehetnek .... 
Újra és újra az Austria támad s percekre 
megzavarniuk a Fradi-védelem. Szerencsére 
Toldi és Sárosi is bátrahuzódik, de nz Aust
ria rettentő erővel küzd a kiegyenlítő gól
ért. A 13. percet mutatja az óramutató, 
amikor

Mint a limanovai
Az Austria fejvesztetten kapkod s n csa

pat valóságos dcliriumos transzban lézeng 
a ’’ ’ ’’’ 'pályán. Ezzel szemben

a tizenegy zöldfeliérlrlkós fin, mintha 
színdarabban játszana le a limanoval 

huszárbravurl, oly hősiesen küzd.
A tizenhatosán kívül csak Sindelar és 

Neumer merészkedik, a többi kilenc Aus- 
tria-játékos lélekszakadva küzd, hogy leg
alább ezt az eredményt tartsa. Hátha sike
rül egy harmadik meccset kicsikarni Prá
gában ... De a közönség győzelemre roha
mozza a Fradit. Most ismét Kemény — ö 
a meccs bőse! — rohan le ellcnállhalalla 
mii és lövése csak ugy zug a felsőléc felé, 
Zöhrer minden tudására és szerencséjére 
szükség van, hogy kornerre öklözze a biz 
tos góllabdát.

Őrjöng, sir a közönség
Szenzációs a Ferencváros, a közönség 

mámoros biztatása egy pillanatra sem en 
gedi szóhoz jutni az osztrák csodacsapalot. 
Újabb három Fradi-korner következik. 
Óriási!

drjöng. sir a tömeg, valósággal Ideg
tébolyult nz egész aréna.

Tánczos remek lefutása is csaknem gólt 
hoz, de most ismét Kemény húz el nz oszt
rák védők mciltlt. Középre kanyarodik, de 
ezúttal önzőnek bizonyul, pedig a Gyurka

a 16-os vonalról laposan lő, de látszik, 
hogy éles, lapos lövése a kapu mellé 
tart, Sáros! tizennégy méterről reflex
szerű mozdulattal beleteszi az orrbegyét 
az éles lövésbe és a labda Sárosi cipője 
orráról pontosan a bal felső sarokba 

vágódik, 2:0.
A kitűnő Gyurka igazán nem tehetett 

lóla. A második gól leirhatatlanná fokozza 
az izgalmat. Már csak egy gól hiányzik — 
mondják a nézőtéren, — az. egyenlítéshez! 
A határtalanul nagy izgalom átragad a já
tékosokra is. Toldi cgv ártatlan szabadrúgás 
miatt valóságos vitadélutánt rendez. A biró 
elvonszolja a tett helyéről. Kiss—Tánczos- 
akcióból a szélső élesen lő a jobb sarok 
felé, de Sesta az utolsó pillanatban kornerre 
fejeli az éles lövést. Keményt valósággal 
tömik a társai labdával és szegény nem 
győz eleget rontani. Tánczos remekül csapja 
be öreg vetélylársál, Seslát, élesen cente
rez, Sárosi belcfcjcl ugyan a beadásba, de 
a labda a jobbléc mellett hajszálnyira sur
ran el. Szép, gyors akció volt és gólt érde
melt volna.

A Ferencváros fölénye meggyőző.
Sárosi Orth Gyurira emlékeztető technh 

kai bravúrokkal ejti ámulatba a közönsé
get. A világhírű Austria c«ntórkvintett eddig 
sehol nincsen és nem tud komoly támadást 
összehozni. Adamek leteriti Keményt, ami
ért szabadrúgás jár. Toldi jól irányzott sza
badrúgását Mock visszavágja a mezőnybe.

pontn
ál tóza-

futballzsonglőr 
gólt lő

nek rúgott mesteri gólját,
Rigler fut le, rövid, lapos beadását 
Stroh ügyesen csavarja Sindelar elé, a 
nagyágyú huszonkét méterről ugy meg
célozza a kaput, hogy a labda 
san a jobbléc mellett vágódik 

tos erővel a hálóba. 2:1.
Háda mozdulni sem tudott. A 

gól érthetően lehangolja a játékosokat é< 
a közönséget és a Ferencváros lelkes játé
kosai csüggedten mennek pihenőre a zuha
nyok alá.

