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Nagyhorderejű intézkedések 
a mai minisztertanács előtt
Rátz Jenő honvédelmi minisztert vasárnap Abádszalék 

képviselőjévé választották
A politika! életnek a legközelebbi napok

ban több fontos eseménye fog lejátszódni, 
■melyek közül kimagaslik a

ma, hétfőn tartandó minisztertanács.
Rendkívül gazdag programja van a kor

mány tagjai mai értekezletének, amelynek 
középpontjában már nem a tavaszi politikai 
szezon berekesztése, hanem az uj, a nyári és 
őszi kampány előkészítése ál. Minden való
színűség szerint,

többórás minisztertanács lesz ez, mert

amelyeket a kormány a nyár folyamán és 
az őszi hónapokban akar előkészíteni, Illetve 
megoldani.

A Hétfői Napló legutóbbi számában már 
jelezte, hogy a kormány nagy nyári prog
ramot készít élő. Éppen vasárnapra fejező
dött be ez az előkészítő munka és annak 
egész anyagát letárgyalja a mai miniszter
tanács, amely külön-külön foglalkozik min
den tárca körébe tartozó megoldandó pro
blémával. Reggel féltiz órakor kezdődik a 
Sándor-palotában a tanácskozás, 
^iófeláthatólaer 'détrrtdntg fog taflfinl.

a törvény továbi pontjaira vonatkozó 
végrehajtási utasítás újabb két részlet
ben fog megjelenni, tehát augusztus 
közepe előtt még két „zsidórendeletet" 

ad ki a kormány.
Ezek közül az első a kereskedelmi és 

ipari vállalatokra, a második pedig a sajtó
vállalatokra és színházakra vonatkozik és 
ez utóbbi egyúttal a sajtó- és szinészkamara 
felállítását is elrendeli. A két kamara szep
tember legelején alakul meg és a felvétele-

amcjv Izet szeptemberben és októberben bonyolit- 
' - ’ iái- le

A mai minisztertanács programja
Lapunk munkatársának vasárnap sike

rült teljesen megbízható, a kormány inten
cióit jól ismerő forrásból értesüléseket sze
rezni arra vonatkozólag, hogy

mik lesznek a legfontosabb konkrét 
problémák, amelyek a hétfői miniszter

tanács elé kerülnek.
Ez a munkaprogram nagy vonalakban 

megfelel azoknak az elgondolásoknak, ame
lyeket a Hétfői Napló legutóbb már ismer
tetett. Éppen ezért csupán a legfontosabb 
programpontok felsorolására szorítkozunk.

Imrédi Béla miniszterelnök elgondolása 
szerint a legsürgősebben még a nyár vagy a 
koraösz folyamán törvénnyel vagy rende
lettel megoldandó kérdések a következők: 
a népegészségügyi problémák rendezése, a 
vidék orvosokkal való ellátása, a falu ivó
vízzel való ellátása,

a kötclző munkaszolgálat, a családi 
munkabérrendszer, a dlakegycsületl kér

dések rendezése,
az ifjúsági testneveléssel összefüggő intéz
kedések meghozatala, az egyke elleni küz
delem, amely megköveteli elsősorban az 
adórendszer és az örökösödési rendszer re
formját, továbbá különböző családvédelmi 
tervek keresztülvitele.

Vasárnapra — amint azt egy kormány
párti politikus közölte velünk —, már az is 
befejezett elhatározássá váll, hogy a nyár
végi sorozatos minisztertanácsokat megelő
zőleg, augusztus közepén

a kormány lúgjai egy több napig tartó 
monstre minisztertanácsot tartanak,

amelyeken már letárgyalják azokat a ter
vezeteket, amelyeket a felsorolt kérdések 
megoldására addig el kell készíteniük az il
letékes minisztériumoknak.

Ezt a többnapos minisztertanácsot fogja 
követni az augusztus 18 i ünnepélyes szé
kesfehérvári országgyűlés, a két Háznak 
Szent István emlékére tartandó együttes 
ülése.

K£t„zsldőrendelet“ lelenik 
meg a nyár folyamán

Befolyásos és n helyzetet pontosan is
merő kormánypárti politikustól nyertük azt 
az információt, hogv a sajtórendészeti tör
vényjavaslat végrehajtási utasításának máso
dik része, amely a lapengedélyek revíziójára 
vonatkozik, a legközelebbi jövőben

valószínűleg még a ma megkezdődő hét 
folyamán napvilágot Iát

és annak intézkedéseit részben még e 
nap, részben pedig augusztus folyamán 
jes mértékben végrehajtják.

A zsidótörvény végrehajtási utasítására 
vonatkozólag eddig már megjelent egy ren
delet. Amint arról értesülünk,

hó- 
tel-

jálc le.'
A jövő hét többi politikai eseménye már 

a tavaszi politikai kampány berekesztéséhez 
tartozik: holnap, kedden tartja utolsó for
mális ülését a képviselőhöz, amely ez alka
lommal veszi tudomásul a felsőház üzene
teit. Ugyancsak

holnap, kedden délután tartja záró párt
értekezletét a kormánypárt.

Az értekezlet után az egyik nyári étterem
ben pártvacsora lesz. Itt megjelenik a kor
mány valamennyi tagja és a bankett kere
tében több fontos politikai beszéd hangzik 
el.

Újabb
Imrédy Béla és Kánya Kálmán 

olaszországi útjáról
Nemcsak Magyarországon, de egész Euró

pában nagy érdeklődést váltott ki, hogy 
Imrédy Béla miniszterelnök és Kánya Kál
mán külügyminiszter kíséretükkel együtt 
Rómába utaznak.

Imrédy és Kánya julius 18-án érkezik 
az olasz fővárosba,

ahol fényes fogadtatásban lesz részük.
Az olasz sajtó, éppen ugy, mint a magyar 

is, megállapítja ezzel a látogatással kap
csolatban, hogy már szinte tradicionális, 
hogy a magyar miniszterelnökök ellátogat
nak Rómába. Bethlen volt nz első magyar 
miniszterelnök, aki hivatalos utat tett 
Olaszországba és azóta ezt egyetlen utódja 
sem mulasztotta el.

A Hétfői Napló munkatársának vasárnap 
szerzett információja szerint ,

a látogatáson a két ország változatlan 
szilárd barátságának dokumentálása 
mellett fontos tárgyalásokra Is kerti!

Ezek a megbeszélések az egész világpoliti
kai, főképpen pedig a középeurópai hely
zetre vonatkoznak.

Imrédy Béla és Kánya Kálmán olaszor
szági utjának hivatalos programja három
négy napra fog kiterjedni. Ennek során a 
két magyar államférfiu ellátogat Castel- 
gandolfoba is, ahol

látogatást tesz XI. Plus pápánál.
munkatársunk megbízható 

miniszter*
Amint arról 

forrásból értesül, Imrédy Béla 
elnök, akire igen nagy munkát róttak 
utóbbi idők sorozatos politikai 
és tennivalói, a hivatalos program lebonyo
lítása után még

egy két napol mint magánember fölt 
Olaszországban,

ahol pihenni fog.
A magyar korinányfórfiak egyébként 

közvetlen vasúti vonalon, Jugoszlávián ke
resztül utaznak Olaszországba.

eseményei

Rátz miniszter győzött 
Abádszalőkon, a nyilas Meskó 

megb
Abádszalók, jul. 10

(A Hétfői Napló tudósítójának tele fon je
lentése.) Vasárnap időközi választás volt 
Abádszalók kerületben. A kerület man
dátuma Losoncig István főispánná történt 
kinevezésével üresedett meg. Két jelölt küz
dött a mandátumért: vitéz nagylaki llátz 
Jenő honvédelmi miniszter és a nyilaskc-

zctes, hogy' a múlt vasárnap Rátt Jenő 
honvédelmi miniszter támogatására beszé
det mondott a kerületben Imrédy Béla mi
niszterelnök és Mikecz Ödön igazságügymi- 
niszter is. A nyilasok minden követ meg
mozgatlak annak érdekében, hogyha győzni 
nem is tud Meskó Zoltán, legalább ne szen
vedjen nagyon csúfos vereséget.

A kerület valamennyi községében reggel 
nyolc órakor megkezdődött a szavazás.
Kiss Kálmán abádszalóki földbirtokos 

volt a választási elnök és dr. Hegyi Márton 
szolnoki törvényszéki biró töltötte be a vá
lasztási biztos lisztét.

A legnagyobb rendben és csendben, tel*  
jes nyugalomban indult meg a választás.

A kerlilethez tartozó községek utcáin 
lovas és gyalogos csendőrök cirkáltak, 
hogy elejéi vegyék minden esetleges 

rendzavarásnak.
A kormánypárt részéről báró Urbán Gás

pár országgyűlési képviselő irányította a 
választást, de vasárnap egész nap a kerület
ben tartózkodott a honvédelmi miniszter 
támogatására a nemzeti egység pártjának 
képviselőlagjai közül: vitéz Tóth András, vi
téz Várad g László, Erődi Harrach Tihamér, 
Patacsy Dénes, Mocsáry Dániel vitéz Ilosner 
István és vitéz Szalag László.

A kormánypárti képviselők gépkocsin 
járták be a kerület községeit.

A kerület őt községéből: Ecgyvcrnekből, 
T’tzaroffról, Tiszapuláról, Tiszadcrzséről és 
TisZasZentimréről délelőtt 10 órakor érke
zett a központba az első jelentés. A szava
zatok állása ekkor a következő volt:

rcsztcs Meskó Zoltán.
Az egész kerület lakosága hetekig készüli 

erre a választásra, annál is inkább, mert
nz abádszalóki kerületben negyven év 

óla most volt első ízben választás,
a múltban mindig egyhangúlag választotta 
meg képviselőjét ez a kerület. Igen heves 
agitáció előzte meg a választást. Emléke-

vitéz Rátz Jenő 
Meskó Zoltán

15-31
430

Rátz Jenő végig vezet
Féltizcnketlőkor már jelentés érkezett a 

kerület valamennyi községéből. Ekkor Bált 
Jenő honvédelmi miniszternek 2905, a nyi- 
lasjclöltnek pedig 1519 szavazata volt. N. 
déli órákban ismét sokan járullak az urnák, 
elé, de nz arány nem változott lényegesen. 
Délután félkettőkor hivatalos kimutatás sze
rint a következő volt a.helyzet;

vitéz Rátz Jenő 3986
Meskó Zoltán 2622

A délutáni órákban egymásután tűzték ki 
a kerület községeiben a zárórát. Este félhat 
órára már mindenütt végétért a választás és 
megkezdődött a szavazatok összcszámlálásn.

A koraesti órákban már köztudomásúvá 
vált az eredmény:

vitéz nagylaki Rátz Jenő honvédelmi 
miniszter lelt a kerület országgyűlési 
képviselője és a nyilas Meskó Zoltán 

megbukott.
A hirt nz egész kerület lakossága lelkes 
örömmel fogadta. A választás számszerű 
végeredménye egyébként a köveik, ző:

Ráír Jenő 4467
Meskó Zoltán 3357

fiát: Jenő honvédelmi miniszter tehát as 
abádszalóki választáson 1110 sznvazatlöbb*  
séget kapott.
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ElőAelfi vendégel voltak szombaton ette 
a Zsój\a-sélaha]ónak. József Ferenc királyi 
herceg mint legelőkelőbb idegenvezető, ven
dégeit, négy angol hercegnőt kalauzol két 
napja Budapesten. Szombaton este a kivi- 
lágilolt Budapest szépségeit mutatta be ne
kik a sétahajóról. A hercegi társaságnak a 
sétahajó- tisztikara előzékenységből kinyi
totta a Jdrályi szalonokat.

II.
Hatolnia! túraautóján érdekes vendég ha

ladt keresztül Budapesten: Neumann Hen
rik vilárjjitrü volt bécsi jülésztanár, a mind
sori herceg orvosa, akt most Prágából jö
vet sietett Evlanba.

Ili,
'A magyar 'főúri világ két előkelő tagján 

végeztek komoly operációt az elmúlt na
pokban, herceg Batthyány-Strattmann 
Lászlón és herceg I.ichtenstein Jánosáén. 'Ma 
már mindketten túl vannak a veszélyen,

IV.
'Ax egyik dunapartl hotel halijában vasár

nap feltslnt egy uttruhás, fehérhaju dáma, 
aki nemsokára bérautóba ült és kétórás 
körutat tett a városba. Amikor visszajött, 
elragadtatva mondta: „Szebb várost soha
sem láttam." Az előkelő dáma: Katherlne 
Marjorg-Athol hercegnő, az angol alsó
ház Ismert és harcos tagja volt, aki hosz- 
Szabb Időt töltött egyik jugoszláviai isme
rőse birtokán és Budapestről Kopenhágába 
utazott a női világkongresszusra.

V.
Múlt vasárnap megírtuk, hogy 'Gadó Ist

vánt, a budapesti büntető törvényszék kiváló 
elnökét megoperálták. A műtét kitünően si
került és Gadó elnök vasárnap már gyógyul
tan elhagyta a Lénárt-klinikát. Budapesti 
lakásáról Gödöllőre megy, Itt tölti nyári 
^szabadságát, hogy az ősszel, pihenten, fris
sen vegye át a törvényszék vezetését,

VI.
Szellemi nagyköveteink élgárdájához tar

tozik az a világhírű magyar matematikus, 
riklnek amerikai egyetemen van katedrája 
9 aki a világ tudományos életében máris 
n legelőkelőbb rangot vívta ki magának. 
'Nevét nem Írjuk ki, úgyis tudja mindenki, 
'kiről van szó, talán csak még annyit, hogy 
nemrégiben vált el magyar származású fele
ségétől, aki egy hírneves magyar orvostanár 
leánya. 'A nagy matematikus, aki különben 
még egészen fiatal ember, most Pesten nya
ral, még pedig igen jól. Rendkívül sokat 
mutatkozik egy sokat szereplő szűcs leányá
val, aki viszont már kétszer elvált és nem 
lehetetlen, hogy rőv/deien harmadszor is 
'férjhez megy. A rendkívül fess menyasszony- 
'jelölt, amint mondják — legalább olyan jó 
matematikus, mert kétszer elválni és har
madszor Ilyen jól férjhez akarni menni, 
Ugyanis — remek számvetés.

