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Francia demars Rómában!

Megtámadták az uccán 
Minich professzort

Példátlanul botrányos Jelenet színhelye 
volt tegnap délután az előkelő, csendes 
Benczur-utca. Egy jólöltözött fiatalember 
megtámadott a Benczur-utca és Szinyei 
!Merse-utca sarkán egy idősebb urat, izgatot
tan éles szemrehánj'ásokat tett neki és 
amikor azt az idősebb ur erélyesen vissza
utasította, a támadó tettleg is inzultálta.

Az inzultus áldozata nem más, mint dr.
Minich Károly, a kiváló egyetemi tanár, 

törvényszéki orvosszakértő, 
aki Jelenleg a Torday-üfíyben adott szakvé

Elkeseredett pereskedés
Á Hétfői Napló legutóbbi számában be

számolt arról a régóta folyó pereskedésről, 
amely annakidején éppen Minich profesz- 
szor szakértői véleményén dőlt el. A bonyo
dalmas pereskedésben dr. Fazekas Dániel 
budapesti orvos özvegye volt a felperes, 
akinek keresetét az orvosi szakvélemény 
alapján elutasították.

Fazckasné most perújrafelvételt kért, 
arra való hivatkozással, hogy Minich 
professzor szakvéleménye revízióra 

szorul.
Fazekas Ferenc, aki tegnap az utcán 

megtámadta Minich Károly tanárt, özvegy 
dr. Fazekas Dánielné unokaöccse. Fazeka
sék hosszú évek óta neheztelnek Minich 
professzorra.

A példátlan utcai botrány ennek a pe
reskedésnek közvetlen következménye 

volt.
özvegy dr. Fazekas Dánielnén férje halála 

után elmegyöngeség jelei mutatkoztak. Faze- 
kasné állítólag alkoholmárobnn, feltűnően 
alacsony összegért eladta 260.000 pengő ér
tékű tizennyolciaobás Hermina-uli villáját 
dr. Horti-Schön Gyula orvosnak. Az özvegy

Fazekas Ferenc inzultálja 
Minich professzort

Minich Károly a Benczor-utca 12. számú 
házban lakik. Innen indult el tegnap dél
után. Amikor a Benczur-utca 4. sz. házhoz, 
a Glück-szanatórium épületéhez ért,

szembetalálta magát Fazekas Ferenccel. 
Fazekas mikor meglátta az egyetemi tanárt, 
Ugatott lett, ingerülten hozzárohant és fe
nyegető hangon rákiáltott:

— Maga tette rokonaimat koldussá, 
földönfutóvá!

Minich professzor, aki nem ismerte meg 
Fazekast, a csodálkozástól megdermedten 
nézett a kiáltozó, kipirult férfire. Fazekas 
folytatta a kiáltozást. Rendkívüli felheviilt- 
s gébén durva hangon szemtől szembe azzal 
n képtelen váddal illette az orvosprofesszort, 

n,JU nagynénje negyedmilliót perében tu
datosan hamis orvosi véleményt terjesztett 

lemény miatt felfüggesztés és felügyeleti 
vizsgálat alatt áll. Minich ügye az utóbbi 
időben élénken foglalkoztatta a nyilvános
ságot.

Az izgatottan viselkedő fiatal férfi, aki 
Minich professzort a Bcnczur-utcában meg
támadta és inzultálta, «

Fazekas Ferenc crdőtermelő és fanagy- 
kcrcskedő

volt, Fazekas még a botrányos jelenet nap
jának estéjén visszautazott Csehszlovákiába, 
ahol állandóan lakik.

rokonai pert indítottak az adásvételi szer
ződés érvénytelenítésébe azzal az indoko
lással, hogy amikor dr. Fazckasné aláírta 
a szerződést,

beszámíthatatlan volt és egyébként is 
elmebeteg.

Ezt hét kiváló ideggyógyászprofesszor: Mo- 
ravesik Ernő, Hajós Lajos, Oláh Gusztáv, 
Németh Ödön, Fischer Ignác, Bakody Aurél 
és Fabingi Rudolf bizonyítványával igazol
ták. A törvényszék első fokon helyt adott a 
keresetnek és érvénytelenítette a szerződést, 
a felsőbíróságok azonban megsemmisítették 
az ítéletet és

érvényesnek mondták ki a házeladást, 
mert a bíróságok által kirendelt orvos
szakértő, dr. Minich Károly beszámitha- 

tónak találta az özvegyet.
Az ellenségeskedést, ami ebből az ügyből 

kifolyólag keletkezett a FázcÁvij-család és 
Minich professzor Között, a törvényszéki 
orvosszakértőnek a Torday-ügyben való fel
függesztése ismét felélesztette és a család 
tagjai ügyvédjük utján fegyelmi följelentést 
is akarnak tenni annakidején adott szak
véleménye miatt Minich professzor ellen.

a bíróság elé.
Minich professzor most már erélyesen 

rárivalt támadójára:
— Micsoda hang ez? Takarodjon in

nen! Azonnal rendőrt hívok!
A Glück-szanatórium ablakából egy orvos 

szemtanúja volt a jelenetnek és, amikor 
látta, hogy a támadó milyen fenyegető ma
gatartást tanúsít az idős orvosprofesszorral 
szemben, harsány hangon lekiáltolt:

— Azonnal hagyja békében a profesz- 
szor urat! Jövök már le! Rendőrt hívok!
__ Csak hívjanak rendőrt! — válaszolta 

a támadó.
A szanatóriumi orvos máris szaladt 1c, 

hogy a megtámadott egyetemi tanár segít
ségére siessen.

Fazekas Ferenc ezalatt folytatta a gya
lázkodó széáradatot, majd amikor Mi

nich professzor még erélyesebben ula- | szanatóriumi orvos. A járókelők megálltak 
sította el a durva támadást — meg- I és elképedve nézték a botrányos jelenetet.

ütötte a tanárt. I Éppen ekkor ért véget a szembenlévő
I HONSZ-házban egy trafikosgyiilés és ennek 

Ekkorra már leért a Benczur-utcába a | résztvevői is ekkor tódultak az utcára.

Minich taxiba ül, támadója elutazik 
Budapestről...

A támadó — miután a durva inzultust el
követte — eltűnt a tömegben. Minich pro
fesszor pedig a szanatóriumi orvos kíséreté
ben folytatta útját. A Szinyei-Merse-utcánál 

még egyszer feltűnt Fazekas Ferenc, 
de mikor látta, hogy‘a szanatóriumi orvos 
és még mások is kisérik az egyetemi ..tanárt, 
eltávozott,

Blücher szovjetmarsall 
vasárnap Kínába repült 

egész vezérkarával
és három légirajjal

Varsó, augusztus 1.
Vasárnap szenzációs rigai jelentések ér

keztek Blücher tábornagy távolkeleti kül
detéséről.

A vörös tábornagy titkos megbízatás
ban repülőgépen Kínába utazott.

Blücher tábornagyot utján törzskarának 
tisztjei és a komintern bizalmi emberei ki
sérik el. Blücher tábornagy és kísérete

húrom légirajjul
indult útnak.

Blücher tábornagy egyizben már szere
pelt a távolkeleti eseményekkel kapcsolat
ban. Tizennégy évvel ezelőtt Blücher tábor
nagy volt Szun-Jat-Szen, Kína akkori elnö
kének katonai tanácsadója. „Gálén" tábor
nok álnéven a kantoni kormány megbízá
sából

ő szervezte át a kínai hadsereget.
Azóta a távolkeleti kérdésekben Blücher 

volt Moszkva szakértője.
A jelentések ugy szólnak, Blücher tábor

nagy elutazása előtt titkos értekezleten vett 
részt a Kremlben, amelyen Sztálin, a vörös 
diktátor, Vorosilov tábornagy, a hadügyi 
népbiztosság vezetője és Dimitrov, a komin
tern főtitkára vett részt. Az értekezlet le
folyásáról semmi sem szivárgott ki s csak 
annyit lehetett megtudni^ hogy

a túvolkeleli helyzetei vitatták meg.
Blücher tábornagy útjában Chabarotiszk- 

ban én Vladivoszlokban közlxnső leszállást 
hajtott végre és nagy tiszti rapportot tar
tott. A távolkeleti helyőrségek tábornokai 
nak és vezérkari lisztjeinek százai. veitek 
részt ezeken a rapportokon. Vladlvoszlok- 
búi Blücher tábornagy a

kínai határra r«piilt.

Minich professzor ezután megköszönte a 
segítségére sietett szanatóriumi orvos szí
vességét és autótaxiba ült.

Fazekat Ferenc crdőtermelő és fanagy*  
kereskedő, Minich professzor támadója, 
még tegnap este, tehát mielőtt az ügyben 
bármiféle eljárás indulhatott volna, eluta
zott Budapestről, G. L,

Ettől kezdve nincs hir róla. Moszkvában 
bizonyosra veszik, — igy szólnak a leg
utolsó- jelentések — hogy

Blücher tábornagy titkos küldetésben 
Nanldngba utazott Gsang-Kúj-Sek tá

bornagyhoz.

Véres tűzharc a francia 
őrség és a japánok között

Ticnein, augusztus 1.
A japán csapatok és a tiencini francia 

hatóságok közölt legutóbb elmérgesedett 
helyzet vasárnap

véres összecsapásra
vezetett. A francia csapatok legutóbb meg
akadályozták, hogy a japánok átvonulja
nak a nemzetközi hídon.

Röviddel ezután
japán csapatok megtámadlak a francia 

katonákul.
A keleti pályaudvar őrsége nem tudott el
lenállni a támadásnak és a japánok lefcgy- 
verezték a francia katonákat, akik azonban 
elmenekültek és a pályaudvar egyik termé
ben eltorluszolták magukat.

Tűzharc alakult ki,
úmclyek sorún az egyik őrmester súlyosan, 
egy katona pedig könnyebben megsebesült,

A jupának a francia sebesülteket
hal órán keresztül nem részesítették 

orvosi segítségben.
A francia csapatok csak hosszabb idő múlva 
siethettek .szorult helyzetbe került társaik 
segítségére, akiknek fegyvereit és felszere
lését a hivatalos tiltakozás ellenére sem ad« 
Iák ki a japánok.
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Hurkot
vet a hóhér a: elitéit nyakába. Ha valaki 
urai elvi ellensége a halálól ítéletnek, fel- 
sóhajt: szomorít, (lehűt, Istenem, nem tehet 
máskép. Ex megérti. Azt azonban még a 
legvérengzőbb ember sem érti meg: mi 
ti lelnie van annak, hogy hurkot vessenek 
egy város nyakába — hurokvágánnyal fuj- 
lógassák egy nagyváros közlekedését. A 
Jleszkárl agytrösztjén kívül igazán nem 
úti más meg, hogy a publikum, ha már 
jnegváltottil a drága villamosjegyet, miért 
nem roboghat ál közvetlen kocsival a budai 
1 "rutákról a pestiekre. Annakidején, ami
kor a I.lpót-köriitat elvágták a Teréz- 
1. irattól és kapcsolt részeitől a Berlini-téri 
hurok kiépítésével, még csak nevetett a 
pesti közönség. Amikor azonban kiderült, 
hogy milyen konzekvenciákkal jár a 
hurokvágány, a villamos publikumának 
elmúlt a nevető kedve, lleszkörtéket nem 
zavarta, hogy kinevelték őket és nem 
,-mmrla az sem, hogy panaszkodott az 
utazóközönség. Mégis, csakazért is, elhatá
rozták, hogy a Bosáros-lérl uj hid pesti 
hídfőjénél megépítik a Berlini-téri közlc- 
kedésfojtogató apparátus párját és meg
akadályozzák azt, hogy ezen a vonalon át
szállás nélkül roboghasson a Nagykorúira 
a budai polgár. Ezúttal azonban — csuda 
lóriéul. belülről rcccsentetlek rá a Beszkárt 
kiskirályaira: megérkezett a kereskedelmi 
miniszter rendelele, amely kölelezle a liesz- 
kárlot, hogy — racionális menetrend ide, 
racionális menetrend oda — járassa a 
Boráros-téren keresztül érkező villamoso
kat végig a Nagykörúton egészen a Berlini
térig. A rendelet indokolásában rámutatott 
a miniszter arra, hogy a villamosvasutak 
igazgat óságának terve ellen felzuduli * a 
közvélemény, a sajtó, a főváros és u kör
nyék lakossága. Végre egy okos szó, végre 
egy okos szempont, végre egy jel, amely 
arra mutat, hogy ráeszmélt a bürokrácia 
arra, hogy nem a közönség van a Beszkárt 
kedvéért, hanem forijilva és, hogy a; 
ulqzóközönség kényelme fontosabb, mint a 
Beszkárt urainak bizonyára nagyon tetsző 
körlánc, amit megkergült vtljamosvasutak 
járnak a közlekedést fojtogató hurokvágá
nyokon.

Rekord publikum,
nagy siker Szegeden

Szeged, augusztus 1.
(A Hétfőt Napló tudósítójának telejonjelen- 

't,se.) Hekordközönségel jelentett u szabadtéri 
előadássorozat második előadása: a János vitéz 
}., mulatója. A kétezer férőhelyes nézőtéren 
tízezer ember szorongott. Ilyen hódoló tábora 
még sohasem volt a magyar Salzburgnak.

Négyezren érkeztek filléressel és négyszáz 
külföldi autó futóit be.

A délutáni fenyegető felhők és n szemező cső 
sem riasztotta el a bemutatóra érkezett vendé
geket éj pontosan nyolckor „táblás ház" előtt 
a Dóm harangjáiékúvai megkezdődött az elő
adás.

Orosz .Júlia, Szabó Ilonka, Palló Imre, Kiss 
Ferenc és (lázon Gyula remekeltek az. ünnepi 
la mulatón.

„Tévedésbőr'’ 
véresre vertek egy 
magántisztviselőt 
a Teréz-köruton

Xémclh Árpád magántisztviselő, nki az And- 
r ut l.‘> számú házban lakik, vasárnap éj
szaka hazafelé tartott lakására. A 7'erér-kör- 
ui.in pírt, amikor az eső eleredi A Ferér-körut 

< s ii Hegedűs Sándor-utca sarkán cgv kjrakat- 
nielvedésbeii helyezkedett el, hogy ott várja 
un i: míg tovább mehet. Váratlanul két jölöltö- 
zött fírtl ugrott oda hozzá és

öklükkel Németh orrába ságiak, tilnl- 
vcrnl kezdték.

hinctli orrán és srojdn jölt u vér, védekezni 
prdbdfl, ./.■ o /iflfa/nms. erős férfiakkal szem-

’i tehetetlennek bizonyult. Segítségért kiáltó- 
"tt nr.ie n kél férfi egv arra haladó tnxil le- 

Miitolt és elrobogott. Némethet a HóAiis-kór- 
I bán részesítették első segélyben, kimosták 
'■iid' seit és kötésekkel látták el. Ezután n fő-
l,.i?ilmvságia  sietett, ahol előadta különös éj- 
> lkai kalandjait. Kijelentette, hpgy nincsenek 
I . rugósai, valószínűleg valakivel

összetévesztették és más helyett kapta a 
verést.

Személylcirázt Is adott támadóiról, akiket ke
res a rendőrség. •

JmjcsáKáoy is DlziosilM 
nmiasieccseröiviiíoíia 
vezetjük luxusautocaron 

fluo.15 2B-li:XS%.?s;0l|R.
in«nk, SaUkanuuvígul Késztvólell díj.... I*  áuU< 

omiKE Tanulinínyutízísl ositatyj
IX .CtIM-ut lilB. Táléba: Ítt-Tll. (MNB TK. »z. enj.

Térnél, augusztus 1. 
A spanyol nemzeti csapatok egyetlen nap 

alatt
több, mint negyven kilométernyire tör

tek előre.
terueli harctéren elfoglalt ellenséges állá-A

•<

„A választójog kerékkötőit 
el fogja söpörni 
a közfelháborodás!“
Dinnyés Lajos beszéde a cáfolatokról 
és a választójog alapelveiről

Alsódnbus, aug. 1.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefónjelen- 

tété.) A Független Kisgazdapárt pestmegyei 
szervezői vasárnap Alsódabason értekezletet 
(ártották, amelyen Dinnyés Lajos országgyű
lési képviselő feltűnést keltő beszédet mondott 

n választójogi reformról.
Megemlékezett arról, liogy az elmúlt napokban 
egy választókerületi beosztás látott napvilágot, 
amelynek lényege, hogy 199 egyéni kerület 
helyett ezentúl 96 lesz. Nem volt meglepő a 
tervezet, mert beavatott politikai tényezők rég
óta tudják, hogy az a terv, hogy körülbelül 

száz egyéni kerület lesz,
inig a képviselők többi részét lajstromos szava
zás alapján választják. Senki sem állította, hogy 
ez a tervezet a kormány végleges javaslata. 
Csak tervezetként volt ez feltüntetve,

tervezetnek pedig már okvetlenül lennie 
kell,

hiszen a kormány még ebben a naptári évben 
be akarja terjeszteni a választójogi javaslatot, 
amelyről a miniszterelnök néhány bél múlva 
óhajt tárgyalni a pártokkal. Ametnnyiben a ke
rületi beosztásból valóban nincs még tervezet, 
ez végtelenül nagy baj volna.

Kifejtette azután, hogy feltétlenül helyes a 
választókerületek arányosítása. A népi politika 
érdekében tiltakozni kell azonban az ellen, 
hogy ugyanazon kerületben egyik héten egyéni, 
a következőn pedig lajslrornos választás legyen.

Ez meghamisítaná a választók akaratát és

>

Fejszével leütötte a fiát
egy zuglói házmesterné

Vasárnap délután izgalmas, véres családi 
dráma zajlott Je Zuglóban, a /bino-utca 15. 
számú házban. A rónautcai ház házmesterlaká
sából hangos kiáltozás, verekedés zaja hallat
szott. a következő pillanatban kétségbeesett 
scgélvkiállások:

— Segítség!... Megöl az anyám!...
A lakok lerohantak a házmeslerlakásba solt 

találták Maszarics István házfelügyelő 18 esz
tendős fiát, a fiatalember lábából dőlt a vér,

a konyhában édesanyja állott, kezében vé
res baltával.

Pár perc múlva kiderült, hogy mi történt a 
l|ázmpslerlakásban. Maszarics Istvánná délben 
összeszólalkozott fiával, egyre hevesebb leli a

Gyógyszer-szenzáció
Debrecenben

Debrecen, augusztus 1.
f.l Hétfői Napló tudósitójának telefónjelen- 

lése.) A szabadalmi hivatalhoz legutóbb érde
kes kérelem érkezett: hagy lniréné debreceni 
sáros! tisztviselő felesége kérte epilepszia és 
asztma elleni gyógyszereinek szubadalmazlalú- 
»á|.

Nagy Imrédé Huszár-utca 9. szám alall levő 
lakásában az. utóbbi időben mind többen és 
többen jártak epilepsziás és asztmás betegek, 
akik közül állítólag nagyon sokan a városi 
tisztviselő feleségének kezelése után teljesen 
meggyógyultak. Nem sokkal ezelőtt azután

figyelmeztették az Idős uriasszonyt, hogy 
amit csinál, nagyon Is közel jár a kuruu- 

Iáihoz.
hagy linréné erre kijelentette, hogy ember

baráti munkája semmiesetre sem tekinthető ku- 
ruzslásnak, mert hiszen a gyógyszerek teljesen 
ártalmatlanok. A gyógyszerek ösMeóllitásárn 
wgy jölt ró. hogy mikor saját fiait, akik epi
lepsziások és asztmásak voltak, az orvosok 
Semmiképpen sem tudták meggyógyítani, saját
maga mant ki a rétekre és

Budapest 1M? MlrfiHrlitU ?,

/
sok a további harcok szempontjából igen 
fontosak. A hadifoglyok száma

0*

megközelíti az ezret.
A nemzetiek hatalmas mennyiségű hadi

anyagot is zsákmányoltak.

Wó efaAakÁrMl

Így csak gazdag emberek lehetnének ■ 
jelöltek.

A készülő választójogi tipus-trióról illetékes 
tényezők komolyan beszélnek.

felesleges tehát a cáfolatözön és a tiltako- 
zásárndat.

Amikor nz egész politikai közvélemény láza
san dolgozik a becsületes titkos választójog 
megvalósításán, szomorú, hogy olyan hangok 
is hallatszanak, amelyek sötétbe ugrásnak és 
végzetes lépésnek minősitik a titkos választást. 
Akik ezt mondják,

azoknak csak az fontos, hogy kis pecse
nyéjüket tovább sütögethessék.

Ezeket nem is nevezhetjük ellenségeknek, csak 
klinikai tünetnek, akiket Minich professzorhoz 
kell átutalni azzal a figyelmeztetéssel, hogy 
ezek

nem háromezer pengőt, hanem három és 
félmillió magyar szavazati jogát akarják 

elsikkasztani.
A választójog kerékkötőit cl fogja söpörni a 
közfelháborodás. A közvélemény fokozott kí
váncsisággal várja íF kormány választójogi ja
vaslatának alapelveit. A belügyminiszter négy
hónapi működése után még a főispánt front 
alapelveit sem tisztázta.

A legfontosabb közjogi reform 
legkésőbb még augusztusban 

telnie
a kormánynak .hogy a naptári 
szülhessen a nagy mii.

alapelvit 
kell fék-le

év végére clké-

EZ> 

szóvállás az anya és fia között. Maszaricsné 
kirohant a konyhába,

felkapta a .sarokban heverő fejszét és az
zal rontott fiára.

A fin ki akart menekülni a szobából, mire az 
anyja a fejszét hozzávágta A fejsze a fiatal
ember jobb lábát találta el és a lábán súlyos 
sebet ejtett. Az asszony ezután odarohant fiá
hoz, felkapta a fejszét, a házbeliek azonban

most már lefogták a feldühödött asszonyt, 
rendőrt hiviak s mentőkért telefonáltak.

Maszarics Istvánná fiát a mentők első segély
ben részesítenék, a házmesternél pedig előálii- 
lották a rendőrségre.

különböző gyógyító hatású növényekből 
gyógyszert készített, 

amelyekkel sikerült is teljesen meggyógyítani 
gyermekeit.

A figyelmeztetés után Nagy Iniróné azonnal 
beszüntette a gyógykezelést és gyógyszereiből 
mmtokat küldött a debreceni klinikára, hogy 
olt próbáljuk ki azok hatását. Ugyanakkor

kérte a szabadalmi hivataltól a bejegy
zést is,

mert gyógyszerek gyártásának jövedelmét csa
ládjának akarja fenntartani.

Nagy Imrémé lakásán az utóbbi napokban 
állandó botrányok történnek, mert sokan, 
akik az asszony gyógyítási módszeréről’ 
hallottak, ragaszkodnak hozzá, hogy 8za- 

hadilaa meg őket 
súlyos betegségüktől.
b.,Az, 'ííii "r'«s”«nv azonban változatlanul 
Kitar álláspontja mellett, hogy addig, amíg a 
hhmka nem próbálta ki hivatalosan niiógu- 
szered, nem gyógyít senkit.

Két súlyos 
moíorszerencséílenség 

történt félóra alatt
Vasárnap délután egymásután két súlyos 

inotorkerékpárszerencséllenség történt a fő
városban. Délután öt órakor a mentőket a 
Népligetbe hívták, ahol

vérző fejjel, Összetört tagokkal, eszmé
letlen férfi és nő feküdt a Nagyvendéglő 

előtt.
Pár perc alatt tisztázódott, hogy mi tör

tént. Káli (lábor géplakatos egy fiatal 
leánnyal, Németh Annával, a Népiigeiben 
molorkcrékpórozolt. A leány a gép oldalko
csijában ült. Káli nagy sebességgel vezette 
a motorkerékpárt s a Nagyvendéglő előtt 
éles fordulót vett.

Ekkor történt, hogy
a kormány kicsúszol! kezéből, a gép 
felborult, Káli Gábor és Németh Anna 

lerepültek a kerékpárról
és súlyos sérüléseket szenvedtek. A mentők’ 
a Szent /sfpdn-kórházba szállították a mo
torkerékpárszerencsétlenség sebesültjeit.

Félórával később a Külső Jászberényi*  
utón, a város határában történt újabb sú
lyos motorkerékpárszerencséi lenség. Igalics 
István rákoskeresztúri bádogosmester és 
Krausz János autószerelő robogtak motor
kerékpáron n város felé. A gépet fgalict 
vezette, az oldalkocsiban Krausz ült. Az 
egyik ulkeresztezésnél

a motorkerékpár nekirohant egy lovas
kocsinak

és az összeütközés következtében a motor
bicikli utasai kiestek a gépből. Igalics jobb
karját eltörte és agyrázkódást szenvedett, 
Krausz pedig sulvos belső sérüléseket. A 
■frontok a Zíó/azs-kórházba vitték a sebesül
teket.

A vizsgálat megindult, hogy megállapítsa' 
kit terhel a felelősség a karambolért.

Kenyérháboru Szombathelyen!
Szombathely, augusztus

(A Hétfői Napló tud. telefonjelentése.) 
Szombathelyen vasárnap váratlanul fel- 
emelték a kenyér kilogrammonkénti árát 
négy fillérre). A drágulás

a városban nagy izgalmat okozott és a 
közönség panaszt tett a kenyérdrágllás 

miatt a polgármesternél.
Szombathely polgármestere értekezletre 
hívta össze a pékeket s arra igyekezett őket 
rábírni, hogy adják olcsóbban a kenyeret. 
A szombathelyi sütők azonban erre nem 
voltak hajlandók, mert azt hangoztatták, 

kénytelenek voltak megdrágítani az 
árakat, 

mivel a fa óra és a liszt ára is emelkedett. 
Az értekezlet igy eredménytelenül végző
dött. Holqap, kedden ujahb értekezletet 
tartanak, amelybe már

a vasmegyei malmok tulajdonosait is 
meghívják.

De nemcsak Szombathelyen lett drágább 
a kenyér. A Dunántúl közeli másik nagy vá
rosában, Kőszegen pékek két fillérrel 
emelték áraikat.
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A francia kormány 
demarsot küldött Rómába

Pórls, augusztus 1.
A francin közvélemény nagy idegesség

gel figyeli a. spanyolországi bencmuvatkozás 
kérdésével kapcsolatos legifjabb fejlemé
nyeket. A nemzetközi nemlegességi bizott
ság ülése után különösen az olasz sajtóban 
rendkívül franciaellenes hangúit nyilvánult 
meg.