Sárosi kiviszi a veszélyes zónából a 
labdát s vele együtt a csapatát. Ez volt 
a meccs fordulópontja, mert Gyurka 
rendkívül észszerűen, hosszú szökletéa- 
m*I  tisztára dobta Keményt, aki elhúzott 
Adamek és Andritz mellett, a korner- 
vonal közelében leállította a labdát, a 
beadása halálos pontosan röppen Kiss 
fejére, aki minden buját-bánatút beleöli 
ebbe a rössbe és irtózatos erővel fejeli 

a balsarokba. 3:1.
óriási üdvrivalgás köszönti a Fradi sike*  

rét. Most már feltartóztathatatlan a zöldfe
hér csapat. Az Austria teljesen beszorul a 
saját büntető területére és mint a favágók, 
minden cél és minden taktika nélkül csap
kodják kifelé a labdát, csak az a legnagyobb 
gondjuk, hogy a kapu közeléből eltereljék 

megújuló Fradi-rohamokat. A 15. percben 
Toldi támadásra lendíti Keményt, nki 
óriási elánnal száguld, kidriblizí Ada- 
meket, Andritzot, végül Seslát és ret
tentő erővel küldi a labdát a bal há

lóba. 4:1.
Kiegyenlített a Fradi! A közönség egy része 
nem bírja türtőztetni magát, berohan a pá
lyára,

ölelik, csókolják a játékosokat.
Extázisbán tombol a közönség s most már 
érezzük, hogy a végső győzelem sem fog el
maradni.

huszárbravur...

a

szabadon van s ha átadná neki, a gól nem 
maradna cl. így azonban Kemény lövése 
incllésíivit.

— Huj! Huj! Hajrá!... Tempó Fradi! 
Tempó Fradi!... — dübörög a harminc
ezres közönségkaréj. .4 Ferencváros egészen 
nagyvonalú, pazar játékot mulat be. Á 
passzok hajszálnyira pontosak, a 29. perc- 
ben Kiss és Sárosi nagyszerűen megértik 
egymást,

egy levegőbe röppenő labdát Gyurka 
fejelni akar, de Síita csúnyán, hátulról 
beleugrik és ellöki, de Gyurka estében 
is eléri a labdát, kicselezi Andrifzot és 

rettentő lövést küld a hálóba.
Az olasz biró azonban egy pillanattal 

előbb lefújta Sesta fuultját és a tizenhatos
ról szabadrúgást ítél meg az Austria ellen. 
Ezt most Sárosi rettentő erővel lövi és 
Zöhrer csak az utolsó századmósodpercben 
képes ujjheggyel komorra tolni. Két perc 
múlva

Táncos, mlntba villanyáramot kapcsol
lak volna bele, ugy rohamoz ellenállha
tatlanul a jo bőszé len, élesen iveit lab
dája precízen száll Toldi elé, aki lestop
polja, két-lmrom lépést tesz a labdával 
csodás bombagólt küld a Jobb felső 

sarokba. 5:1.
I'ombol a lelkesedés! Nem lehet a Fradival 
bírni.

Most már győzelemre áll a meccs, cg
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Austria pedig szemmellálhatóan feladja a 
küzdelmet. Illetve mégsem... Nausch egy 
nagyszerű labdával szöktei Neumerl, onnan 
Sindclarhoz röppen a labda, Jerusalemcn 
keresztül Riegler a következő állomás, a 
beadás nagyszerű, de szerencsére Stroh 
messze a kaputól, talán közelebb a korner- 
zászlóhoz lövi el az Austria egyetlen vala
mirevaló másodikfélidöbeli gólhelyzetét. 
'Még egyszer minden erejét beleadja uz 
Austria és megkísérli a lehetetlent is.