VII.
'4 szép Tasher Benjámin grófné, aki 

'évekig volt egyik központja a pesti társaság
unk és aki diplomata férjével együtt az el
múlt év őszén Japánba utazott, pillanatok 
'kérdése, hogy Budapestre érkezik. Ebben 
a pillanatban a I.idóról értcsitelték pesti 
barátaikat, hogy két napra Budapestre jön- 
Vek.

Vili.
Szombaton a koradélutdnl Arákban szinte 

Végeláthatatlan sorban robogtak le a uieek- 
rndező autók százai a Balatonhoz Akkor 
még mindenki bízott a meleorologini jelen
tésben, amelyik csak álmeneti helyi ziva
tarokat helyezett kilátásba. A vasárnapra 
viradó hajnal azonban ujia szeles, állandó 
'hideget hozott és aki vasárnap délelőtt kint 
'járt a balatoni országúton, láthatta a szom
bati visszáját' százával futottak vissza 
'Pestre az autók fázó, didergő utasokkal, 
mert a legtöbb autós egyetlen kabátot sem 
Vitt magával. Week-cnd pech!

IX.
Turjszerencse — tévedésből' ’A szerencsés 

tévedő Jnst Gyula, a Vígszínház kitűnő 
tagja, a szombati lóversenyen egy befutó 
fogadásán eltévesztette az 1-es és 1fí-os szá
mot, helyettük nz l es és 13-as tikettet t»d- 
trirolta meg 4 tévedés jutalma 3 000 pengő

X.
4 pesti dizözkávéházak zongorasztdrjai. 

rAdler és Fehér Rotterdamból küldenek 
képeslevelezölapot a Kisnaplónnk, azt írják, 
'óriási sikerük van, Hágába szerződtek no
vember l-ig. F.lhtsszük és gratulálunk.

xi
4 nyár legszebb kerti ünnepségének Ígér

kezik az nz este, amelyet a magyar magán
vállalati sportliga rendez julius 16-án a 
városliget' Gerbtaud-ban Az estél, amely 
P órakor kezdődik, pazar miisor. tánc és 
lsépségvt *cny  tarkítja. | 

BAKTER: Kedves Lepcses szomszéd, ma
guk az uborka-szezonyba is Pesten vótak?

LEPCSES: Uborka-szezony? Hát hun él 
maga? Nem tuggya, hogy amruá megszűnt?

BAKTER: Meg-e?
LEPCSES: Meg ám. Azelőtt így kániku

lába a falusi ember nekifohászkodott az 
aratásnak, a városi népesség meg elment 
uyarallásba, ki beihonba, ki külhonba, 
ahogy ippen a buksza engedéllezte. A sze
gény újságíró firkászok véres verejtéket iz
zattak, hogy kifundájjanak mindenféle böcs- 
telen hazudozást a nyájas óvasók részire, 
mer nem történt semmi. Ellenbetesen most? 
Minden félórába kitör egy újabb forrada
lom, háború, diktatérija, árvíz, bombame
rénylet, végrehajtási utasítás, kivégzések, 
önkénytesek hazaszállítása, meg sattöbbi, 
meg sattöbbi.

BAKTER: A szenvedésit neki! Oszt med 
dig fog ez így tartani? Hogy a szegény pó- 
gár minden reggel arra ébred, hogy vagy 
jobbrul, vagy balrul kap e’ jókora nagy po
font?

LEPCSES: Nézze, hájjá, annak a Köz
kedvelt Motyók Albert sujszternek vót há
rom inasa, akiket a gazdájuk úgy akart 
jobb életbe igazíttani, hogy reggelenként 
glédába állította ükét s mindeggyiknek ollan 
ötkilós pofont akasztott a füle tövire, hogy 
a metelógijai intézet födrengést jelzett. No, 
egy reggel osztán éppen a szokásos fültöre 
cílozott szeretetadományt akarta kiutalni 
az inasoknak, mikor belépett az a Fölhőrúgó 
Szimák Józsi s a szűkre szabott csizmája 
miatti fölzándorodásában ollan Jézustalan 
módon orron taszajtotta a majsztert, hogy 
menten be köllött vinni a spitájba. — „Jaj, 
hogy a rossebb cifrícgsa föl eztet a Fölhő- 
rúgótl” *■ — káromkodott Jóska, az öreginas. 
— „Ajhal” — csudálkozott a másik kettő — 
„tán annyira szeretted a majsztert??‘‘ — 
„Azon mérgelődök” — felelte Jóska —, 
„hogy ha ez az orrontaszajtás hat hónappal 
előbb gyün, ippen száznyóevan pofontul sza
badulom vóna”.

BAKTER: Nono, hát hiszen! — Oszt azon
túl ml újság Pesten?

ÖRZSI: A magyar tenyész-játékosok igen 
fájnul Jegyzőtök a két vlágbajnokot: a Bud- 
get, meg a Makót.

BAKTER: A tátintójál! Oszt, hogy vót a’ 
leheccséges?

ÖRZSI: Hát a világbajnokok túlságos jó
ízűen szórakoztak Pesten, oszt azér.

LEPCSES: Erriil eszembe jut. hogv eccer 
a katonaságnál a tiszti étkezdébe kabaré
előadás vót, osztán kirendöllék föllépésre

gefrájler Johann Rotonyákot, mivel az vót 
a híre, hogy együltébe ötvenhárom szilvás
gombócot tud megenni.

BAKTER: Nem fakatt meg a hurkája 
tülle?

LEPCSES: Várgyon csak! Hát este a 
tiszturak mán igen nagy érdeklődésbe vótak, 
mikor Rotonyák eié odatettek e’ vajdling 
gombócot s nekirugaszkodott a faláshoz. Be 
is pofázott vagy lizennyóc darabot, de ak
kor megállt, a szeme kidüjjedt, oszt csak 
nézett, akar a marenírozolt hal a hagyma, 
meg a paradicsony közül. — „No mi lesz?"
— hörkent rá herr óberszt. — „Nem mén!"
— panaszúta a gombóc-bajnok. — „Hogy 
lehet az?” — mérgeskedett az ezredes úr.
— „Meldemige hozzám, nem tudom, mi van 
velem” — kesergett Rotonyák —, „délután 
őrmester úr elölt a Iróbán kitűnőjén ment".

BAKTER: Hát igen nagy szégyen lehe
tett! — S abbú mi igaz, hogy a japányok 
kegyetlenül megharaguttak a francijákra?

ÖRZSI: Igen, mer a franciják elfoglaltak 
egy kínaji szigetet, valami Paracelsus ne
vűt.

LEPCSES: Errül eszembe jut, hogy eccer 
a Ciccelvájsz Mózsi üzletibe be akart törni 
az a Gyugoványos Czodé Gyula cigány, de 
vályogvető társa, Alhájas Bogyó Andris 
észrevette, oszt szólt a csöndöröknek. — 
„Mér árulta be a komát? — kérdezte otthun 
Alhájast a felesége —, „iszen nem a maga 
kára lett vóna?!” — „Fogd a szád" — 
mordult az asszonyra a derék férfiú —, „a 
Ciccelvájszhoz én akarok betörni!”

ÖRZSI: A pók szőjje be az orrajukát! — 
Oszt gyerünk, aptya.

BAKTER: Na csak még egyet: hogy lehet 
az, hogy a rettentő erős ángolok hajóit a 
Frankó tábornok vígan süllesztgeti, oszt 
azok csak tűrik? :-:!'ííxíi

LEPCSES: Hájjá, tuggya, odaát Pápóczon 
lakik az a nagyerejű Gatyalengetö Csokány 
Márlony, akit műt héten a szövetkezet ivó
jába megtámatt két hclbéli legény s ollan 
tekintéllesseket rúgtak néki a külső megjele
nésibe, hogy akkorákat szólt akar az öreg
ágyú. — „No, hajjal” — szólt hozzá csu- 
dálkozva a kisbíró —, „magát itten rug- 
dozzák, mint a futbál-labdát, oszt csak tűri? 
Hát mire vár?”— „Arra” — felelte nyugot- 
lan Gatyalengetö ■—, „hogy e’ kicsit kifá- 
raggyanak". j •

BAKTER: Oszt, mi lett a Vége? — 
LEPCSES: Hát... Gatyalengetö azúla 

nem tud ülni, de a két legény a’ nem tud 
állni.

A világ legérdekesebb asszonyai 
érkeznek e héten Budapestre
Miről tanácskozik a nők pesti vliágparlamentje

A világ legérdekesebb, leghíresebb asszo
nyai érkeznek e héten Budapestre, az ön
álló Hivatása Nők Nemzetközi Szövetségé
nek kongresszusára, amelyet augusztus l-lől 
8-ig a magyar fővárosban rendeznek meg. 
A szomszédos országokból éppúgy érkeznek 
vendégek a kongresszusra, mint Ameriká
ból.

Ma. hétfőn jön meg a kongresszusra az 
első vendég: Amis Zonola I.ongstocet 

amerikai Ügyvédnő,
aki a szövetség amerikai frakciójának egyik 
legismertebb tagja.

A héten mór egymásután érkeznek a többi 
érdekes vendégek:

Misa Gordon Holmes, angol bankárnő, 
aki egyik budapesti nagybank Igazgató

ságának Is tagja.
A híres női bankár legutóbb Angliában ár
tól tartott előadást, hogy mit keresnek a 
világ dolgozó asszonyai. Előadásában azt 
panaszolta, hogy a nő bármit is csinál, nem 
lúd többet keresni évente három-négyezer 
fontnál — (ami csekély százezer pengőnek 
felel meg ...)

Angliából érkezik n kongresszusra Miss 
C.arollne Hasiéit eleklromérnöknő 

aki az angol háztartások elektriflkáiásán 
dolgozik. Angliában még mindig nagy a cse
lédhiány, ez teszi szükségessé a háztartások 
praktikus elektriflkálásál.

Olaszországból is érdekes, eredeti foglal- 
'.o'isii hölgyek jönnek:

Murin (jisl'llnnl slrlhzliknl matc- 
ina kiis és egyrlzmi tanárnő.

ö az olasz szövetség vezetője. Contessa Pia 
dl Valmarana, a velencei ősi csipkekészités 
híres fejlesztője is az olasz vendégek között 
érkezik.

Amerikából és a tengerentúlról is számos 
vendég jön, közöttük Misa Helene Havener, 
akinek különös foglalkozása van: a filmgyá
rak által busásan fizetett összekötő tisztsé
gét tölti be az amerikai nők és a filmválla
latok között.

Az ő véleménye dönti el, melyik film 
kell és melyik nem az amerikai nők 

nagyközönségének.
Miss I.ena Madessln Phillips egyik leghíre
sebb newyorki ügyvédnő vele együtt érke
zik. ö a világszövetség elnöke.

A világ asszonyainak budapesti parla
mentjének programja igen érdekes. Az asz- 
szonytársadalom reprezentánsai nyilvános 
előadásokon a kővetkező témákról fognak 
beszélni:

a változó asszony, a változó világ, mi
képpen lehet összeegyeztetni a változó 
világot a változó asszonnyal, milyen 
nemzetközi szerepük van a nőknek a 

kérdések megoldásában.
A kongresszus során az asszony-parlament 

tagjai megtekintik Budapest és az ország 
nevezetességeit.

ÚTLEVÉL-KÉPEK 
azonnal AáB
PÁRISI FOTO
1 PÁRISI SAGIÁRFHÁZRAS

I Budapest. 1938 Julius í T.

Bicskával támadta 
meg a rendőrt 
a tétlenért öetörö

Vasárnap reggel hat órakor a Jardin de 
Paris mellékbejáratán egy férfi lépett ki, 

hatalmas ruháskoeárral a fején.
A kerékpáros rendörőrszem arra haladt, 
igazolásra szólította föl a férfit és megkér
dezte tőle, mit visz a nagy kosárban. Az is
meretlen erre azt válaszolta, hogy a Jardin 
de Paris alkalmazottja és

frissen mosott ruhákat visz vasaltatni.

A rendőr nem fogadta el az igazolást, el 
akarta fogni. A férfi erre eldobta a kosarat, 

bicskát rántott és az Igazoltató rend
őrre támadt.

Vad verekedés, dulakodás támadt, a zajra 
felriadt a néptelen utca, hamarosan segít
ség érkezett és egy sofőr, valamint egy ka
tona segitségével

a hatalmas bicskával dulakodó férfit 
sikerült ártalmatlanná tenni.

Bekísérték a kerületi kapitányságra, ahol 
megállapították, hogy az előállított ember 
Krajcsi Béla rovottmultu napszámos, aki a 
Jardin pincéjének száritóhelyiségéből nagy
mennyiségű ruhaneműt akart ellopni. Ki
hallgatása után letartóztatták.

Betörésen ért 
boxbajnok 

A vasárnapra virradó éjszaka az Alkot*  
mdny-utca 12. számú házban lévő unitárius 
leányotthonban betörést kísérelt meg Gut- 
freund Dezső pincér, volt 

boxbajnok.

A leányotthon irodahelyiségében feszítette 
fel a fiókokat. A lármára figyelmes lett a 
házfelügyelő, felsietett az emeletre és 
munka közben rányitotta az ajtót a betö
rőre. Gutferund menekülni akart, a házfel
ügyelő útját állta és

bírókra kelt vele.
Sikerült ártalmatlanná tennie a volt boksz
bajnokot, akit azután átadott a rendőrnek. 
Betörés kísérlete cimén letartóztatták.

Egy álszerkesztő 
ellopta Kalmár Tibor 
jubileumi aranyóráját

Vasárnap megjelent a főkapitányság köz
ponti ügyeletén Kalmár Tibor, az ismert 
dalköltő és feljelentést tett, hogy a hajnali 
órákban az egyik vendéglőben ellopták 
aranyóráját. Elmondotta, hogy nemrég ün
nepelte művészi pályájának jubileumát s 
ebből az alkalomból

aranyórát kapott ajándékba.