Az olasz sajtó nyíltan támadta a fran
cia kormányt, hogy kétszínű politikát 
követve hozzájárult a benemavatkozási 
politika uj válságának felidézéséhez. 

Az olasz sajtótámadások kínos hatást kel
teitek francia kormánykörökben is. Ezt a 
tényt szögezi le uz a nyilatkozat is, amelyet 
vasárnap a Qual d’Orsay újságírók elölt 
tellek s amelynek kapcsán közüliék az új
ságírókkal azt is, hogy

a francia kormány az olasz sajtótáma
dások miatt diplomáciai lépést tett a 

római kormánynál.
A francia dcmarsról a kővetkező értesü

léseket sikerült szerezni:
Delbos külügyminiszter már pénteken 

este közölte Cerulti párisi olasz nagykövet
tel, hogy a francia kormányt kínosan érik

.......

Hirtelen meghalt Budapesten 
egy előkelő római jogász
A fia repülőgépen jött Budapestre és hazavitte 
a bebalzsamozott holttestet

Tegnapelőtt a Délivasutról induló olasz
országi vonathoz leólmozott különvagónt 
kapcsoltak: holttestet vitt a vonat. Néhány 
nappal ezelőtt Budapestre érkezett

Vittorio Astoria dr. hatvannégy éves 
római ügyvéd, az olasz jogászvilág 

egyik híres kiválósága.
Asturia dr. üdülni jött Budapestre. A 

BrístoZ-szállodáhan szállt meg. Megérkezése 
után két nappal a szobájában rosszul lett. 
Csöngetett a szobaasszonynak, aki azonnal 
orvosért sietett. Pár perc múlva már a szál
lodai szobában volt az orvos, hogy első 
segítséget nyújtson, de hiábavaló volt

Vittorio Astoria meghalt, szivszélhüdés 
ölte meg.

Mint ilyenkor szokás, a rendőrség intéz
kedésére a holttestet a törvényszéki orvos
tani intézetbe szállították és váriák a bon
colásra való rendelkezést,

a hirtelen elhalt emberek holttestét 
ugyanis boncolni szokták,

hogy a halotikémi megállapítás megfelelő 
rovatába bejegyezhessék a halál pontos 
okát.

90ö íawaszi fis őszi motisfi-lwnMszM és ruha
vására!

Az idényből visszamaradt kabátaimat és ruháimat vevőim kívánságára, nem egyféléi
ben udoin el, hanem ugyanolyan olcsó árakon, ezidén is darabon kint árusítom ki.
Tisztagyapju bélelt és doublé kabát ............................... 59.-, 49.-, 3®.—
Tcveszőr-szerii angol rnglán............................................................................ 35S&.—
Impregnált és cowercoats angol raglan ....................... 69.—, 59.—, Aí-S.—
la modell-kbpeny fekete és színes .............................. 69.—, 59.—, 49.—, 39.—
la modell-kosztihnBk .................................................... 59.-, 49.-, 39.-, 29-—
Délelőtti, délutáni és esti ruhák ........................... 59.-, 26.-, 21.-, Í8-50

BREITFELD SZŰCS
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Rajniss Ferenc lakásán 
tárgyalt a szélsőjobb 

— a Dunaparton szervezkedik a NEP-centrum
A politikai élet*  szünete' nem gátolja a 

szélsőségesen jobboldali politikai vezéreket 
abban, hogy legalább is belenként egyszer 
összeüljenek egy kis tárgyalásra. Ennek a 
sokat emlegetett „Láthatatlan Frontnak" 
hígjai most ugylútszik már valóban látha
tatlanokká akarnak válni, mert

megszüntették a nyilvános helyen való 
találkozásokat.

J-aépi tették a Vad ás: kürtőt és a többi ven- 
•b '.'lof és most már csaknem kizárólag ma
gánlakásokon „tanácskoznak**.  i- héten 
Hajniss Ferenc lakásán jött össze egy este: 
a házigazdán kívül

Meesér András. Marton Béla, a két 
Festetics gróf, 

^mdor. a nyilas és unokaöccse, „Dózsi" és 
m»*g  néhány sokat szereplő jobboldali poli
tikus. Gróf Festetics Sándor és Rajniss Fe
renc házigazda kivételével valamennyien a 
Nemzeti Egység Pártjának tagjai, így. te

ezek a támadások. Szombaton a római 
francia ügyvivő utasítást kapott, hogy 

kérjen az olasz kormánytól felvilágo
sításokat az olasz sajtóban megjelent 
franciaellenes támadások forrására 

vonatkozóan
és Igyekezzék bizonyítékokat szerezni c 
források tekintetében.

A Quai d’Orsayn egyébként
vasárnap már nem látták annyira ki
látástalannak a benemavatkozási poli
tika válságának elhárítására irányuló 

törekvéseket.
Delbos külügyminiszter fogadta a párisi 

lapok diplomáciai szerkesztőit és közölte 
velük, a francia kormány nem adta fel a 
reményt, hogy

sikerül rávennie a szovjetkormányt a 
benemavatkozási politikában tanúsí

tandó engedékenyebb magatartásra.
A francia kormány Moszkvában meg

felelő lépést tett — mondotta a külügy
miniszter — annak érdekében, hogy közele
dést hozzon létre a francia-angol, másrész
ről a szovjetorosz álláspont közölt.

A holttest még a törvényszéki orvostani 
intézetbe feküdt, amikor a szálloda igazga
tósága a tragikus halálesetről táviratban 
értesiletle Asturia dr. családját. A távirat 
megérkezése után az olasz jogász fia, Luigi 
Asturia dr. ügyvéd azonnal útnak indult, 

repülőgépen jött Rómából Budapestre. 
Megérkezése után a budapesti olasz követ 
ségre ment. Az olasz követség érintkezésbe 
lépett a főkapitánysággal cs az illetékes ha
tóságokkal, hogy a lehetőséghez képest 
könnyítsék meg a hivatalos eljárást, hogy 
a holttestet minél előbb elszállíthassák. A 
főkapitányságról rendőri bizottság ment a 
bonctani intézetbe, megjelent ott dr. Orsós 
Ferenc egyetemi tanár, törvényszéki orvos
szakértő. A bizottság konstatálta, hogy Vit
torio Asturia tragikus hirtelenséggel, ter
mészetes halállal halt meg és megadták az 
engedélyt a halott elszállítására. Ezután 
Orsós professzor

a család kérésére bebalzsamozta a holt
testet, amelyet .még aznap különkocsi- 
ban, ólmozott érckoporsóban Rómába 

vittek
és ott helyezték örök nyugalomra.

hát ezeket az összejöveteleket nyugodtan 
nevezhetnénk a NÉP szélsőjobboldala ta
lálkozóinak. Rajniss és a nyilas gróf, mint 
szellemileg a csoporthoz közelálló kültagok 
vesznek részt a kormánypárt szélsőjobbol-

i"‘”PQKVÁSÁR

a nőnek. Lux Toilet Soap ezt nyújtja. 
Én is hálás vagyok érte?4

LUX TOILET SOAP
HOLLYWOOD SZÉPSÉGSZAPPANA

dalának minden megbeszélésén.
Egyes rossznyclvüek azt hangoztatják, 

hogy a „Láthatatlan Front" vezéreinek ta
nácskozásai most azért folynak vendéglők 
helyett magánlakásokban, mert nem akar
ják, hogy a nyilvánosság lássa, hogy egyes 
körök elölt rendkívül népszerű volt bajtár
suk,

vitéz Endre László gödöllői főszolga
bíró — nincs velük.

A NEP-nek azonban nemcsak a szélső
jobboldala tanácskozik a nyári szünet elült. 
Ha néni is láthatatlanul, de

összeülnek minden héten a centrumhoz

Debreceni öreg wr és 
fiatal leány erkölcsbotránya

Hajdtsszoboszión
Debrcccn, aug. 1.

(A Hétfői Napló tudósítójának tele fon je
lentése.) Különös erkölcsbotrány tartja iz
galomban Debrecen városát. A botrány fő 
szereplője

egy előkelő állást betöltő öreg ur.
Vasárnap Hajdúszoboszlón egy scrdülellcn 
leányka sírva panaszkodott szüleinek, hogy 
egy elegánsan öltözött, idősebb ur erősza
koskodott vele. A gyermek vezetésével a 
szülők elindullak, hogy megkeressék az 
idősebb urat, akit rövidesen meg is talál
tak. Kiderült, hogy az előkelő tisztviselő, a 
Hajdúszoboszlói fürdőben töltötte szabadsá
gát és

séta közben ismerkedett meg a kislány
kával.

Az öregurat a hajduszoboszlói rendőrkapi
tányságra vittek, ahol tiltakozott a gyermek
lány vádjai ellen.

őrizetbe vettek és vasárnap már autón 
vitték a debreceni ügyészségre.

A vizsgálóbíró elölt szintén tagadta, hogy 
bármi is igaz lenne a gyanúsításból. A vizs
gálóbíró, miután az idősebb urnák állandó 
lakása van és magas állást tölt be, tehát

Erzsenet töröl i 

tartozó mérsékelt irányú NEP-képvise- 
lők is, 

illetve azok ezek közül, akik a júliust és 
augusztusi Budapesten töltik. A kormány
párt centrumának nyári találkozóhelye a 
Z/angfí-kioszk, ahol a legutóbbi megbeszé
lésen feltűnő-nagy számban jelentek meg a 
honatyák, nagyszerényen odaüli a centru
misták asztalához

néhány nemrég még szélsőségesnek is
meri kormánypárti képviselő.

Lehetséges, hogy ezek az idők változását 
szimatolják és ezért foglalnak helyet sür
gősen a Hangli — naposoldalán.

szökésétől tartani nem kell, 
szabadlábra helyezte.

A különös gyanúval terhelt öreg ur ügyéi 
ben azonban tovább folyik a vizsgálat.

Elövezeök 
aTonSay-ügy íamíí

E héten befejeződik a vizsgálat Torday 
László bűnügyében. Most azt kutatják:

mire költötte u nagy piuiumabotrány gya
núsítottja azokat a hatalmas összegeket, 
amelyeket tíz esztendőn keresztül sikkasz

tott.
A vizsgálóbíró tanúkihallgatásra idézte több 

mulató üzletvezetőjét, pincérét, hogy az ő val
lomásukkal tisztázza: milyen összegeket köl
tött el Tordav és kiknek a társaságában mu
tatkozott leggyakrabban a pesti lokálokban.

A beidézett tanuk közül többen nem jöttek el, 
mire a vizsgálóbíró vasárnap ugy intézkedett, 
hogy

(lelcktlvvel vezetteti elő a meg nem jelent 
tanukat.

Az elővezetési parancsokat vasárnap kiadták
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Londonból írják a Klsnaplónak: Megint 
kopottabb lesz a világ egy romantikus szín
nel: Megszűnik a gretna-greenl házasság in
tézménye, a szerelmesek utolsó mentsvára. 
Regények, színdarabok, /Űrnek, világriportok 
órák, kimerithclellei? témája a gretna-greeni 
kovács, aki fenni a skót határon, évszáza
dos törvények engedi Igével minden különö
sebb teketória nélkül őszeadhalja az eléje 
járuló párokat. Az esketésl Jogosítvány mos
tanában Róbert Robinson postamesteré volt, 
ő „alakította” a kovács szerepét. A forma
ságokat is megnehezítették már egy kicsit, 
nem ment olyan könnyen az esküvő, de azért 
az egymástól eltiltott szerelmesek mégis 
Gretna-Grcenröl álmodoztak. Az Idő azonban 
végül mégis csak legázolta a romantikái... 
'Az angol alsóház üléseiről sokat olvastunk 
az utóbbi hetekben. Az egész földkerekség 
figyelte: mit beszélnek a brit képviselő urak 
Gibraltárról, bencmavalkozásról, tengeri el
lenőrzésről, távolkeleti bonyodalmakról, 
nem is csoda, ha a világproblémák tömegé
ben észre se vettük, hogy javaslatot nyúj
tottak be Gretna-Green jogainak eltörléséről. 
Az őszi parlamenti ciklusban már törvény 
is lesz belőle. Grelna-Grcen utolsó napjait 
éli: akinek sürgős dolga van a 
'elessen!

kovácsnál,

n.
Vasárnap zenésmise volt a 

Mátyás-templomban. Rcethovcn 
magasztos Missa Solemnisét 
a kiváló karnagy vezényelte.

koronázó 
'felségesen 

Sugár Viktor,

111.
r Ezen a héten megint dolgoztak a tclefón- 
betyárok. Egyik nap Pékár Gyula halálhíré
vel rémitgetlék az Írókat és a szerkesztősé- 

Másnap azzal verték föl a városi, 
rendőrség valami nagyon csúnya ügy

ben letartóztatta egyik vllágvállalat buda
pesti telepének egész vezérkarát. Példátlan 
riadalom támadt, éjszakának idején sorra 
fölcsengették az érdeklődők a nagyvállalat 
igazgatóit és ámultán kérdezték, igaz-e a 
hír. Persze hazugság volt: az Igazgatók va- 
lamcnyien békésen aludtak otthon.

IV.
rAz ti) szezon Indulását" Jelenti a Trlncc oj

V.'alcs  danclng-bár szombat esti megnyitása, 
amelyen találkozott ismét Budapest előkelő 
közönsége. Az új attrakciók: Szőnyi Lenke 
és Salamon Csöpi, valamint az Alács-trió,

V,
’A Ftascfincr-Evctovics Tröszt, a budapesti 

Szórakozási front hadscrégszállltója (amely 
'közlegénytől tábornokig mindenki szórako
zási jólétéről sikeresen gondoskodik), gyö
nyörű kis képes révül adott ki. Budapesttel, 
a budapesti éjszakával foglalkozik a gaval- 
léros fényűzéssel kiállított lap, Kellér An- 
</or. László Aladár, Szép Ernő és Sértő Kál
mán írásait is közli, a leghíresebb külföldi 
icvüujság mellett sem vall szégyent. Van 
benne egy illusztrált cikk a görlök nappali 
életéről. Megtudjuk, hogy a táncoslábti, 
illatfelhőt, selyemkölteménybe burkolt pör- 
lök közölt van olyan ts, aki zongoraleckét 
ad, gépirónő, kozmetikus, trafikoskisasszony, 
remek szabászod, sőt olyan is akad, aki 
érettségire készül: éjszaka a parketten spár
gát csinál, piruettel és szállót, nappal pedig 
a sinns-cosimissal vesződik!

VI.
Esztendeje sincs még. hogy Budapest leg

népszerűbb diplomatáját, Taschcr Benjámin 
grófot Tokióba vezényelte a francia kül
ügyminisztérium és vele együtt elbúcsúzott 
magyar felesége, az elegáns Ili grófné, aki 
divatdiktátornak számított Budapesten. Most 
megjött a hír, hogy Taschcrnc rövidesen 
hazajön látogatóba Mindenki Örül, de a fér
jei. rés-Lessenek! Fejemet egy f illetlen 
gomb ellen (vagy tokiói 'mádra: ezer yent 
egy portugál reis ellen), hogy ha Tascherné 
kipakolja bőröndjeit, egy hét múlva nz ójr- 
•s.-cs pesti hölgyek csercsznycvirágbál isz
nak teát, pagodát viselnek a fejükön, ki- 
monoban mennek szabadtéri előadásra és 
tofiör helyet riksakulit követelnek ...

Horthy Jenő é,« < 
nlngi sportsnmn tegnap r< 
chenbe utazott a versenyekre

RAKTÉR: Ibaj szottyom Lepcses szóin-1 ősszeakatt az a Gatyatépő Mácsik Albert 
szód, fogaggyunk e’ félliter gyomorlyu- régi haraaossával. Geleszlás Andocs Bálin 
kasztó szilvapálinkába, hogy megen csak 
Pesten vótakl

ÖRZSI; Ott hát.
BAKTER: Oszt ■ mivégbül zöcskötették 

föl magukat a harmadosztállón?
ÖRZSI: Gratenálni vótunk Kovács Pali 

hadnagy urnái, aki a kardvívásba világbaj
nok lelt.

BAKTER: Azlat el Is vártam. Mer a vilá
gon a legjobban a magyar katona forgattya 
a kardot.

LEPCSES: Hát azér a cibil se kutya! 
Ilajja tuggya, cccer a nagy háborúba be- 
vonút hozzánk egy öreg 
nevezetű Sólalan Bágyog 
a becsleien közelharc vót 
az ember nagy hörtelen 
Manlikkert s a Pisájával 
san kezdte beverni 
hogy egy elémentében gyalogútat ’ 
visszagyüttége meg szekérútat nyitott 
lük. — „llejnye a jcbezeussát magának" — 
dicsérte iitet őrmester úr Ribizli, — „maga 
úgy verekszik, mintha világéletibe katona 
lett vónal" — „Békés pógár vagyok én" — 
szerénykedett Sólalan, — „csak hát kortes 
szoktam lenni a nyílt választásokon",

BAKTER: Nono, hát hiszen. — Oszt azon
túl mi újság Pesten?

ÖRZSI: Az a híres Illyefalvi 
igazgató úr pörcentett 
vet.

BAKTER: No csak.
ÖRZSI: Teszem föl 

szágba több nőszeméi van, min*  férfiember.
LEPCSES: Nálunk Bogy ócskán is vót ec

cer egy illőn statisztikai vitagzás. Mer aszon
gya biró úr, hogy aszongya: —- ,,A kösségbe 
ollan kevés a fehérnép, hogy minden egyes 
nőre négy férfi esik." — „Haj Úristen" — 
sóhajtott özvegy Taszajtóné, —- „én má 
hárommal is megelégednék!"

ÖRZSI: A csalány csókujja meg a háta 
végit! Más rendes asszonynak kettő is ölég!

BAKTER: Az. —- Hát a Japány meg n 
Kína? Igen szépen mászárójják egymást, 
mi?

ÖRZSI: Oszt a legjobb: a japányok vál
tig aszongyák, ük békét akarnak.

LEPCSES: Tavai őszön odaát Pápóczon

legruta, bizonyos 
Lajos. Mikor az 
Ravaruskánál, ez 
megfordította a 
ollan komfortos- 

a muszkák fejebúbját, 
vágott, 

I küz

statisztikai
egy fájn kis köny-

Oszt mi van benne? 
az is, hogy az ór-

Meglepetés

« FRiEBERT

Cirkusz oh 1__
Megszökött hazulról az artistarajongó óbudai 
kisdiák és cifra libériába öltözve találták meg 
egy vidéki vándorcirkuszban

apa.

Kalandos diákclliinési ügyben fejezte he a 
nyomozást ma a rendőrség.

Pár nappal ezelőtt megjelent a főkapitány
ságon Szálkái Ferenc nyugdíjas vasutas és két
ségbeesve előadta, hogy 13 esztendős Sándor 
fia julius 20-ikán eltávozott bécsiuli lakásukról 
és azóta nem adott életjelt magáról.

— Egyetlen fiam állandóan
fantaArtikus terveket

hangoztatott — adta elő a kétségbeesett 
Tanulni nem igen szeretett, de annál jobban 
szerette n tornát, a sportokat. Ha egy kis pénzt 
összekiiporgatott, elszökött hazulról és elment 
a cirkuszba. Minden öröme a cirkusz volt és 
hányszor hangoztatta, hogy

artista szeretne lenni,
igyekezett is utáncani a légtornászokat és a 
bohócokat.

Szálkái Sanyi a ház udvarán, a porolón és 
a fák tetején gyakorolgatta magát. Legutóbb, 
mikor az óbudai búcsú idején

egv viíndm-cirkiisz Ütötte fel sátrát,
mit (len nap n|| szorongott az állóhelyen a kis ‘lók ó, - •• . ... - -

chéz. mutatványnak vége voit. ,\ ligeti 
irkuszbnn is kinnjárt és amit látott, < 
Iáno7la. Sokszor

ki lh festette magát bohócnak
és ugy ugrált a többi gyerekekkel.

A kétségbeesett szülök a rendőrségen annak 
a gyanújuknak adtak kifejezést, hogy fiuk, cki

<1 tapsolt a legjobban, ha valamelyik 
................ i nagy 

otthon

TS SI0F0K0N

t a 
régi haragossával, Geleszlás Andocs Bálind- 
dal. Mi vót, hogy vót, nem tudom, ölég 
annyi, hogy Galyatépöt emberölés végett be
fogták a csendőrök. — „Mer követte el a 
tényálladékot?" — faggatta ütet a tiszthe- 
lettes úr. — „Kéremássan, én békét akar
tam," — mondta a vádlott. — „Micsoda?!" 

tiszthelettes, — „iszen 
szegény embert!" — 

Gatyatépő, —> „de az- 
tüle."
ropogtassák a békessé-

abasári öreg gazda?

házassá-

meggon- 
Paskony

— rezzentett rá a 
agyoniitte aztat a 
„Igaz" — aszongya 
úta békességem van

ÖRZSI: A kutyák 
ges csontyát neki!

BAKTER: Hát az
ÖRZSI: Aki nyóevannégy esztendős létlre 

megölte a nvócvanéves feleségit?
BAKTER: De vajh mér tette?
LEPCSES: Igen megbánhatta a 

got.
ÖRZSI: Oszt most jutott eszibe?,
LEPCSES: Magyar ember jól 

dujja amit teszen. Példává mikor 
kösségbe uj plébános gyütt, megtutta, hogy 
Tarkaeszü Püczők András vadházasságba él 
a Borcsájával. Persze elővette, lelkire be
szélt, hogy mér nem esküsznek meg. — 
„Mer ki akarom tróbólni az asszonyt" •— 
mondta az illető, — „hogy hát miként vi
seli magát a házasságba." — „Hm" — 
aszongya főtisztelendő úr, — „oszt mióta 
élnek bagóhiten?" — „Húsz esztendeje" — 
felette a kérdezett. — „Az Isten álgya meg!"
— zándorodott föl a pap, — „hát húsz esz
tendő nem ölég a tróbához??" — „Nem 
igen" — rázta nagy busa fejit a Tarkaeszü 
Püczök, •— „mer kérem átossággal, amíg 
?gy ravasz fehérnépet koporsóba nem gyö
möszöllek, sose lehet tunni mi lesz belülié."

ÖRZSI: Forró szurokba fogják aztat 
dinctelni a másvilágon. — Oszt gyerünk 
aptya.

BAKTER: Hő, hö! Vóna még egy inter- 
pcnácijóm. Mongya Lepcses szomszéd, mit 
szónak a kispesti jogász-öléshez?

LEPCSES: Egy dógot hallottam. Annak 
a Pörnyúiasztó Hajdú Miklós doktornak 
aszongya egy ügyfele, bizonyos illető Bána
tos Csaboda Pál, hogy aszongya: — „Hűt 
oszlón üdvégy úr úgy erötesse meg esze- 
tokját a pörömbe, hogy ne én, hanem 
alperes kövessen el gyilkosságot maga el
len!" — Oszt Istennek ajállom.

az

Kérjük 
kirakataink megtekintését I

VII, Király-utca 55
VI, Teréz-körut 62
IV, Vámház-krt 10
VIII, Rákóczi-ut 39
VII, Rákóczi-ut 64 

kerékpárján távozott el 
valamelyik vidéki 

hogy tanuló-artistának 

hazulról, valószínűleg 
cirkuszhoz ment, 
jelentkezzen. Ezen....................... .................   a 

nyomon indul el a nyomozás és eredményre is 
vezetett.

A kisdiák eltűnésének körülményeiről és pon
tos szcmélyleirásáról

rádlógramot küldtek
vidéki hatóságoknak. Azokban a vá- 
és falvakban, ahol vándorcirkusz

nz összes
rosokhan . .... ........
működik, a hatóság emberei megnézték, hogy 

nincs-e a cirkusz személyzete között 
az Óbudáról eltűnt Szálkái Sanyi.

Már-már ugy látszott, hogy összeomlik ez a 
nyom, amikor

Visegrúdról jelentették, hogy ott a . ándor- 
clrkuszban találtak egy fiút, 

akire ráillik a szomélyleirás, de nz más nevel 
mond és tudni sem akar arról, hogy megszö
kött volna otthonról. A f/i/npdr/o-cirkuszhaa 
volt ez n fiú és esténként, mint szolga segéd
kezett a jegyszedésnél.

Szálkái, amikor megtudta, 
fia tartózkodik a visegrádi .... ....
leutazott és privátnyomozást végzett.

Este elment a cirkuszba és szembetalál
kozott eltűnt gyermekével.

Sanyi nagyon meglepődön, el is akart szökni, 
de .~.z apja mindenütt a nyomában volt, rögtön 

levette: :c vele u cifra libériát 
és hazahozta Óbudára.

Most nagyon szigorúan vigyáznak a fiúra, 
nehogy megismételje a szökést.

hogy alighanem 
vándorcirkuszban.

de az

Szobarenddé*  a lürdótgazgatóaAg 
HzálludAiban :

Károly.kii rut 3/a
________ fel.: 145-202, 130 854

R 11
Istór függöny 200X250 méretben..., p g.2Q 
Ip.lHur fiill 1 ,0 <*m  kzÓIkh mtr i> - .1

p 1*30

Gittor tüll láO cm. azólea, mtr........... p 2l^
Butorvódö 70 cm. széles, mtr. ......... p ,.j-
Paszomány függönyrojt ccrü, 20 cm. 

széles, mtr, ....................................  p

Weisz Mariska
Budapest, V. Lipót-körut 22,

Berlini gyilkost 
keresnek Budapesten

Fiatal német rablógyilkos után nyomoz a mai 
gyár rendőrség. Szállodákban, határállomási 
kon és idegenforgalom szempontjából számba, 
jöhető helyeken keresik a rablógyilkost,

a gyanú szerint Németországból Budapestre 
szökött

és most mint turista igyekszik kijátszani a U 
lóságok éberségét.

Vasárnap délelőtt érkezett meg a budapesti 
főkapitányságra a német rendőrség rádió, 
grainja, amelyben a gyilkos kézrekeritéséie éj 
letartóztatására kérik a magvar hatóságukat, 
A rablógyilkosság tettesének neve

IJnk Lipót, 21 éves metzi születésű Ingat- 
laniigynök.

Egy héttel ezelőtt Berlin határában három re. 
volverlövéssel meggyilkolt és kirabolt egv öreg 
pékmestert, akit telekvásárlás ürügyével csali 
ki a német főváros környékére. A rabolt pénz, 
zel elmenekült. A német rendőri nyomozás ada. 
lai szerint, az elvetemült gyilkos Magyarorszás 
felé vette útját.