Sajnos, Tátrai kél kis faulttal felhozza 
n veszedelmes Austria-csatórsort a Fradi 
tizenhatosáig, de most már Lázár feladata 
magaslatán állva, eloszlatja a szorongó ér
zésünket és egy remek passzol felszabadítja 
a Fradit. Kemény máris rohan lefelé, be
adása Gyurkához száll, de a lövést Sárosi 
Kissnek engedi át, aki kapu mellé plasszi- 
roz. Adamek képtelen tiltani Keményt, 
Tár.czos pedig a nagy Sestát ugy hagyja fa- 
képnél egymásután, mintha valami kis har
madrangú vidéki bckkecskével állna szem 
lien.

A 38. percben pecsételődig meg az Austria 
sorsa:

Polgár remek Ivett labdát ad Tánczos- 
nuk. aki végigkigyóz.lk három-négy 
Austria védőjátékoson, hosszú beadása 
Toldi felé száll s a magyar tank reme
kül fut a labdára és óriási fejesgólt ra

A CSODÁS NAP

Polgár szliktelésével Tánezos mint nz eleven ördög, véglgdrlblizl az egész 
bead és Toldi fejese pontosan ül a hálóban. 6:1. II. féldű, 38 perc. (Copyright

— Systcm Horváth.)
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Jlepülögépen vitteh ma 
magyar trénert Svédországba

Újabb sikere van a magyar futballnak, 
amely már generációkon keresztül a leg
jobb trénerekkel ajándékozta meg Euró
pát. A Svédországban túrázó Bocskai já
téka olyan elementáris erővel halott a svéd 
sportkörökre, hogy az egyik elsőoszlályu

Az ETO Diósgyőrben is 
tartotta a pozíciót 

ETO—DVTK 1:1 (1:1).
Diósgyőr, julius 25.

Az NB be jutásért folyó küzdelem a mér
kőzés jelentőségéhez. képest igen nagyfönyi 
közönség, mintegy ötezer ember elölt folyt le 
Diósgyőrött. Az igen jó időjárásban lejátszott 
mérkőzés első negyedórájában az ETO tá
mad. Rögtön kitűnik, hogy csatársora ered 
ményesebben játszik, mint a diósgyőrieké. A 
13. percben Tóth Itt. koméra tulliossziirn si
kerül, de szerencsére éppen Balogli fejére 
bujt, ahonnan a hálóba pattan 1:0.

A gól után n diösgvőri csapat nagy erővel 
támad s fölénybe kerül. Erdélyi öl lépésről az. 
üres kapu fölé rúg, majd négy eredménytelen 
diósgyőri korner után Tóth hagy ki néhány 
lépésről az üres kapu előtt óriási helyzetet. 
Most Balogh támadja a kapust, a két játékos 
összeütközik, de a kapus sérül meg a fején. Ki
viszik s hosszú ideig nélküle folyik a játék. Az 
utolsó előtti percben eredményt hoznak a so
rozatos DVTK támadások. Koza labdáját Sid- 
hk közelről védhet -tlenül belövi. Szünet után 
a DVTK szinte állandó támadásiéin van, a 
győriek csak egv-egv lefutással tudják változa
tossá tenni a játékot. Az eredmény azonban 
minden igyekezet ellenére is vált italian marad. 
Vasárnap Győrben dől el. hogy a két csapni 
közül melyik kerül az NB-bc.

Nagy fölénnyel győztek 
a magyar evezősök 
a lengyelek ellen

Az első magyar-lengyel evezős mérkőzés 
hozta lázba a mugvnr vizek titánjait vasár
nap. amikor a Hudapesl-margilszigcli Duna- 
ágban rendezték meg n sok izgalommal ke
csegtető nemzetközi küzdelmet. Feltűnően 
nagyszámú közönség, legalább is az evezés 
szempontjából népes tribün várta a nagy 
viadalt, mintegy czeröts/áran jöttek ki a 
tikkasztó melegben a Duna fliargilszigcti 
hűvös partjára. A rendezés kifogástalan 
volt, gyorsan pereglek a számok. Megjelent 
^lengyel követ helyettese, a lengve! konzul.