A hajnali órákban az aranyóvával a zsebé
ben betért az egyik Rottenbiller-utcal ven
déglőbe, itt megismerkedett egy jól öltö
zött fiatalemberrel, aki bemutatkozott neki, 
A nevét nem hallotta jól, csak annyit ér
tett a bemutatkozásból, hogy „szerkesztő". 
Sokáig beszélgettek, ittak, Kalmár azután 
clálmosodott és elaludt az asztalnál. Reg
gel hat óra előtt néhány perccel felébredt 
s megdöbbenve vette észre, hogy

a drága ajándékóra eltűnt a zsebéből.
A főkapitányságon több notórius zsebtol
vaj arcképét mutatták meg Kalmárnak. 
Egyik képen felismerte az álszerkcsztő fia
talembert, akivel együtt ült a vendéglőben. 
A rendőrség most ezen a nyomon megindí
totta a nyomozást a zsebtolvaj kézre- 
keritésére.

— Nagy modernizálási munkálatok folynak 
Lipcsei Vilmos, Apponyi-tér 4. allati női divat
házában. A Lipcsei cég megnagyobbítja üzletét. 
Amig az üzlet teljes pompájúban megnyílik, az 
árusítás zavartalanul a félemeleten történik.

—- Végre Itt van n kis nyolchengeres Ford a 
magánközönség részére is. Ezt a típust eddig 
csnk onnan ismertük, hogy az Autotaxinak 100 
ilyen kis nyolchengeres kocsija szalad több 
hónap óta rz uccán és megállapíthatjuk, hogy 
szép külsejükkel, csendes járásukkal és nagy
szerű rúgózúsukkal mégis a luxuskocsikhoz szo
kott közönség igényeinek l.s megfelelnek. Ezeket 
nz angol mólorokkal ellátott kis nyolchengeres 
kocsikat ötüléses csukott négyajtós, áram
vonalas modellben szállítja már a magyar
országi főképviselet: Hahn Artúr és Társai.

— Hideg nyári ételek, gyümOlcsbelőltek készí
tését tanítják most nz Elektromos Müvek Hon- 
véd-u. 22. sz. alatti fözőiskolájában hétfőn, 
csütörtökön és pénteken délelőtt ’/tlO órai 
kezdettel. A jó gnzdasszony ingyenes gyakor
lati előadás keretében ismerheti meg a villany- 
hűtőszekrény- és villanytűzhelynek nemcsak 
háztartásbeli jelentőségét, de azt Is, miként 
készíthet olcsón, gyorsan hideg nyári ételeket 
(páriáit), süteményeket, rétest és más finom
ságokat.



índapesl, 19M Juliul H.
HÉTFŐI NAPLÓ. s

Titokzatos gyilkosság 
a Páris-tionvillei 
gyorsvonaton
Budapesten is járt a különös életű 
Pierre Hilarion, a nők barátja

Páris, julius 10.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Titokzatos 

gyilkosság ügyében nyomoz néhány nap 
óta a francia rendőrség. A gyilkosság körül
ményeit a rejtélyek egész sorozata teszi ho
mályossá, úgyhogy pillanatnyilag az áldo
zat személyazonosságán kívül jóformán 
semmi kézzelfogható nyom nem áll a rend
őrség rendelkezésére. Annál több azonban 
az olyan adat, ami azt sejtteti, hogy

a meggyilkolt férfi, Pierre Hilarion, a 
legrejtélyesebb nemzetközi kém- ék 
kalandorhálózat egyik láncszemeként 

élt és halt meg.
A páris - verdun - tionvillei gyorsvonat 

egyik elsőosztályu fülkéjében a tionvillei 
végállomáson

egy férfi pléddel letakart holttestét fe
dezték fel.

A feltűnő választékossággal ötlözött ember 
jobbhalántékán lőtt sebet találtak. A rend
őri vizsgálat során először öngyilkosságra 
gondoltak, később azonban egyre több adat 
mutatott arra, hogy gyilkosság történt. így 
nem találták meg a kilőtt töltény hüvelyét, 
a revolver pedig, amivel a halálos lövés 
történt, a férfi zsebében volt. Még rejtélye
sebbé tette az esetet az, hogy

hogy az áldozat másik zsebében tekin
télyes pénzösszeget találtak.

A férfi zsebében lévő okmányokból meg
állapították az egyetlen biztos adatot: az 
áldozat neve Pierre Hilarion. Megtalálták a 
lakáscímét is és ezen a nyomon kiindulva, 
folytatta tovább munkáját a rendőrség. 
Hilarion lakásán azután érdekes felfedezést 
tettek. Nagyarányú levelezést találtak és

a legtöbb levelet nők írták a világ leg
különbözőbb városaiból.

'A levelekből kiderült, hogy Hilarion a 
"nők barátja volt, inért innen is, onnan is 
nagyobb összegek elküldését jelezték, söl

egy dúsgazdag, spanyolszármazásu ari
sztokrata nő többszázezer franknyl 

megtakarított pénzét is rábízta.
Ezzel szemben találtak egy levelet, amely

ben egy Márta nevű nő Casablancából crA 
Írja:

— Elfogyott a pénzem, ha nem küldesz, 
végiek magammal.

A nőkkel folytatott levelezésen kívül 
egy őrmester levelét, csempészek titkos

írásos sorait
találták meg Hilarion lakásán, amiből arra

következtetnek, hogy a férfi vagy 
kém, vagy kábltószercsempész 

1 volt.
Mindezeken felül azonban megoldatlan 

maradt az a kérdés, hogv tulajdonképpen 
miből élt Hilarion, mi volt a foglalkozása 
és miből fedezte költséges utazásait Ameri
kába, Afrikába, az Északi-tengerre és 
Montccarlóba. Lenyomozták a férfi előéle
tét és kiderült, hogy Asniéresből szárma
zott. Igen szerény körülmények között ne
velte nagynénje, azután hivatalnokoskodott, 
majd Párisba került, ahol nagy sportbarát
ként szerepelt. Az egyik nagy uszóverse- 
nyen megismerkedett egy külföldi asz- 
szonnyal, aki magával vitte Hilariont. 
Együtt látták őket a Cote d'Azuron, majd 
Monacóban, az asszony kis birtokán. Sű
rűn látogatták a kaszinót is, ahol Hilarion 
nagy összegekben kártyázott.

Az első házkutatás után a rendőrség egy 
nap újból kiszállt Hilarion lakására és leg
nagyobb meglepetésükre a

tionvillei ezred egyik katonáját talál
ták a meggyilkolt férfi ágyában.

Kihallgatásakor a katona csak annyit mon
dott, hogy szabadságot kapott ezredétől és 
mint régi barátjához jött Hilarionhoz, hogy 
— mint ezt máskor is meg szokta tenni — 
nála pihenje ki magát. Mint mondotta, a 
gyilkosságról nem tud semmit.

Az összefüggéstelen és szerteágazó ada
tokból kell most a rendőrségnek egységes 
képet alkotnia és megfelelnie arra a kér
désre: hogy miért kellett meghalnia Hila- 
Honnak? A széleskörű nyomozás során 
olyan adatokra is akadtak, amikből arra 
lehetett következtetni, hogy

Hilarion a GPU szolgálatában volt és 
fölöttesel, akikkel összeütközésbe ke

rült, tették el láb alól.
Emellett szól az a tény, hogy rablógyilkos
ság semmiesetre sem történhetett, hiszen nz 
áldozat zsebében tekintélyes összegű pénz 
maradt.

A nyomozást rendkívül megnehezíti az, 
hogy Ililerion az utóbbi időben állandóan 
utazott. Végigjárta a kontinens nagy váro
sait, Berlint, Varsót, Prágát, sőt valószínűleg

Budapestre is ellátogatott.
A francia rendőrség most megkeresést intéz 
mindazon országok rendőrségeihez, ahol 
Hirarion megfordult, hogy végre valamilyen 
támpontot nyerjenek arra vonatkozólag: ki 
ölte meg Pierre Hilariont a páris—tionvillei 
gyorsvonaton?

B. K.

A gyilkos Balogh Károly 
Józsefet vasárnap kivitték 
a gyilkosság színhelyére.

ahol „lejátszotta" a gyilkos merényletet
Balogh Károly József, a Mária Valéria- 

telepi leánygyilkos vasárnap délelőtt a fő
kapitányságon részletes beismerő vallomást 
tett, a keresztkérdések súlya alatt megtört 
és részletesen elmondotta a junius 23-iki 
végzetes nap történetét. Elmesélte, hogy ál
dozatával, Varga Rózsival januárban ismer
kedett meg. udvarolt neki és feleségül 
akarta venni. A szülők azonban ellenezték 
a házasságot. A végzetes napon, junius 
23-án, csütörtökön délelőtt izent Varga Ró
zsinak, hogy beszélni akar vele. A Mária 
Valéria-lelcpi templom elölt várt a leányra 
s Innen indullak el sétálni a telep mögötti 
rozsföldekre. Szerelmesének elmondta, hogy ö

rovottmullii betörő, körözik és minden 
pillanatban letartóztathatják.
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Elmesélte a leánynak azt is, hogy betöré
sekig)! származó pénzzel támogatta már hó
napok óla.

— A leány ekkor — mondotta a gyilkos 
Balogh Károly József — elkezdett sírni és 
arra kért, hogy haljunk meg együtt, 

legyünk közösen öngyilkosok.
Én nem akartam a kérését teljesíteni, Rózsi 
azonban sirt, könyörgölt, végül is engedtem 
a kérésének. Elővettem revolveremet, ame
lyet előző nap, junius 22-én, szerdán este 

kártyán nyertem egy Erzsébet királyné 
úti vendéglőben,

Rózsi homlokának illesztettem a revolver 
csövét, meghúztam a ravaszt, a lövés el
dördült és menyasszonyom

vérző fejjel esett össze.
Nagyon megijedtem s máris megbántam a 
leltemet.

— Rózsit szépen a hátára fektettem a 
földön, szivére szorítottam a fülemet, de 
nem hallottam a szív dobogását ... Tud
tam, hogy meghalt. . Még soha nem lát
tam hal illat — vallotta a gyilkos, — na
gyon féltem és elmenekültem.

— Kétségbe voltain esve, meg akartam 
halni. Bejöttem a városba, felmentem a 
Margithidra és

a Dunába akartam magam vetni,
de nagyon sokan járlak n hídon és nem 
volt rá lehetőség, hogy álvhessein magamat 
i korláton. Mindössze az történt, hogy a 
levőivel emel a pesti hídfőhöz közel a vízbe 
vetettem.

meg a leányt, aki junius 23-án, a gyilkosság 
napján már egy

A beismerő vallomás után A gyilkost 
Szűcs Kálmán detektivfelügyelő vezetésével

helyszíni szemlére vitték.
Mindenekelőtt az Erzsébet királyné utru 
mentek, abba a vendéglőbe, ahol a gyilkos 
állítólag a revolvert nyerte kártyán. A ven
déglőben

■enki acm emlékezett arra,
hogy kártyajátékon Balogh Károly József 
revolvert nyert volna. A vendéglőből a 
Mária Valéria-telepre mentek ki, a telep 
mögötti szántóföldön azután Baiogh al

lejátszották a gyilkosságot.
Elvitték még a Margithidra is, ahol meg
mutatta a helyet, ahol a revolvert a vízbe 
vetette. A rendőrség most lépéseket telt ab
ban az irányban, hogy a gyilkos fegyvert a 
Duna fenekéről előkeritsék. Minden való
színűség szerint

búvárokkal kerestetik a gyilkos revol
verét.

Balogh kihallgatása során még
több betörést Is beismert.

Körülbelül tizenkét helyet nevezett meg, 
ahonnan kisebb-nagyobb értéket zsákmá
nyolt az elmúlt hónapokban. Ezekre a he
lyekre is el fogják vinni az elvetemült 
leánygyilkost, akit

gyilkosság elmén letartóztattak.
A rendőrségen ugyanis nem adnak hitelt 
Balogh vallomásának, hogy felkérésre ölte

másik fiatalemberrel jegyben járt 
és esküvőjére készült.

r

Gumiboíos merényletei 
kísérelt meg egy egzalíált ember 

Roosevelt elnök ellen
Newyork, julius 10.

Rooscvelt elnök ellen gumibotos táma
dást kíséreltek meg. Mint ismeretes, nz el
nök jelenleg körúton van. Azokba az álla
mokba látogat cl, amelyeknek nagy tömegei 
ellenzik politikáját. Az elnök ezzel az. uta
zással vezeti be a választási hadjáratot.

Az utazás során tegnap este Oklahoma 
állam hasonló nevű székhelyére érkezett, 
ahol nagy tömegek felsorakozva várták az 
elnök bevonulását. Egyszerre csak

<*fiy  izgatott férfi áttörte magát a rendőr
kordonon és a lassan haladó elnöki 
automobil felé szaladt. Már-már elérte 
a nyitott kocsin haladó Rooscvelt elnö
köt, amikor egy dclektiv n gumibotját

kezében magasra tartó férfit leütötte.
A támadás a közönség soraiban határta

lan izgalmat idézett elő. Az emberek áttör
ték a kordont és mindenki a támadói akarta 
elérni, akit ütlegelni kezdtek.

A rendőrök és detektívek alig tudták 
megakadályozni, hogy H tömeg meg ne 

lincselje a támadót. 7

A feldühödött tömegből kiszabadított tá
madót előállították a rendőrségre, ahol ki
hallgatása során' kiderült, hogy nem ez 
volt az első ilyen támadása. A merénylő egy 
Hockady nevű egzaltált ember, aki hóna
pokul ezelőtt meg akarta verni Woodring 
hadügyminisztert.

Kínos incidens az eviani értekezleten:
A lengyel megfigyelő 

otthagyta a kongresszust 
és hazautazott Varsóba

Evlan, julius 10.
A menekültügyi értekezlet kulisszái mö

gött kínos i ncldens játszódott le, amely 
azzal végződött, hogy Lengyelország meg
bízottja, aki csak megfigyelőként tartózko
dott Evianban,

visszautazott Varsóba.
A lengyel kormány, amely szintén meg
kapta Roosevclt elnök meghívóját, 
hogy képviseltesse magát a menekültügyi 
értekezleten, különleges helyzetére való hi
vatkozással a meghívást nem fo
gadta el, de ugy határozott, hogy meg
figyelőt küld az értekezletre.