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

Főnyeremény 
200 pengő készpénz

500 rendkivül értékes dijl |
Diákok, akiknek kötelező olvasmányok | 

keserítik el u nyári szünidejüket, felnőttek, ri 
akik ugy érzik, műveltségükhöz. hiányzik 
egyik vagy másik híres könyv elolvasása -« 
ne csüggedjetek.

Itt a Hétfői Napló uj rejt*  
vényverseny c,

amely segít gondjaitokon. Minden kereszt*  
rejtvényben megkapjátok egy-egy híres mii 
dióhéj-tartalmát, egy mondatban. Rövid, 
humoros és mégis jellemző ez a dióhéj I 
Azonkívül minden rejtvényben ott van a 
mii elme is. Pl. Színes gentleman bokroa 
érdemeiért fehér urilányt kap feleségűit 
kit megfojt. — Olhello!

Már a dijak nélkül is rendkívüli, amit 
ez az uj verseny nyújt. Az érdekes, szóra*  
koztafó, tanulságos rejtvények megfejtésé
ben rejlő mulatságon kívül a Hétfői Napló 
páratlan áldozatkészséggel még jutalmazni 
is kívánja a pályázókat. A 200 pengős fő
nyereményen és u nagyértékü második 
díjon felül 500 értékes dijat osztunk ki 8 
helyes megfejtők közt.

A kereszlrejtvényverseny, amelyet múlt
heti (julius 5-ikl) számunkban kezdtük 
meg,

kilenc hétig tart, 
minden héten egy keresztrejtvény jelenik 
meg. Mind a kilenc rejtvény megfejtés® 
egyszerre küldendő be, az utolsó rej**  
vény megfejtése után, legkésőbb szepf*  
9-ig. Megfejtésül minden rejtvényből « dió- ? 
héj-tartalmat és ennek ugyancsak abban ■ j 
rejtvényben található elmét kell bekül
deni. Minden pályázó írja meg nevét 
pontos elmét és mellékeljen

9 domb tctszésszerlnU 
számból kivett „Dióhéj

szelvény t”.
(Lásd a második oldalon!) Céltalan a B‘ó*  
héj-pályázatokat hclcnkinl beküldeni, mert 
azok a pályázatban ugy sem vesznek részt*  ; 
A megfejtéseket u Hétfői Napló szerkeM- 
tőségének (Erzsébet körút 28.) kell c‘* 
mezül. A borítékra kérjük feltűnően rálrnit 
I) I ó h é j.

A helyes megfejtők közt a köveibe*®  
rendkivül értékes jn Int inukul osztjuk ki:

E 1 s ő di J : 200 pengő kész- 
p é n r b e n !

díj: egy kitűnő gramofon, te*

jutalmak:
200
100
100

50
50

Második
mezekkel.

További _ 
értékes könyv, 
üveg kölni, 
szappan, 
doboz Stühmer-csokoládé, 
mozi- és színházjegy.
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FÁZSI REZSŐ,
akit fantasztikus politikai szervezke
dés miatt letartóztatott a rendőrség 

vasárnap kiszabadult
Vasárnap érdekes fordulat történt annak 

a fantasztikus politikai szervezkedésnek 
ügyében, amelynek szereplőjét: Fázsi Rezső 
31 éves magántisztviselőt előzetes letartóz
tatásba helyezték.

Amikor ez a fantasztikus szervezkedés 
kipattant és Pázsit letartóztatták, hivatalos 
'közlemény tájékoztatta a nyilvánosságot a 
történtekről. A hivatalos jelentés elmon
dotta, hogy a főkapitányság politikai osz
tálya néhány nappal ezelőtt egy újabb poli
tikai szervezkedésnek jött a nyomára. A 
dolog az első pillanatban is oly fantaszti
kusnak tűnt,'hogy

a rendőrség beavatkozása csupán a 
közrend megóvására történt.

A nyomozás során előzetes letartóztatásba 
került Fázsi Rezső 31 éves magántisztvi
selő, iparművész és hírlapíró, A továbbiak 
során Leigazolást nyert, hogy az általa kez
deményezett mozgalom egészen kezdetleges 
stádiumban volt.

így szólt a hivatalos beszámoló a letar

Darányi Hómannal
kettesben Gasteinba utazott

’A magyar belpolitikai élet nyári szünete 
.valójában vasárnap kezdődött meg, sza
badságra utazott a miniszterelnök is:

Darányi Kálmán miniszterelnök, Hó- 
man Bálint kultuszminiszter társasá

gában indult Gasteinba, 
ahonnan mindketten három hét múlva ér
keznek vissza Budapestre. A Hétfői Napló 
megírta már, hogy a miniszterek ezidén a 
szokott négy hét helyett csak húsznapos 
szabadságot vesznek igénybe. Természete
sen a miniszterelnök sem szegi meg ezt a 
megállapodást.

Vasárnap reggel 8 óra 20 perckor a Ke
leti pályaudvarról indult a menetrendszerű 
bécsi gyors, amellyel a két miniszter uta

tóztatásról. Fázsi Rezső a főkapitányságról 
a Markó-utcai fogházba került.

Innen kisérték a vizsgálóbíró elé kihallga
tásra. Fázsi letartóztatása ellen felfolyamo
dással éh és igy a vizsgálóbírónak döntenie 
kellett arról, hogy a letartóztatást fenn
tartja-e, vagy sem. A döntés ugy szólt, hogy 

Fázsi szabadlábra kerül,
mert politikai szervezkedése teljesen ko
molytalan, kezdetleges volt. A rendőrség 
éber nyomozása lehetetlenné tette, hogy a 
fantasztikus szervezkedés komolyabb stá
diumba juthasson és alkalmas lehessen 
arra, hogyaz állam és társadalom rendjét 
veszélyeztethesse. Fázsinak bejelentett la
kása, foglalkozása van és igy további le
tartóztatása nem indokolt.

A vádtanács is szabadlábrahelyezés mel
lett döntött és

Fázsi Rezső kiszabadult a fogházból. 
Vasárnap már cl is hagyta a Markó-utcai 
fogházat Fázsi, a politikai fantaszta^ 

zott. Darányi Kálmán és Hómon Bálint 
azonban nem a Keleti pályaudvaron száll
tak fel, hanem Kelenföldön, mert

kerülni akartak minden feltűnést és 
hivatalos búcsúztatást,

A pályaudvarra kikisérte őket a minisz
terelnök felesége, továbbá bárcziházi Bár- 
czy István, Marschall Ferenc és Pctneházy 
István államtitkár, Rákóczi] lnne minisz
teri tanácsos, a miniszterelnökségi sajtó
osztály vezetője és lncze Péter miniszteri 
titkán

Vasárnap este
visszaérkezett Budapestre Bornemisza 

Géza kereskedelmi és iparügyi miniszter.

példa:

fdrji IDaakandcífiök, 
faher-barnával .barna i* 
lakaté boncolj

Kuionfcbt kik bovjuanüiap.ioijubOM női 
egíjCi pár dwalcipű. fupngörá niodcllc.k
nőt cipók. Clriuujtulauul oickóa.
taros, kák 
divat luindálok
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Guunmdalpa*
Icüilripő 
kú lábával 2O-s4

Rövidesen Ausztriába, a Salzkammergut- 
ba, utazik nyaralásra Kánya Kálmán kül
ügyminiszter.

Augusztus 8-án kezdi majd szabadságát 
Széli József belügyminiszter.

Tizenöt főszolgabíró nyugdíjba
megy Mi lesz Erdélyi Lóránt alispánnal?

Vasárnap politikai körökben elterjedt az 
a feltűnést keltő hir, hogy az őszi politikai 
kampány megkezdésekor a legszigorúbban 
végrehajtják Széli József belügyminiszter
nek azt a rendeletét, amely szerint

azoknak a köztisztviselőknek, akik be
töltötték szolgálati idejüket, nyuga

lomba kell vonulniuk.
Ezek szerint, a magyar főszolgabírói kar 

cgyrészc kerül ősszel nyugállománvba: 
tizenöt olyan főszolgabíró működik, 

aki már betöltötte szolgálati idejét. Ugyanez

A politikai „uborkaszezónt" kihasználva: 
az ellenzéki pártvezérek Is cgytől- 
egyig elutaztak nyaralni, csupán Rassay 

Károly érkezeit vissza
e héten szabadságáról, 

a helyzet néhány magasrangu és tekintélyes 
megyei tisztviselővel is. A rendelet értelmé
ben nyugdíjba kellene mennie

Erdélyi Lóránt pestmegyei alispánnak
és Ncy Gézának, Pestvármegye vezető fő
jegyzőjének is. Egyes birck szerint a bel
ügyminiszter

néhány közszempontból különösen In
dokolt esetben kivételt tesz

és igy lehetséges, hogy Erdélyi Lóránt, a 
tekintélyes és népszerű alispán, mégsem 
vonul ősszel nyugalomba.

FEHYES W CIRKUSZ
JEGYRENDELÉS 113-374 ós 113-364

or

10 világ 
attrakció!

Csak 
ez jöhetett 

Rivelsék után!
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Feladvány
* A B 9 6 3 2
9 K 7 4
0 10 8
4» 10 3

♦ K 8 5 4
9 D 9 6
0 5
4. D B 7 6 4

♦ D 10 7 
<7 B853 
0 B 7 6 3
4. 8 5

♦ -
V A 10 2
0 A K D 9 4 2
4. A K 9 2

Káró nz adu. Nyugat pikk négyessel kezd. 
Eszak-Dél kis ölemmel csinál!

♦
Hétfői Napló múl! heti számában közöl

tük először, hogy tavalyi nngyalkedü
PÁROS ELŐNY VERSENYÜNKET 

nz Idén b», október első felében megtart
juk és máris óriási érdeklődés van h ver
seny iránt.

A brldgezők százai üröminél emlékeznek 
s)w>/.u I. Párosversenyünk nagy sikerére, 
amikor a helyszínen kénytelenek voltunk 
sok pár benevezését — a helyiség befoga
dóképessége miatt — visszautasítani.

A magyar brldgeversenyek történetében 
uj és fontos fejezetet jelent a Hétfői Napló 
versenyeinek példás és szakszerű leveze
tése, mindig uj és uj meglepetést szerző 
technikai újításai és legelsősorban pazar 
díjazásai. Miután a Hétfői Napló versenyei
nek sok résztvevője még nyaral, a rendező- 
blzotság ugy döntőit, hogy a meghívókat 
csak augusztus végén. Illetve szeptember 
első hetében küldi szét. Meghívó igénylés 
Hétfői Napló kiadóhivatalában: Erzsébel- 
körul 28. (T.: 13-08-90.)

♦
A bridgcszövelség „agytrösztje" szitküldle az 

JM7 .1(8 í/.i vcrscnyprogrammját és meg kell 
állapítanunk, hogy a programot kitűnő. Ha a 
tagcgyesűlelrk is ilyen szorgalommal és fárad
sággal fognak dolgozni, akkor ez az fa uj kor 
•zakót fog jelenteni a magyar bridgesport fej 
fődé sében. I x; < 1k dldűlt verseny programúiban 
nem láttuk a nemzetközi versenyeket, az agi
lis titkár tág kérdésünkre közölte, hogy már két 
n«uM versenyt kötöttek le; a decemberi Közép 
európai kupa versenyt öl állom (Ausztria, Cseh- 
Szlovákia, Jugoszlávia, Magyarország és Olasz 
0t»zdg) ré'.zt'éhlével ét a februári osztrák
magyar hnrinasvefsenyt: a válogatott férfi, női 
és a csikócsapat részvételével. A szövetség min
den tekintetben támogatni óhajtja a csehszlo
vák versenyek nuigyar résztvevőit és minden 
könnyítést meg akar adni tagegyesületeinek 
ezeken a versenyeken való részvételre. A csa
patok is érzik, hogy az idén nagy küzdelmekre 
van kilátás és máris erősen folynak a trénin
gek. ,

Csak helyeselni tudlak n szövetség azon cl 
határozását, hogy az Igazolási szabályokat meg
változtatja és igy módot ad arra, hogy a nagy 
közönség is bekapcsolódjon a versenyekbe.

A terv nagyon szép, csuk a kivitelben is 
^ilyennek" szeretnénk látni!

A versenyazezón szeptember 27-én kezdődik 
a bajnoki versennyel, de már most meg van az 
ebUi Nxeiuácló. Gróf Zichy Ede, az Országos 
Magyar Itridgc Club kitűnő tagja a Fészek csa
patába kírlc átigazolását. Az átigazolás érde
kessége. hogy a Fészek 5 tk éve nem változta
tott csapatán és így nagy meglepetés lesz Zichy 
gróf meghívása, aki ugyan eddig ne.n vett részt 
a csapatbajnok) versenyeken, de ennek ellenére 
a magvas*  élgárda egyik legképzettebb játékosa 
és külföldön is jóhang.'ásu neve van. A tava
lyt pré-gni verseny egyik hőse volt, akinek 
oroszlánrésze volt a nagy magyar győzelemben. 
Zichy gróf megérdemelten kerül a legjobb ma
gyar együttesbe, amely így egy kiváló játékos
sal lett giudrgalib.

Hagy nyári vásáranli
n rendkívüli olcsóság jegyében 

megtalál! — Néhány Irányára kitűnő áruinknak:
T91ÍI "l,1***y*m koek** xotti*  J gg

Crépe fle Chino XX. 178 
crauon.2.48
Fik9 >'.i(l*olyetn  gyönyört) «zl- 218
museiyam imprime .-.98
GMürneteiten ruHttinu....-.98
A szelőn folyamán visszamaradt árukat most fillérekért árusítjuk

KIÉIN ANTAL
selyem, szövet, moaókolme,vászon, fehérnemű, KfflnákS fEO
kelongye, kotöttAm éa nól konfekció üzlete wfi-HfiWNr.iv ■fi'wn
JO kirakatunk met tekintése élmény. (A TorÓZ-tcmplom mellett)

HALLÓ’ TE VAGY DRÁGÁM?
Szóval az lesz az első. Agyonuntam 

már az örökös nyári holmikat is, fel
tétlenül szükségem van egy szép ele
gáns fekete kompiéra. Én egy újfajta 
kioké anyagra gondolok, tudod, sike
rült megtudnom egy előkelő szalon
tulajdonostól, hogy nagyon divatosak 
lesznek azok a csipkeszeni klokék. 
Ebből csoda lenne egy ruha, persze 
mindenkit megelőzve.

Azután azt gondoltam, hogy a fekete 
kabátomat kellene felszőrmézni. Nem 
a nyakára fogom tenni, hanem maga
san a két ujjúra, akkor inár ősziesebb 
lesz egy kissé. Hogy milyen szőrmét 
veszek? Azt hiszem ezüstrókát, mert 
ez lesz a legnagyobb divat. Ezt viszont 
egy szűcstől tudom, 
nyaralt.

(Dr. Dévainé

♦
Halló, Alk-ekáin! Még 

mert eszembe jutott, hogy ne gyere fel értem, 
hanem találkozzunk a Kálvin-téri Fegyves Áru
ház knlaposztályán, hallottam, hogy már meg
érkeztek a legújabb őszi kalapmodellek: fekete 
bársony sapkát már 5.80 P-töl, bársony tokk 
kalapot 6.80 P-ért, esetleg nézhetnénk fehér 
karimás filckalapot is az álmenetre, ezt már 
7.80 P-ért kaphatnánk meg. Tehát Viszontlá
tásra négykor a Fenyves Áruházban.

iiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilUJiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiNijjniiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilujiiiiiiiiiniifiiiiiiilifliiiiiiiiiiiiiiifiiuinnniiiiiii

Halló, halló, Te vagy drágám? 
Ugy-e csodálkozol, hogy szokásomtól 
eltérőleg most pontosan befutottam? 
De tudod, pénzem sem volt már, az 
idő is romlott... Úgyis eljött már min
denki, aki csak számított.

Alicekám, halló, idefigyelj! Meg
érkeztem, és nincs egy rongyom, 
amit felvehetnék. A dauert kifürödtem 
a hajamból, a cipőim sarkai félre
taposva, nincs egy valamirevaló dara
bom. Ezt nem lehet kibírni. Elsősor
ban magammal cipellek a kalapos
nőhöz, mert nem szerezhetem meg 
Katónak azt a fórt, hogy neki már 
legyen egy fekete bársonykalapja, 
nekem még mindig a nyári fehér. 
Tessék? Hogy azért nem perelnek be? 
Ebben igazad van, de tudod, mégis 
szeretek a divattal haladni. Mondd 
szivem, te hazai vagy, én most jöttem 
olasz honból, milyen kalapokat visel
nek? Hogy csináltassak egy tokkot 
elálló fekete nagylyuku fátyollal ? 
Ne inkább egy karimásat? Vagy le
beszélsz a bársonyról? Inkább nyúl
szőrt mondasz, hogy azt tudom egész 
télen viselni? Hát valami igazad van, 
de tudod, erre a három hétre, amig az 
átmenet tart, mégis csak kellene egy 
kis fekete bársony.

Két családirtást akadályozott 
meg vasárnap éjszaka 
a rendőrség

Vasárnapra virradó éjszaka két család
irtást akadályozott meg a rendőrség: Buda
fokon egy birkózóbajnok meg akarta ölni 
feleségét, aztán öngyilkosságot kísérelt meg, 
a Mária Valéria-telepen pedig egy gépmun
kás ittas fővel készült családirtásra.

Wopplcr György 21 esztendős vasmun
kás, ismert budafoki birkózóbajnok, néhány 
hónap óta különváltan élt 20 éves felesé
gétől. Wopplcr öbbször megkísérelte, hogy 
feleségéhez visszaköltözzék, de nz asszony 
elutasította. Vasárnapra virradó éjszaka 
Wopplcr bekopogott feleségének a buda
foki Városház-tér 8. számú házban levő la
kására,

nz asszony nem nyitott ajtót, mire 
Wopplcr betört a lakásba, kést rántot 

elő
és magából kikelve kiáltott az asszonyra:

— Megöllek! Leszámolok veled!
Az asszony segítségért kiáltott, rendőrök 

siettek n ház elé. A kővetkező percben 
Wopplcr kirohant a házból,

n közelben lévő vasulállomás felé sza
ladt és a sínekre vetette magát.

•1

A kisiparosok parlamentje 
vasárnap feltárta az iparosság 
sérelmeit és kívánságait

Az Ipartestülctck Országos Központja va
sárnap délelőtt tartotta rendes évi közgyű
lését. amelyen a magyar kézmüiparosság ál
lást foglalt a kisipart érintő összes problé
mákkal kapcsolatban.

I — 18 főosztályunkban mlndont

b'ntlszt zseükendö.......,-.29
kotesfl táncnaörag..... .-.98
ByermeK Hely. nadrág.-.78
Divatot női Keztyll......... -.80
FOrtl sporting nz Áruban.. , 2.28
zoiiring 2 gallérral.., ................2.90

Erdős Böske.)

egyszer felhívtalak,

A helyiérdekű vasút egyik szerelvénye nagy 
sebességgel sietett Budafok felé. Csak az 
utolsó percben sikerült a sínekről elhur
colni az öngyilkosságra készülő férfit.

Woppler, amikor a rendőrök felszólí
tották, hogy kövese őket a kapitányságra, 

rátáinndt a rendőrökre, 
iitötte-verte őket. A hatalmas erejű férfit 
Öt ember fogta le és igy vitték a budafoki 
kapitányságra, ahol őrizetbe vették.

A Mária Vdléría-öregtelep 67. szám alatt 
Ladányi István 44 éves gépmunkás ugyan
csak izgalmas, botrányos jeleneteket rög
tönzött. Ladányi részeg fejjel

haltát ragadott, rá támadt feleségére és 
gyermekeire.

Mikor a házbeliek rendőrt hivtak, Ladányi 
bezárta az ajtót. A rendőrök izgalmas jele
netek utón végre is

feltörték a lakás ajtaját, kicsavarták 
a dühöngő ember kezéből a baltát 

és Ladányit bekísérték a főkapitányságra, 
Olyan ittas volt, hogy kihallgatni még nem 
lehetett.

♦ IMg-

A gyűlésen a fővárosi és vidéki ipartestü
letek kiküldöttei szólaltak fel.

Társadalombiztosítási és adózási kér
désekkel foglalkoztak.

A határozati javaslatok egész sorát szervez
ték meg, amelyben az OTI és az adózási 
rendszer reformját követelték. A gyűlés 
résztvevői egyhangú lelkesedéssel szerezték 
meg azt a határozati javaslatot, hogy az 
ipar érdekében

fontosnak farijuk a mai bonyolult adó
zási rendszer megreformálását.

Az a kívánságuk még, hogy az adókiveté
seknél nz ipartestületi kiküldöttek szakértői 
véleményét a pénzügyi hatóságok

kötelesek legyenek tekintetbe venni,
Ezután az OTI-ügyek tárgyalására került 

a sor. Azt javasolták, hogy az OTI és MABI 
felett a

felügyeleti jogot az ipariig?! miniszter
nek adják,

építsék le az adminisztrációt, az illetékeket 
pedig bélyegben rójják le. A következő kí
vánságuk az volt, hogy a társadalombizto
sítás kereteibe vonják be az összes kisipa
rosokat is.

Határozati javaslatot szavazott meg ez
után a közgyűlés és ebben

tiltakoztak az OTI és MABI mezőgaz
daságnak nyújtott kölcsöne! ellen.

Végül azt követelték, hogy a MARI és OTI 
tartalékalapjából segítsék meg a kisipart 

ugyanúgy, mintahogy a mezőgazdákat meg- 
segítették.

A közgyűlés drákói rendszabályokat sÜr- 
getett az árrombolók ellen és azok ellen is, 
akik s minimális bérek fizetését néni tart
ják be.

Reményl-Schneller Lalos 
kitüntetése

A kormányzó a miniszterelnök előterjesztésére 
a pénzügyi és közgazdasági élet terén szerzett 
kiváló érdemli elismeréséül Rcményi-Schneller 
Lajos dr. országgyűlési képviselőnek, nz Orszá- 
gos Földhitelintézet vezérigazgatójának a ma
gyar érdemrend középkeresztjéhez a csillagot 
és Császár Károly dr., az Országos Földhitel*  
intézet ügyvezető igazgatójának a magyar 
érdemrend középkeresztjét adományozta.

aki szintén ott ÖRÖKLAKÁSOK
az újlipótvArosi negyedik Uriik- 
lak&sos luxuspalotánkban Pozso- 
nyl-út 85. Légrády Károly-utca 
sarok dunaparki kilátással eladók: egy-, 
két-, háromszobás hallosak, központi fűtés, 
meleg viz, önálló telekkönyvi tulajdon, 
25 eves adómentesség. Bérbe
adás esetén 9°/fl Jövedelem. Kedvező fi
zetési feltételek. — Lakásaink már 

készen Is megtekinthetők.
Érdeklődni: Pozsonyi-ut 35.

Lőgrády Károly-u. sarok, öröklakás iroda
Telefon: 292-572 és 290-287 
Vasárnap is. Terv. Prospektus.KÖZGAZDASÁGI HÍREK

Új egyetemi tanszékek. A kormányzó 
a „Goldberger Sám. F. és Fiai részvénytár
saság és Budai Buday-Goldbergcr Leó dr. 
Egyetemi Textilkémiai Tanszék Alapítvá
nyáénak alapítólevelét és ajándékozási oF- 
iratát, továbbá „Az Egyesült Izzólámpa »•. 
Villamossági Részvénytársaság Egyetemi 
Atomfizikai Tanszék Alapítványáénak ala
pítólevelét és ajándékozási okiratát jóvá
hagyta. *

Az uj magyar-csehszlovák kereskedelmi 
tárgyalásokat holnap, kedden kezdik meg 
éa remélhető, hogy hatévi szünet után vég
leges kereskedelmi szerződés fog létrejönni. 
Mindkét országban élénk érdeklődéssel te
kintenek a magyar-csehszlovák kereske
delmi tárgyalások elé.

♦
A takarékossági kedv felkeltése és foka*  

zása érdekében újszerű és érdekes takaré
kossági akciót folytat a Budapesti Kisipari 
Hitelintézet Rt., azzal a nemes céllal, hogy 
az ezáltal összegyűjtött kis összegeknek 
koncentrációja folytán hivatását, a kisipar 
és kiskereskedelem hitellel való ellátását, 
minél hathatósabban folytathassa. A fővá
rosnak ez az altruisztikus alapon működő 
üzeme, amely racionális megszervezettségé- 
nél fogva hivatását a köz minden megter
helése nélkül végzi, iparos és kereskedőt 
ügyfelei gyermekeinek, továbbá az iparos 
kereskedő tanoncoknak egy pengős ajándék
betétet tartalmazó takarékkönyvecskét ad és 
folyószámla- és takarékbetevőit betétjük 
összege, de legfeljebb 2500 pengő erejéig bal
eset és halál esetére szóló díjtalan biztosí
tást nyújt,

♦
Serényen folynak a gabonatárolások, amely

ben tevékeny részt vesz, a Magyar Takarék
pénztárak Központi Jelzálogbankja a vidéki 
pénzintézetekkel karöltve.

★
Az épület- és tiizifakereskedők akciót in

dítottak egy országos fakereskedelmi nagy
gyűlés sürgős összehívására. Erre a meg
mozdulásra támogatást kell, hogy nyerjenek 
a kereskedelmi kamaráktól, a fafeldolgozó 
ipartól és mindazoktól az intézményektől, 
amelyek még nem adták fel a szabadkeres- 
kedelem érdekében vívott küzdelmet.

★
A munkások életszínvonalának emelése ér

dekében rövidesen felállítják az szabadidő
mozgalom kísérleti telepét, ahol a gyakorlat
ban próbálják ki, hogy ml lenne a munkásság 
saját elhatározásán alapuló szellemi tevékeny
ségének legpraktikusabb kerete.

♦
A Magyar Általános Takarékpénztár Rt. közli, 

hogy eddigi „Lipótvárosi fiókja" működését a 
jövőben „Szent István körúti fiók" név alatt 
fogja (eddig: V., Lipót-körut 11. sz.) folytatni.