NYOMATOTT A GLÓBUS NYOMDAI MUINTÉZETR. T. KÖRFORGÓGÉPEIN, BUDAPEST, VI, ARADI UTCA 8. - NYOMDAIGAZGATÓI ANGERMAYER KAROLY.

gaszt az Austria hálójába. 6:1,----- •-
Fantasztikus, amit ma a Ferencváros pro
dukált. Ilyen még nem volt! Valóságos nép
ünnepély van a pályán, leírhatatlan az 
örömmámor. Szinte rossz nézni, hogy ez a 
gögös, elbizakodott, öntelt és a magát csoda
csapatnak kikiáltott Austria most már nem 
is a tizenhatos területen, hanem az ötös
vonalon belül fejvesztetten védekezik. Az 
állóhely közönsége

papírlapokat és ujságdarabokat meg- 
gyujt

és valósággal lángbaborul az állóhely egy 
része, szimbolizálva az Austria „égését". 
Már csak három perc ... Már csak kettő ... 
Tempó, Fradi! Gyerünk a hetedikkel!...
s ez a negyvenötödik percben majdnem si
kerül is, amikor Gyurka egy Tánczos-bc- 
adásal álcikkáz Andrilzon és Seslán, alig 
hat méterről rettentő erejű felső kapulécei 
lő. Most már senkistm mérgelődik, hogy 
ez nem ment a hálóba. Vége a nagy meccs
nek. A Fradit a lelkes, örömmámorban uszo 
közönség a vállain viszi az öltözőbe. 11a 
nem csalódunk, e.t a meccset .még száz év 
múlva is emlegetni fogják. Valóban példa 
képpen lehel állítani a magyar lelkesedést, 
akaraterőt a jövő generáció számára. Vég 
eredményben tehát a két meccsen 7:5 arány
ban győzött a Fradi.

Most már jöhet a Lazio!. > ■

Austria baloldalt, 
by Hétfői Napló.

csapat Vampeticset, a nagy Bocskai egy
kori játékosát és a DVTK trénerét azon
nali hatállyal trénerként Icszcrzödtclle. 
Táviratilag hívták Svédországba, mellékel
ten elküldőitek egy repülőjegyet is, amivel 
a debreceni játékos ma, hétfőn már el is 
hagyta az országot.

Zamoyskij gróf, a Lengyel-Magyar Társaság 
elnöke és Pcrczell György, a Beszkárt elnöke 
is. A magyar evezősök zöld trikóban, a 
lengyelek rózsaszínben indullak. Sorozatos 
magyar győzelmek vezették be a nagy ütkö
zetet. Elsőnek a kormányos négyest indítot
ták útnak, győzött a Pannónia csapata, má
sodik lelt a lengyel csapat. A kormányos 
nélküli kélevezős verseny eredetileg a len
gyelek biztos száma volt, de a lengyel le
génység betegen indult és a távközben fel
adta. A Pannónia lett ennek a számnak is 
a győztese. Az egyest Vcrey, a világhírű 
lengyel evezős hódította el Máthé elől. 
Óriási fölénnyel győzött. A kormányos nél
küli négyes sorozatos izgalmakkal kezdő
dött, mert először helytelenül indítottak, 
aztán a lengyel hajó kormányának a húrja 
szakadt cl, harmadszorra végre versenybe 
kerültek és a Pannónia megelőzte a lengye
leket. Ezenkívül rengeteg közbeiktatott mü- 
soronkivüli szám telte színessé az érdekes 
küzdelmeket, míg végül is sor került a to
vábbi nemzetközi, a pontversenybe is be
számító harcokra.