A meghízott Wagner külügyminiszté- 
rlumi főtiszt viselő személyében kezdettől

fogva ott tartózkodott Evianban és 
mint megfigyelő jelen volt az értekezlet 
teljes ülésein. .Miután azonban a döntések 
nem a teljes ülésen, hanem az alblzotlsá 
gok ülésein történnek,

a lengyel megfigyelő azt kérte, hogy je
len lehessen az albizottságok ülésein.

A konferencia vezetősége azonban erre 
nem adott engedélyt, azzal az Indokolással, 
frogy

az albizottságok ülései szigorúan tit
kosak

s azokon csakis nz. egyes kormányok kép
viselői vehetnek részt. A lengyel meg
figyelő erre elhagyta Eviani és visszatért 
Varsóba.

Döntő tárgyalás Prágában 
a kisebbségek képviselőivel

Prága, julius 10.
I-zcn n bélen megkezdődnek a döntő tár

gyalások a nemzetiségek megbizoltaival. 
Szombaton délután hivatalos jelentési ad
tak ki, amely szerint

a köztársaság valamennyi népcsoportja 
kivétel nélkül meghívót kapott llodzsa 
miniszterelnöktől, hogy küldje cl meg

bízottját Prágába.
Beavatott körökben ugv tudják, hogy 

ezeken a megbeszéléseken a miniszterelnök 
már ismertetni fogja a népcsoportok megbi- 
zotlaival a nemzetiségi alaptörvény terveze
tét. amelynek végleges szöveget most tár- 
Múlja a poriaméul hattagú különbizottsága 
Malypclr házéinak irányításával. Ez a hat

t'igu parlamenti bizottság az egész jövő héten 
permanenciában lesz s az üléseken a kor
mány vezető tagjai is rétsz vesznek.

a hétfői ülésre llodzsa miniszterelnök 
maga is eljön, 

hogy tájékozódjék n bizottság munkájának 
állásáról.

legnap llodzsa miniszlcrlenök Masaryk 
lendoni < s Slavil; varsói csehszlovák követ
tel tanácskozóit, akiket az utóbbi napokban 
l’ragalii kereteit, hogy megbeszélje velük a 
külpolitikai helyzetet. Hosszabb megbeszélést 
folytatott n miniszterelnök az Erdös-Kárpá- 
I'k kormányzójával. II rabárral is. aki is
mertette vele a kárpátaljai tartomány po
litikai és gazdasági viszonyait.



HAZAJÖTT pénteken este a prágai gyort
»al a győztes F.urópabajnok magyar csapat. 
A bridge tő társadalom nagy tábora várta öltét; 
■ Szövetség rétiéről dr. Silgtthg Pál, 
dr. Kó eztán Imre ét Décsi László üdvö
zölte őket a távollevő szövetségi elnök, Dór 
ma nd y Géza nevében. A győztetek rétiéről 
o csapat kapitánya, gróf Zichy Ede kőeiőnte 
meg a fogadtatást: „Ml mindent megtettünk, 
hogy a magyar nemzetnek külföldön ufabbb 
dicsőséget ezeretrünkl" — mondta meghatót- 
tan a népszerű kapitány. Hoetzu autótor ki
vérté ai érkezőket a brldgeklubba, ahol alig 
győzttk válaszolni a kérdésekre. Ml dr. W i <1 
dér Tájoltál, a kitűnő bajnokkal vonultunk 
félre. Eltő kérdésünkre, hoay melyik fátumá
jának volt a legnagyobb sikere, a kővetkező
ket feleltei

— Négy pikket játizottam — terített parti 
volt —, de eltiámollam ai adukat ét egyet 
buktami Lejátszás után mindkét kezemet fel
emeltem ét igy kértem bociánatot partnerem
től/ Erre egy áriáéi laptól kaptam a többszáz 
glblcemtől, amire egy precíz játék után nem 
voltak hajlandók.

— A verseng remekül volt rendezve — foly 
falta elbeszélését a bajnokunk —, zavaró mo 
mentám egyáltalán nem volt. Ztürlnek a mi 
asztalunknál csak egyezet volt izerepe, amikor 
n norvég Lanrschen loronklvfll licitált. 
Miután ezt korrigálni már nem lehetett, zsűrit 
kértünk. A zsűri a szabályok izerlnt büntető 
pontot akart megítélni a norvégek ellen, kapi
tányunk velünk egyetértve viezont a zsűrit 
arra kérte, hogy ettől tekintsenek el ét újra 
osztást rendeljen el! őrláel taps követte kéré 
tünket és e pillanattól kezdve, ml voltunk a 
verseny kedvencei.

Nagy ünnepséggel fogadtak a dánok Kopen- 
hágában. A Palace Hotel dísztermében volt a 
bemutató-mérkőzés, amelyet tU.őt meccspont- 
tal nyertünk meg 31 leosztás után. A dán uj 
tágak nagy cikkekben méltatták a magyarok 
nagyszerűségeit és különösen fair és sport
szerű viselkedésünket dicsérték meg.

Megkérdeztük a kapitányt te, aki egyformán 
Jnegdicsérte a ceapat minden egyes tagját.

Mi a töredék partikkal brillíroztunk, 
D mám alatti leállások hozták a legtöbb pon
tokat. Hoay mennyire nem volt könnyű, mu 
tatja az. hogy kétszer kellett győznünk a nor
végek ellen, akik másodikok lettek, kétezer a 
hollandok ellen, akik harmadikok leltek, két
szer az angolok ellen és háromszor játszot
tunk a belgák ellen, egyezer kaptunk ki ét két 
szer győztünk ellenük. (Ez volt az egyetlen 
vereségünk) és ezeken kívül még a finnek ellen 
te győztünk/ Más nemzettel nem kerűllilnk 
össze. Ha jövőre Is megnyerjük az Európa- 
bajnokságot, ugy ml megyünk 19*0 ben Ame
rikába!/ Ha nem, ugy az 1939 győztessel ősz 
tályozót játszunk. Tehát van mire készülni! — 
fejezte be a kapitány. A győzteseket julius 
A án ünnepli a Bridge Club dlszbanketten.

Ml Is kaptunk egy oslói ajándékot egy na
igyon stép parti alakjában, mellyel Ferencit 
élyörgy örvendeztet meg bennünket; a norvég- 
jnagyar mérkőzés egyik szép játszmája ezt
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f ’A licit rövid, de annál határozottabb volt :
Ferencit 1 szánjára Klór Ő szánnál válaszolt, 

amit kőrpásst követelt.
Nyugat helyén ülő norvég-játékos a treff 

'dámával Indult. Felvevő ütött a treff királlyal, 
de egyidejűleg partnerének /elterülő lapjából 
megállapította, hogy a hosszú szín hiánya 
miatt bizonytalan a koontrakt teljesítése, bár 
gr összes magas kártyák, még a dámák Is, 
•— a feli’ei’ftnél voltak. Ferencet lehívta a pikk 
királyt és ászt, Nyugatnál esett a bubi. Majd 
n káró király-dámára kerül a sor. megint eseti 
Nyugatnál a bubi. Felvevő folytatta a káról 
és Nyugat, miként várható volt, treffct dobott. 
Az asztal pikk dámájára kört dobolt. (Treffel 
már nem mlhatott, mert akkor ülést nyer a fel- 
vevő. D< I most nagyjából ismerte Nyugat lapjait. 
1 elvevő lehívta a három magas koriét is, még 
pedig ugy, hogy végül az asztalon maradt. Mi
után mindkét elleniéi végig adott, könnyen meg 
lehetett állapítani, hogy Nyugatnak csak treffje 
van. Igy azután asztalról felvevő egy kis treffct 
hozott es nem kellett mást tenni, csak éppen 
fedni azt a kártyát, amelyet Kelet ad. Nyugat 
nutnmatikusan kénysterhivásba került! Igy 
hozta meg a pontos kiszámolás a jól megér 
demelt győzelmet.

♦

PÉCSI I.lSZLÖ ÉS FAbVY JÁNOS siövet- 
ntgl litMrok n legutolsó választmányi tllénrn 
hhatntl elfoglaltságuk miatt lemondtak. A vá- 
lasrtiiiány mindent elkövetett, hoay n két ki
tűnő sereiül maradásra bírja, dr ei nem síbe 
etilt. KÜlltn legysőkőnyvl kÖMftnetet sem ásták 
m«g. As elnökség a nyári ssíliielrl felhaas- 
nálhalja arra, hogy Déral ŐMirl mint főtitkár 
Mrjen vlama.

Bnd.pert, 1»M Julim 1L

Közel négyszáz 
hivatali sikkasztás miatt 
vád alá helyezték a váci 

adóvégrehajtót
Nagyobb arányú hivatali sikkasztásra jöt

tek rá a vád városi adóhivatalban, amelyet 
— hetekig tartó nyomozás és vizsgálat meg
állapítása szarint —. Stahl Ferenc, a városi 
adóvégrehajtók főnöke követett el. Vác vá
ros társadalmi és sportéletében Stahl Ferenc 
jelentős szerepet játszott, éppen ezért nagy 
megdöbbenést keltett, amikor hire ment, 
hogy

• 42 éves elegáns városi főtisztviselőt 
letartóztatták.

A pestvldóki ügyészség már azóta el is ké
szítette Stahl Ferenc ellen terjedelmes vád
iratát, amelyben

közel 400 rendbeli hivatali alkkasztáa- 
sal vádolta meg.

A vádiratból kiderül, hogy Stahl 1931-ben 
került Váe városához mint végrehajtó. Rend
kívül ügyes tisztviselőnek bizonyult és rö
vid két esztendő múlva

őt bízták meg a végrehajtási osztály ve*  
■etéoével.

Rendkívül szigorú főnök hírében állott és 
különösen szóbeszéd tárgyát képezte az, 
hogy soha nem mozdult el a hivatalából, 
szabadságát nem vette ki, mert

minden llgydarabot személyesen akart 
•Mntéml,

nem bízott meg senkiben.
Az iktató hivataltól Stahl vett át minden 

ügydarabot és ezeknek egy részét kiosz
totta a végrehajtóknak, másik részét azon
ban magánál tartota és

a behajlásokról közvetlenül intézkedett 
A felektől személyesen átvett pénzeket egy 
Önmaga által .vezetett naplóba elkönyvelte

Örjöngési rohamai miatt 
vasárnap Budapestre hozták 

a győr-szabadhegyi rendőrgyilkost
Győr, julius 10.

(A Hétfői "Napló tudósítójának telefon
jelentése) Körülbelül egy hónappal ezelőtt 
Győrszabadhcgyen Molnár János húsz éves 
legény /

vasvillával agyonazurta Bödö Károly 
readőrfőtörszörmestert.

A legény azóta letartóztatásban van.
Molnár János már néhány nappal ezelőtt 

egy éjszaka őrjőngeni kezdett cellájában. A 
hatalmaserejfl fiatalember

felemelte a vaságyat, azt a fejére tette.

A Hétfői Napló leleplezi
a Karlovszky-hagyaték rejtélyét:

nincs villa, nincs vagyon és nem 
tudják, hogy hol van az eltűnt fiú

Vasárnap u] fordulatot hozott a Karlovszky 
Bertalan festömüvéss hagyatéki per bonyodal
mában a Hétfői Napló munkatársának nyo
mozóriportja.

Egy hét Ata folyik a caatáxás Karlovszky 
Bertalan elhunyt festőművész „hatalmas" ha
gyatéka körül. Karlovszky Bertalan festőmű
vész, — aki Munkácsy Mihálynak első tanítvá
nya volt, akitől húsz évig leste el a festészet 
kulisszatitkait —, halála előtt ugy végrendelke
zett, hogy minden fellelhető vagyonát modell
jére, Kiss Ilonára hagyja. Ez a vagyon a hírek 
szerint

aiáznegyveneser pengő és egy Vilma ki- 
rályné nll villa.

Pár nap telt cl, amikor Karlovszky Vilmos, az 
elhunyt festő testvére, nyilvánosságra hozta, 
hogy

megtámadja Bertalan bátyja végrendeletét, 
bátyjának állítólag Amerikában ismeretlen he
lyen szegénységben sínylődő fia, Karlovszky 
Fáy Bertalan nevében.

A Hétfői Napló munkatársa nyomozóutra In
dult, hogv megállapítsa, mi az igazság a hagy a 
léki bonyodalmakból. Első útja a telekkönyvi 
hivatalba vezetett. Itt akartuk megállapítani, 
hogy valóban mesébe Illő módon lett-e örököse 
Kiss Ilonka a festőművész Vilma királynő-uti 
villájának. A telekkönyv azonban leleplezte a 
titkot:

nem volt villája Karlovszky Bertalannak.
A festőművészt csak egy háromszobás lakás, 
egv műterem és egy szalon tulajdonjoga illette 
meg.

Ezután Kiss Ilonkát kerestük fel. hogy meg 
tudjuk, mennyi a valóságbsn a festőművész 
hátrahagyott vagyona 4a hogy áll 

ugyan, ellenben a pénztári könyvekbe eze
ket

soha nem iktatta be.

Amikor a visszaélésekre a hatóságok rájöt
tek, sokáig nem lehetett eredményt elérni, 
mert Stahl Ferenc

személyesen vezette a házi vizsgáié tót
és ügyes szinészkedéseivel hosszú Ideig 

sikerült magáról elterelni a gyanút.
Amikor azután agyafúrt körmönfoutságga! 
elkövetett szélhámosságai napvilágra kerül
tek,

felfüggesztették állásától.

Ekkor derült ki, hogy állami illetékeket, 
kereseti, forgalmi és egyházi adókat, OTI 
járulékokat, inaégadót, borfogyasztási, szlk- 
viz- és ebadót, iskola és vasúti bírságokat, 
kórházi ápolási dijakat, leventepénzeket, 
közmunkaváltságot, tanítói nyugdijakat, 
ipartestületi tagdíjakat, villamos áramdija
kat, kéményseprési dijakat, mulasztási bír
ságokat és magánosok tartozásaiból behaj
tott követeléseket

sikkasztott eL

Stahl Ferenc az ellene kiadott' vádirattal 
szemben

kifogással élt

A pestvidéki törvényszék vádtanácsa szom
baton foglalkozott Stahl Ferenc kifogásaival 
és azokat elutasítva, mindenben helyet adott 
a vád alá helyezésnek. A köze] 400 bűncse
lekménnyel vádolt váci végrehajtófőnök 
bűnügye a legközelebbi hetekben főtárgya
lásra is kerül.