★
Az első magyar gyapjumoaó és finom*  

posztógyár Rl. julius hónap 31-én tartotta 
meg 1936. évi 68-ik rendes közgyűlését. A le
írások és alapszabályszerü tartalékolások ke
resztülvitele után a nyereségáthozat betudásá
val rendelkezésre álló 173.042.08 pengő összegű 
nyereség teljes egészében nz 1937. év számlájára 
vitetett ál. A közgyűlés az igazgatóságba 
Hirsztay Gedeon dr. báró urat, n felügyelő
bizottságba Ilamtmssy István dr. urat válasz
totta meg. Az ezt követő Igazgatóság! ülésen 
az igazgatóság Bcrnhart Tibor aligazgatót igaz
gatóvá és Vámos Imre műszaki aligazgatót mű
szaki iazgatóvá nevezte ki.
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Megjelölt bankjegyekkel 
leplezték le a „szerkesztőket *,  

akik „szívességből44 akartak kihagyni 
egy kényes témájú cikket

Éankkörökben nagy érdeklődéssel tárgyal
ják azt a történetet, amelynek szereplői: 
Lukáts Elemér, a Magyar Közélet cimü lap 
szerkesztője és két munkatársa, Lininger 
Imre és Greiszner László.

Koperniczky Lászlót, egy budapesti elő
kelő pénzintézet főtiszt viselőjét, pár nappal 
ezelőtt telefonon felhívta egy ismeretlen 
férfihang és

egy családi vonatkozású ügyben kért 
Információt,

mire a főtisztviselö kijelentette, hogy az 
ügy, amely felől érdeklődnek, az ő magán
ügye és nem tartozik a nyilvánosság elé. 
Érre a titokzatos telefonáló kijelentette, 
hogy

tudomása szerint a Magyar Közélet 
cimü lap legközelebbi számában foglal
kozni kíván Kopcrnlczky személyével, 

sőt egy hosszabb cikk már ki is van szedve. 
A banktisztviselő tovább akart érdeklődni, 
hogy tulajdonképpen ki is hívta fel telefo
non és milyen maffia szövetkezett ellene, 
mire a titokzatos férfi csak annyit közölt, 
hogy

ha bővebbet akar tudni a dologról, fá
radjon el a Dohány-utca 68. számú 

házba, ott van a lap kiadóhivatala 
és ott majd mindent megtud.

A banktisztviselő barátaival megbeszélte 
a dolgot és azok tanácsára felment a jelzett

Hétfőn reggel 7 órakor
kezdődik 

a

nyári vásár
IV., Szervita-tér 4.
VI., Király-utca 2.

(Anker-palota) 

címre, hogy végre tisztán lásson a dologban. 
A kiadóhivatalban egy jólöltözött, szemüve
ges fiatalember fogadta, aki mint Lukáts 
Elemér főszerkesztő mutatkozott be.

Nagyon udvariasun viselkedett, 
hellyel és cigarettával kínálta meg Koper- 
niczkyt és beszélgetés közben rátért arra, 
hogy neki cseppet sem fontos a cikk megje
lenése, szívesen eláll attól, csak az a baj, 
hogy ki pori már szedve a tudósítás és igy 
bizonyos költségei vannak. Később 500 pen
gőben jelölte meg Lukáts az eddigi költsé
geit. A további beszélgetéseknél Lininger 
Imre és Greiszner László vettek részt, mert 

Lukáts elsietett hazulról azzal, hogy 
fontos dolgai vannak.

A banktisztviselő látszólag belement a do
logba, hogy megtéríti a lap költségeit, de 
soknak találta az 500 pengőt. Erre alkudo
zás kezdődött és a két fiatalember végül is 
lement 200 pengőre. Abban állapodtak meg, 
hogy szombaton délelőtt veszik fel az ősz
szeget. A bankban beszélték meg a találko
zót. Koperniczky a dohányutcai kiadóhiva
talból

egyenesen a főkapitányságra ment, 
ahol előadott mindent. Megbeszélték, hogy 
két darab százpengöst, amelynek a számát 
feljegyezték és más ismertető jellel is el
látták, fog átnyújtani a pénzért jelentkező 
embereknek. Ugyanakkor delcktiveket is 
bocsátottak rendelkezésére. A megbeszélt 
időpontban megjelentek „a szerkesztő urak'4, 
Greiszner és Lininger a banktisztviselő hiva
talában és átvették a 200 pengőt. Alig értek 
azonban a folyosóra, amikor

detektívek szegődtek melléjük
és elsápadva, minden tagjukban remegve 
ébredtek a valóságra, hogy leleplezték őket. 
Elmondották, hogy éppen főnökükhöz. 
Lukáts Elemérhez igyekeztek, aki a Spola- 
rtc/i-kávéházban várja őket. Lukáts és a 
bankban járt két ember a főkapitányságra 
került, ahol kihallgatták a bankfötisztvise- 
löt is.

Lukáts kijelenfetíe, hogy ő nem akart 
zsarolni,

ő nem kért mást, mint a nyomdaköltség és 
a fáradsági dij megtérítését. A két fiatal
ember pedig azzal védekezett, hogy ők uta
sításra járlak el. I.ukátsot és két emberét

kihallgatásuk lilán elbocsátották a rend
őrségről,

de az eljárás természetesen folyik vala
mennyink ellen.

NIKOTEX LEVENTE ... 27 FILLÉR
NIKOTEX SYMPHONIA 37 FILLÉR
NIKOTEX EXTRA .... 6 FILLÉR 

„ALIG DRÁGÁBB - SOKKAL JOBB"
zéseknél érvényesült — talán még vitatható 
lehetne, ha közben nem tartottak volna 
nagy A’EP-vacsorát, amelyen az előléptetett 
és kinevezett köztisztviselők valamennyien

Fiatal leányok rejtélyes eltűnését 
jelentették be a rendőrségen

Vasárnap délelőtt több eltűnést jelentet
tek be a főkapitányságon. Boros Károly 
építőmester, aki a Frangepán-utca G. alatt 
lakik, bejelentette, hogy

18 éves Ilona és 15 esztendős írnia 
leánya julius 28-án azzal távoztak ha
zulról, hogy sétálni mennek. Azóta 

nem adtak éleljcll magukról
és semmi értesítést nem kaptak leányaik 
sorsa felöl. A szülők a legnagyobb rejtély- 
lyel állnak szemben, el sem tudják képzel
ni, mi történhetett gyermekeikkel.

Biró István magánzó, aki a Gyarmat

megjelentek, lelkesen ünnepelték — a pár
tot és ugyancsak a pártot biztosították a 
további lelkes és odaadó munkájukról.

D. D. E.

utca 47. alatt lakik, ugyancsak
két leányának az eltűnését jelentette be.
Biró 15 és 13 éves gyermekei két nappal 

ezelőtt a budai hegyekbe mentek kirándul
ni és azóta nem tértek vissza. Az a gya
núja, hogy valami baleset érte a leányokat,

Csikász Lajosné férje eltűnését jelen
tette be a rendőrségen.

Csikász Lajos, aki a Beszkártnál van al
kalmazva, julius 28-án nagyobb pénzösz*  
szeggel eltávozott hazulról, és azóta nem 
adott eleijeit magáról. A rendőrség keresi 
az eltűnteket.

Kínos politikai szenzáció Veszprémben
Csupa Nepista köztisztviselőt léptettek elő

Veszprém, augusztus 1.
Szenzációja van Veszprémnek a szenzá

ciót a múlt héten megjelent hivatalos lap
nak az a száma okozta, amely a kinevezett 
és előléptetett köztisztviselők névsorát kö
zölte. Ez a szám tartalmazta Veszprém vár
megye közigazgatási területéhez illetékes 
kinevezéseket, amelyekből az itteni társa
dalmi és politikai ólet vezető tényezői az 
első pillanatban megállapították, hogy

az összes veszprémi kinevezettek és 
előiéptetelt közalkalmazottak valameny- 
nyien a helybeli NEP-lsták sorából 

rckrulalódtak.
Már a kinevezéseket megelőző kormány

nyilatkozat után is érezhető idegesség és 
izgalmas kíváncsiság fogta cl az egész vá
rost, hiszen a megyeszékhely lakóinak jó
része köztisztviselőkből ♦’Mgy közcl-távoli 
hozzátartozókból adódik.

Annál lesujlóbb volt az idevonatkozó 
eredmények hivatalos közlése. Az első és 
fájdalmas meglepetést az okozta, hogy a 
rengeteg kinevezés és előléptetésből arány
lag Veszprém részesült a legmostohábban.

De a kínos megdöbbenést főként az 
okozta, hogy a kinevezettek valamennyien

a helyi NÉP Ismert gárdájából kerül
tek ki.

Benárd Ágoston személyében NEP-párli 
képviselője van Veszprémnek, de mindenki 
előtt nyílt titok, hogy a legközelebbi vá
lasztáson a Független Kisgazdapárt és a 
Keresztény Gazdasági Párt között fog el
dőlni, hogy ki lesz ennek a mandátumnak 
a birtokosa.

Az itteni köztisztviselők is túlnyomórészt 
ennek a két pártnak zászlaja alá sorakoz
tak és csak kis töredékük vonult be a 
A’EP-be. Ezért okozott kínos megdöbbenést 
a ncpisták előléptetése és kinevezése, akik 

túlnyomórészt fiatal és rövid közszol
gálati mull után példátlan sikerrel előz

ték meg idősebb kartársaikat, 
akiknek egyetlen kedvezőtlen tulajdonságuk 
azt volt, hogy — nem tartoztak a NÉP 
kötelékébe,

A megdöbbenést természetesen hatalmas 
felháborodás követle, amit azzal próbáltak 
lecscndesiteni, hogy a véletlennek egy cso
dálatos megismétlődéséről van szó és terv
szerű politikai akcióról ebben az esetben 
beszélni sem lehet.

Hogy vélcllenség volt-e vagy tervszerű 
politikai akció az, ami a veszprémi kineve-

ALBRECHT
főhercegtől vasárnap távirat érkezett: 
kényszerleszállás baj nélkül...

A paraguayi Posadasból távirat érkezett Al
brecht királyi hercegtől, aki repülőgépen út
ban volt Paraguayba és a Panaina-folyó köze
lében szerencsésen végződő

repülőbaleset érte.
Albrecht királyi herceg titkári hivatala a 

következő táviratot kapta vasárnap:

— Kényszerleszállás Oikyvel baj nélkül.
A táviratot a királyi herceg a posanaii Ideál- 

szállodában adta fel. A táviratban í 
Csíki/ geológus-tanárral Monlevideoban 
kozott össze a királyi herceg s onnan 
repülőgépen folytatták ülj 
kényszerleszállással éri véget.

szereplő 
i talál- 

egyült 
ltjukat, amely most



SZÍNHÁZ
Színházi hét

ttUNYADY SÁNDOR ma hazaérkezett Abbá
ziából, ahol befejezte a Vígszínháznak irt uj 
darabját, amelyen öt hétig dolgozott.

♦
LÁSZLÓ MIKLÓS, a népXzerft szinéaz-lró 

Izombnton tartja szerzői estjét egy teljéién 
szokatlan helyen, — öz Állatkertben. Buda
pest összes itthon időző sztárjai fellépnek.

♦
FELEKY KAMILL, a népszerű és kitűnő 

láncos színész néhány napig Pórisban volt 
és magával hozta azt a legújabb metódust, 
atpellyel a leggyorsabb tempóban tanítja 
be az uj szezonban ugy növendékeinek, 
mint a színházakban a sztepptáncokat.

*
' AZ AMERIKAI INTIM PISTA, a Varieté 
rettegett szerkesztője Rómában tartózko
dik. Miután négytagú társaságával nem 
tudott szíj 
tozolt Incze Sándornak, 
főszerkesztő jé n ek, akit 
fel. Incze . 
Miután a lávir 
Karlsbndból 
Reinhardt meghívta a kiváló 
Jógát.

szerkesztője 
négytagú 

íibát szerezni Salzburgban, távira- 
a Színházi Élet 

„■nek, akit közbelépésre kért 
e pillanatban Kurhbadbnn van 

atot oda továbbították neki, 
intézkedett és közbenjárására 

amerikai kol-

♦
A C.ÓLYASZANATÓRIUM a

Színpadon rövidesen elérkezik . .. 
adásához, amely nagy ritkaság a szabadtéri 
produkciók történetében.

Márkus Park 
ötvenedik elő-

julius 31— atiguntua 15 
U — Az ember tragédiája 

_ János vltés
— Fekete Mária
— Bizánc

a Dóm téren — 
jal. SL, aug. 8., 
■ug. L, 9., i*J  
■ug. 4., 5 
aug. 7n 11., 15
FSIóni utsnásl kedvezmény, tetjca vliummenteszég

' Fillérei áru Szabadtéri Vonatok.
Ülöheli i tribünön 1—6.— pengő, illíbalj 50 fillér 
Jenvvéltéi: Ibuunél. hírirodákban. Tr«MCon'i- 
néninél (V„ Dorottvt-u 7.) — Szegedi Szabadtéri 
Játékok Központi Irodája. Szeged, Eölvös-ulcg 2.

A rekord!
Amerikai produkciók 

bombasikere a cirkuszban
Hát valljuk be, nagyon nehéz volt clkép- 

lelni, hogy Rivehók után ntíg valami olyan 
nagynénit tud produkálni inusorábuti Fényes 
Fővárosi Nagycirkuszt, amely nemcsak, hogy 
eléri n nívót, de rád api ti zhat mindarra, amit 
cirkuszban láthattunk valaha. A cirkusz vasár
napi premierje azonban bizonyítja, hogy eb
ben n műfajban, nmuly a teljesítmény, a re
kord rctldkivül szeles skálájúra épült, még van 
fokozás, még Hivehék utón is tovább lehetett 
menni. Az. uj műsor, nz. amerikai cirkusz,

a rekordok és bravúrok olyan sorozatát 
hozzák, amelyet európai szem alig látott, euró
pai ugy alig foghat let. Egy motorkerékpáros 
kurlkózik őrült sebességgel a vasketrec börtö
nében. Egy oroszlán illánál A száguldó motor 
berregésétől megvadult heatlu hatalmas tempó
val veti magút az. őrülten száguldó motoros 
után, Hihetetlenül izgalmas percek, n motor
kerékpáros Iszonyú sebességgel és hallatlan 
ügyességgel mindig kitér az ugrás elöl, amely 
pedig, Immár nem is a vadállat miatt, de a 
szédült iram miatt is életveszélyes. Szinte fel- 
lélegzik az ember, ha vége van a számnak és 
nem történt semmi baj. Ili van Amerika uj 
nemxeli hőse, Billy Jenkins, aki olyan népszerű 
jnár ott. mint valaha Ihiffalo Bili volt. Magazi
nokét és folytatásos regényeket közölnek bra
vúrjairól. Á legősibb eow hoy-rekvirltuniok- 
kal, törökkel, céllövészettel, lasszóval és ami 
a iegbrnvurosabb, idomított sasokkal dolgo
zik. A szépséget, n muzsikát, a táncot

kilenc csodaszép mexikói leány 
képviseli. Kútja Subina, a harmonikás prima
donna egész biztos, napok alatt Budapest 
sztárja lesz. Énekben, láncban, muzsikában 
valóban hozzák a távolnyugati pálmák színét 
és hangulatát. Csodólntosan szinpompás kosz
tümjeik és az egész ízlése*  és gusztusos pro
dukciójuk, a legszebb i<«$szinpadokru valók. 
Ez a kilenc mexikói divat les*  Postán. Szintű 
lehetetlenség elsorolni mindenkit. Legalább tíz 
olyan vUágszám sorakozik egymás mellé, akik 
külön külön is cgy-egv műsor sztárjai lehel
nének. Egy remek zenebohócon, (Irock tanít- 
udnydri kivit! itt van Crocker medve-reviife, 
Egv ragyogó lovaszsopglör, egy példátlanul 
életveszélyes, harmat szállókkal dolgozó lég- 
forndsr szánt, a 3 t'uftinos pompás és más 
utolérhetetlen akrobaták, akik közé büszkén 
soroljuk be n 7 Tokaji magvar világjáró ar
tistákat, A produkció szentesíti Ítéletünket: 
Ilyet cirkunkén még nem láttunk, tessék silr- 

megnézni, amíg jegyet kapnak hozzá!

HÉTFŐI NAPLÓ

Ez történt négy év alatt!
u_ párnán ment el, szőkén jött haza — 

'állapították' meg a lapok, amelyek beszá
moltak Kun Magda londoni magyar szí
nésznő budapesti útjáról. Látszólag ugyan
is ez a legfeltűnőbb rajta, mert bizony 
igen kevesen tudják, hogy nemcsak haj
színben, de lélekben is sötétbarnán, le
törve, agyonhajszoltan, szegényen, mond
juk ki kereken, majdnem egyszál ruhában 
hagyta el a magyar fővárost és most, ra
gyogó szőkeségéhez hasonló derűs opti
mizmussal tért meg hozzánk rövid időre. 
Párnán ment el és szegényen, szőkén jött 
haza és gazdagon, egy hihetetlenül gyorsan 
befutott karrier dclelőjén. óriási bőrön
dökkel, amelyekben egy nagysikerű lon
doni színésznő pompás garderobja gyúró
dik és hermelin-, perzsabundája, belépői 
Sorakoznak. írjuk meg azt is, hogy ezeket 
London legelőkelőbb villanegyedének, 
Hampstead-nck egyik masszív angol ele
ganciával berendezett négyszobás lakásá
ban csomagolták össze és inas rakta föl 
ezeket arra a " ' 
csira, amelyen 
gyay Istvánnal 
Budapestre.

— Gyergyay

Hudson-Teraplay sportko- 
Kun Magda férjével, Gyer- 
tegnap délben megérkezett

István?! Kóla is csak ugy 
humorizálva, enyhe célzással túlságosan 
bohémet múltjára, könnyen csinált és ál
lítólag ki nem fizetett adósságaira emlékez
lek meg a beszámolók. Pedig hát mint 
ezt a bűbájosán aranyos színésznő büsz
kén mutatja, karján a pompázó két brit- 
liáns karkötőt férje, Gyergyay István vette 
neki, abból a keresetéből, amelyből Lon
donban még egy kis bankbetétre is telt. 
Kun Magda és Gyergyay István két csodá
latosan együttfutó karrierjének és szerel
mének útja pedig Budapestről egészen vé
letlenül egy színházból, annak két szín
igazgatói irodájából vezetett fölfelé. Az 
egyik azért csinált karriert, mert a Víg
színház nem szerződtette, a másik azért, 
mert szerződtette és előleget adott,

— Tizenötéves ko 
romban —• beszéli

__  ___ *1 Kun Magda — a ko- 
eemmil lozsvári színház szub- 

rettprlmadonnája nof- 
lam. Amikor a Király 

Színház felhozott Pestre, azt hittem, min
den vágyam és álmom teljesült. Két évig 
keservesen kínlódtam a kisebb szerepek
ben, másodszereposztásban. Volt aztán egy 
énem a Városi Színházban, amely szeren
csés volt. Aztán leszerződtem a Móniin- 
Houge-ba primadonnának. Ugyanakkor a 
Vígszínház keresett tavaszi operettjére 
szubrettet. Amikor az egyik igazgató meg
hallotta nevemet a szereposztással kapcso
latban, ezzel az egy mondattal intézett el 
végleg: „Én pedig lokálból nem hozok 
primadonnát!”

—- Jól emlékszel — folytatja —, meny
nyit sírtam, milyen kétségbeesetten letör
tem. Most is hálás vagyok azokért a sza
vakért, amelyekkel megvigasztaltál és Bécs
be küldtél, hogy vállaljak ott egy revüsze- 
repet. Meg kell próbálni — mondtad és 
én megpróbáltam, sikerült! Később Pistá
val együtt eljátszottak Bécsben a Zsákba
macskát is, amelyet angol menedzserek 
megnéztek. A darabbal engem is lekötöt
tek. Én Londonba mentem, Pista Német
országba filmezni és már-már azt hittük, 
hogy kettészakad utunk (és itt nagyon, de 
nagyon szerelmesen néz össze férjével, 
megsimogatja kezét: olyanok, mint a 
nászutasok), amikor egy nap Pista Lon
donba érkezett a Zsákbamacska próbáira. 
Az angolok Is jól emlékeztek Pista bécsi 
szereplésére, azonnal kicserélték angol 
partneremet, nekiadták a szerepet. Ennek 
négy éve és azóta folyton, jóformán egy
napi pihenő nélkül játszottunk színpadon 
és filmen.

teszi hozzá gyorsan. —» Nem hittek ne
kem s amikor rólam beszéltek akármivel 
kapcsolatban, mindig ezt mondták: „N a- 
g y o n tehetséges, de...” Ez a „de” 
törte ki itt a nyakamat. Itt volt egy leány, 
akit imádtam, de aki bárkit megkérdezett 
felőlem Pesten egyetlen jó szót nem hal
lott rólam. Márpedig az ember az előtt, 
akit szeret, valakinek akar látszani. 
Mikor Magda Pécsbe szerződött, majd 
megörültem, minden időmet s minden pén
zemet repülőgépen, vasúton és autón töl
töttem és költöttem, képes voltam félbe
hagyni egy filmet, mert telefont kaptam, 
hogy Magdának fáj a feje. Ilyen zaklatott, 
de paradicsomi boldogság után egy reggel 
Pécsben megfogalmaztam egy levelet Ko
boz Imrének, a Vígszínház igazgatójának, 
akihez szerződés kötött és aki nekem erre 
a szerződésre nagyobb előleget adott.

„Direktor ur, én nem megyek többet 
vissza Pestre, ■— írtam neki — ne várjanak 
próbára, engedjen el engem, mert én 
valaki akarok lenni! Én valakinek 
meg akarom mutatni, hogy uj emberré 
lettem, ami pedig Pesten sohasem sike
rülne.” Koboz lojális gesztussal elengedett. 
Ezzel a levéllel a zsebemben utaztam el 
filmezni s repültem Londonba. A dolgok 
közben persze nem mentek simán. Volt 
ugy, hogy Pécsben nem kaptunk gázsit, 40 
grosni volt a zsebünkben, amelyen egy 
utcai bódéban sajtot vettünk, azt vacsoráz
tunk. De egy pillanatig sem tudtam másban 
hinni, mint a karrierben és szerencsében, 
amit minden áron meg kellett fogni. Ká- 
jőtlem, hogy a dolgok sohasem komolyab
bak, csak olyanok, amilyennek veszik az 
emberek. Tulhirtelen, jöttem el Pestről, 
valljuk be, podgyász nélkül, télikabát nél
kül, igy jártam ott trancskótban a tél ele
jén. Magda sokat sitt, én igyekeztem fel
vidítani ...

operett primadonnaszerepét kínálta fel ne*  
kém és én azt válaszoltam, hogy sajnos, 
nem tudok menni, mert londoni kötelezett
ségeim fogva tartanak.

Gyergyay ugyanerre a kérdésre ezt ud- 
laszol ja:

— Hogy uj emberré tudtam lenni és be
tartottam a szavamat, amit Magdának é< 
Koboz igazgatónak adtam.

A pénz, az ékszerek, bundák, autó, jólét 
nem túlságosan érdeklik ezt a két örökké 
derűs, örökké mosolygó, vidám, fiatal mű
vészt. Amit a föntebbi kérdésre nem mond
ta kel, az látszik mindkettőjükön. Szerel
mesek, négyéves házasság után és boldo
gan jöttek nászutazni Pestre, ahol ugyan 
egy kicsit filmeznek is és ahová várnak egy 
newyorki táviratot, mert a Broadwaynak 
szüksége van Magda Kunra és Stevc Ge- 
rayra. Ezt csinálták négy év alatt.

A diadalmas sikerű

CSODAREUO1937
minden este az

ftHGOL PüRK-tan

Nem sikerült

Valaminek 
mindig 
történnie

Filmesek szállták meg 
Keszthelyt

Néhány nappal ezelőtt három túrakocsi 
és két autóbusz állt meg a keszthelyi Ama*  
zon-szálló előtt, ahol a nyaralók és a bent
lakók legnagyobb örömére Pársony Rózsi
val, Dénes Oszkárral az élén nem kevesebb, 
mint 60 kitűnő magyar színésznő és színész 
szállt meg. Itt és a közelben levő Balaton- 
edericsen, a Fekete-kastélyban forgatják a 
3:1 a szerelem javára cimü magyar-német 
verziójú film külső felvételeit Vaszary Já
nos rendezésében. A filmtársaság, amely a 
legtökéletesebb gépeket, műszaki berendezé
seket vitte magával, több mint egy hétig 
dolgozik a Balaton partján. Munkájuknak 
természetesen mindig óriási a nézőközön
sége, úgyhogy a film rendezőjének ható*  
sági segédletet kellett igénybe venni a túl
ságosan érdeklődők távoltartására.

— Most én követ
kezem — mondja 

Nagyon tehet- Gyergyay. — őszintén 
Séges, de.,, megmondom, nekem 

innen ki kellett 
mennem. Ugy érez

tem, hogy itt elrontottam az életemet. Fia
tal voltam, könnyelmű, de, hihetetlenül 
szerelmes. De nem annyira, mint most —■

— Igen, valaminek 
mindig történnie kell 
— gondoltam akkor 

. .. és mondom most is. 
Ke Nem szabad elkese

redni, csak kitartás
kell a dologhoz. Az első londoni menedzse
rünk példáid, enyhén szólva, inkorrekt em
ber volt. Amikor már 250-edszer játszottuk 
a Zsákbamacskái, meg akarta takarítani 
azt az utolsó 70 fontot, ami még járt volna 
nekünk, Feljelentett az idegenellenörzö 
hivatalnak, hogy többé nincs ránk szükség. 
Vonják meg a munkavállalási engedélyt. 
Másnap reggel rendőr jelent meg a kiuta- 
sitási végzéssel. Azt hittük, hogy minden
nek vége, nem volt hová mennünk, mert 
Pestre nem akartunk jönni. Szomorúan és 
talán könnyezve pakkoltuk a podgyászun- 
kat, amikor csöngettek és belépett az angol 
színészek egyesületének, az Andors Equily- 
nek egy pénzbeszedője a tagdíjért. Mond
tuk, miért fizessünk, hiszen kiutasítottak 
és nem játszhatunk. Miért? — kérdezte ő. 
Mi elmondtuk az esetet. — Egy pillanat — 
válaszolta, a telefonhoz lépett és feltár
csázta az egyesületet. Ez közbelépett és egy 
órán belül visszavonták a kiutasítást és 
följelentették a menedzsert, mert magán
érdekei miatt „őfelsége szolgálatát”, a 
rendőrségi hivatalt, igénybe vette. Csak 
azért nem csukták be, mert a tárgyaláson 
én megtagadtam a vallomástételt. Büszkén 
és boldogan mondom, hogy azóta egyetlen 
napig nem voltunk szerződés nélkül és 
amire még példa nem volt Angliában, ahol 
legföljebb két-három hónapra adják meg 
idegen színészeknek a munkavállalási en
gedélyt, mi minden akadály és késedelem 
nélkül megkaptuk azt. Persze, ez a szeren
cse dolga. Vakon bízom a szerencsében, 
mert mindig történnie kell valaminek. Még 
csak annyit: amikor Bécsbe mentem, egyet
len szót sem tudtam németül, amikor Lon
donba érkeztünk, egyetlen szót sem tud
tunk angolul.