Kormányos kélezevős: 1. Magyarország. 
2. Lengyelország. Elkeseredett fej fej mel
letti küzdelem.

Kettős párcvezőss: 1. Magyarorsszág. 2. 
Lcngyclorszsóg.

Nyolcas: 1. Magyarország. 2 Lengyelor
szág. Nagy fölénnyel, öt hosszsal nyerve. 
Pontversenyben: 1. Magyarország 8 pont. 
2. Lengyelország 1 pont. Ezzel a győzelem
mel Magvarország megnyerte Moscisky len
gyel köztársasági elnök diját.

OLASZORSZÁG NYERTE A PÁRBAJTŐR 
VILÁGBAJNOKSÁGOT

Párisból jelentik: A világbajnoki versenyek 
serán a párbajtőrcsapat világbajnokságot hár
mas holtverseny után Olaszország nyerte 3 
ponttal 2. Franciaország 2 pont. 3. Svédország

Párisból jelei.tik: Vasárnap kezdték meg a 
párbajtőr-világbajnokságok egyéni versenyeit. 
Ebben a versenyben negyvennyolc vivő indul, 
közöltük hat magyar. A selejtező mérkőzések 
eredménye a magyar szilieknek csak félsikert 
hozott, mert a hat vívó közül csak húrom ju
tott lnv:<bb éspedig Bav. Rerich és vitéz Bartíi i.

Háromszázhatvanszoros befutókvóta -
Ugolin nyerte a Jubiláris versenyt

A Jubiláris-verscnyt, a szezón első komoly 
kísérleti versenyét a rövidtávon nagyot javult 
Ugolin nyerte a jólpróbált kétéves Cifra es a 
kedvezőlerbü Napfelkelte ellen. A nagyme- 
zőnyü versenyben, végig a bárom helyezett 
volt' elől. A végig reális eredményekkel záruló 
versenyek egyetlen, de annál vaskosabb meg
lepetése Bálozó végtelen könnyű győzelme.

Részletes eredmények:
I. Hadsercgl slkcvrscny handlcap. 1. Vihar 

(4) Gedc, 2. Négus (5) v. Czánlli bd., 3. Vivő 
(fi) Pákuls bd. Fm: Carmen (1%) Bubics fh., 
Prunelle (3) Machánszky bd.. Laboré (2) Sliely 
bd.. Mafalda (20) Demko fd. ’/<h., fejh. Tót: 
10:64, 20, 18, 27. Bef: 10:364.

II. Gátverseny handlcap. 1. Mérges (1 %} 
Balász J. II, 2 Brezova (8) Balúzsovics. 3. Kis- 
zombor (5) Slecák. Fm: Mailresse (4) Tóth A., 
Ultimo G. (2LD Dósai, Tekergő (fi) Mészáros, 
Mazsola (16) Hujber, Szarkaláb (12) Fctting K , 
Colenso (8) Szele. Oh., öln.-h. Tót: 10:30, 14, 21, 
18. Bef: 10:124 és 83.

III. Urlovns handlcap. 1. Szclini Pasa (6) v. 
Czánth bd., 2. Kannibál (3) Pakuls hd. 3. Tiro 
(3) Machánszky bd. Fm: Minek? (5) Fodor, 
Nanking (12) Sliely. Indiana (8) Bubics, Ba
con (6) gr. Pejacsevics, Hédié (3) Gede, Té
kozló (6) Valkó fh., Dévény (10) Demkó bd. 
%h., nyakh. Tót; 10:105, 29, 18, 18. Bef: 10:265 
és 280.