így sétált fel- és alá a cellában és közben 
a Hadúrhoz, a fehér lóhoz és különböző 
szellemekhez intézet hosszú és zavaros szó
zatokat.

A helybeli hatóságok elhatározták, hogy 
megvizsgáltatják "Molnár elmeállapotát:

valóban elmebeteg-e a legény, vagy pe
dig csak szimulál.

A rendőrgyilkost vasárnap erős rendőri fe
dezet mellett Budapestre szállították, hogy 
itt végezzék cl rajta az orvosok az elmevizs
gálatot.

I

az Amerikában lévő gyerek leveleinek cl- 
tűnést Ugye,

amelyről a bonyodalom során igen sok szó 
esett. A Vilma királynő-utl villa legfelső eme
letének lakásába fogadta munkatársunkat Kiss 
Ilona, az elhunyt festő modellje és titkárnője. 
Aranyszőke haja szalaggal van átkötve, világos
kék szeme derűt sugároz és tökéletes alakján 
pompás ruha feszül.

— Mi az igazság abból, hogy a mester száz- 
negyvenezer pengőt hagyott hátra? — kezdjük 
a beszélgetést

— Semmit Tizenegyezerkétszáz pengő a kész
pénz. Ami a meglepő a hagyatéki perben, hogy 
Karlovszky Vilmos egy húszezer pengős bank
betétkönyvet is követel, amely közös nevünkön 
volt a festőművésszel s amely Ilyen körülmé
nyek között természetesen

most már az én tulajdonomat képezi.
Azt hiszem az is természetes, hogy tárgyaláso- 
kát kezdtem a flu ügygondnokával és felaján
lottam arra az esetre,

ha életjelt ad magáról,
az őt törvényesen megillető részt, 11.100 pengő 
felét.
e — Mi az igazság — kérdezzük hogy lfj 

Karlovszky Bertalan amerikai levelei eltűntek 
a lakásból!

— A Mester hanyagul kezelte postáját. Amit 
elolvasott, ott hagyta asztalán és nein érdekelte 
tovább. Ami hátramaradt tőle, azt eltettük éa 
minden levelét megmutatta nekem, Amerikából 
— tudtommal —

sohasem érkezett értesítés,
— Mégis, mit tud lfj. Karlovszky Fáy Berta

lanról?
— Mester nem szeretett róla beszélni. Nem

szerette. Már fiatal korában a Mester fraoaig 
feleségének nővérénél lakott Páriában, ahon
nan hazaküldtek, mert nem bírtak vele. Pécara 
karült, ott sem állta meg a helyét, majd egy, 
manatjegyirodában volt, ahonnan Amerikába 
utazott s azóta semmi bír sincs róla. Márk 
Ödön hat évvel ezelőtt azt a hirt hozta Ame
rikából, hogy a flu megnősült, leánya van U 
kis családjával nyomorog. Ekkor Karlovszky, 
Bertalan ékszerszállitmányt küldött a elmére*  
»molynak sorsáról semmit sem tudtunk meg 
azóta sem. .....

— Hogyan lehet, hogy a közvélemény ha
talmas vagyonról tud?

— Valamikor volt, sajnos, részvényekbe fék*  
tette vagyonát a Mester és a pénze elúszott..,

Augusztus 8-án less a hagyatéki ügy tár
gyalása. Mindezt ott is elmondom. Megírom a 
Mester élettörténetét és a hagyatéki per hát
terét, hogy aztán mi less, nem tudom.

Mégsem olyan rejtélyes tehát a hagyaték! 
per bonyodalma: nincs nagy vagyon, nincs 
villa és a fiú, ha Jelentkezik, megkapja, ami 
őt megilleti. M.

Megszűnnek
a hitbizományok 
Németországban

Berlin, julius 10.
A hivatalos lapban törvényerejű rende

let jelent meg, amelynek értelmében
■ még fennálló hitbizományok 1989 

január elsejével megszűnnek.
Ettől az Időponttól kezdve a parasxthllbi- 
zlmányi törvény hatálya alá nem eső, kö
tött birtokokkal tulajdonosaik szabadon 
rendelkezhetnek.

Bombazápor zudult 
a valenciai kikötőre

.Valencia, julius 10.
A nemzeti repülőgépek éjfélkor bombái- 

lók a kikötőt. Az anyagi kár igen jelenté*  
keng. Az emberáldozatok számát még nem 
állapították meg.

Saragoasa, julius 10,
A Havas Iroda kiküldött tudósítója Jelentik 

Hivatalos jelentést tettek közzé, amely fel
sorolja azokat az épületeket és templomo
kat, amelyeket a spanyol kormánycsapatok 
Nuleiből való kivonulásuk előtt dtnamittal 
felrobbantottak. A robbantásoknak a polgári 
lakosság között háromszáz halálos áldozata 
van. ,

HT*

ZENE
Operamuzsika — 

szabadtéren 
Az olaszországi szabadtéri operaelőadások 

mintájára néhány esztendővel ezelőtt nálunk is 
bevezették a dalművek szabadtéri előadásait és 
jóleső örömmel megállapíthatjuk, hogy hosszú 
kísérletezések utón, végre két esztendő óta a 
főváros zenekedvelő közönségének az állatkerti 
operaelőadások minden tekintetben nívós pro
dukciója révén, olyan zenei élvezetben van 
része, mely nemzetközi viszonylatban is min
den tekintetben megállja a helyét. Ezek a ki
tűnő és zeneileg is kifogástalan produkciók azt 
bizonyítják, hogy dtszlelezés és rengeteg pénzt 
felemésztő „monumentális" külső keretek nél
kül Is lehet olyat alkotni, amellyel a nagykö
zönség állandó érdeklődése folyamatosan biz
tosítva van. Komor Vilmos, ez a tehetséges és 
izig-vérlg müvészkarmester, fáradhatatlan mun
kásságával és igazi művészi ihlettől átfűtött tö
rekvésével olyan előadásokat nyújt hallgatósá
gának, hogy az Állatkertet elsőrangúan re
prezentáns színhelyévé avatta a szabadtéri pro
dukcióknak. Nagyon helyesen belátta, hogy kö
zönséget vonzani és azt állandóan meg is tar
tani csakis kitűnő művészekkel és azoknak 
megfelelő elsőrangú zenekarral és kórussal le
het.

Eddigi teljesítményei mindenben igazolják 
elgondolásának helyességét, mert a nagydobbal 
hirdetett, előzetes nagyhangú reklámhadjárat 
csak arra elegendő, hogy a jóhiszeműségéről 
Ismert pesti közönség egyszer, de csakis egyet
lenegyszer lépre megy.,. Komor Vilmos a lár
más eszközök helyett csendes, becsületes és in- 
tenzlu művészi munkával készíti elő művész
gárdájával a produkciót és 'mikor az a közön
ség elé kerül, mindenkor zavartalan és mara
déktalan művészi életet nyújt. Ebben van a 
siker titka! Ezért látogatja szívesen a közön
ség az állat korit operaelőadásokat, mert tudja 
előre, hogy áldozatkészségéért megfelelő mű
vészi cllenszólgáltatásban fog részesülni.

Az egyéb fővárosi szabadiéri produkciók 
rendezősége példát vehetne az állatkerti elő
adások művészi nívóidról és akkor nem kel
lene azon töprengenie üres széksorok előtt, 
hagy mi az oka a közönség részvét,enségének.^ 
Értsék meg már végre a vállalkozók, hogy a 
hozzáértő budanesti közönséget nem lehel di
lettantizmusai ét akarnokok gyenge próbálko
zásaival félrevezetni. (—r—r)
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Az ügyészségen 
zokogva vallott,

a fogházban injekciókat kapott 

a férjgyilkos 
Honig Sándorné

kívül a kirovandó vagyonváltság háromszo
rosától nyolcszorosáig terjedhető pénzbün
tetést fizet. A szabadságvesztés büntetésé
nek kissabására és a pénzbüntetésre az Il
letékes pénzügyi szervek előterjesztése alap
ján a jövedéki bíróság intézkedik. A va
gyonváltság bevallása hatalmas munkájának 
lebonyolítására megtörtént ez intézkedés, 
hogy az Illetékes pénzügyi hatóságok

megfelelő tisztviselői létosámmal ren
delkezzenek

i akadálytalanul végezhessék nagy munká
jukat

FLY-TOX
FLY-TOX ANTIMITB
FLY-TOX POR 
FLY-TOX INODOR 

megöl minden rovart
Moletf, ötven ív körüli, ijedt tekintetű 

asszonyt kisért a fogházör vasárnap a so
ros ügyész elé:

a férjgyllkos Hőnig Sándornál hallgat
ták ki az ügyészségen.

Vasárnap délben rabszállltó autón hozták 
be a főkapitányságról a Markó-utcai fog
házba a Vörösmarly-utcai halálos dráma 
szereplőjét.

Körülbelül két héttel ezelőtt történt, hogy 
Hónig Sándor kereskedőt felesége agyon
lőtte. Áldatlan családi viszálykodás előzte 
meg a fér jgyük osságot. A házastársak kö
zött esztendők óta napirenden voltak a ve
szekedések, verekedések s junius végén is
mét éles szóváltás volt közöttük. A férj a 
heves veszekedés után visszavonult szobá
jába, lefeküdt, az asszony pedig a szekrény
ből kivette férje revolverét s azzal

a> alvó HŐnig Sándorra többször rálőtt, 
a merénylet után megmérgezte magát.
Hőnignét a Rókus kórházban ápolták, s 

most, miután felgyógyult, a rendőrségre ki
sérték, ahol kihallgatása után őrizetbe vet
ték, s vasárnap kisérték át az ügyészségre.

A férjgyilkos Hőnig Sándorné
ugyanazt a virágos, színes pongyolát vi
selte még vasárnap la, amelyben a me
rénylet után kórházba került, majd In

nen a rendőrségre.

Perceken keresztül zokogott, mielőtt val
lomását megkezdte, majd akadozva, zoko
gástól fuldokolva vallotta:

— Csak arra emlékszem, hogy a borzal
mas éjszaka előtt újból összevesztünk. Az
tán férjem visszavonult szobájába és én 
tébolyodottan jártam a lakásban ... Magam 
sem tudom már, hogyan történhetett, csak 
arra emlékszem, hogy előkaptam a revolvert 
és meghúztam a ravaszt..,

— Nem fontoltam meg előre, amit tet
tem ... Magamat akartam megölni... 
de nem sikerült... én Itt maradtam...

Az izgalmas, drámai kihallgatás után Hő
nignét visszakisérték a fogházba, ahol 
a fogházorvos megvizsgálta, injekciókat 
adott neki, mert rosszul érezte magát. Ké
sőbb a feldúlt, zokogó asszony megnyugo
dott. Hozzátartozói délben felkeresték a 
fogházban, ruhát, ágyneműt, ennivalót hoz
lak neki.

Az ügyészség Hőnig Sándorné ellen 
előre megfontolt szándékkal, hltvestár- 
son elkövetett szándékos emberölés bün
tette emén Indítványozza a vizsgálat 

elrendelését

s az asszony letartóztatását. A vizsgálőbiró 
ma, hétfőn fogja kihallgatni Hőnig Sándor- 
nét, azután dönt a további fogvatarlásáról.

*

Szülési fájdalmai közben vizes 
vödörbe gyömöszölte egy leány*  

anya koraszülött gyermekét, 
akiről a rendőrorvos megállapította, 
hogy élve jött a világra

„Kedves rokon, 
minden jót kívánok!“
Veszedelmes nemzetközi zsebmetszöt 
értek tetten a jáki kápolnában vasárnap

Jő fogása volt vasárnap a budapesti 
rendőrségnek: elfogták és letartóztatták 
Stere Miklós galaci születésű harminchá
romíves román állampolgárságú állítólagos 
kereskedőt,

ismert nemzetközi zsebmetszőt,
akit egész Európa rendőrsége keres már hó
napok óta s úgyszólván valamennyi világ
város bűnügyi nyilvántartójában szerepel 
már az arcképe.

A hírhedt zsebmetsző vasárnap a jáki 
kápolnában „dolgozott". A kis templomban 
több esküvő is volt vasárnap délelőtt és 
Stere elegánsan öltözködve jelent meg a 
templomban. A násznép közé elvegyülve 
próbálta elemelni a vendégek értéktárgyait. 
Mikor az egyik mátkapár a gratulálók sor
fala között kivonult a kápolnából, odalé
pett Lipp Ferenc cégvezetőhöz,

megveregette vállát, megölelte
és kezeit szorongatva mondotta:

—- Kedves rokon, minden jót kívánok!

Ebben a pillanatban valaki megszólalt a 
cégvezető háta mögött:

— Vigyázzon, kérem, a tárcája...
A cégvezető pénztárcája eközben a földre 

esett. A szívélyes gratuláló pedig nyomban 
sarkonfordult és

kirohant a templomból.
Nem menekülhetett azonban messzire, mert 
az örszemes rendőr karjaiba futott a Vajda- 
hunyad-vár előtti térségen. Előállították u 
főkapitányságra. Hamis házassági bizonyít 
vánnyal próbálta magát Igazolni. A házas 
ságlcvél Rosenfeld Béla pincér nevére szólt. 
Megállapították, hogy nem az övé a ezek- 
után

zsebtolvajlás kísérlete elmén letartóz
tatták.

Stere Miklós már régi Ismerőse a budapesti 
rendőrségnek, 1937 ben a nemzetközi vá
sáron is dolga akadt vele a magyar hatósá
goknak, de akkor nem sikerült rábizonyí
tani egyetlenegy zsebtolvajlást sem és ké
sőbb szabadlábra Is helyezték.

Különös gyermekgyilkossági ügyben kezdte 
meg a nyomozást vasárnap a főkapitányság.