Arra a kérdésre, hogy mi tette legboldo
gabbá Londobanban Kun Magdát, ezt a 
választ kaptam:

— Két sürgöny. Mind a keltőt a Víg
színház küldte és mindkettőben egy-egy

KEMEHVSEPRŰ VENDÉGLŐ
A r é n a - u t 100. Telefon: 11-81-70

KÖRÖZÖTT LIPTHOi 
oporett-revü 

25-50
MINDEN ESTE. KEZDETE K.9-KOR

hogy ilyen példátlanul vakmerő merényletet fi 
magyar moziközönség idegei és zsebe ellen 
még nem láttunk, mint a

A SZÍV SZAVA 
címre átkeresztelt. Eleiünket és vérünket ciinit, 
fllmszalag előadásán. Ha azt mondjuk, hogy 
ez a magyar mozi őskorára emlékeztető film, 
akkor súlyosan megbélyegezzük nz. 1920-as 

-i.b --------- Fotográfiái
........_, ______ _ ____ _____ A hang sok 

helyen rikácsoló, kellemetlen és a szöveg, ha 
erről egyáltalában lehet beszélni, példátlanul 
kezdetleges. Primitív ott mindent Rendezésről 
és színészi teljesítményről ne is beszéljünk. 
A legjobb és legkedvesebb színészeinket fájdal*  
ma szívvel látjuk elvérezni a vásznon. Az em
ber szinte nem tudja, hogy nevessen, vagy bősz- 
szankodjon. Sajnáltuk a lehetséges Szombat' 
helyi Biankót, az aranyos ttéthy Annit és fáj
dalmasan láttuk az egyik legjobb magyar szí
nésznőt, Orsolya Erzsi hősies és méltatlan küz
delmét. Netn, az ilyen filinszalagot nem sza
bad filmnek nevezni. Aki látta, sürgősen fe
lejtse el és kérjük legyen bizalommal a többi 
magyar film iránt.

NEVETŐ BOMBA 
a címe a Metró uj filmjének, amely nagyon 
mulatságoj és nagyon kedves hollywoodi sze
relmi történet. A citn néni túloz, valóban so
kat lehet nevetni, különösen, mert Stan és Pan 
is szerepet játszanak n filmben.

évek első magyar némafilmjeit, 
szürkék, ólniosak, élettelenek. I

ME6HV1LT!
ROSITfi ftLTEfl

n világhírt! Pathe-dizőz

ÓVAKODJUNK A ZSEBTOLVAJOKTÓL
a margitszigeti

POLOBÁRBAN
ahol minden este

GIOVANNI
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fial árasztották el a kis 
Petőfi először pillantotta 
A házikó homlokzatára 
tek ki.

— LISZT FERENC

Vasárnap volt Petőfi halálának 88-lk 
évfordulója. Kiskőrös városa nagy szülöttje, 
Petőfi Sándor halálának 88. évfordulóját 
kegyelctes hűséggel ünnepelte meg Kiskörös 
közönsége. A költő szülőházánál egymásnak 
adták a kilincset a zarándokok, akik virág- 

x~ * ’1 szobát, amelyben
meg a napvilágot. 
gyászlobogót füz-

zivatar
A Meteorológiai Inté

zet jelenti vasárnap 
délben:

Hazánkban sok he
lyen volt cső és ziva
tar.

A Balaton vizének 
hőfoka vasárnap reggel 
Keszthelyen 25, Füre

den, Kenésén, Bogláron és Siófokon 24 fok.
A Duna vizhömérsékletc Budapesten 20 

íok.
Budapesten vasárnap délben a hőmérsék

let 22 fok, a tengerszintre átszámított lég
nyomás 778 mm ; mérsékelten sülyedö 
irányzatú.

Várható időjárás a következő 24 órára : 
Élénkebb szél. Több helyen eső ée ziva

tar. A hőmérséklet alig változik.

— LÁZÁR ANDOR IGAZSÁGÜGYMI
NISZTER BETEG. Lázár Andor igazság
ügyminiszter, aki éppen most akarta rövid 
►— 10 napos — szabadságát megkezdeni, 
hirtelen megbetegedett, magas lázt kapott. 
Betegsége remélhetőleg csak átmeneti ter
mészetű és kezelőorvosai remélik, hogy a 
hét végén szabadságra utazhatik.

— A Szent István-hét programja. A szé
lesfőváros idegenforgalmi hivatala az idei 
Szent István-hét egyházi és világi ünnep
ségeinek programját pazar kiállítású füzet
ben adta ki. Szebbnél szebb felvételek élén
kítik a füzetet, amely e részletes és időren
des esemény-jegyzéken kívül ügyes buda
pesti Útmutatót is tartalmaz.

hagyatEkára 
NEM RENDELTÉK EL A BŰNÜGYI ZÁR
LATOT. A Hétfői Napló jelentette, hogy 
Liszt Károly szigetszentmiklósi kádármcs- 
ter, a nagy zeneköltő unokaöccse, ügyvédje, 
dr. Latkóczy Imre utján hagyatéki lopás 
címén feljelentést tett ismeretlen tettes el
len mert Liszt Ferenc hagyatékából, amit 
részben a Nemzeti Múzeumban, részben a 
Zeneakadémián őriznek, eltűnt néhány ér
tékes emlék. Liszt Károly, aki igényt tart 
nagybátyja hagyatékára, egyúttal a hagya
téki tárgyakra bűnügyi zárlat elrendelését 
is kérte. Nagy Pál vizsgálóbíró vasárnap 
döntött az ügyben: nem rendelte el a bűn
ügyi zárlatot, mert megítélése szerint nem 
forog fenn az emléktárgyak elidegenítésé
nek veszélye. A vizsgálóbírói döntés ellen 
dr. Latkóczy ügyvéd felfolyamodást jelen
tett be a vádtanácshoz.

Fordulat
Thain Bessy autó
karambolja körül 
A közlekedési rendőrségről 

a bűnügyi osztályra 
került az ügy

Érdekes fordulat következett be Thain Bessy 
és Belatiny-Braun Rudolf autókarambolja ügyé
ben. Két héttel ezelőtt az Istenhegyi-utón ösz- 
szetörve találtak két autót: Thain Bessy 00.507. 
és BeZnfiny-Braun Rudolf Bp. 495. rendszámú 
kocsiját. Utas egyik autóban sem volt, de rö
videsen kiderült, hogy mi történt: a kanyaró
idéban összeütközött a két kocsi.

Az egyikben Thain Bessy és Szily Gábor 
joghallgató ült, a másikban Belatiny-Braun 

Rudolf.
Thain Bessy és Belatiny-Braun Rudolf meg
sebesült, Szily Gábornak nem történt baja. A 
joghallgató az összeütközés után két kocsit 
hozatott. Az egyik Thain Bessyt a Siesfo-szann- 
tóriumba vitte, a szanatóriumban bekötözték 
könnyű sérüléseit, azután hazament a lakására. 
A másik autó Belatiny-Braun Rudolfot a Vörös- 
ÍAcrcszf-kórházba vitte, ahol ápolás alá vették.

A helyszínen intézkedő rendőr jelentése a 
központi közlekedési rendőrblróságra ke

rült.
A könnyebb természetű autókarambolok ügyét, 
amelyek csak egyszerű kihágások, itt szokták 
tárgyalni. Mindenki várta, hogy nemsokára 
megtartják majd a rendőrbirói tárgyalást 
Thain Bessy és Belatiny-Braun Rudolf autó
karambolja ügyében is, de most fordulat tör
tént: a közlekedési rendőrbiróság ugy találta, 
hogy

ennek az összeütközésnek az elbírálása és 
a részletek tisztázása nem n rendflrbiró- 
ságra tartozik, hanem a főkapitányság bűn
ügyi osztályára, mert nem egyszerű kihá

gásról van szó.
ugyanis az egyik sebesült sérülése komolyabb 
természetű volt.

A központi közlekedési bíróság átirata mar 
megérkezett a főkapitányságra és a bűnügyi 
osztályon rövidesen megkezdik a kihallgatáso
kat.

Nem kapott bort
- leszúrta 
a házigazdát

Véres merénylet történt az éjszaka Pestszent- 
lőiincen, az állami lakótelepen: Zrinyi István 
rendörlörzsőrmestert szomszédja, Keresztesi 
József, nyugdíjas vasutas, leszúrta.

Peslszentlőrincen az állami lakótelep 171-ik 
számú lakásában lakik családjával Zrinyi Ist
ván rendörtörzsőrmester. Este családi vacsorát 
rendeztek, fivérét búcsúztatták, aki augusztus 
1-én katonai szolgálatra ment.

Éjszaka három óra feló a szomszédban lakó 
Keresztesi József 51 éves nyugdíjas vasutas il- 
luminált állapotban követelte, hogy bocsássák 
be a lakásba. Behívták a lakásba, ahol azon
nal bort követelt, majd gorombáskodni kezdett 
a házbeliekkel. Felszólították, hogy menjen 
haza. Keresztesi tényleg cl is indult, de nem 
maradt sokáig otthon; egy kést vett magához 
és azzal tért vissza a rendőr lakására. Rátá- 
madt Zrinyi rendőrre és mielőtt az védekezni 
tudott volna,

kétszer megszurta.
Az egyik szúrás a rendőr főbb tüdejét érte, a 
másik pedig a lapockája táján sebezte meg. A 
rendörőrmester eszméletlenül esett össze, Ke
resztesi pedig menekülni akart, de hamarosan 
elfogták. A rendőr sérüléseit a kispesti men
tők kötözték be, majd eszméletlen állapotban 
az I. számú közrendészeti kórházba vitték. 
Keresztesi Józsefet, a merénylő vasutast a fő
kapitányságra állították elő, ahol hétfőn dön
tenek további sorsa felett.

j
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ÚRI DIVAT
együttes 

ára
32.—

Gyapjú puhakalap 
egyes színek

6 db Jómlnőségfl kemény
gallér

Nadrágtartó éa zoknitartó
készlet

Hölgyeknek és uraknak 
egyaránt szenzáció!

I Afrika öltöny kőny-’ 
nyű, szellői tropi
kál anyagból (kai 
bát és nadrág> és1 

i m mfis. marokén 
vagy niás ImpTlmél 
női ruhaanyag-új
donság

A 42. 58. 68. 78 pengős szövet öl
tönyeink árában is 4 in női ruha

anyag bcnnfoglaltatik!

Trikó sportingek 
szép színekben, három 4 nn 
minőségben 8.88, 2.78, 1.00

Opalin, Kolin 
és egyéb matt műs. Ingek o en 
két egységárban 8.90, 0.0Ü

Jöminuségfi férfiingek 
puplinból 4.
puplinettből

Hálóing,
fehér sifonből vagy 
drapp fehérnemű- 0 no 
anyagból “.tU

rizsamaöltönyök i nn
széles divatc síkozással 6.90 ‘•.‘Jtf 

Bövi<l alsónadrág 
fehér vagy színes puplln- 
ból 
puplinettből

Paszomány divatot 
bőrrészekkel

Joppe kabát 
erős ripszből, szürke vágj’ 1 RO 
kék színben Q.UÜ

3 db férfi zsebkendő 
batisztból, kis hib. 

erősszálú anyagból

NŐI Fi 14; PNTMt!
Kitűnő faxónú melltartó M rn 

sarmőz műselyemből .30
Svájci kötésfl nadrfig.

kombiné, nehéz minőségű 4 «n 
trikó műselyemből L40

Szoknyakoniblné,
az ismert Jóminőségfl sár. n rjn 
inőz műselyemből t-UJ

nálóíng,
Jól mosható színes fehér
nemű-anyagból

Női shnrtnadrág 
divatmintás anyagból

Női strandplzsama, 
egyes darabok, szép faző- 
nokban

2.98
Í.93

3.95

N Ö l:.EEH ÉR N ■ ■■ A-<-

Rollfllm
elíhlvta _ mis,

------------ összesen
„TANK**  LABOKATOR1UM 
'’Arisi nagy Áruházban

8 darab J
tükörfényes I
másolat és 1

— Kirakatfosztogatók bezúzták egy Rákóczl- 
utl kereskedés kirakatait. Vasárnapra virradó 
éjszaka félhárom órn tájban a Rákóczi-ut éa 
Jó?se/-körut sarkán szolgálatot teljesítő őrsze
mei rendőr nagy üvegcsörömpölésre lelt flgyel- 
mev A zaj irányába sietett és észrevette, hogy 
® R(iA’ócH-ut 50. számú házban lévő Bárdi-féle 
illatszertár kirakatának hatalmas üvegablaka 
be van törve és két fiatalember futva mene
kül a keleti pályaudvar felé. A rendőr filrlö- 
?őbe vette a menekülő kirakatfosztogatókat, «lc 
ajknak sikerült elmenekülni. A rendőrség ke
resi a tetteseket.

— Az Ábel-divalliázak hagyományos nyári vá
jára nz idén is a legnagyobb sikerűnek ígérke
zik. Mint mindig, a cég az idén is kitett ma
gáért. A minőség jó, az árak igen olcsók. Ábel. 
Rákóczi-ut 4, Rákóczi-ut 86.

Az óriási uasutl katasztrófák 
Japánban es Franciaországban 
"l1?1’'1 nrPa R*y  •Iniestetnek, hogy minden utas menetjegye 
vállasakor IRftralieaz 1110 I.asosttn és az utazásiirodákban az

— Eltemették Gusztit, az ideális főpln- 
eért . . . Meghalt egy főpincér, szegény 
Kraut Gusztáv, a népszerű Guszti. Tegnap, 
a Kerepcsi-uti temetőben hántolták el. Utol
só utján sok százan kisérték, kollégái, régi 
gazdái és volt vendégei. És nemcsak azok 
könnyeztek a temetésen, akik soká együtt 
dolgoztak vele és közelről ismerték, de azok 
is, akiket kiszolgált, akiknek kényelmére, 
nyugalmára ugy vigyázott, nem mint egy 
bérmunkás, hanem, mint egy gondos jó
barát. ö volt a tapintatos pincér. Az ember
ismerő pincér. Észrevette törzsvendégén, 
mikor akar az beszélgetni, mikor akar ol
vasni, mikor akar csendesen ülni. A remek 
pesti „főurak“ közé tartozott, azok közé, 
akik legkitűnőbb névtelen katonái idegen
forgalmunknak. Kraut Gusztáv dolgozott a 
Nem-Yorkban, a Vigszinház-kávéházban, ve
zető főpincére volt a balatonfüredi Grand 
Hotelnek, legutóbb pedig a Nemzeti-Szálló 
éttermének. Temetésén közvetlen kollégái 
nevében Bergcr Dezső búcsúztatta, majd a 
főpincérek egyesületének egyik vezetője be
szélt. Végül Magyari Imre cigányzenekara 
eljátszotta a bucsudalt: „Kidült a fa, man
dulástól . . És az ideális főpincér kopor
sóját leeresztették a sirgödörbe.

_  A magyaróvár! valutacsenipeszés ügye. A 
Hétfői Napló julius 12-iki számában cikk je
lent meg a magyaróvári valutacscmpészésröl. 
A cikkel kapcsolatban Illés Ernő magyaróvári 
ingatlanügvnök annak közlését kéri, hogy el
lenné semmiféle eljárás nincsen folyamatban 
és igy tévedésen alapul az az információ, hogy 
őt a valutacsenipeszés ügyében letartóztatták 
volna.

— ügyvédi hir. Dr. Roóz István ügyvédi iro
dáját Budapesten, VI., Jókai-utca 4. szám alatt 
(telefon 110-4821 megnyitotta.

— Országos ünnepség u második mohácsi 
csata 250. évfordulóján. Augusztus 12-én lesz 
250 éve annak, hogy Mohács felszabadult a 
török uralom alól. Ennek a „második mohácsi 
csatádnak évfordulójáról országos jellegű ün
nepség keretében emlékezik meg Mohács vá
rosa. Az ünnepségek augusztus 8-án kezdődnek 
a második mohácsi csata emlékkiállításával, 
amelyen valamennyi dunántúli város résztvesz. 
Augusztus 12-én pedig felavatják n Dunántúl 
250 év előtti felszabadulásának emlékére létesí
tett zászlótarlót.

— Potom vásár—potom ára'-. A Lipótvárosi 
Fonal Rt. (Lipót-krt. 25) czidén is megrendezi

Sarmőz nadrág,
extra méret müselyem- 4 ne 
bői. kis hibával I.UD

lycrmek csíkos mflzelyem
nadrág rn
minden nagyságban

Vállaskötény
színtartó festőből, fodros _ QÍJ 
fazón -.jü

Női liarisnyatartó,
4 gombos, brokátmintás 
anyagból

Flapper gumlfflző
varrás nélkül, gar. mos
ható kis hibával, 35 cm 
magas 6.S0, 30 cm m.

öl hátiért zsebkendő

1.58
5.48 
-.10

Női házlcipő, 
textil felsőrésszel, 
talppal, lapos vagy trottőr 4 70
Barokkal i-<0

Női fehér nubuk cipők 
félmagaa v. magas sarok- 7 nn 
kai, egyes párok I.Uu

Női cipő, 
fekete és barna antilop
szerű bőrből, barna vagy

fekete bőrből, magas vagy 7 np 
félmagas sarokkal I.oU

Női szandál és szandalctt- 
clpő
egyes párok, dlvatszínek- g gg

Férfi drapp vászonclpő 0 nn 
barna bőrdiszitéssel 0 JU

Férfi cipő, 
barna és szürke hurtlng in pH 
calf bőrből W.O

DIYQT QPRÓS GQ.K-.
Pikégallér

szép fazónokban 
Divatziabők és virágok 

színes transzparentből 
Női divatöv, disznóprés.

5 cm széles 
minden színben, 
széles

-----" „ , . . . .. D 7 Fonni Rt |Lpót-krt. ló CZiaen i» megreuueai lurópalAm.i, Podgyí^bulctóR 1 1'™^" n„gy „íp„erü.égn.k ör.
UtIZlIi ŰalBSBWiZt Oíltísfi tvcndíl polofi váiáril, mely folyó bó 11-lg Url.

Most olcsón vehet nyakkendőt!
2 <ll> tisztáséiyem nyak.

kendő a legújabb dl- n cn 
vatmintálcban v-uu

3 <lb tlsrtaaelyem nyak
kendő nyúlszőr beszö. 1 rn 
véssej fl.JJ

Magyar perzsa kézzel 
csomózott gyapjúszö- 
nyeg:
összekötők, nagysző
nyegek, ágyelők rend, 
kívüli vásári ára m’- nn 
ként. -----

Amit a hölgyek már régen 
várnak:

3 pár közkedvelt Bridgt 
harisnya 
mattíényű mfls.-bői 4-

Uraim! Most!

3 m tiszta gyapjú 
férfi-öltöny szövét
rendkívüli vásári egy- nn n 
sógára Zű.Ű

Hölgyek figyelmébe!
Szfncs sarmőz nadrág 

műselyemből, egyes i 
darabok kis hibával 1-

Női és férfi ernyő 
erős klottból

Mfls. krepdcsln és zsorzsett 4 pg
3 sorkos sálkendő

3 snrkos divatsá), __ q.
müs. krepdesinbői 1.48, .jq

Erős strapavác villával 
•gy«»

Gumi* pedál 
párja

I.ánckerék-garnitura

Kerékpárosok figyelmébe!
1 db kerékpár-

köppeny erJra ’
1 db gumitömlő gar. K OC 

hibamentes U<AL

6 db vizes v. borospohár 
0 szem, üveg süteményes

Mgsiet
Paradicsomos üveg

‘A lit. színes
6 db préselt üvegtányér 
Dióőrlő,

Jómlnőségd

6 személyes porcellán teás
készlet 
szépséghibás

személyes porcellán 
készlet 
gyönyörű mintákban

Tüllterltö
hímzett vagy fiié rá
téttel. fekete és ekrű n nr 
aiapon, cca 100X100 C.JL

Modern női horgolt 
sapka

yár legújabb __ r

Takarító készlet:
1 kis. 1 tollporold)
1 szemétlapát

Vidékre utánvéttel
17 80 Komplett zseblámpa, 

elemmel és izzóval -.88 szálljunk

1.98
Olvasólámpa 

csiptetős
3 db izzólámpa

2.55 a postaköltség fel- 
számilása msitett

4.?6 1000 égési éra garanciával 
10—25 Wattig 2.63
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Szilágyi Tibor 
rendőrkapitány 
hirtelen meghalt 
— aznap, amikor 
nyugdíjazták

Vasárnap déldőlt távirat érkezeit Szent
endréről a főkapitányság elnöki osztályára. 
A távirat tragikus hírt közöl: dr. Szilágyi 
Tibor rendőrkapitány, aki legutóbb a főka- 
nil.ínyság fegyelmi osztályán volt beosztva.

az éjszaka tlldíh érzésben hirtelen 
meghalt.

Az alig negyvenegy éves dr. Szilágyi Tibor 
halála mély részvétet keltett a rendőrtiszti 
karban, mert a szolgálatkész, kitűnő rendőr- 
lisztvísdőt mindenki szerette és becsülte.

A sors különös szeszélye, hogy
éppen vasárnap jelent meg a főkapi
tány! napiparanesban dr. Szilágyi 
nyiig<líjazása, egyidejűleg azzal a táv

irattal, amely halálhírét hozta.
Há...... nappal ezelőtt a nagybeteg rendőr
tiszt bcnljáit a főkapitányságon cs elbu- 
<‘iizolf az összes rendőrtisztektől. Arról be
szélt, hogv talán mégis felépül. Már vasúti 
|( yct Is vásárolt Olaszországba és egy szál 

j . j megállapodott kit hónapi teljes 
tiiátásra.

Hétfőn délután készült elutazni édesany
jával, de tegnap hirtelen rosszul lelt, tüdő- 
vérzést kapott és tragikus hirtelenséggel meg
halt.

Ildz-bérkönvvek, házbérnyueták, 
in <> l o k v 1 z h z. á m I A k, Inka 
11 y 11 v ií n t n r t rt h I könyvek.

Apafi rár u ház
JV, Kossuth Lajos-Utca 20.

Háztettez
M I N E R V

SZTOJADINOVICS MINISZTEREL
NÖK VASÁRAI*!  RÉSZEDÉ A KONKOR- 
DÁTUM-l'GYRÖL. Szlajadinovics jugoszláv 
miniszterelnök vasárnap az első jugoszláv 
tduminiiimgyár felavatásán tartott beszédé
ben kijcleníeltc. hogy soha nem voltak még 
olyan súlyos küzdelmei, mint legalább a 
k''nk"rdáium-ügyben. Nagy tévedés, hogy 
konkordátum tcszélyezlcli a szerb orlho 
dox egvház érdekeit. Mindent elkövet, hogy 
a törvényesen elismert ielekezelck jogai 
megvédje.

— Néniéiül szónokon Berlinben a frun- 
rla fronlliaicos-elniik. Berlinben a nagy 
hadirokkant találkozón tizennégy nemzet 
k ntliarcosszervczetcinek képviselői jelen
tek meg. \ vasárnapi megnyitás után a kül
földi küldöttségek nevében l’iehol, a fran
cia frontharcosok elnöke mondott német
nyelvű beszédet.

— Kutapúcsvs csata n Bc’ókUnyi-uradnlom- 
Ima. A delid /;< .i/,öni/í-uradalom kél alkalma 
zollí i Vohi<ir József és Kollár Imre vasárnap 
összeverekedtek. Kollár Imre falmsúnggol le 
iilLlle .Wo/n.ir Józsefet azután kalapáccsal lá-

• eszméletlenül fekvő emberre. Molnárt 
clelveszélvcs sérülésekkel kórházba viliék. 
K"llárt pedig letnrtózlnllák. Azzal védekezik, 
lmgv Molnár kezdte a verekedést.

— ,Ismeretlen öngyilkos. Vasárnap éjszaka 
a § , . < István kórfuk * 1 lőtt • gy bármim éves- 
1), k látszó férfit találtuk eszméletlen állapot
ban. hr ipnroskiilsejü férfi, akinél semmiféle 
írat mm solt és igy kilóiéi sem tudják még. 
szubdimdlal mérgezte meg magát. Kihívták 
/ mentákét, akik a RdAus-kórházba
vitl'k. Az élelunt kilétét és öngyilkosságának 
okát kutatja a rendőrség.

KIIEiliE CIÍHÍZiÖIÍII»l
KIRALY-UTCA 18. TELEFON 110 158

— Elfogták 11 teherautóik sofffir jelnek ré
mét. A rendőrség litartóztatta Ihnyúk László 
23 évei nap 1 m< I, akit mát régebben korév 
lek. mint hire. ,.01/0(1:0“ tolvajt. Kenyák nz 

■üzle'.ek elölj várakozó teherkocsikról lopta le 
a különbi ő árukat ás valósággal réme lett a 
tdieiaiiP k sofförjeinek, mert a kárt remlsze- 
finl veink téríttették meg.

Nyugdíjba vonult Schifflc r-Selye fő
tanácsos. n bűnügyi nyilvántartó vezctő’e. 
Dr. I'crcnczy Tibor löknpitáuy vasárnapi 
jtapipmanesa közli, hogy Benkö Gyula 
j emlői kupit.inyl, aki n lolonchúzbnn lelje- 
silell szol-ólától, súlyos betegsége miatt, 
kaját két síre, nwppdf/ítJ’ffl. l gvancs.ik 
nyugd jn la n főkapitány dr. SchifflerScIyc
l . | ndÖ! • tan i' sóst aki a biimigvi
nyilvánntarló vcieiöje volt ót külföldön 1a 
elismert kis áló dakliloszkopus. Dr. Schil f 
b | | dle üzolg Inti Idejí I éa óiért
>111-111 n\ii; díjba. I lódin \ askó .Gyula 
ren lörlnn < o» li a a bÜ íüpy i nyilvántartó 
hiv ital élén.