IV. Jubllárls verseny. 1. Ugolin (12) Félix,
2. Cifra (1J4) Gutái, 3. Napfelkelte (5) Horák. 
Fm: Nincs töb (16) Csömöri, Bájos (4) Vrábel, 
Farandole (8) Balog, Wasdazu (10) Bihari, 
Dongó (6) Nagy G„ Desperado (4) Teltschik, 
Pénz (5) Csapiár, Crntaegus (14) Takács J„ 
Verekedő (10) Weissbacb, Fcrgeleg (16) Ko
vács L., Karol inger (12) Takács I. Öln.-h., ötn.- 
hossz. Tol: 10:155, 30, 16, 20. IJef: 10:414, 562.

V. Kétévesek versenye. 1. Vacsora (1%) Esdi 
Gv„ 2. Hawaii (3) Fctting A. 3. Óhaj (16) 
Pfendlcr. Fm: Törzsfőnök (12) Alt, Blackic 
(25) Gergely, Díszpolgár (1J4) Mányi, Cinus 
(16) Kajári, Marmara (16) Bihari II. 211., 2Jáh. 
Tol: 10:29. 13, 14, 16. Bef: 10:93.

VI. Welter handlcap. 1. Bálozó (8) Horváth
1., 2. Sweelhart (6) Lökös, 3. Csókos Julis (8) 
Fctting A. Fm: Mumus (2%) Alt, Mulatság (10) 
Esch T.. Salome (8:10) Klimscha II, Ganyme- 
dcs (5) Kajári. 6h., öln.-h. Tót: 10:248, 43, 35, 
Í0. Bef: 10:3618.

VII Handlcap. 1. Kópia (2J^) Klimscha II, 
2. Kopó (6) Mányi. 3. Amhara (1%) Alt. Fm: 
Signorina (16) Ribcnszky, Bátor (6) Esch T„ 
Argumcnt (6) Kajári, Gyergyó II (4) Bihari. 
Fejh, 2h. Tót: 10:35, 14, 13, 13.

Bécsi eredmények
A nap főversenyét Cyrano igen könnyen 

nyolc hosszal nyerte Adua ellen.
Részletes eredmények:
I. Maidén Hdcp der Zwclj. 1. Ha‘ Abre (2) 

Schejbal, 2. Baldur (\%) Vasas. 3. Agrippina 
(1%) Szabó L. II. Fm: Nicolo, Courrage, Le
vente, Carmen, Kinonixe. Tót: 10:25, 11, 11, 12.

II. Fellxdorfer Hdcp. 1. Mandariné (2>») Va
lentin, 2. Roi de Romé (2) Schejbal, 3. Souve
nir (2) Holler. Fm.: Telehissi, Valentin, Merise
11., Corsica. Tót: 10:20, 15, 19, 14. 1 ők.
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Megfejtésül az 1. vízszintes és az 1. függőlegesen kívül a három részben található regényeim 
(a 3 szó dcflniciószámainak .összege — 69) küldendő be.

VÍZSZINTES:
1. Egy magyar iró híres re

gényének dióhéjtarlalma (foly
tatása a függőleges 1). 11.
Utána üdvrivalgás szokott len
ni. 12. Lóversenyek jelzője. 
13. Z. A. ö. 14. Vissza: rulia- 
puszlitó. 15. Ilyen. 16. Kötél — 
németül. 17. A pesti utcákon 
sok automata. 18.Eszem-iszom. 
20. Arany — franciául. 21. 
Nórához intézett szerelmes
levél egy szava. 22. Nem is az.
23. Fél pávián. 24. E. M. D. 25. 
Ismert amerikai kifejezés két
szer egymásután. 26. Sajnos, 
szegény hóembernek már el
olvadt a lába. 27. Hang — 
moziból ismert idegen szóval. 
29. A jó hideg ebből jó a me
legben. 30. Ma már cs. 31. Le
het inga része s nő jelzője. 32. 
Vissza: sok minden belefér, 
még egy-két üstökös is. 33. 
Magánhangzó .nélkül tanít. 35. 
Már nem érdekli a „Ha hull a 
haja" reklám. 37. Természete
sen. 38. A nagymama haris
nyát. 39. Gyöngéd — németül. 
40. A kiváncsi. 41. Elmerültem 
42. Ilim állal.