Szombaton este Mayer Ilona 28 éves 
munkásnő felkereste Újpesten, a Corvin- 
utca 2. számú házban Ismerősét, Burián 
Zsigmondnét. Mintegy félórája tartózkodott 
Ismerősénél, amikor

váratlanul heves fájdalmak lepték meg.

Ezek a fájdalmak annyira kimerítették, 
hogy engedélyt kért, hogy ledőlhessen az 
ágyra. A fájdalmak azonban nem múltak 
el, hanem egyre hevesebbek lettek. Burián 
Zsigmondnénak közben el kellett sietnie ha
zulról, ekkor megkérte a leányt, hogy ma
radjon ott nála és ő csakhamar vissza fog 
térni. Mielőtt elment volna, látogatója azzal 
a furcsa kéréssel fordult hozzá, hogy

egy vödröt adjon n«ki,

mert arra sürgősen szüksége van. A távozó 
asszony nagy sietségében minden kérdezős- 
ködés nélkül odaadta a vödröt és eltávozott 
hazulról. Mire visszatért különös dolgok fo
gadták a lakásban.

Ágyneműje véres volt,

Mayer Ilona pedig teljesen kimerültén ült 
széken. A vödör ott állt az ágy előtt s

a vödörbe belegyömöszölve egy gyermek
holttest feküdt.

Burián Zslgmondné riadt kérdésére Ma
ver Ilona elhaló hangon mesélte el, hogy 
fájdalma, egyre jobban erősödtek és csak
hamar a vártnál hamarabb

leánygyermeke született,
a gyermek már meghalt és ezért a vödörbe 
tette. Burián Zsigmondné ijedten szaladt 
telefonálni a mentőknek. A ház lakói

összecsődültek és Ijedten állták körül a 
még mindig vérző

Mayer Ilonát. A kihívott mentők a leányt » 
Rókus-kórházba szállították és értesítették a

rendőrséget a szülés rejtélyes körülményei
ről. A bejelentés után nyomban detektív 
sietett ki a Rókus-kórházba s kihallgatta 
Mayer Ilonát. A fiatal leányanya vallomása 
során elmondta, hogy ismerősének, Burián 
Zsigmondnénak lakásán idő előtt gyermeke 
született, aki röviddel születése után meg
halt.

A kihallgatással egyidejűén rendőri bh 
zottság szállt ki Burián Zslgmondné laká
sára, ahol a rendőrorvos minden kétséget 
kizáróan megállapította, hogy

a gyermek élve azuletett.

A rendőri bizottság ezután Mayer Tlona vad- 
házastársát kereste fel. A felvett tanúvallo
mások némileg ellenkeztek Mayer Ilona val
lomásával, újból detektív kereste fel tehát 
a leányt a kórházban, ahol közölték vele a

jégszekrények,
BÁLINT ANDOR, gggiSS.'k

nyomozás és a tanúvallomások adatait Most 
már axmunkáslány azzal a meglepő védeke
zéssel állott elő, hogy

gyermeke nem sokkal ssületéM után 
meghalt,

de arra valóban emlékszik, hogy valaki a 
körülötte támadt csődületből azt a tanácsot 
adta, hogy

gyermeke holttestét rejtse «L
Ezután is makacsul Ismételgette, hogy 
leánykája előtte is ismeretlen okból, várat
lanul halt meg. A rendőrségen az a feltevéi 
nlukult ki, hogy

■ gyermek nem természetes halállal 
halt meg.

Megindult a nyomozás most már annak a 
megállapítására, hogy ki a rejtélyes tanács
adó és hogy mi okozta Mayer Ilona kislá
nyának halálát.

Akar

Nem lesz vagyonváltságügyészség
- mondja Baróthy főügyész
A pénzügyi hatóságok fölkészültek a vagyonváltság 
bevallásának és lerovásának nagy munkájára

boldog
ingyen 
napot

A, egál, országban megkrrdrtthlll már a 
beruházási hozzájórulá, adatszolgáltatása. 
A kormány milliárdos beruházási program
jából alkotott lórvínv alapján tudvalevőén 
■ nagyobb vagyonok birtokosai

beruházási járulókul, vagyis vagyonváll- 
aágot kötelesek leróni.

A vagyonváltság vallomása benyújtásának 
határidejét julius 31 ében határorlák meg.

A törődni, srígoríl srnnJríókoí lr »W 
szrmhen, akik liMlan 

„oMIInlnnk, vaayanukat a tniWu elül el- 
rejlik. A nagyvonalú és szigorú ellenőrzés 
óriási feladalol ró a pénzügyi hatóságokra.

Gazdasági és Jogászi körökben híre ter
jedt. hogy a pénzUgymlnlszlérlum a 
legtöbb Igazságügyi hatóságoknál lépé
seket telt, hogy a valulaügyészség min
tájára úgynevezett vagvonvállság-ügyész- 

aéget állítson lel,
• ez az uj ügyésziI ««’•«'a ez az uj ügyészi szervezet folytassa le a 
Vizsgálatot mindennemű visszaélés ügyében. 
L £ feltűnő hírről megkérdeztük

ZSIZHIUlUl IUIUUV....V-- --
£ feltűnő fairről megkérdeztük

Baróthy Pál főügyészt, a budapesti 
ügyészség elnökét,

aki a kővetkezőket mondotta:
— Nincs tudomásom arról, hogy az ugy- 

nevezet vagyonváltság ügyészség felállítására 
kerülne sor. Semmiféle intézkedés nem tör
tént. A vagyonváltság-bevallások és kiveté
sek ellenőrzése a pénzügyi hatóságok fel
adata és ilyen ügyészi szerv felállításáról 
nincsen szó.

A Hétfőt Napló munkatársa érdeklődött 
az Illetékes pénzügyi hatóságoknál 

is, nhol a következő tájékoztatást kapta:
— A bevallások ellenőrzése s a visszaélé

sek felderítése az illetékes pénzügyi ható
ságok feladatába tartozik.

Külön ügyészségi szervezet felállítását 
nem teszi szükségessé.

A törvényes rendelkezések szerint, aki a be
ruházási hozzájárulás alapjául szolgáló 
vagyontárgyát elrejti, szándékosan valótlan 
adatokat szolgáltat, vagy a könyvvizsgálatot 
meghamisítja, szabadságvesztés büntetésen

Olasz
országban

tölteni.

Vegyen részt 
legközelebbi 

rejtvényversenyünkön
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Borzalmas 
gránátrobbanás: 

3 halott, 2 sebesült
Milánó, Julius 10.

Gőrz közelében cgv főbb tagból álló tár
saság gránátot talált, amely minden való- 
s/inüség szerint meg a háborúból szárma
zott A társaság tagjai a gránátot fel akar
ták nyitni, közben azonban

a gránát felrobbant ál a társaság három 
tagját megölte.

A társnság másik kit tagját súlyosan meg- 
arhesfilve kórházba szállították, ahol rövid 
idő múlva szintén kiszenvedtek.

•— Gróf taáky István — rendkívüli kö
vet és meghatalmazott miniszter. A kor
mányzó a külügyi tárcánál történt kineve
zések során gróf Csáky Istvánt, a külügymi
niszter kabinetfőnökét /. osztályú követségi 
tanácsossá nevezte ki és egyidejűleg ré- 
szére a rendkívüli követ és meghatalmazott 
miniszteri címet és jelleget adományozta. 
Gróf Csáky István 1 magyar külügyminisz
térium legkitűnőbb és legképzettebb diplo
matáinak első sorában foglal helyet, aki 
nagyszerű képességeit a külügyi szolgálat 
több fontos posztján bizonyította már be. 
A rendkívül kitüntető kinevezést diplomá
ciai és politikai körökben éppúgy, mint a 
társadalom széles rétegeiben legteljesebb 
örömmel fogadták.

— József főherceg mond beszédet ■ szé
kesfehérvári ezrednapon. A székesfehérvári 
17. bonvédgyalogczred julius 17 én ezred- 
napot rendez a Szent István jubileumi évvel 
kapcsolatiam és az 1915. évi juliushavi győ
zelmes harcok emlékére, amit annakidején 
a király adott meg az ezrednek kitüntetés
képpen. Az ünnepség szónoka József királyi 
herceg, tábornagy lesz.

— Felszentelték a restaurált relmsl szé
kesegyházat. A restaurált reimsi székesegy
házat vasárnnp szentelte fel Suhard bíbor- 
nők, pápai legátus. A felszentelést ünnep
ségen részivel! J.cbrun elnök Is. Megjelen
tek a francia kormány tagjai, a francia vi
lági és egyházi hatóságok képviselői, a mo
nacói herceg, a párisi diplomáciai testület 
több tagja, továbbá számos más francia és 
külföldi előkelőség.

- Huszonötévé*  nz Erzsébetvárosi De
mokrata Kör. Vasárnnp délelőtt tnrtottn az 
Erzsébetvárosi Demokrata Kör és a Polgári 
Szabadság Párt VII. kerületi köre együttes 
közgyűlését. Magyar Miklós elnök meg
nyitójában ünnepelte n huszonötéves Er
zsébetvárosi Demokrata Kört, ismertette an
nak múltját és politikai célkitűzéseit.

— Hálálná baleset a dunai kikötőben. Halálos 
baleset történt a ferencvárosi dunai kikötőben. 
A (. város ctnclődanijávnl uszályhajőról szálfá
kat laktak ki. Eddig még meg nem állapított 
okból nz egyik szálfnköteg meglazult és egy 
hatalmas gerenda nz emelődnriiról lezuhant és 
rársclt Parnda Andor napszámos fejére. A sze
rem', tlen ember nyomban meghalt. A vizsgálat 
megindult annak megállapítására, hogy a Sze
rencs, hőségért kit terhel a felelősség.

— Az Országos Magyar Tejazővetkezetl 
Központ l.özgvíilésén Schandl Károly dr. el- 
nöklésével beszámollak n tejszövetkereti moz
galom 15 éves fejlődéséről, mely alatt 850-nél 
több szövetkezet alakult. A közgyűlésnek Dús- 
sing Miksa gazdasági főtanácsos, vezérigaz
gató adott számos értékes felvilágosítást a 
tejéit.’k-sít. s helyzetéről. A megüresedett igaz- 
gntósiigi helyekre l'tassy Béla dr. miniszteri 
tanácsost és I rhán Gáspár báró országgyűlési 
k.pMselól. a felügyclöbirottságba pedig Pazar 
Géza dr. gazdasági főfelügyelőt választották 
meg.

— Meghalt vasárnap Kraloovlta Miklós, ar 
újpesti kórház főorvosa. Vasárnap délután 
meghalt Kossuth I ajos lér 13. szám alatti 
lakásán dr. Krakovils Miklós, a gróf Károlyi 
újpesti kórba/ gyermekosztályának gégefö- 
orvosa. A kiváló orvost negywnhétéves ko
rában szh trombózis ölte meg.

— Súlyos szerencsétlenség a Népszigeten. 
Vasárnnp délután egy főépületet bontott le 
Veszteti Jaroszláv és Halász Lajos munkás. 
Ar épület a lebontás közlwn beomlott és a 
lezuhanó gerendák maguk alá temették a 
két munkást A helvs/inre érkező mentők cs 
h környékbeli járókelők áslak ki a két 
munkást a romok alól, mindkettejüket élet
veszélyes állapotban szállították a Rókus- 
kórházira.

— öl fürdőruhás holttestei fogtak ki a 
Dunából. Haján és környékén vasárnap reg 
g. Hői délutánig egymásután öt fürdőruhás 
férfi holttestét vétellé ki a Duna. \t eddigi 
m. .Ilipitasok szerint valamennyien für
dés lécben fúltak a Dunába. Személya/o 
nov- iguk megállapítására megindult a nyo
mozás.

— A Csillaghegyi Strand oksó. gyön? és 
közel vsai

Hatalmas erkölcsbotrány 
Veszprémben

A városi kórház kertésze sorozatos erkülcstelen 
merényletet követett el Iskolás gyermekek ellen

Különös erkölcsbotrány pattant ki vasár
nap délelőtt Veszprémben. „

Hónapok óta foglalkoztatja a közvéle
ményt. hogy vájjon mi lehet ar oka annak, 
hogy a városi kórház kertje körül állandóan 
egy sereg gyermek tanyázik. Ha bármelyik 
gyermekhez fordult is a járókelő kérdéssel, 
azt a választ kapta, hogy

a főkertész bácsit várja,
aki megmutatja a kertet és mindig ad fagy
laltra vagy cukorra pénzt. A gyermekek ki
tartó vonzalmának okát a kórházi kert iránt

leleplezte vasárnap egy feljelentés,
amelyet egy rendőrfőlörzsőrmester adott be.

A főtörzsőrmester gyermeke a városi kór
házban koponyalékeléscs operáción esett át, 
majd felépülése után pár napig még a kór
házban gyengélkedett, mialatt gyakran sé
tált a kertben. Ekkor — a feljelentés adatai 
szerint — a kórházi főkertész ,

»— Bárcziházi Bárczy István államtitkár 
Lengyelországból hazaérkezett. Bárcziházi 
fíárczy István miniszterelnökségi államtit
kár, kíséretével együtt szombaton délután 
hazaérkezett lengyelországi útjáról. Az ál
lamtitkár a magyar polgári légügyi küldött
ség élén szombaton délután félnégy órakor 
szállt repülőgépre Krakkóban, ahol ünnepé
lyesen búcsúztatták. Délután öt órakor meg
érkezett a budaörsi repülőtérre bárcziházi 
Bárczy István repülőgépe.

— Rejtélyes holttestet fogtak k| vasárnap n 
Balatonból. Vasárnap Balatonalmádinál egy 
holttestet fogtak ki a Balatonból. A holttest 
ruháiban talált iratok szerint a kifogott ember 
Takács József hajmáskéri molnár. Megindult 
a nyomozás, mert a csendőrség véleményt) sze
rint bűntény áldozata lett Takács József.