— A szerelem — tréfa... (Segít Knrohi re- 
0< nye t Mindenki megtalálja önmagát ebben 
ti regényben. mindenki. oki csak egyetlen egy
szer szeretett és aki ezért a: <<;t) szerelemért 
nem sajnált soha semmi szenvedést. I könyv 
értékei köreit első helyen áll, hogy főszerep
lője nem rgyillcu személy hanem — a: iffju- 
mg .1 regi n|| azokhoz . akik nem záriak 
|>e > :<c.< l.ct e tténnedét elől és akik tudják, 
iy a iterel m t a gon h mt ly dolog de a 

minin/ kiderül, Lugy Biéyii aak — 
héja. El kell olvasni.

XI nyilas Meskó 
megakadályozta, hogy Baján 
díszpolgárrá válasszák 

BorbSmó Ferencet
Baja, augusztus 1.

’Á Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) Kínos szenzációja vág Bajának. 
Borbiró Ferenc, Raja nyugalmazott polgár
mesterének díszpolgárrá választása váratla
nul elmaradt. A törvényhatósági bizottság 
szombati gyűlésének tárgysorozatán szere
pelt a nyugdíjba vonult bajai polgármester
nek díszpolgárrá való megválasztása. A nép
szerű polgármester

azért ment nyugdíjba, mert Miskolc 
pénzügyi ellenőrévé nevezték ki.

A közgyűlésen szóba se került a pro- 
grammba vett választás, mert állilólag le
vél érkezett Miskolcról és ebben Borbiró

Báró Waldbott Kelemen 
felsőházi tag meglepően 
érdekes kérdése:
melyik hivatal foglalt állást 
a borpropaganda ellen?

Nagy feltűnést kellő iigvet pcrtraklálnak a 
politikai és gazdasági világban, különösen az 
agrárkérdésekkel, főként pedig a szőlőgazda
ság dolgaival intenzivebben foglalkozó kép
viselők és más közéleti emberek. A nagy ér
deklődéssel kisért beszélgetések központjában 
egv érdekes cikk áll, nmeivel báró Waldboll 
Kelemen felsőházi Ing. a Magyar Szőlősgazdák 
Országos Egyesületének elnöke irl a Borászati 
Lapok (Imii tekintélyes szaklapban

A Szőlősgazdák Egyesülete báró Waldboll 
Kelemen vezetésével már hosszú idő óla erő
teljes és dicséínivaló munkál végez a magyar 
bor érdekében és

minden alkalmat felhasznál arra, hogy 
akár propagandával, akár más utón elő
mozdítsa a szőlősgazdák — és rajtuk ke
resztül a munkások óriási tömegűnek — 

érdekeit.
Tgv például legutóbb, amikor a nemzetközi 

szőlészeti és borászati kongresszust tartották 
Párisim n, báró Waldboll Kelemen Francia
országba utazott és részlvelt a kongresszuson. 
A kongn s-zus keretében a (Jvai d’Orsay dísz
termében ülést tarlóit az Office intermtmnale 
tlii fin. a nemzetközi borhivatul. Most, hogy 
báró Waldboll Kelemen sisszaéik< zell Fran
ciaországból, cikket irl, amelynek egyik része 
igy hangzik:

— őszinte sajnálattal állapítottam meg. 
hogy Magyarország — dacára annak, hogy ne
gyedik helyen állunk Európában mint bor
termelők — az Office inlcrnational du vin 
ülésén hivatalosan nem volt képviselve. Meg
ütközéssel vettem tudomást az előadó jelenté
séből arról, hogy

Magynrország az Office Tnlcrnatlonal meg
keresésére olyírtclmli hivatalos választ 
küldött, amely határozottan a borfogyasz

•232SSSK3

— CmvídlclIiUek országos mozgalma.) — Hajónak ütközöl) egy csónak a nípszi- 
Az í'.mnÍM/rfÓMrl. S:iluelsi<ie országos moz. getl Donaágban. rríntzó.ger István bankaltiszl 

, ,1 i ,, i i ■<; r,«v I vasárnap a népszigeti Dunaugban csónakázott,pálmát kezdett a most dctbelcpelt uj ugy Csónakjával egy hajónak ütközött s a viz alá 
védi rendtarlas megvaltozlatasarn. Az Prinlzingert kimentették, de mcgálla-
védjelöllek szerint az uj rendtartás elzárja 
előlük nz ügyvédi pályái. A bejegyzett ügy
véd jelöllek most országszerte szervezkedni 
kezdtek. A közeljövőben Szegeden demon
stratív nagygyűlést rendeznek. Ezenkívül 
még aláírásokat is gyűjtenek a gyakorló
ügyvédek körében. Az aláírók kijelentik, 
nem tartják méltányosnak az ügyvédi nu
merus clausust, amely nem alkalmas arra, 
hogy az ügyvédi kar problémáit megoldja.

— Kél öngyilkosság nz Esplannde-sníllo- 
dálmn. A Z^íf/niond utcai /•.sp/nnad<’-szállóba 
rövid időn belül kétszer hinták a mentőket. 
Délelőtt Balogh Irén 32 éves háztartásbeli 
nő aszpirinnel megmérgezle magát. Búcsú
levelet nem hagyott bátra. A mentők a Ró- 
kus-kórbázba szállították. Félóra sem telt 
cl. amikor újra mentőkért telefonáltak a 
szállóból. Mátrai Erzsébet 25 éves háztar
tásbeli nő altatóval ntegm’rgezle magái. A 
menlftorvos gyomormosást alkalmazott és a 
helyszínen hagyta Mátrai Erzsébetet.

— A Körzütt I.lpthól óriási ‘•ikerrel folytatja 
diadalutját az első jubileumon tol az 50-ik elő- 
ad;is felé. A Kéményscpiö-vcndrglő minden 
este zsufolósig meglelik kacagó, jókedvű társa
sággal vs ünnepi u nagyszerű bohózat kitűnő 
együttesét.

Rositn Alim az OKÜ-lurbnn. Kosita Altra. 
a világhírű amerikai dizöz. akit a budapesti kö
zönség csak a rádióból és n Pothé-lemczekröl 
ismer. < 'ténkint nz OKE-hórb.in énekel. A 1 ár 
augusztusi műsora kivitel nélkül eredeti ame
rikai *<é.mnkliól  áll. A remek műsor főaltrak- 
ciéji Ro.i'fá Altra, nkit Jasc Mária, n híres 
.-. in szerző kisér A magyar sanzonokat Gordon 
Gitta, n ismert pesti dizöz énekli.

Ferenc arra kérte a törvényhatósági bizott
ság tagjait, hogy tekintsenek el megválasz
tásától. Valójában azonban az történt, hogy 

Mcsko Zoltán volt országgyűlési kép
viselő, nyilasvezér, bejelentette, hogy 
mint Raja város Örökös törvényhatósági 
bizolLsági tagja, megjelenik a közgyűlé
sen és megakadályozza az egyhangú 

választást,
tiltakozni fog Borbiró Ferenc diszpolgár- 
sággal való rncgtisztelése ellen.

A törvényhatósági bizottság kerülni akarta 
a botrányt és ezért levéllé az ügyet a napi
rendről, a közgyűlésen mindössze csak az 
történt, hogy tudomásul vették Borbiró Fe
renc nyugdíjba vonulását.

tás és a borpropaganda ellen foglalt állást.
— Szeretném feltételezni, — folytatja a 

cikk, — hogy ez a válasz a földmivelésiigyi 
miniszter ur tudta nélkül küldetett cl Parisba, 
de kérdezem: vájjon

hogyan lehetséges nz. hogy a magyar 
szőlőgazdaságot oly közelről érintő kér
désben a földmivelésiigyi minisztérium 
elkerülésével adatik egy nemzetközi szerv

nek véleményezés, 
még pedig olyan tendenciával, amely mélyen 
sérti a magyar szőlőgazdák érdekeit!

A cikk, amely a meglepőn érdekes kérdést 
felvetette, annál nagyobb feltűnést kellett, 
mert hiszen

a Borászati Lapok főszerkesztője nem 
más, mint <lr. Baross Endre kormánypárti 

országgyűlési képviselője.
A Waldbott-eiW előzménye az. hogy a nem

zetközi borhivalal nemrégiben Európa vala
mennyi államához megkereséssel fordult, 
amelyben arról érdeklődött, hogy az illető 
állam miféle módot talál alkalmasnak a bor
fogyasztás propagálására. Ez a kérdőív meg
érkezett hozzánk is. Elment a válasz is, amely 
azonban l.orpropaganda-mődszcr ajánlása hc- 
lycll általában a borfogyasztás és a borpropa
ganda ellen nyilatkozott. így történt azután, 
hogy Waldbolt Kelemen báró megírta cikkéi 
amelynek megjelenése után természetesen 
megindult az érdeklődés, hogy tulajdonképén 
melyik hivatal is volt az. amelyik ezt a választ 
adta. Az már minden kétséget kizáróan

kiderült, hogy a választ nem n füldmive- 
léstigyi minisztérium küldte és most élénk 
szóbeszéd tárgya, hogy melyik volt hát u 

válaszadó fórum
és milyen elképzelések és irányelvek vezették, 
amikor a bprpropaganda ellen foglalt állást.
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pitották, hogy az összeütközés' következtében 
megsebesült. A mentők a Rókus-kórházba vit
ték.

— Megnyílt a soproni és debreceni nyári 
egyetem. Vasárnap ünnepélyes külsőségek kö
zött nyílt meg a budapesti Műegyetem nyári 
egyeteme Sopronban. Szabó Gusztáv rektor és 
Szily Kálmán kultuszállamtitkár mondottak 
ünnepi beszédet. Debrcczcnben ugyancsak va
sárnap nyitották meg a nyári egyetemet Berci 
Soó Rezső egyetemi tanár iidvözlte a huszon
két nemzetet képviselő hallgaté^úgot.

— Orvosi hír. Dr. Ország Nándor főorvos 
szabadságáról megérkezett cs rendelését fog
ós szájbetegek részére megkezdte (Vilmos csá- 
szár-ul 50.).

— Két tolnai mérnök és két urileány autó
balesete. A tolnai selyemgyár két mérnöke, 
Pető Gusztáv és Bayer Jenő két tolnai urilnny 
társaságában autókirándulásra mentek Pécsre. 
Pécsvárad halárában egyik knnvarodónál nz 
autói árokba zuhant. A kocsi egyik nőutnsa ki
zuhant az autóból és súlyos sérüléseket szen
vedett. A két mérnök és n másik leány szeren
csére könnyebben sérült meg.

— Debrecenben országos Iparoskongresszus
lesz. A Debreceni Általános Ipartestedet veze
tősége vasárnap elhatározta, lmgv a jövőévi 
országos iparoskongresszust Debrecenben fog
ják megtartani. t

Ciánoz

| Árszenzációk
a Magyar Divatcsarnok 
idény végi nyári vásárán

Ma, hétfőn reggel kezdődik a Rákőczi-utf 
Magyar Divatcsarnok idényvégi nyári vására, 
amelynek hatalmas cipőosztálván is érvénybe 
léptek a vásár olcsó árai. A vásárt váró hölgy
közönség már vasárnap felfedezte a Magyar 
Divatcsarnok kirakataiban, hogy a cipőosztály 
egyik nagy attrakciói azok a minden sziliben 
kaphat') szandoletl-cipők és divatos szandálok, 
amelyek 5 pengő 1)0 filléres poloraáron kínál
ják magukat, de sajnos, csak a kisebb szá
mokban és így természetesen csak a piciny
lábú hölgyek részére. Van ennek a cipőoszJ 
tálynak a hölgyek részére még egy másik nagy 
meglepetése is. a félmagas, vagy lapos-sarkú 
rendkívül csinos kivitelű házicipő börtalppal, 
textil felsőrésszel, piros, kék és még sokféle, 
szinbeu. Ezt az ízléses és tartós házicipői 1 P 
78 fillérért kapja a vásár közönsége.

Az uridivatoszlálynnk minden egyes cikke kb 
tűnő minőségű portéka. Valósággal a szenzá
ció erejével hatnak a következő árak: zokni
éi nadrágtartókészlet P 1.98, jó gyapjukalap 
P 3.88, puplining rávarrott vagy két külön 
gallérral, bélelt mellel P 4.88, puplin alsónad
rág P 2.28, trikósporting rövid ujjal P L.68, 
hal darab jó keménv- vagy félkeménygallér 
P 3.—, jó mosópizsamaöltöny P 4.98. Az úri- 
divaloszíályhoz csatlakozó zsebkendőoszfályon 
három darab férfizsebkendő apró szövéshibával 
P 1.48, három darab erősszálu férfizsebkendő 
P 1.18, hat darab erősszálu női zsebkendő 88 
fillér, három darab hatiszt nőizsebke.ndő kis 
szövés! hibával 58 fillér. Az uridivatoszlályhos 
csatlakozik a munkaruhaosztály is, ahol a fe
hér női vagy férfi munkaköpeny vásári ára 
P 3.88, a fekete kiöli női vagy férfi munka- 
köpen P 5.88. a kitűnő szabású jókivilelii 
munkásöltöny vagy egybeszabott mosóruha ára 
P 7.90.

Hosszú volna felsorolni a négy palotát be
töltő hatalmas áruház minden osztályát és még 
kevésbé, minden árucikkét. Az azonban bizo
nyos. hogy minden egyes osztályon alaposan 
kszálliloilák a vásár' idejére az árakat.

Vásár alatt
Buforvédíí rayó. 140 cm r.zéles.............P 2.S0
MatrAngrAdll. mintás, több s’lnbon ....P 2.-
Bntorsztivetek, modern mintákban ....I’ 4.20

Á íH (Ób ARNO5.D ÉS TÁRSA cégnél
W -Llkui MUr Budapest. IV., Kaniermayer Károly-utca 10

— Letartóztatlak egv veszedelmes zálog- 
cédukihamisitót. Vida Nándor 21 éves hen- 
tcssegéd a Teleki-téren egy 120 pengős zá- 
Icgeédulát 60 pengőért kínált eladásra. Ki
derült, hogy a zálogcédula hamis. -Vidát a 
főkapitányságra vitték. A nyomozás meg
állapította, hogy Vida rendszeresen foglal
kozik zúlogcédulahamisitással, lakásán va
lóságos vegyészeti laboratóriumot találtak 
és itt tömegesen hamisította a zálogcédulá
kat. Vidát okirnthamisilásért letartóztatlak 
s a lakásán talált hamisitóeszközöket lefog
lalták.

— Rozgonyinál 3 fénykép 8 P. Kálvin-lér 5.
— Megölte csecsemőjét egv pincérlány. 

Pár nappal ezelőtt az Elemér-ulcn 34. szá
mú ház előtt cgv újszülött fiúgyermek holt
testét találták. A rendőrség megindította a 
nyomozást és vasárnap előállították a fő
kapitányságra Bertalan Juliska 29 éves 
pincérlányt, a megfojtott gyermek anyját. 
Letartóztatták.

tasajjő- 
kirándisiBás Oécsbo
augusztus 19—26. Résztvéleli díj félpcnzióval. 
autókőrjúrattal, vezetéssel P 45.—. (Útlevél 
hiányában „igazoló-jegy“-gycl is lehet utazni. 
OMIKE TanulmAnyutazósi Osztálya 
IX.. Üllői-ut 11—13. Telefon: 187—711. (M. N.
B. 776. sz. eng.)

Hogyan jutnak 
a magyar nyaralók 

osztrák valutához
Az.... Ausztriában üdülő magyarok száma nz 

utóbbi években különösen megnövekedőit, nmi 
annak köszönhető, hogy a Magyar Nemzeti 
Bank löbbmillió schillinget tartalékolt a ma
gyar közönségnek Ausztriába való utazására. 
A schilling ellenértékét az osztrákok magyar 
termények vásárlásával biztosítják, viszont az 
a kikötésük, hogy a schillingmennyiségct nya
ralási célokra kell fordilani. Ez elméletben any- 
nyit jelent, hogy a magvnr gazda csak akkor 
kaphatja meg többmillió schillingért eladott 
terményei árót. ha a magyar közönség ugyan
ennek az összegnek megjelelő utazási valutát 
vesz igénybe Ausztriába. A Magyar Nemzeti 
Bank ebben az évben is 500 schillinget ad sze- 
mélyenklnt ausztriai üdülési és nyaralási cé
lokra. Kétségtelen, hogy ez a rendelkezés és 
az osztrák vasutak által egész évre kiterjesz
tett 80 százalékos visszautazás! kedvezmény 
még inkább lehetővé teszik, hogy kevésbé te
hetős emberek is felkereshessék az ausztriai 
nyaralóhelyeket
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teher v ullH — — — ...

Férflzoknl
ért*. luiflUt .. .^ m* m> •«

Gyermekzokn!
minden oMtlMá-- — —

Múselvem harisnya
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Dhratzoknl
tfaklprl mintte ~

Höl harisnya
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FlUér
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68

78
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148 
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198

Mintás míhelyem
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Panama
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Crepdechlne imprfmé
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Sottis taft
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Mai kt^ehüÁ
Pillér 
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nönyöro minták ni fatőnok... WP'wr^
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CrepdechlnemagánKötö *»a

/ érts \................ .............

Panama rövidnadrág 7® 
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Freskó férfiing sex
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265

295

395

Férfi hútólng
- eeinee diMltéesol . .

Tropikál sporting
. kölöh'etpea oloat alj .. ... v .

Puplín sporting ♦
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39
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48
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Férfi sportharisnya og 
Hóid- és neccharlsnya g« 
Férfi térdharisnya 445

leüt gurun. bibí>*l.„  .- ... ■ ■

A itt filléres *20 árcsopört.
Műselyem Jambósapkn . 
la Mncco tennlsz’Oknl 

.aMMM Zsakart ferfi divatzokní '
Damaszt étszalvéta, hibával ;; 

Panama Kúvésszalvéta, műs. beszövött 
férfi snartina Csíkos törülköző. 1 méter ',8 3 darab mös. díszzsebkendo 

l a o 3 darab Ideál csokor :
ónak ■fillér-/' Fia nadrágtartó gumiból /

1 pár gyekénypopuH x’:.. 
1 pár férfi- v. nöl sámfa 
T-ansznarent zsabö 
Piros gyermekrettküi 
Zom. (lekor tányér. Z4 cm. -X 
Evoszertarto. lémből . 
Zogju paraszttá!. 16 cm., hlbts „

Hibás áruk 
férfi és női fehérneműk, cipók, 

kesztyűk, harisnyák stb. 
Külön asztalon hihetetlen 

olcsó árakon

Zomáíicedények
Szépséghibával, háztartások, 

panelok, vendéglők stb. 
részére meglepő olcsón

Arak kirakatainkban

Kávés szalvéta 4 (C,

18
18

39
78

78

88

88

175

425

fiurailBIDU difik ...
lextllböl, utpséghiMe
80. 88, *4,  M ulnok............. ■
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vásárunk mlndmn «9V«*  
clkka *a  axok árai lánylog 

az olcsóság 
végállimtósát jelenti.

jílúgvűrosi klrokatoak
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Damaszt törülkózö. hotehír 1. 
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Férfi dór levéitúrco 
Férfi v. női surkos hízlcipi ■■.■- 
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Crepon imprimé^: 
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tokban méterje csak 1 • 0 fillér

Kesztyűk
férfi vagy női, többszáz 
egyee pár, párja 68 fillér

Cotten harisnya 
oróe jó minőségek, kis hibával, 
tartós möselyemból

Mák 1 00 fillér
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darázsfészek szövésű, alig 
hlheU olMÓtóg 375 fillér

biblv.il


Megdöbbentő
és sportszerűtlen tabella-kozmetika 
az első őszi derbi időpontjával

A futballszövetségbcn ősi szokás szerint most 
sorsolták ki nz NB tizennégy csapatának őszi 
mérkőzéseit. A sorsra bízták, hogy milyen pá
rosításban, mikor játszanak a csapatok. A sors 
szeszélye ugy döntött, hogy az első derbi,

a Fcrencváros-Hiingárln mérkőzés auKusz- 
lus 22-én, az első bajnoki fordulóban le- 

gyen.
Angliában, a sportszerűség hazájában az ilyen 

sorsolást szó nélkül tudomásul veszik a veze 
tők és még csak gondolatban sem merül fel 
annak a lehetősége, hogy utólag a sorsoláson 
megegyezéssel, alkuval, kártalanításokkal vagy 
anélkül

tabellakozmetlkút végezzenek.
Ez természetes, egyszerű, könnyenérthető, mint 
minden, ami — sportszerű.

A józan és fair sporlközönsé" őszinte meg
döbbenésére most mégis olyan hírek terjedtek 
el, mintha a Hungária és a Ferencváros — is
meretlen okokból — a derbi időpontjának el
halasztására tanácskozásokat kezdett volna s 
bizonyos alkut kötne néhány egyesülettel. Mind
eddig e furcsa és kósza híreket seholsem cá
folták meg az érdekeltek. Ennek ellenére

elképzelhetetlennek tartjuk,
hogy a felelős vezetők tudtával utólagos alku 
tárgya lehetne a bajnoki sorsolás. A szerencséi 
nem azért tették tényezővé a műsor kialakítá
sában, hogy azután, ha az akár sport-, akár 
anyagi szempontokból kedvezőtlen egyik-másik 
egyesület számára, akkor félretegyek, formáz
zák, megváltoztassák.

Ez nemcsak két egyesület Intern ügye, ha
nem a többié is.

Nem mindegy az, mikor játszanak derbit a 
„nagyok*.  Ebbe a konkrét esetben, mint érde
kelt fél, beleszólhatna az Újpest is, a Phöbus 
is. Hogy

e pillanatban mindketten szótlanul 
figyelik nz eseményekéi, az még nem jelenti a 
beleegyezést.

Kulisszák mögötti meg
állapodás a sorsolás előtt...
Kérdést intéztünk mindkét újpesti egyesület 

hez, do
mereven elzárkóztak

a nyilatkozat elől. Ellenben megtudtuk azt. 
hogy a három nagyegylct, u Hungária, a Ferenc
város és az Újpest

már a sorsolás előtt megállapodott 
óbban, hogy lia bármelyik derbi a decemberi 
napokra jutna, akkor azt előrehozzák az egyet
len őszi „szabad vasárnapra". A megállapodás 
csupán a decemberi terminussal kapcsolatban 
történt. Más időpontról szó sem Polli

Sajnos, amennyiben ez a megállapodás való
ban megtörtént, kénytelenek vagyunk megálla
pítani, hogy ez is sportszerűtlen. Ha ilyen utó
lagos alkudozás jogszokássá válik, akkor előbb- 
utóbb már a mérkőzések lejátszására sem lesz 
szükség. El kell osztani a pontokat és ezzel 
belterjesen intézhetik el a bajnokság sorsát.

Hamis üzleti álláspont
Nem hallgathatjuk el a sporttényozöknek azt 

az álláspontját, hogy a magyar bajnokság való
jában a szezononkénli húrom derbire épül fel 
— anyagi szempontokból. Igy tehát — mond
ják — közérdek, hogy a húrom derbit a lég-, 
jobb terminusokon játsszák le. Érv ez is, de 
semmieselrc sem a sportszerűség, hanem nz 
iizlctiesség érve. A konkrét esetben azonban 
még ez sem áll meg.

A szentistvánl idegenforgalom 
szédítő nézőszámmal 

kecsegtet
Szinte érthetetlen, hogy n két csapat vezér

kara teljesen figyelmen kívül hagyja azt a 
rendkivül fol tos körülményt, hogy

a derbi Időpontja csaknem összeesik a 
magyar főváros legnagyobb Idegenforgalmi 

napjátat, a azcnllstáni ünnepnappal.
Eltekintve n külföldiektől, Szent István hetére 
a magyar vidék többszázezres idegenforgalom
mal önti cl a fővárost és nem vitás nz, hogy c 
tömeg jelentős része olyan futballrajongókból 
úti, akik a két nagy <-sannlol, különösen a 
Ferencvárost kedvelik és komoly bajnoki mér
kőzésen csak a legritkább cselben láthatják. 
Egy pillanatig sem vitás, hogy <tz augusztus 
2‘i-iki derbiért nagyon sok vidéki hosszabbítaná 
meg az ittartózkodását és nem túlozunk a jós 
latunkkal, ha

a derbi közönségének létszámút ebben az 
esetben éppen nz uiigusrtus 22-ikl termi

nus minit n minimálisra tesszük.
Ha háromszor játszanék le egMiiásutűn n der
bit; akkor is telt házak Ünnepelnék n futball 
bőseit. Üzleti szempontból tehát

végzetes balfogásnak
kell minő.silcnünk, hogy a derbivel 
időpontra akarnak menni.

későbbi

Hatalmi szóval kell érvényt 
szerezni a sportszerűségnek

Sem sporlszerüség, sem üzleti okok — ha 
ugyan e kettőt egyáltalában szabad egymás 

ITT íí AT VI ”’ mon(Hák egyhangúan mind- 
.iLlA/lAI X ! három nagycsapat szakértői

Beszéltünk e kényes kérdésben a vezető 
kitiltok néhány beavatott emberével, akik kü
lönböző indokokkal ugyan, de valamennyien 
érthetetlennek tartják a furcsa tárgyalást. Fe
rencvárosi körökben a következőket hallottuk:

— A Ferencváros a nyár derekára jött a leg
nagyobb formába, amit az Austria ellen bemu
tatott játéka igazolt. Érthetetlen, hogy ezt a ki

Aschner elvállalta a ,,tízen- 
négyek“ vezérkari főnökségét

Ma, hétfőn fontos esemény időpontjához ér
kezett el a magyar futball. Elnököt választ a 
Nemzeti Bajnokság tizennégy csapata Aschnei 
Lipól, az UTE elnökének személyében.

Elsőnek a Hétfői Napló vétellé fel az eszmél, 
hogy a gyengélkedő Mailinger Béla helyére mi 
előbb uj elnököt kell a ligának állítania. Több 
jelölt neve került forgalomba, mig végül is az 
NB-egy estietek

egyhangúan
megállapodlak abban, hogy Aschner Lipőtől 
kérik fel erre a rendkivül fontos tisztségre 
Mindeddig vitás volt, hogy a nagyon elfoglalt 
elnök tud-e kellő időt szakilani az NB számára 
s igy teljes felelősséggel vállalhatja-e a terhes 
megbízatást.

Kérdést intéztünk a mértékadó újpesti sport 
körökhöz, vájjon számíthat-e a liga tizennégy

Durva hficsi tttnatts a magyar 
süortdipiomacia ts Fodor dr. ellen

Bées, augusztus 1.
(A Hétfői Napló bécsi szerkesztőségétől.) 