FÜGGŐLEGES:
1. A vízszintes 1. folytatása. 2. Utána gyakran 

néma csönd van. 3. Vissza: mindegy neki, hogy 
a rubi uj vagy régi. 4. Bag. 5. Sámuel próféta 
az ő közelében nőtt fel. 6. Rómával Alit harc
ban. 7. Elég kevés. 8. Nem a legszalonképescbb 
kérdés. 9. Százasból ennyi is elég. (Vagy talán 
sok ’) 10. R. A. I. 12. Paripa. 13. Gyiimö!e.s. 15.

III. Preis vöm Seminerlng. 1. Cyrano (5:10)’ 
Schejbal, 2. Adua (3) Szabó L. II. Fm: Ama
dén. Why nőt, Medardus. Tol: 10:14, 11, 13.

IV. íiutcnsleiner Hdcp. 1. Kaiserjüger (2J^)' 
Heiling, 2. Mister Chilin (5) Tóth B. 3. l'ltiinr: 
(5:10) Schejbal. Fm. Bonaparte, Parse, Filyula, 
Babos, Ivánná, Grcy lloppe. Tol: 10:51, 16,
22. 11.

V. Preis von der Rax. 1. Goodnlght (1) Hol- 
ler, 2. Pandúr II (1%) Blazsek. Fm: IJiirg- 
schaft, Bregenz, Boissise, Backbylides. Tol; 
10:21, 1, 11.

VI. Gaadener Hdcp. 1. Ibrahim ben Alischnh 
(3) Vasas. 2. Mágnás (2%) Stiglicz. Fm: Happy 
go lucky, Gránát, Cricketer, Poseur. Tol: 10:34, 
18, 1.

A Pcstvldékl nagy gátversenyt futják vasár
nap a megyeri meeting zárónapján. A 6000 
pengős első díjért Dánia, Honvéd, Herta, Sátán, 
Pennang és Wait-a-bit küzdenek majd néhány 
biztatóan kezdő hároméves ugróval.

♦.
A Szent István díjban az augusztusi pesti 

meeting főversenyében, a mai helyzet szerint; 
az alábbi mezőny áll starthoz:

Cabala 56% Csapiár
Rudi 55% Weissbacb
Figaro 63 Gutái
Gyöngy 47% Klimscha
Alaska 61% Szentgyörgyi
Darfur 50 Teltschik
Censor 47% Szentgyörgyi
Jonatlian 50 Csuta
Napnyugta 55% Schejbal

Az előzetes favorit Darfar jól dolgozik, da
nagy pártja van Gyöngynek, Figarónak és
Alaskának is.

★

Tekergő kritikusnak látszó bukásánál a va< 
sárnapi gátversenyben Mészáros a fején sérült 
meg. A sérülések szerencsére könnyebb terméj 
szctüek.

HÉTFŐI NAPLÓ
Szerkesztik:

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

Szerkesztőség és kiadóhivatal: Erssébet-kőrut 28. 
Telefon hétköznap és vas. déli 12-ig: 1-308-BS. Vas. d. 
! órától (Aradi-u. 8, Globus-nyomda-: 1-100-43, 1-245-81. 
Vas. d. u. %5-től lapzártáig: 1-100-42, 1-100-43, 1-100-44.

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

Nem egészen munkaképes. 16.Kis liba a csőrével 
teszi .17. Mczejo hircs. 19. Sok rosszat ráfognak. 
(Csak nagy része igazi?) 21. Száz év felé jár, 
azaz totyog. 22. Német sósfürdőhely. 26. Vissza: 
Elibe rakosgat. 28. Ismert kis folyó. 29. Lator. 
31. összekevert rest. 32. Holló — németül. 33. 
G.E. É. 34. Szép szili. 35. Jó falatok lehetnek 
benne, 36.Hclyez. 38.Merészség kezdete. 89.N'. L<