•— Stilyos tüzesetek Magdeburgban. 'Mag- 
deburgban az utóbbi napokban súlyos tüz
esetek pusztítottak. Csütörtökön a raktár- 
liózak egyikeben tűz ütött ki és elpusztult 
2000 métermázsa kakaóbab és olajpogácsa. 
Tegnap este a magdeburgi Krupp-művck 
jármücsarnokóban pusztított a tűz. A csar
nokban felrobbant egy tank-kocsi. A robba
nás nyomán tűz támadt és rövid idő múlva 
már az egész hatalmas csarnok lángokban 
állott. A csarnok a benne lévő számos gép- 
vcl és kocsival a lángok martaléka lett.

Hűvös idő, sokhelyütt zivatar
A Meteorológiai Intézet jelenti vasárnap délben:
Az óceáni hűvös levegő egész Nyugnt- és Közép-Európát elárasztotta, mindenütt 

zivatart és lehűlést okozva. Hazánkban tegnap a késő esti órákban érkezett viharos 
erejű széllel a hűvös levegő és éjfélre már a fővárost is elérte heves zivatar kíséreté
ben. Vasárnap reggel n viharos északnyugati szél a déli és keleti megyékre is átterjedt.

A Balaton vizének hőfoka vasárnap reggel Keszthelyen, Bogláron és Balatonfüreden 
22, Siófokon 21, Kenésén 20, a Duna viz hőmérséklete Budapesten 21 fok volt.

Budapesten vasárnap (léiben a hőmér séklet 15 Celsius-fok, a tengerszintre átszá
mított légnyomás 759 mm, gyengén süllyedő irányzatú,

Várható időjárás a következő huszonnégy órára:
A szél mérséklődése. Változó felhőzet. Sok helyen még többlzben záporeaő éa 
zivatar. A hőmérséklet nyugaton már nem süllyed tovább, de a nappali fel

melegedés keleten Is 25 fok alatt marad.

— A kávéházak rémét letartóztatták Kiskun
félegyházán. Vasárnap a kiskunfélcgyházai 
rendőrség letartóztatta Dobók István 30 éves 
betörőt, aki annakidején kifosztotta n budapesti 
Hegcnl-kávéháziit. Nagymennyiségű árul vitt cl 
s ellopta a pincérek munknkönyveit, munkát 
vállalt és amelyik kávéházban alkalmazták, ott 
lopásokat követett cl. Egy énen keresztül kávé
házi lopásokból élt, mig most Kiskunfélegyhá
zán elfogták.

— A l'ostatakarék Júniusi forgalma. A 
Postatakarékpénztár junius havi forgalma a 
következő voll: A tkarékiizletúgban a betéteket 
2.920 268 P 87 fillérrel haladlak túl a vissza
fizetések A betétek állománya 1938 junius vé
gén 125,224..420 P 58 f volt. A különleges ka
matozású takarékbetétek álladékn a fenti álla- 
dékbnn 18,373 070 P R« f voll. A betevők 
száma n hó végén 540 Olt volt. Az összforga
lom a takarék-, csekk- cs zálogü/.letágbnn ju
nius folyamán 3.273 729 tétel cs 2.013.060.630 
P 03 f. nz. összes betétek állománya pedig a 
hó végén 303,638.400 P 40 f volt.

— Harc egy jelmondat kürtit. Múltkori hir
detésünk kapcsán már reggel nyolc órakor a 
s/akü/leteket, mint dragériákat. illalszerlArn- 
kat, stb., ellepte a hölgyközönség, sorszámozott 
ingyen részvételi jegyeket kérve a ma már köz
ismert Neoshampoon jelmondat pályázatára. 
I'zerszárhatvan jó jelmondatot díjaz különböző 
dijakkal köztük a legjobban 1000 pengővel. 
A nngyközönség ina már szaluid idejében ötle
tes Neoshampoon jelmondatokat szerkeszt és 
joggal reméli ugy nz czerpengős. mint a többi 
kisebb pénz- és cgvéb dij elérését. Hivatkozzon 
n Hétfői Napló hirdetésére, amikor a részvé
teli jegyet kéri — biztosan nyer.

— A nemzetközi prágai őszlvásár. A 37-ik 
prágai őszivásár 1938 szeptember 2—11-ig lesz 
megtartva és körülbelül 3000 kiállító fog azon 
részt venni.

— Bajtársi találkozó. A debreceni cs. és kir. 
gyalogezred tisztjei és tisztjelöltjei családtag
jaikkal együtt minden hónap második csütör
tökjén tartják bajtársi összejövetelüket a 
Zöldfa élteremben este 8 órakor, Krisztina tér 
9. szám alatt. A legközelebbi összejövetel f. 
hó 14 én lesz. — A volt cs. és kir. utász, ár- 
kösz, vasutas, távirász, kő/uró és villanyzászló
aljak. valamint azok alakulatai puliu.s 13-án, 
szerdán este 8 órakor tartják bajtársi összejö
vetelüket az „Alkotmány étteremben", Vilmos 
császár ut 68. szám alatt. A bajtársak feltétlen 
megjelenésére számit a vezetőség. — Felkérjük 
a volt losonci 25. K. gy. e. (K.u k. Inf. Reg. 
Nr. 2.3. Edler von Pokorny) altisztjeit és le
génységét, hogy 1938 julius hó 17-én d. e. 10 
órakor a Scliulcz-féle vendéglőben (Aréna ut 
és Thököly ut sarok) bajtársi összejövetel meg
szervezése céljából megjelenni szíveskedjenek. 
Aki személyesen nem jelenhet meg. közölje 
óimét: Vajda Géza, Budapest, V., Csáky u. 21.

— A Kölesey-llnnpeségek előkészületei. Az 
augusztus 19-én tartandó Kölcsey-ünnepségok 
előkészületei erő'en folynak. Az országraszóló 
eseménynek, amely a Szent Islv.in-hét műsorá
nak egyik legkiemelkedőbb pontja lesz, orszá
gos társndnlmi beszervezését Fitz Artúr dr. v 
országgyűlési képviselő végzi. A Kőlcscy-em- 
lékmii is befejezés elölt áll. amelyet a mngynr 
társadalom áldozatkészségéből Beck Fiilöp ké
szít és külön ünnepség keretében Pest vármegye 
srékházának' falában helyezik cl. A művészi ki
vitelű meghívók kiküldését a rendezőség már 
országszerte megkezdte.

megkörnyékezte a gyermeket, cukorral 
a lakásába csalta és erkölcstelen me

rényletet követett el ellene.

A feljelentés nyomán a kapitányságra 
idézték a főkertészt, Seregély Sándort, aki 
tagadta a megdöbbentő vádat, majd meg
tört és

bevallotta beteges hajlamát.

Vallomása után azonnal
letartóztatták.

A nyomozás és a kihallgatások során
57 szülő csatlakozott a feljelentéshez.
A megtévedt főkertészt erős fedezett mel

lett vasárnap szállították be a törvényszéki 
fogházba. A felháborodott szülők ugyanis

meg akarták lincselni
Seregély Sándort.

— Kerítésnek rohant egy motoros — sú
lyosan megsebesült. Budafokon a délivasuti 
sorompó mellett Arany János szerelő mo
torbiciklijével a kerítésnek szaladt. A gép 
összetört, a szerelő pedig súlyos fejsérülést 
szenvedett. Az Uj Szent János-kórházba vit
ték a mentők.

— Egy tlzcnkllencévcs költő-gyárlmunkds 
öngyilkossága. Vasárnap délután a hűvösvölgyi 
Nagyrét mellett az egyik fán fölakasztva, hol
tan találták Szűcs Ernő Alajos 19 éves kő
bányai gyárimunkóst, aki a Köbányal-ut 2. 
szám alatt lakik. Az öngyilkos fiatalemberen 
mindössze egy nadrág és egy mellény volt. Zse
bében költeménylüzelet találtak, amelynek te
tején ez állott: Saját szerzeményeim. Búcsúleve
let is irt, ameiy szerint nyomora miatt vált 
meg az éleitől. A nagyrét! mutatványosok el
mondották, hogy a fiatalember már napok óta 
a környéken kószált, tőlük kapott enni is és 
szombat este tőlük kért spárgát, hogy — mint 
mondotta — a nadrágját megerősítse. Erre a 
spárgára akasztotta föl azután magát.

— Óriási arányú pctrólcumszállltás Mexikó
ból Európa felé. Mexikóból eddig még soha 
nem indultak el olvan nagy petróleumszállit- 
mányok Európa felé, mint az utóbhi napok
ban. A mexikói kormány nagy erőfeszítéseket 
tesz, hogy mennél nagyobb mennyiségű kő
olajat szállítson nz európai kontinensre. Egye
dül tegnap 60.000 tonna petrólem indult útnak 
Európába.

Tűvel szurkait 
az utcán egy 
kisgyermeket egy 
elmebeteg urinő

A Visegrádi-utca 63. számú házban van 
Korecz Béla fodrászüzlete. Az üzlet előtt' 
egy gyerekkocsiban feküdt a fodrász tizhó- 
napos Tamás fia. A gyerekre anyja ügyelt 
fel, néhány pillanatra azonban magára 
hagyta. Ekkor egy negyven év körüli, fe
keteruhás nö lépett a kocsihoz és

a kisfiú lábát szürkül la egy kötőtűvel.
A gyerek sirni kezdett, az anya ijedten ro
hant ki az üzletből, addigra azonban a fe
keteruhás nö elmenekült.

A szomszédok mondották el az asszony
nak, hogy mi történt a gyerekkel, akinek
a lábán láthatók voltak a szúrás nyomai.

Néhány perc múlva Ismét feltűnt a Ví- 
seijrddi-utcában a fekcteiuhás asszony. Ek
kor szóltak az őrszemes rendőrnek, aki a 
nőt előállította a főkapitányságon. Itt

megállapították, hogy az asszony egy 
magasállásu magántisztviselőnek a fe

lesége és elmebeteg.
A lakásán ápolták, kiszökött az utcára és 
ekkor követte el a különös gyermekkin- 
zást. Az asszonyt ezután átadták családjá
nak s az ügyben megszüntették az eljárást.

— Frontharcosgyülés Miskolcon. A Front
harcos Szövetség miskolci főcsoportja vasár
nap Hodobay Sándor elnöklésével közgyű
lést tartott. Fekete Bertalan polgármestert 
társelnökké választották meg. Majd vitéz 
Martsekényl Imre országgyűlési képviselő 
tartott beszédet, kijelentette, hogy a magyar 
társadalom és közvélemény irányítását a 
fronatharcosok vették át. Azok, akik a te
kintélyt és fegyelmet akarják sárbataposni, 
sohasem Krisztus útját járják — mondotta 
beszédében.

■— Gróf Teleki Mihály államtitkár vasár
nap beszédet mondott. Fehérgyarmaton 
vasárnap tartott beszámológyiilést Kölcsey 
István, a kerület kormánypárti képviselője. 
Felszólalt a gyűlésen gróf Teleki Mihály 
földmivelésügyi államtitkár is. Részletesen 
ismertette a kormány mezőgazdasági intéz
kedéseit és bejelentette, hogy a pénzügymi
niszterhez fordul az ármentesitő társulati 
adó csökkentése érdekében. Ismertette ez
után a szesztörvényt, a hegyközségi törvényt 
és a Nemzeti Bank alapszabályainak módo
sításáról szóló törvényt.

— Eckhardt Tibor egy hónapra külföldre 
utazik. Eckhardt Tibor, a független kis
gazdapárt vezére, julius 15-én kezdi meg 
nyári szabadságát és egy hónapig lesz távol 
a fővárostól.. Eckhardt külföldi üdülésre 
utazik és csak augusztus 15-én tér vissza, 
hogy rcsztvehessen a Szent /sfucín-ünnep- 
ségeken. •

— Rátz Kálmán képviselő beszámoló beszéde. 
Sárospatakon vasárnap beszámolót mondott 
Rátz Kálmán, a kerület országgyűlési képvise
lője. A beszámolóbeszéden felszólalt Szinyei- 
Merre Jenő, a kormánypárt alelnöke, továbbá 
Usetty Béla és Plósz István országgyűlési kép
viselő is.

•— Halálos vasúti katasztrófa Németor
szágban. Berlinből jelentik: Rheinsberg ki
rándulóhely közelében tegnap este két sze
mélyvont összeütközött. A szerencsétlenség 
következtében három utas életét veszítette, 
hat súlyosan és számos utas könnyebben 
megsebesült.

— Kommunista polgármester és a naciona
lista lakosság zászló-háborúja. A Lilié melletti 
Saullain francia városkában kommunista pol- 
gárnicsetert választoltak. Az uj polgármester 
első ténykedése az volt, hogy a városháza tor
nyára felhuzatla n sarló és kalapács vörös 
zászlóját. Egyik nacionalista polgár kicserélte 
ezt a zászlót a francia trikolorral. A polgár
mester nem távolította ugyan cl a trikolort, de 
a trikolor fölé egy homloklobogót huzatott, 
amely szintén a sarló és kalapács vörös zász
lója volt. A polgármester azonkívül a kom
munista zászlót eltávolító polgár ellen lopás 
miatt bűnvádi eljárást indíttatott. Saultain 
nacionalista érzelmű polgárai a polgármester 
ellen fordullak.

— Egy tizenötével béresfiu rejtélyes halála. 
A Kiskunhalas közelében lévő Hurka pusztán 
Fodor András földbirtokos tanyáján az egyik 
istállóban felakasztva, holtan találták Kovács 
József 15 éves gazdasági cselédet. A nyomozás 
adatai szerint öngyilkos lett a fiit, viszont más 
adatok bűntényt sejttetnek. A kalocsai ügyész
ség elrendelte a kis béresgyerek holttestének 
feiboncolását s utasította a csendőrséget, nyo
mozza ki a haláleset körülményeit.

— Házasság. Szabó Kata és Kardos István 
házasságot kötöttek.

— Ibuss-troda Velencében. Az Ibusz nz 
Olaszország és Magyarország között örvendete
sen fejlődő idegenforgalom további fejlesztése 
érdekében fiókirodát létcsitett Velencében, 
melynek ideiglenes rime: S Moise-u. 1474, 
ahol az ott megforduló hazai utnzóközönség is 
kaphat magyar nyelvű, megbízható felvilágosí
tási.