Becs egyik legtekintélyesebb sportorgá- 
numa, a Sport-Tugblatt legutóbbi számában 

rendkívül kínos és firrcsahangu cikkben 
leplezetlen gyanúsítással,

illeti a magyar fulballdiplomáciát. A többi 
közölt azzal vádolja, hogy a KK döntője 
körül kialakult sportcsalát tisztán azért 
rendezték a magyarok, mert kellemetlen
kedni akarnak a bécsi titkárságnak, külö
nösen pedig vezetőjének, Fischer mérnök
nek és Gerö dr.-nak. A Sport-Tagblatt sze
rint ez az akció azért indult meg, hogy az 
osztrákokat ,.kilöjjék“ a sorból és Meisl 
örökébe magyar embert ültessenek. Egy pil
lanatig sem vitás, hogy itt

a bécsi újság Fodor Henrikre céloz.
A kíméletlen támadás egvik része igy hang
zik:

Bensőséges szeretettel fogadták 
a diadalmas magyar kard 

párizsi hőseit
Vasárnap koradélulán késéssel bár, de 

megérkezett Parisból a győztes magyar vivó- 
különitménv a zászlókkal fcldiszilell keleti 
pályaudvarra. Több mint négyszázan vár
ták a magyar kard hőseit. Szilaveczky La
jos elnök vezetésével az egész szövetségi ve
zérkar megjelent. Rendörzenekar emelte a 
fogadtatás ünnepélyességét, amelybe a ro
konok és lupátok tilkolhalatlan és örömteli 
izgalma keveredett. Különösen Kováts Pálra, 
a nagyszerű csata hősére és az uj világbaj
nokra voltak kiváncsiak. Kováts meny 
asszonya izgalomtól kipirult arccal mon
dotta: 

mellett említeni — nem indokolja meg a furcsa 
és gusztustalan**  tabella-kozmetikát**.  Vélemé
nyünk szerint ezek után a sport tisztaságának 
és realitásának megóvása érdekében a szövet
ségnek is beleszólása van e méltatlan alkudo
zásba s ha másként nem megy,

hatalmi szóval
kell a sorsolás lisztelclbenlartására rábírni a 
vezető csapatokat.

tűnő formát, ami a rövid, mindössze tíznapos 
pihenő aligha ronthat le, a klub nem haszna- 
silja a bajnokságban. Augusztus 22-én egy tip- 
lop, kellően pihent, de a tréningből még ki 
nem jött Ferencváros állhatna szembe az örök 
riválissal és

szerezhetné meg véleményünk szerint mind
járt a startnál u legnehezebb őszi két pontot.

csapta arra, hogy Aschner elnök elvállalja a 
„vezérkari főnök'*  fontos pozícióját.

— Ez befejezett tény!
— válaszolták. — A hétfői választás már csak 
formaság: Aschner Lipót, ha formailag még 
nem is, valójában már elnöke az NB-nek.

A magyar sportélet nagyon jól tudja, hogy 
mit nyert a népszerű lilafehérek elnökének sze- 
• yében. Keze alat az újpestiek a sport minden 
ágában a legelsők közé kerüllek. Nem a sza
vak, hanem a lellek embere s bizonyos, hogy 
az NB élén egy uj korszak felé vezeti a magyar 
futballt. Nem kétséges ugyanis, hogy a hiszté
riásán hadakozó, kiskaliberű amatőr vezérekkel 
szemben a futballt, amelynek sulva, jelentősége 
és hivatása van, az NB tizennégy egyesülete 
jelenti. Legalább is addig, amig a B-liga felál
lításával újabb húsz egylet kapcsolódik a „na
gyok**  küzdelmébe.

«— A magyaroknak nyilván nem az 
augusztusi terminus volt a fontos, mert 
sokkal jobb diplomaták annál, semhogy 
annyi hűhót csináljanak semmiért, ellen
ben kétségtelen, hogy a nagyon is gyanús 
akciójukkal egészen más céljaik vannak. 
Az sincs kizárva, hogy itt tulajdonképen a 
KK ideiglenes bécsi titkársága ellen rendez
nek attakot a magyarok. Köztudomású 
ugyanis, hogy a magyar futballdiplomáciá- 
nak régi álma, hogy Meisl halála után a tit
kárság fontos pozícióját saját emberükkel 
töltsék be.

A Sport-Tagblatt rosszindulatú gyanúsí
tásokkal nem takarékoskodó cikkéhez a 
megvádolt magyar sportdiplomatáknak bi
zonyára lesz hozzáfűznivalójuk. Ami rövi
den azt jelenti, hogy Fodor dr. nyári álmá
ból fölébredve, zamatos nyilatkozatban 
fogja a KK szervezetének titkairól lerántani 
a leplet.

— Sírni tudnék az örömtől. Hogy Pali 
nyert, az nem váratlan, mert már október
ben megjósolták. fis bevált!

Szilaveczky elnök, miközben megafnonon 
a vonat késését jelentik be, a kővetkezőket 
mondja:

— .4 Hétfői Naplóban lett nyilatkozatom, 
amint láthatta, a magyar sportközönség, 
teljes mértékben bevált. Kováts személyében 
a fialt l vivógárda egyik legkiválóbb tagja 
szerezte meg o babérkoszorút és aratott 
méltó győzelmet. Nem fenyegetett egy pilla
natig sem debaele a kiküldött különítmény 
miatt és mi nyugodtan engedtük útnak Ka- 

Emellclt az előny mellett semmiféle üzleti 
szempont nem szerepelhet hiszen a Ferencváros 
a KK-ban való szereplésével anyagi gondoktól 
szerencsésen megmenekült.

A Hungária portáján ezzel szemben a követ
kező érdekes vélemény alakult ki:

— Érthetetlen és helytelen a derbi elhalasz
tása, amikor világos, hogy

az augusztus 22-lki időpont a Hungária 
számára a lehelő legjobb,

A Hungária már hosszú pihenőjét befejezve, 
komoly munkába áll akkor, amikor a Ferenc
város — megszakítva a tréningeket — pihe
nőre küldi a játékosait. A derbin tehát a Fe
rencváros a KK hendikepjével és kondícióból- 
lánnyal indulna a Hungária ellen és a két pon
tot bizonnyal leadná.

Újpesten a kövei kezű nézel alakult ki:
— Az Újpest számára sportszempontból a 

korai derbi nagyon jelentős előny. Ha a pilla
natnyi és előlegezett formákat tesszük mér
legre, akkor azt kell mcglállapit&ni, hogy

a Ferencváros és & Hungária osztozna a 
pontokon, ami az Újpest számára döntő 

előny az egész őszi .szezonra.
Minthogy a sorsolás megváltoztatása nemcsak 
a két érdekelt egyesületet érintik reméljük, hogy 
a tárgyaló felek, mielőtt döntetnének, valami
lyen formában kikérik a többiek véleményét is. 
Ellenkező esetben könnven előállhat a« a hely
zet. hogy a megállapodást a sportszerűség in
dokával kénytelenek lennénk megtámadni.

Horváth Zoltán.

X——« ....... . ...... — 

bős nélkül is őket.
Közeleg a gyorsvonat befutásának idő

pontja, az előkelőségek már a bejáró vágá
nyokat figyelik. Somogyi vezérkari alezre
des, Nagyszombathy Miksa altábornagy, Fi- 
lótás ezredes, Hoffmann tábornok és a köz
élei kiválóságok nagy társasága helyezkedik 
cl rendben, mikor feltűnik a mozdony érc
mellkasával és simán leáll az ünnepi díszbe 
öltözött kijárónál. Óriási üdvrivalgás fo
gadja a kocsik mélyéből előbukkanó isme
rős, kedves, győztes, de nagyon fáradt ar
cokat. Az éljenzők nagy tömege között vo
nul Kováts és a magyar csapat a pályaud
var előtti térségre, ahol a hivatalos fogad
tatás zajlik le. Nincsenek itt teljes számban 
a vívók. Az E/eA-lúnyok már tegnap meg
érkeztek, Rajcsányi és Bay Jeney vezetésé
vel St.-Moritzba utazott, ahol ma versenyez 
és Rajczy csak holnap érkezik. Szemben 
áll egymással a két csoport a pályaudvar 
előtti térségen: az egyik oldalon a párisi 
hősök kicsiny csapata, velük szemben az 
örömtől mosolygó ünneplők nagy tábora. A 
vívók élén Uhlyárik főtitkár jelentkezik 
Szilaveczky elnök előtt és formás beszédben 
jelenti, hogy a kiküldöttek megtették köte
lességüket és elérték, hogy a Magyar Him
nusz hangjai háromszor csendültek fel Paris 
falai között. Szilaveczky válaszolt ezután. 
Megköszönte a vívó hölgyeknek és uraknak 
a szép szereplést, majd háromszoros huj- 
huj-hajrát vezényelt. A magyaros üdvözlés 
dörgésébe már belevegyül a Himnusz, ame
lyet a rendörzenekar intonált. Ezután a női 
és férficsapat autóboszon a Hősök Emlék
kövéhez vonult, hogy megkoszorúzza. Út
közben mondja Kováts:

— Nagyon, de nagyon boldog vagyok a 
győzelem után, amit nem volt könnyű meg
szerezni.

Berczelly nyilatkozik ezután:
— A csapatbajnokságon nagyon jó napom 

volt, egyébként sokkal jobban szeretek vív
ni. mint nyilatkozni.

Varga Ilus a hölgyek versenyét magya
rázza:

— A csapatban minden jól ment. Az egyé
niben azután egyikünknek sem sikerült 
semmi.

Megérkeznek az autóbuszok a Hősök- 
lerérc, kiszáll a vívók reprezentáns csapata: 
Kováts, Berczelly és Varga llus elhelyezik 
a koszorút s egyperces néma csönddel rójja 
le a magyar kard kegyeletét a világháború 
hősi halottai előtt.

Nevető Hétfő
ÍRJA: MOTTÓ

KOVÁTS A CSŐD A VÍVÓ
Milyen flu Kováts hadnagy? 
Kérdik Habost az emberek. 
Kabos nagv flegmával mondja: 
Elég „j ó v á g á s u * gyerek.

AMERIKAI R0XV1CC
— Tudod mit mondott Braddock Luisnok, 

mikor kiütöttél
— ? 1 ?
— Örök horog...

TESTNEVELÉSI FŐISKOLÁN
Ml a stilszerüség? Boxkesztyüt sevrúból 

gyártani.

Ml n kcgyclctsértés? Orth helyén Cseh Ma*  
lyil játszatni.
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Üzemben a futball!
Nagy formában MUller és Sas, kitűnő a Phöbus

A/i(7 fejezték be a csapatok a tavaszi sze
zont, máris munkába kezdenek, hogy az őszi 
fordulóra felkészülten áll hassanak a közünsség 
elé. A nagyok közül aránylag még a Hungária 
járt a legjobban, már ami a pihenést illeti. Já
tékosai mintegy hat hétig üdülhetnek s igy az 
elsők közt vannak, akik már megkerdlék a 
bemelegítő munkát. Még hamarább látott a 
kondíció feljavításához a Phöbus. s igy e két 
csapat már barátságos mérkőzést játszhatott 
vasárnap.

HUNGÁRIA—CSEPEL FC 6:4 (3:2)
A bajnokcsapat csepeli látogatása sport

ünneppé avatta Csepel vasárnapját és a 
hálás közönség nagyszámban jelent meg a 
kicsfekvésü pályán. Mintegy czerölszázan 
lehettek. Nagyon sok ismert futballvezért 
fedezhettünk fel a közönség soraiban, akik 
nem annyira a Hungária játéka miatt, mint 
inkább az clőmérközés kedvéért jöttek, 
hogy lássák

a CSTK Dcvecserljét,
akit állítólag a Phöbus akar leszerződtetni, 
öl autón érkezik a Hungária dresszbeöltö
zött csapata. Cseh nem játszik, mert az or
vos eltiltotta ettől. Harkányban iszik. Gyógy 
vizet. Horváth a balöszekötő és Kardos a 
center. Bemelegítő meccsnek tekintik a 
mérkőzést a kék fehérek, de aztán

Miiller óriási játékkedve
pompás meccsé varázsolja a pestkörnyéki 
weekendnek számított kirándulást. Az 5-ik 
percben Müllcr—Titkos—Müller-nkció után 
már nagy bomba surran a sarokba. 1 :0. 
Aztán Horváth remekel, csak a lövésekkel 
nincs szerencséje. A CSTK feljön és Hegyes 
gólt rúg. 1:1. Ettől aztán a Hungária is ma
gára talál és előbb Sas a vonalról a kapu
fára és onnan a hálóba lő, majd Torai— 
Miiller—Sas-akció után Kardos három lé
pésről teszi a labdát a helyére. 3:1. Müllcr 
és Sas kiilön-Eülön és együtt is pazar fut- 
ballélmény. Még a bírót is ideszámíthatjuk, 
aki képtelen Ítéletekkel zavarja a játékot s 
egy tizenegyessel sújtja a Hungária, amiből 
Hegyes szerez gólt. 3:2. A sok téves bírói 
ítélkezés bűbájos jelenetet szül egy' helyzet
nél. Kardos remek tempóban megy a kapu 
felé, Schaffer ezt látja és él a gyanúperrel, 
amiért is a közönség óriási derültsége köz
ben odafut a bíróhoz és összetett kézzel 
hangosan könyörög:

— Biró ur, csak 
fújja le!

A bíró szótfogad
mellélö!

A szünet után a 
összeállítást. Titkos 
II. balszélső. A halfsor Zimonyt—Somlai— 
Dudás harci formációban lép porondra, 
mig Kiss helyén Mándi szerepel. 
Hungária-támadások görögnek előre, 
közben kiderül, hogy — Titkos nem bal
összekötő és Kardos tavaszi lassúságát át
mentette őszre is. A 12. percben a legszebb

ezt az egy helyzetet ne

és.., na és? ... Kardos

Hungária fölcseréli az 
balösszekötő lesz, Szabó

Gfőr a futbaHkulttára fellegvára lett: 
csapata bekerült az NB küzdelmeibe

GYŐRI ETO—DVTK 3:1 (1:0)
Győr, augusztus 1.

f.4 Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) Győr városa, de egész Győrmogye 
is napok óta lázban égett a döntő mérkőzés 
előtt, amely hétezer főnyi rckordközönsé- 
get vonzott az ETO-pályára. Budapestről 
százával indultak le a futballinyencek a 
nagy sportcsemegérc. A Dunántúl többi ré
szeiből autóbuszok és különvonalok ontot
ták a nézőközönséget. Hcrtzka biró sípjelére 
a DVTK kezd. Erős rohamokkal kísérlete
zik és a 3. percben korúért ér el, de a ve
szedelmes sarokrúgást Pécsi kapus remekül 
védi. Majd Boros lő harminc méterről ha
talmas szabadrúgást a DVTK-kapura, de 
Gáspár kornerre ment. Az extázisbán lévő 
győri publikum tölcséreken keresztül ha
talmas hangorkánnal biztatja csapatát. Ki 
is alakul egy meggyőző ETO-fölény és a 
25-ik percben Tóth 111. beadásából Boros a

A magyar atlétika
feketevasárnapja Berlinben

Berlinből jelentik: Nolcvanezerfőnyl közönség 
dőlt uz olimpiai stadionban folyt le a hatalmas 
nemzetközi atlétikai verseny és a stadion fő- 
árbocát tíz résztvevő nemzet zászlaja díszítette, 
400 ni-ea síkfutásban 1. Ilard, német, 47.6 mp, 
német rekord. A magyar Vadas 48.8 mp-es Idő- 
'e’ cjtiík negyedik tudott lenni a halalmus 
knnkurreneiában.

1000 méter: Az első előfutamot Kilóig nyerte 
2:50.4 mp-el, a másodikat Golx francia 2:27.8 
"ip-el. Ebben az előfutamban Harsány! hato
dik helyen végzett és Igy nem került tovább. 
100 méteren Nagy mindjárt az első előfutam
ban elvérzett, míg Mlr.ay a negyedik előfutam
ban harmadik helyre került. Á döntő ered
ménye: 1. Hornbcrgcr német 10.6 mp. 2. 
honze német 10.7 mp, 3. Neckermann német, 
o. Scheirlng német, liorchmeyer nem indult. A 
h'éd Slcnquist Is helyezetten volt. Táiolugrás:

Bukovi búcsú-bejelentése:

gól esik: Müllcr a félvonalon kél ember 
között remekül tólja a labdát Sashoz, aki
nek futása és beadása után Szabó III. pom
pás stoppolússal és remek lövéssel gólt sze
rez: 4:2, A Hungária lefékez s ez elég a 
csepeli Szabónak arra, hogy nyolcméteres 
oíTszájddal indulva, Molnárral gólt löves
sen. 4:3.

Ezt Müllcr egv kavarodás alkalmával 
megtoldja. 5:3. Aztán Szabó III. korneré- 
ből Sas visszajátszik a középre, ahol már 
Kardos feje várja a labdát és a Itáló a gólt. 
fi:3. Ezt ismét egy kegyetlenhumoru bírói 
tévedés követi, amiből nagy mulatság köz
ben újabb tizenegyest rúghat Hegyes s 
ezzel beállítja a végeredményt. 6:4.

A mulatságos bírói tévedéseken kívül n 
barátságos meccsnek értékes eredménye ... 
volt, hogy Csepel úri játékában gyönyör
ködhetett a sportközönség és Müllcr, vala
mint Sas ragyogó formájáról győződhetett 
meg a Hungária drukkerhad.

az

PHÖBUS — FŐISKOLAI VÁLOGATOTT 
4:0 (1:0).

A Phöbus első mécsére igen lassan gyüleke
zik a közönség, de még lassabban gyűlnek 
össze a Phöbus játékosai. Barna Sándor a 
kapu mellett ülve várja a játékosokat, akik 
mellette akarnak elsompolyogni, de a népszerű 
elnök villogó szemét egyik sem kerüli el. Van 
ám szorulás' Bakay panaszkodik, hogy nem 
tud játszani, mutatja is erősen feldagadt ar
cát, de nincs pardon. Ilyen „kicsiségért" nem 
lehet kihagyni a játékot. Nagy vita indul meg, 
végül is a játékos helyeit Komáromi öltözik 
fel. Annál frissebbek a főiskolások, akik nagy 
számban jelenlek meg a mérkőzésen. Végül is 
a következő két csapat áll fel egymás ellen:

Phöbus: Csikós—Wóber, Fekete—Komáromi, 
Megyeri, Péter—Rökk, Gombkötő, Túrái 11., 
Törös II., P. Szabó.

Főiskolások: Goda MAFC—Antal KEAC, 
Tóth dr. KEAC—Pázmándy Elektromos, 
Csonka KEAC, Pöstvéni BEAC—Háry ARAK, 
Feketekovács Baja. Tóth dr. II. KEÁC, Ko
vács II. KEAC. Magyar BEAC.

Főiskolásoknál Baróthu és Vargha hiányára 
panaszkodnak. Solty a biró. Mielőtt megindul 
a játék, ö is odaáll sulloigalni a kapura, megy 
is a lövés neki. Az első negyedórában nem 
lehet különbséget tenni a kél csapat között. 
Csapdosnak a játékosok, mig végre Rökk be
adását Turay 11. Törös II. elé adja, aki óriási 
offszájdból berúgja. 1:0. Ezután Magyar csa
vart koméra Csikós mögött a hálóban van 
már, mikor Fekete a kapu bclscjéltál kifejeli, 
de Solty nem adja meg a gólt. Szünet után 
Feketekovács helyeit Albert SZAK áll a csatár
sorba. Ez sem segil: Komáromi hatalmas rú
gása kapura száll, Goda beleüt és: saját háló
jába hull a labda 2:0, majd P. Szabó szabad
rúgását Tarai II. befejeli. 3:0. Barna Sándor
nak nem tetszik n játék. A pálya belsejében 
magyaráz Túrái ll-nek, aki alig fog a tanítás. 
Rögtön előreront s P Szabó beadását bcfejeli. 
4:0. A főiskolások alig jutnak szóhoz, a Phö
bus szinte állandóan támad, de P. Szabó és 
Túrái 11. nem elég az üdvösséghez.

balsarokba vágja a vezető gólt. 1:0. Leírha
tatlan lombolás fogadja a régen esedékes 
gólt. Félidő végén Pécsi kapus Bonyhádi 11. 
két bombáját teszi ártalmatlanná.

Szünet után az ETO beszoritju ellenfelét 
és a DVTK sorozatos durvaságokkal aka
dályozza a győri csatársort. A 10. percben 
Balogh a jobbsarokba szép gólt lő. 2:0. 
Majd a 19. percben Nagy Zsöle végleg biz
tosítja a meccset. 3:0. Ilertzka biró Szluhá- 
nyit visszarugásért kiállítja és az ETO fiz 
emberrel játszik, amit a DVTK ügyesen ki
használ és Kertész révén gólt ér el. 3:1.

Bonyhádi II. a nézőtér felé rohan s 
egy nézőt akar teltleg inzultálni, de a 
játékosok lefogják. A bíró Bonyhádi 
nagy buzgalmát kiállítással honorálja.

A mérkőzés végén a biró Gáspárt is kiál
lítja, aki szándékosan beletalpal Nagy tér
débe. Ezzel az ETO bekerült az NB-bc. A 
közönség hosszan ünnepelte a csapatot.

*

I. Long német "00 cm. német rekord (a régi 
782 cm). Magasugrás: Welnkütz német 100 cm, 
sulydohás WBIke 158:5 cm, kalnpáesvetéa: lleln 
német 55.07 m. NŐI 100 méter: 1. Wnlaalewiea 
lengyel, 2. Krauu. NŐI 80 m-es gát: 1. Burcke
II. 6 mp világrekord beállítva.

JÓ EREDMÉNYEK A MAC ATLÉTIKAI 
VERSENYÉN.

A MAC nemzetközi versenye néhány jó ered
ményt hozott. Az átlagercdipényok igen gyen
gék: 100 ni. Suonovcra finn 11.2 mp. 400 m.: 
Suonovcra finn 51.7 mp. Diszkoszveié*:  Józsa 
PEAG 45 03 ni. 2. Reiszky Beszkárt 43 22 ni. 
Miigasugró*:  Rehcvv l’EXC 180 cm., 2. Bel- 
•ágliv MAFC 176. Helyből magasugrás: Fabri- 
elüt ílnn 100 cin. 800 ni . ----- * ** "
mp., 2. Aradi DEAC 1:55.2

: intencs MAC 1 :54.81 rekvés. 4 óra 4 perces Idővel. 2. Éles FTC. 8. 
2 inp. *Rikk  Postás.

az Újpest, a Phöbus 
és a Nemzeti lesz 
Zágráb őszi vendége

Mint minden esztendőben, most is Budapes
ten töltötte a nyarat Bukovi Marci, n Ferenc
város legendás, világhírű egykori centerhalfja. 
A sors kényszerítő ereje külföldre repítette 
Bukovi Marcit, de olt ő is megállta a helyét 
és nagy respektust szerzett a magyar tréneri 
karnak. A zágrábi Gradjanskit az európai hírű 
csapatok sorába emelte inár rövid idő alatt. A 
neves zágrábi csapat nemsokára kezdi az őszi 
munkát, Bukovi Marci tehát befejezte buda
pesti szabadságát és útnak indul. Elutazása 
előtt beszéltünk a kiváló trénerrel, aki a többi 
között a következő érdekes tervet árulta cl:

— A csapatunk fejlesztésének programjába 
szervesen beillesztettük n külföldi nagycsapa
tokkal lejátszandó mérkőzéseinket is.

Zágrábban, de egész Jugoszláviában a 
Ferencváros a legnépszerűbb,

a zöldfehéreket azonban most hosszú ideig 
nem hívhatjuk meg, mert — értesülésem sze
rint — kényszerű visszuutasitás lenne a válasz. 
Olyan zsúfolt a Fradi programja, hogy nincs 
ideje túrára. A Hungáriával egyelőre nem tu« 
(Ilink mit kezdeni, mert az 5:0-ás vereség env 
léke n,ég egyáltalában nem hűlt ki. A két ri
vális kikapcsolása után tehát ugy határoztunk, 
hogy

az Újpestet, a Phöhnst és a 
jlik fel

az első adandó alkalommal 
lésre. Mindhármuknak komoly ... .... ......... ,
van odalent és hogy szép mérkőzéseket fogunk 
játszani velük, azt egyrészt a magyar csapatok 
klasszisa, másrészt a Gradjapski tudása garan
tálja.

Nemzetit kér-

zágrábi szerep- 
sporHekintélyük

r

A „lecsúszott” menedzsereket 
vádolja és perli a megrágalmazott 
SZBSBí! FC a vasárnapi rendkívüli választmányi 

a ülés izgalmas beszámolója után
Szeged, augusztus 1.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) A Szegedi FC svédországi túrá
járól nyilvánosságra került különböző hí
resztelésekkel kapcsolatban vasárnap végre 
a Szegedi FC maga telt döntő pontot a rém- 
hirlerjesztők mondatai végére. Az észak
európai túráról szombaton megérkező csa
pat vezetősége vasárnap rögtönzött választ
mányi ülést tartott, amelyen Markovid 
Szilárd ügyvezető elnök most már okmány
szerűen számolhatott be arról, mi is történt 
hogy az a túra, amelynek keretében a hí
resztelések szerint a Szeged FC csapatának 
kifizetetlen szállodaszámlák hátrahagyásá
val kellett volna menekülnie az egyik vá
rosból, ahová 
hozták volna

később rendőri segédlettel 
vissza,

Paris város nagydijáért folyó versenyben 
Csik Ferenc olimpiai bajnok győzöttt 59.9 
mp. Idővel a német Fischer előtt, aki 00 
mp.-et úszott. 3. Natache francia 1 p. 03 
mp., 4. Borg svéd 1 p. 03.4 mp. Már az első 
indítás kitünően sikerült. Csik nyomban az 
élre áll és 50 méternél már fél tcsthosszal 
vezet. 70 méterig előnyét egy egész test-

háromezer pengő tiszta nyereséggel 
zárult.

Markovlc-s Szilárd a tényállás alapos 
tisztázása illán közölte a választmánnyal, 
hogy

a rágalmakat azok a menedzserek ter
jesztették, akik nem vehettek részt a 
szegedi futballcsapat svédországi túrá

jának menedzselésében.
A választmányi ülés végül elhatározta, 

hogy a rágalmak terjesztői ellen hitelrontás 
cimén eljárást indíttat és ugyancsak fel
jelentést lesz azok ellen a külföldi lapok 
ellen is, amelyek átvették és továbbadták (l 
Szeged FC-ről szóló valótlan híreket és ez
zel súlyos anyagi és erkölcsi kárt okoztak 
a magyar csapatnak.

Csík pompás sikere Párisban
Három ország legjobb úszója maradt mögötte

hosszra növeli, de a gyilkos iramot nem 
bírja tovább és a finisben Fischer annyira 
felnyomni, hogy Csik csuk henyulással nyeri 
a versenyt. A közönség hatalmas üdvrival
gással fogadta olimpiai bajnokunk győzelmét 
és leírhatatlan lelkesedés 
Iák át a győztesnek a 
remrkmiivii kék vázáját.

közepette nyújtok 
köztársasági elnök

DÖNTETLEN AZ

A KISPEST DÖNTETLEN JÁTÉKA 
LEMBERGBEN

Lembergből jelentik: A Kispest csapnia 
Lembergben döntetlenül 2:2 arányban mér
kőzött a Pogonnal.

ÉRDEKES EREDMÉNY A HOLLAND- 
ŐSZTR.4K FUTBALLPÁRHARGBAN

Klagenfurtból jelentik: Klagenfunpan
Hollandia amatőr válogatott csapata 2:1 
(1:1) arányban legyőzte Ausztria amatőrjeit.

KITŰNŐ EREDMÉNYEK 
A BMYC VERSENYÉN.

A Budapesti Motor Yacht Club vasárnap 
délelőtt tartotta Budapest és Vác között mo- 
torcsónok távolsági versenyét. A versenyzők 
az újpesti öbölből indultak, a cél pedig « 
Váci Csónakázó Egyesület tutajánál volt. A 
verseny részletes eredményei a következők:

Oldalmotoros 125 ccm csoport: 1. Bcsenczy 
Andor. Rapid-motor, 1 óra 13 p. Oldalmotoros 
175 ccm csoport: 1. Borítás László, Rapid, 1 
ó. 0.5 p. Oldalmoloros 2250 ccm csoport: I. 
jákfai Gömbös József, Islros, ló 11 p. 50 mp. 
Farmotoros 175 ccm versenycsoport: 1. Ifj. 
Nagy István, Budai, 36 p. 10 mp. Farmotoros 
175 cm túraosztály: 1. Dienes Erzsébet, Budai. 
1 ó. 25 mp. 35 mp. Farmotoros 350 ccm-cs 
túraosztály: 1. Pctkov Ferenc, Buda. 1 ó. 24 
p. 45 mp. Beépített motorok másfélliteres túra
osztálya: I. Pécsi I’álnc BPN 1 ó. 06 p. 1000 
ccm cs farmotoros versenyosztály. I. Luknvccz 
Ferenc, Iívinrude, 21 p. 50 mp.. a nap legjobb 
ideje! Versenyen kívül indult Klóin Dezső be 
épített 6 literes Fordgyártmányu motorjával, 
ideje 56 perc volt.

A Magyar Kerékpáros Szövetség vasárnap 
rendezte országúti bajnoki vciseiivé) n Bivl ■ 
oest-gvőngvösl vonalon. Első lett l.lszkív T»-

ÓRIÁSI MEGLEPETÉS: 
OSZTRÁK-NÉMET VIZIPÓLÓCSATA!

Az osztrák-német úszó- és vlzlpólómérkőzést 
pontversenyben Németország nyerte 02:56 pont
aránnyal. A vlzipólómérkőzés óriási mcgelepe*  
tfsscl végződött. Ausztria vlzlpólócsnpata 2:2 
(1:2) arányú eldöntetlent harcolt ki az elbiza- 
kodott német válogatottal szemben.

Izgalmas versenyfutás 
az ismeretlen Schubertért

Izgalmas versenyfutás színhelye volt Buda
pest a legutóbbi napokban. A Hungária, a Kis
pest, de főkéül a Ferencváros harcolt egv is
meretlen tehetségként üt évvel ezelőtt Francia
országba vándorolt játékosért, aki most nyári 
szabasdágúra Budapestre érkezett.

A játékos Schubert Ede, aki valamikor az 
FTC ben rúgta a labdát. 1932-ben megunta a 
névtelenek dicsőségéi, nagyol és merészet gon- 
dolva Franciaországba telte út működésének 
szinhelyét. A „Nice" csapatához került, ahol 
először az ifjúsági csapatban szerepeltették. 
Az első meccsén azzal ejtette ámulatba a fran
cia egyesület vezetőségéi, hogy tizenegy góllal 
terhelte meg at ellenfél hálóját. Ettől kezdve 
állandóan az első csapat játékosa volt, majd 
mikor egvesiilcte megszűnt, Cnnnesba, majd 
Innen legutóbb a Normandie palinásnovfl csar 
patához került, amelynek ma 
dédelgetett kedvence. Érthető 
megjelenésére felfigyeltek az illetékesek és egy
kettőre megindult az izgalmas v 
játékos megszerzéséért. A rövid 
küzdelem hamarosan el is dőli.
Normandle javára, mert kiderült, hogy a ji- 
l'kos már megszerezte a francia úl!a(jipolgár- 
sógol. megnősüli. Hranvmivesinühelyl nyitott éa 
Mcnimi pénzéit nem hajlandó magyar csapathoz 
szerződni.

már isiuerlnevü, 
volt tehát, hogy

verseny futás a 
I ideig tartó 

mégpedig a



HÉTFŐI NAPLÓ

Gyenge uszóverseny után óriási 
vizipólógyőzelem a svédek ellen

Budapest, 1037 aUí’usztus 2,

A magyar-svéd uszómórkőzés második 
napja rendkívül csekély érdeklődést kellett 
a sportközönség körében. Ásilozlak a Csá
szárfürdő körül emelt tribünök az üresség
től s maga a verseny is unalmas és lanyha 
küzdelmeket hozott. Az eső csepcrgett és 
ezzel szinte szentesitelte azt a hagyományt, 
hogy a magyar-svéd mérkőzéseken mindig 
rossz nz idő. Ezúttal nemcsak meteoroló
giai, hanem sporlszcmpontból is ez volt a 
helyzet.

.4 srdiméfercí hölgy hátuszással
<l<itt a verseny és ezt 
nyerte 1:27.2 mp.-vel.
mp. 3. Sándor FTC 1:34.8 mp. Azután a 
800 méteres ifjúsági gyorsuszás következett 
Vcgliúzy |BBTE győzelmével és 11 p 41.8 
mp idejével. Ezt követte a 100 m-es gyors
úszás, amely magyar siker örömével töltötte 
cl a néhány nézőt. 1. Körösi UTE 1:01.2 
mp. 2. Olsson svéd és Zólyomi BBTE holt
versenyben 1:01.6 mp. Ez elég szép verseny 
voll és Körösi biztosan győzött, de a holt
versenynek hirdetett második és harmadik 
nyilván tévedés áldozata lelt, mert a svéd 
szakemberek szerint is Zólyomi egv úrnya- 
lultal hamarabb ütött a célba. A 200 m-es 
mellúszás Rothinan svéd zsákmánya lelt 
2 51 mp-cel. 2. Fábián MAC 2:54.2 mp. 3. 
Doszpolv BEAC 2:54.4 mp. Rotlim.m végig 
vezetett s Fábián hiúba igyekezett finiseim, 
a svéd ezt is jobban bírta. A 400 m-es női 
szám Harsány! révén a BSE zsákmánya 
h u 5:53 mp Idővel. 2. Ács BSE 6:13.8 mp. 
ö. Biró TFSC 6:35 mp. A 200 m-es hátuszás 
nemzetközi számát

Lengyel BEAC
lássál nyerte meg,

!:39.6 mp voll. Mögötte 2. So- 
2:47.2 mp-vel, mig harmadik- 

.............. 4.2 mp idő- 
gyorsuszás nemzetközi 
5:04 mp-vel nyerte. 2.

kezdő*
Györfy Irén BSE
2. Áís BSE 1:29.6

országos rckordkcálll-

mp. Ezekkel az időkkel nincs sok dicse- 
kcdnivaló!

Műugrás: 1. Hidvéghy MAC 132.57 pont. 
2. Kovács UTE 108.73 pont. 3. Schaffer 
MTK 96.99 pont.
MAGYARORSZÁG — SVÉDORSZÁG 13:1 (7:1).

Nagy várakozással tekintett a szombati mér
kőzés után a közönség a svéd csapat játéka 
elé. A medence szélén remek zászlóval ked
veskednek a svédek. Más ünnepélyesség nincs. 
Tomtisck biró sípjelére vizbeszállnak a csapa
tok. Német fog először labdát, amely már az 
első másodpercben Hazay—llalnsy—Brandy és 
Németen 'keresztül a gólba vándorol. 1:0. 
Nyomban utána Hazai szabaddobásából Német 
újabb gólt ér el. 2:0. A svédek fognak labdát, 
de Halasy leúszik, Rózsikhoz ad, aki szép gólt 
éji. 3:0. Kezdésnél Német fogja a labdát, Brnn- 
dihoz passzol, aki gólba vágja. 4:0. Általában 
minden leuszás egy magyar gólt hoz. Halasyt 
Tomasck bíró eluszásért kiállítja és a svédek 
Anderson révén gólt érnek el. 4:1. Még örülni 
sincs idejük szegény svédeknek, amikor Ha
lágy leaszik, becsapja a védelmet és gólt ejt. 
5:1. A félidő utolsó percében Német, a gól
gyáros dobja a hatodikat, majd nyomban 
utána a hetediket.

Szünet után folytatódik a gólzápor. Halasyt 
újból kiállítja a biró eluszásért, de még ki
úszni sincs ideje, mert Brandl góljára vissza
térhet a pályára. 8:1. Brandl lövi ezután a ki
lencediket, Német a tizediket, majd tizenegye
diket is. A magyar csapat remekül játszik, 
nasszjátékuk pompás, a svédek szinte bámul
ják a magyar mesterek játékát és igyekeznek 
eltanulni a — svédcsavart. Majd Andersont 
állítja ki eluszásért a biró, de neki sincs ideje 
kiúszni a partra, Német bevágja a tizenkettedik 
gólt és visszajöhet játszani. Német remekbe
szabott svéd csavarral zárja be a gólsorozatot. 
A közönség lelkesen ünnepelte a kitünően ját
szó magyar válogatottakat.

Pennang könnyen nyerte a Pesívldéhl 
nagy gatversenyt

meri ideje 
snogyi FTC 
4>ak Karlsson svéd úszott be 
vei. A 400 m-es 
Számát Gróf UTE
Lengyel BEAC 5:10.6 mp. 3. Dienes 5:18

—-----

Vizipóló. Vasárnap tartotta meg bajnoki vizi- 
pólómérkőzését Szegeden a MAC és a SzUE, 
amelyet a MAC 4:1 (0:0) arányban megnyert. 
A szép küzdelemben Kánásy (2). Boér és Ta
kács (1—1), az egyetlen SzUE-gólt pedig Sza- 
niszló lőtte. ,

A megyeri meeting zárónapjának főversenyét 
a Pestvidéki nagy gátversenyt nagy stílusban 
nyerte Pennang. A nagyszerűen ugró négyéves 
starttól a célig uralta a helyzetet és a verseny 
második felét maga vezette. A jóképességü me
zőnyből csak Honvéd volt komolyan verseny
ben, mig n háromévesek közül nem az erősen 
fogadott Mérgesnek, hanem Fóthnak volt jobb 
momentuma.

Részletes eredmények:
I. Akadályverseny-handicap. 1. Mankó (3) v. 

Czánth hd. 2. Bicskás (2) llujher. 3. Gyöngyvér 
(6) Szele. F. in.: Bátor (6:10) Wolbert, 8 hossz, 
számtalan hossz, 10:34. Befutó: 10:93.

II. Hadsereg! sík verseny. 1. Laboré (2) Ma- 
chánsz. h. 2 Szarkaláb (4)v. Czánth lmd. 3. 
Vivő 1%) Pakuts hd. F. m.: Napkelet (6) Stiely, 
Vihar (4) Demkó fii. Mafalda (29) Keltái fh. 
1 hossz, 1 hossz. 10:27, 22, 30. Befutó: 10:204.

III. Eladók handicapje. 1. Salome (pari) 
Esch Gy. 11. 2. Csókos Julis (4) Zsíros. 3. Bá- 
lozó (8) Horváth .1. F. m.: Sweethart (2'/3) Alt, 
Gyergyó II. (4) Esch T., Secret (10) Mányi, 
Ganymedes (4) Fctting A., Vigözvegy (25) 
Krédler, Furfangos 11. (25) Pfendler. Fejhossz, 
% hossz. 10:23, 14, 21. 26. Befutók: 10:83, 121

IV. Pestvidéki nagy gátverseny. 1. Penang 
(1%) Stecák. 42. Honvéd (5) Blazsck. 3. Sátán 
(6) Koltai fh. F. m.: Dánia (10) Fctting K., 
Wait-a-hit (6) Singcr, Naso (51 Tóth A., Mérges 
(2) Bal. J. 11., Fóth (10) Blaskovics, Mese .6) 
Iluiber. 5 hossz, 3 hossz, 10:21, 15, 18, 23. Be
futók: 10:80, 119

V. Kétévesek handicapjc. 1. Palmarum (5) 
Pfendler. 2. Fergeteg (6) Esch Gy. II. 3. Hawaii 
(6) Fctting A. F. m.: Lcagne of Nations (2) 
Alt, Laci (2) Esch T„ Fütykös (5) Bihari, Ke
gyetlen (5) Kolonics, Blackie (20) Juhász, Ad- 
miniclc (8) Bihari II. Nyakhossz. 2 hossz. 10: 
115, 31. 58, 26. Befutók: 10:747, 672.

VI. Újpesti handicap. 1. Tiro (5) Esch T. 2. 
Tékozló (6) Krédler. 3. Kópia (2) Felting A. F. 
in.: Pártfogó (4) Ilorák, Minek (2) Horváth K. 
II., Africanus (10) Pfendler, Nyakhossz, 2 
hossz. 10:55, 24, 22. Befutó: 10:282.

VII. Weltcr handicap. 1. Ilcdie (6) Bakonyi. 
2. Pozör (3) Horák. 3. Argumcnt (6) Esch Gv. 
II. F. m.: Nimród (16) Fiilöp, Bonne nuit (3) 
Fetting A., Szelim pasa (6) Mányi, Kannibál 
12Alt, Csodás (6) Esch T., Area Szelasszie 
(6) Horváth K. II., Prünelle (8) Horváth I. B/» 
hossz, fejhossz. 10:108, 32, 21, 50.

V. Mödllrgcr handicap. 1. Maréchal Soult 
(1%) Schejbal. 2. Parse (l>á) Vasas. 3. Tök
király (3) Esch II. F. m.: Csák-chick, Why nőt, 
Medardus, Mulass, Ciráda. 10:19, 11, 12, 13.

VI. Maycrllnger handicap. 1. Vienna (2) Szó- 
kólái. 2. Coronela (5) Dósai 3. Roi de Romé 
(2><í) Schejbal. F. m.: Mágnás, Garas, Meriso 
II. 10:29, 15, 15.

Augusztus 7-én és 8-án délután 8 árukor

magyar Louaregyiet uersenyei
Blasius nyerte 

a „Braune-Band"-ot
A 100.000 márkával díjazott Brauné Bánd von 

Deutschland vasárnap került eldöntésre 
Münchenben. A 2400 méter távolságú versenyt 
erős küzdelem után háromnegyedhosszal a há
roméves Blasius (Held) nyerte a francia Vatel- 
lor (Bridgland) ellen.

Az augusztusi meeting első két napjának fő
versenye az Igazgatósági dij és a Választmányi 
dij. A két 6000 pengős díjban az alábbi lovak 
bírnak indulási jogosultsággal:

Első nap. Szombat, augusztus 7.
IV. Igazgatósági dij. 6000 P. 1300 m.

3é Bársony 
4é Prímás

54V»
56

3é Ugolin
5é Satum

52
56’4

3é Cavaliero 50 4é Miivész 57’/»
4é Mayerling 56’/i id. Tramp 58’/a
4é Adamas 58 Iá 5é Alsó 58’/»
4é Totem 56’/s 4é Szerenád 57

8.

(A Hétfői Napifi bécsi szerkesztőségétől.) 
A Ferencváros nagyszerű csapatának nuill- 
vasárnapi grandiózus győzelme egy Iliden 
keresztül nemcsak a magyar sporlvilágol, 
hanem az osztrák sajtót is élénken foglal
koztatta. A különféle szempontok szerint 
megemésztett Auslria-vcrcség egy kényesés 
kellemetlen inlerinezzót is felvételi. (így 
értesülünk ugyanis, hogy a bécsi napilapok 
és a sportújságok szerkesztőségei „Fradi- 
Anliiinger" (Fercncváros-hivő) aláírással le
velek tömegéi kapta Budapestről s ezeknek 
írói gúnyos hangon fejezik ki részvétüket 
n vereség alkalmából s egyben nem takaré
koskodnak az osztrák labdarúgás kvalitásait 
sértő megjegyzésekkel sem. A legtöbb lap 
minden megjegyzés nélkül napirendre tért 
nz állítólagos budapesti levélözön felelt, a 
Sporl-Telegraf azonban megemlékezett ró
luk és
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„klszerkcsztette“ n Ferencváros túlzó 
hívőit.

A dolog természetéből kifolyóan nem volt 
módunk annak ellenőrzésére, hogy ezek a 
levelek mind számban, mind tartalomban 
valóban fedik-e a Sport-Telegraf közlését s 
igy sajnálattal kell megállapítanunk, hogy 
a magyar-osztrák sportbarátság az ilyen 
szükségtelen és pusztán a vereség keserűsé
géből fakadó epéskedéssel csak szenvedhet. 
Mi a magunk részéről lehetetlennek tart
juk, hogy a célzatos hírek komoly alappal 
rendelkeznének, mert

a magyar sportközönség és benne a Fe
rencváros drukkerhada sosem feledke
zett ’ineg annyira magáról, mint épen 

a bécsi publikum,
amelynek viselkedése a közelmúltban szá
mos nagy sportbotrány okozója volt.

-------  MIT

Bécsi eredmények
T. Annlnger Steeplc chase. 1. Ma Rccompense

(3:10) ifj. Hagclin. F. m-: Csengőd, Csendőr.
10:12.

II. Prels von LocbersdorL 1. Cudar (6:10)
Vasas. 2. Kaiserjfiger (2%) Heiling. F. m.: Ul-
timo, Búbos. 10:16, 13, 19.

III. Badencr Handicap. 1. Mister Chum.
(2:10) Heiling. 2. Talisman (6) Dósai. 3. Grey 
hope (3:11 Szilágyi. F. m : Telchissi, Álla San- 
lorb, Valentin, Ibrahim ben Alischali, Happy 
go lucky, Gránát. 10:25, 14, 16, 14.

IV. I’g. Schwarzenberg Alajos emlékverseny.
1. Bernadotte (8:10) Schejbal. 2. Flimsy (6) 
Szilágyi. 3. Egyetlen (1%) Szenlgyörgyi. F. m.: 
Progressiva, Ariadne, Blonde Kalhrein, Florida. 
10:15, 11, 13, 11.
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Második nap. Vasárnap, augusztus
IV. Választmányi dij. 6000 P. 2000 

4é Gamma 
4é Rudi 
5é Situtunga 
3é Cipó 
4é Borúra derű
Az előbbiben Bársony, az utóbbiban 

Situtunga a legjobb papiresély.

59'/i
55
55

3é
5é
4é
5é

Turandot
Domino
Moulin R.
Bohó

ni.

HÉTFŐI NAPLÓ
Szerkesztik:

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

Szerkesztőség és kiadóhivatal: Errsébet-kÖrut Í8. 
Teleíon hétköznap és vas. déli 12-ig: I-308-9S. Vas. d. o. 
1 órától (Aradi-u. 8, Globus-nyoinda-: 1-100-4.1, 1-345-81. 
Vas. d. u. ^5-tői lapzártáig: 1-190 41, 1-100-43, 1-100 44, 

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

1 ők.
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A 18 éves egyszerű
óbudai munkásleány 
pompás sportkarrierje

Megfejtésül beküldendő a mü 
megtalálható címe.

5
dióhéjtartalma (függ. 1., vizsz. 29., 43., 25., 22.) és az ábrában

V jobban hölgyallétikai láz öntötte el Óbudái 
OH. ahol e városrész aprnja-iwgyja azelőtt 
csak n fulbnllért rajongóit, most 
tcicinnek, akik csodálatraméltó részletességgel 
és tájékozottsággal vitatkoznak nz. nllétikn 
nomahh árnyalatairól is Ezt az 0.
ti’kcs ílnlakulást egv tizennyolc 
miinkáslány idézte elő. A neve: 
Ciliiére: n legtehetségesebb magyar hölgyalléin

Miatta .százával keresik fel u távolesö 01 !•-- 
pályát, hogy gyönyörködhessenek Óbuda első 
•sámli kcdvencébon Százas tömegekben dolgoz 
mik n salakon a GÉB hatalmas csapatának 
tagjai Dr. (.orkáné vezetése alatt az. egyszerű 
testedzéstől a versenyszerű kiképzésig minden 
sportoló nő teret lnl.il a hajlamai és képességei 
szerint a komoly munkához. A sportolók nagy 
tömegét tekintve itt az úthigleliesitinényen van 
a hangsúly, de éppen Nagy Rózsi esete blzo- 
nyitja, hogy n pompás ..nyersanyagból" még 
sok fénylő csillagra számíthat a magyar sport. 
A'uyil Rózsi is inam robbant meteorként a 
magyar atlétika égi re. Már külön trénere is 
van. aki szigorú k< zzel kamalozlalja a nagy 
tehetséget.

Inkognitóban néztük \ g az egyik tréninget 
Olt ültünk nz öreg óbudai polgárok és csillogó- 
azemü ifiurak soraiban. Itt ott még szó esik ti 
futhallról. de a zöme m ,r az atlétika híve.

A’uyg Rózsi tréningje végét veti 11 vitának. 
Figyel .k

Von 1.1 mit.' Hatvan méteren röppen végig a 
nagy sztár. Könnyed U, a kin ■•/ímii jellemző 
nyugodt erflbedobással I végig a tftvon

■s... ideje igy is. verseny nélkül jobb a fenn- 
1I1Ó rekordnál. 8.1 mp! A tréner köiiyöitelen 

■ I alíétatudósok I parancsa ezután a 200 méteres starthoz yc-
' 1 zénvli. öt perccel az előző rekordfutás után 

27.4 mp t fut 200 <111. Ezer férfi közül kettő se 
utánozza.

Lemegyünk a salakra és beszélünk a 
séges Nagy Rózsival.

— A Hétfői Naplói
— Egy kicsit haragudtam az urakra. 

Írták, hogy verseny közben sírtam. Meg 
gndtam. hogy többé nem teszem.

Ez. is haszon — nem volt céltalan a 
móló. Elvégre a könny és a világhír: para
doxon.

— Mi a terve?
— Tovább dolgozni. Nagyon szeretem az 

atlétikát Egyetlen vágyam, hogy végre egy 
nemzetközi viadalon is részlvehessek. Nem 
mondom, izgalmas az is, ha Fehér Lola ellen 
kell futni (ö a konkurrens, a második tehet
ség!, de mégis más lijnne egv nagy verseny, 
nagy léttel. Kérem is. hogy ne tartsák titokban 
ezt, talán akkor rendeznek ilyen versenyt s a 
kétszázas rekordot még jobban „lenyom 
Untom".

Nem tartjuk titokban a tizennyolc éves ma 
gyár tehetség egyetlen vágyát. erről a tehet 
ségről a külföldön többet tudnak, mint idehaza.

Az ügy aznahf.n a MASz női bizottságára 
tartozik, l'gv irtuk azonban. Joggal gyanítjuk 
’’ Minis. |i, .V .1 M \Sx e bizulls. ga korántsem 
olyan gyors, mint a Intői.
__________________________ Takács István

’ ” • 1 i fi- 
érdekes és ér
éves egyszerű 

: Nagy Rózsi.
tehet-

beszá-

VÍZSZINTES:
1. Pclőfi mondhatta egyik 

nagyon szeretett följcbbvaló- 
járól. 10. Kegyelten. Í2. A jég 
hálán élők is félnek ettől. 13. 
Azért — népiesen. 14. Taga
dás. 16. Jég — németül. 18. 
Mindeneseire: nem vén. 19. 
P. I. M. 20. Vissza: európai 
nép. 21. Kis János. 22. A ren
des adós. 23. Vissza: tenger
ben él. 24. Tojás — idegen 
nyelven. 25. Plusz. 26. Szólít. 
28. Körnek, de épületnek is 
része. 29. Híres nemzet. 30. 
Ö — németül. 31. Uralkodó 
cime volt egy olyan ország
ban, mely nemrég a nevét 
megváltoztatta. 32. Az őskori 
tojás külső része. (?!) 33. El
éri. 34. Leányka neve. 35. Sza
lag része. 36. Osirissel együtt 
szokták emlegetni. 37. Az — 
franciául. 38. Ami a zakó-bnn 
' a zeké-ben azonos. 40. Vér 
vagy viz folyik benne. 41. Jól 
ismert idegen földrajzi rövidí
tés. 42. l'gv sem talál vevőit 
43. Nekem is, neked is, neki 
is, nekünk is, slb.

FÜGGŐLEGES:
1. A szegedi Csillag ideiglenes lakója volt bi

zonyos éveken at. 2. Hogy hívják? 3. Éváról 
juthat eszünkbe. 4. Valami bánija. 5. Aranv 
- francián’. 0. 1-vel; Írva. 7. Név — németül. 

8. Becézel! Krisztiim. 0. Sok nyelven sok ki
adást ért cl. 10. Vissza: genitivus röv. 11. Mi- 
csodát? 13. Tizenötnél is többen. 14. R. É. 15.

NY0MM01T A GtOBlS NYOMDAI Mt’INTÉZEl IL T. KÜKroRGOGEPEIN. BUDAPEST, VL, ARADI VICA >. - NYOMDA^AZCATD. aw—m.v.,

szónuk párbaj lehet a folytatása. 16. 
Megcéloz is kezdete. 17. Tiltás. 22. Monté 
Chrislo ebben a várban volt fogoly. 23. Kötő
szó. 24. Lázadó vezér volt. 25. Rőzse része. 26. 
Régi fegyver. 27. Viszályt okozott az almája- 
29. Csodálkozó szócska. 30. Két mondat közt 
található, .",2. Piros. 33. Spanyol város. 35. Für
déshez kell. 36. É. R. I. 38. Odakér. 39. Hehe- 
jé he. 40. A. A. 41. A pince irányába.