— Művész síremlék F.ichbaumnál, V , Rudolf- 
tér 3. (Nfargithid.)
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1. Sztárgázsi-maximálás 
három színésznő ellen...

NAGY 'MEGLEPETÉSSEL és ugyanolyan 
nagy örömmel vettem tudomásul a Szín
igazgatók Szövetségének azt a határozatát, 
amellyel a sztárgázsit a színészek számára 
80, a színésznők számára pedig 100 pengő
ben maximálta. A színházi konjunktúra 
évei jutottak eszembe, amikor kommüniké
csinált sztárok tömegei keringtek színházi 
égboltozatunkon, s amikor csillagászati 
számok árulkodtak azokról a pénztári ki
adásokról, amelyek a sztárok tündöklésé
nek voltak labilis értékmérői. Nagy volt a 
kereslet sztárokban, volt is egy sereg tün
dökletesen ragyogó igazfényü csillagunk, 
de kívülük még egy sereg csak amolyan flit- 
terfényü, amely tudvalévőén csak akkor 
csillog-villog, amikor rásüt a színes reflek
tor mindent megszépítő és a pozitív értéke
ket átvalorizáló sugara. Akkor örömmel is 
üdvözöltem a szingazgatóknak lázadozását 
a sztáruralom ellen, hiszen akkoriban va
lóban sorozatos szinházbukások követték 
a szereposztás bőkezűségét, bármilyen kon
junktúra is volt, ezen nem a színigazgatók, 
nem a kis színészek légiója, hanem csak 
néhány sztárnak kikiáltott színpadi csillag 
keresett busásan. Mondom, örömmel ol
vastam a fenti hirt: hát ismét olyan jól 
megy nekünk, konjunktúra a láthatáron ?

PEDIG AZÓTA NAGYOT FORDULT A 
VILÁG. A flitterfényű csillagok javarésze 
eltűnt színházi égboltunkról, az igaziak 
közül is többen eltávoztak szinte pótolha
tatlan kárára a világhíres magyar színházi 
kultúrának. Maradt itthon egy vagy kettő
akik ellen azonban igazán kár volt határo
zatot hozni. Beszéljünk őszintén. Hamar
jában egyik kezemen is össze tudom szá
molni azokat, akik az elmúlt szezonban 
100 pengőnél nagyobb gázsit élveztek és 
ezek, valljuk be — nagyon is megérdemel
ték a pénzt. Miután Bajor Gizire, Dar
vas Lilire, esetleg a viszatérö G a á l Fran
ciskára, vagy E g g e r t h Mártára, A l p ár 
Gittára nem vonatkozik a gázsimaximálás, 
az igazi és nemesfémmárkás művésznők 
közül marad Fedők Sári, H o nt li y 
Hanna, Bulla Elma, és ... és talán fejez
zük is be a sort. E három kitűnő színésznő 
ellen hozták tehát a maximáltgázsi határo
zatot, azzal a szigorú klauzulával, hogy 
sem ruhapénz, sem próbapénz, de semmi
féle dugsegély címén többet nem kaphat
nak az előirt összegnél. Hát ezzel a „ke
mény" sakkhuzással a színházak — sajnos 
■— nem menthetik meg az elő sem készített 
és csak zűrzavaros kontúrokban megmu
tatkozó jövő szezonjuk anyagi egyensúlyát!

FEDÁK SÁRIT egész bizonyosan egy 
pillanatig sem nyugtalanította ez a maxi
málás. Zsuzsa, ha kell, a jövőben is annyit 
kap, amennyit kér vagy ér. 11a nem kell, 
akkor megint olyan nyugodtan hagyják 
pihenni további egy évig, mint a múlt sze
zonban tettek. Zsázsáról azonban fel kell 
jegyezni, hogy ő a jövőben nemcsak szí
nésznője, hanem vállalkozója is 
óhajt lenni azoknak a produkcióknak, 
amelyekben résztvesz. Vállalkozója, sőt 
írója is. ó, aki a nyár beköszöntővel 
szinte mindig elsőnek utazott valahová 
pihenni, most a legforróbb kánikulát is 
lipótvárosi lakásán tölti és csak esténként 
mutatkozik egy kiskocsma terraszán szűk 
és bizalmas társaságával uj dqrabja for
dulatait, helyzeteit megbeszélendő.

BULLA ELMA, aki ellen tulaldonkép 
pen az egész sztrárgázsl-maximálás tör
tént, ebben a pillanatban még harcot foly
tat a Vígszínház igazgatóival gázsija és 
szerződése körül Bulla Elma az el
múlt szezonban 200 pengő esti felléptidljat 
kapott. Estéinek számát nem is játszhatta 
le, lévén a Vígszínház repertoirfa olyan, 
hogy a kitűnő művésznőt nem foglalkoz
tathatta eléggé és méltóan. Bulla Limát 
ötéves sikeres múlt után ragadta el a Víg
színház a Belvárosi Színháztól és e szinész- 
nőragadás alkalmával az Ígéretek egészen 
másképpen hangzottak. A Vígszínház is 
sokkal több jóval kecsegtette Bullát szere
pek és müsormegválasztás tekintetében, 
viszont Bulla sem elégítette ki százszázalé
kosan — elismerjük, nem a saját hibájá
ból, hanem éppen a szerepel miatt — a 
hozzáfűzött várakozást. A Vígszínház im
már két hónapja csatározik Bullával a 
gázsi körül s lehel, hogy a Színigazgatók 
Szövetségének elnöke. Roboz Imre, aki

állatkert
holnap, kedden esto 8 órakor 
OUGLIELMETTI MÁRIA 
ÉS GODIN IMRE feii«pt«ven 
PILLANGÓ KISASSZONY 
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egyben a Vígszínház Igazgatója Is, éppen e 
harcra való tekintettel szövegeztetle meg 
a színészekkel kötendő általános megálla
podásba a gázsimaximálás kérdését.

MARAD MÉG: HONTHY HANNA. Vall
juk be, egyedülálló, verhetetlen primadon
nája a magyar operettnek. Hiába minden, 
hiába hallgatnak minden év elején 10—15 
operettprimadonnajelöltet a színigazgatók, 
nem találtak egyetlenegy hölgyet sem, aki 
távolról is megközelítené azt a kvali
tást, amivel Honthy Hanna rendelke
zik és ami egyúttal a magyar operett élet
lehetőségét is jelenti Budapesten. Tudjuk, 
ez nem egészséges! Kellene még valaki, hi
szen annak idején a nagy garnitúra, amely 
P é c hy Erzsi, L á b a s s Juci, Kosáry 
Emmi izgalmas, okszerű realizálásából állt, 
nemcsak a könnyüzenés műfaj diadalmas 
előretörését, hanem kenyeret és munka
alkalmat jelentett százaknak és százaknak. 
Nos, a kitűnő Honthy Hanna, aki nélkül 
ma Budapesten úgyszólván igazi operettet 
előadni sem lehet, csak 20—30 pengővel 
kapott esténként többet, mint amennyit a 
szinigazgafők szigorú határozata megszab. 
Ha megkérdeznék Honthy Hannát, hogy 
elég-e ez a gázsi, sóhajtva válaszolna: ti e- 
h o g y isi Elmondaná, hogy egy prima
donna élete más, mint azoké a dámáké, 
akik nem napi, hanem havonta ennyi tü- 
pénzt költve tündökölnek társasági élet
ben. Nos, egy primadonnának még mindig 
meg kell őrizni a látszatot. Ruháiban, la
kásában, életmódban. Ruhái még mindig 
többe kerülnek, ha felszínen akar maradni, 
mint más hasonló életnivóju dámáé. A 
primadonnának rendszerint szegény rokon
sága van, akiket el kell tartani, méq pedig 
eléggé jól, mert különben elterjed a 
híre: gonosz és rossza dúsgazdag 
színésznő. Reprezentabilis lakást kell tar
tania s ha elutazik, a legjobb helyen kell 
pihennie, mert — Istenem — a színházi 
képes hetilap le ne rombolja a drága kő 
zönség illúzióját. Szóval egy egész sereg 
hamis és talmi i 11 uz i ó t kell élet
ben tartania, amely különösen az operett
primadonnák súlyos és leküzdhetetlen 
ballasztja. Lehet, hogy radikális, erélyes 
lépéssel meg lehet szabadulni ettől a bal
laszttól, de ez nemigen billentené jobbra 
a színigazgatók anyagi znérlegét. Ila jön
nek újak és frissek, ezek úgyis Önmaguk- 
tói szabják meg a kereslet és kínálat kér
lelhetetlen törvényei alapján azokat a gá- 
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Az elhagyott feleség, 
aki házasságszédelgésért 
Jelentette fel — férjét

Érdekes házasságszé- 
delgési bünpert tárgyalt 
<lr. Sebök Zoltán egyes
bíró. A vádlottak padján 
Mészáros Imro elektro
technikus ült, nki jelen
leg ugyancsak házasság
szédelgés miatt reásza 
bolt büntetését tölti. A 
vúdirul szerint

Mészáros feleségétől háromezer pengőt 
csalt ki azzal, hogy nőlllveszl.

Feleségül is vette, de elhagyta.
_  Nem érzem magam bűnösnek — jelentette 

ki Mészáros a biróság előtt. — Hiszen betar
tottam a szavamat: házasságot ígértem, nőül 
is vettem a panaszost, aki még ma is törvényes 
feleségem. Jól tudta, hogy már sokszor bajom 
volt a törvénnyel, mégis hozzámjött nőül.

Felesége magát lopással Is vádolja!
Azt állítja, hogy nemcsak háromezer pengői 
csalt ki tőle házasság ürügyével, hanem ötszáz 
pengő értékű ruháját cllopfn — mondotta a 
biró.

— Ez sem Igaz, kérem! — tiltakozott önérze
tesen a vádlott. Az asszony holmiját saját édes
anyja adogatta el és nem én vittem el.

Ezután a biró maga elé szólította Mészáros

Imrénél, aki tanúvallomásában ezeket mon
dotta:

— Újsághirdetés utján Ismerkedtem meg a 
vádlottal. Nem sokkal ismeretségünk utón há
romezer pengőt csalt ki tőlem azzal, hogy nőül 
vesz.

Az esküvőt meg is tartottuk, de 24 óráig 
nem élűink együtt.

Férjem már másnap vidékre utazott, aztán hó 
napokig nem jelentkezett. Kétségbeesésemben 
a rendőrségen is bejelentettem eltűnését. Ké
sőbb tudtam meg, hogy házasságszédclgés miatt 
letartóztatták.

— Hat hónapig éltem együtt vele az ő 
lakásában! —

jelentette ki a férj.
A házastársak izgibnns szembesítése követ

kezeit, ninjd a bizonyítási eljárás lefolytatása 
és a perbeszédek elhangzása után

a törvényszék Mészáros Imrét felmentette 
azzal ar. Indokolással, hogy bűncselek

ményt nem lát fennforogni.
A feleség polgári utón érvényesítheti követelé
sét férjével szemben, de házasságszédelgésröl 
nem lehet szó, mert hiszen a férj nöfll vette fe
leségét.

Az ügyész fellebbezett a felmentő ítélet ellen.
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zilkat, amelyeket maximálni ugyan lehet 
maló taktikai előnyök miatt, de 
amely kérdésnél a jelen pillanatban sokkal 
komolyabb, sokkal égetőbb és sokkal ve
szedelmesebb problémákkal kell megbir
kózniuk a pesti színházaknak,

2. Nlótaszüret a Szigeten 
és az Erzséhet-höruton
A magyar dalt, a százéves csárdást ün

nepelte a hét két premierje: egyik a Szige
ten, ahol száz szál cigány húzta a magyar 
humuszból fakadt dalokat, Palló Imre, 
Nagy Izabella énekelte az édesbus, szivet 
simogató nótákat, a másik az Erz.sébet- 
kőruton, ahol egy nyári alkalmi vállalko
zásban, egy operett keretébe illesztették 
igen szerencsésen a magyar motivumu da
lokat.

A SZIGETI PREMIER, amely lélekzet- 
állitóan szép külsőségek között folyt le, 
sajnos, az eső elől való futásban végződött. 
Amennyit azonban láttunk belőle, csupa 
szivet simogató gyönyörűség. B a b a y 
József bár kissé hevenyészett keretben 
fogta össze a N ó t a s z ü r et ünnepét, száz 
szál cigány szereplését és Nótás Nagy Bá
lint történetét a dallrabló boszorkánnyal, 
viszont Budai Dénesnél talán senkisem 
ismeri jobban a magyar dal lelkét. Gratu
lálunk a szereplőnek. Nagy Izabellának, 
akinél Ízesekben talán senki sem énekel 
magyarul, P álló Imrének, 0 11 y Magdá
nak, a gyönyörűen dolgozó ballctkarnak és 
az egészen nagyvonalú, finom tónusu ren
dezések. A Nótaszűret a siker szüret- 
j e is egyúttal , , ,

FELEKI KAMILL az első, meg kell 'di
csérni az Erzsébet-köruti nótaszüret együt
teséből. Elragadó nonsalansszal, humorral 
és ötlettel, könnyedséggel karriklroz egy 
„Arisztid-ftgurálannyi jókedvvel, vidám
sággal és emög dt olyan élesláló emberáb
rázolással, hogy csodálkozva kérdezzük 
meg: miért csak nyáron tud meg 
szólalni ez a művész, aki legalább 
olyan jó színész, mint amelyen láncos. 
Pedig ezzel igen sokat mondottunk! D é- 
n e s Gyula és K a m j o nk a y István irta 
különben az operettet, amely a csárdás 
győzelmét hangsúlyozza a jazz felett. Ki
tűnő, mulatságos és fordulatos szöveg
könyv, ugyanolyan jó a zene is. Viszont 
nem értjük, hogy a darabban kierponált 
csárdás-jazz harcot miért csak beszédben vív
ják meg a színpadon. Nagyon tetszett még 
S alti György, S z ü c s László, K ö p c c z i 
Bócz, Fodor Arlur, aranyos a három fia
tal hölgy: Szépét Lya, László Lola és 
R á c z Vali, a humor kedves nagyágyúja 
ezúttal is Sziklai Szeréna.

Szeoei^
|ullus 23-tól augusztus 15-lfl
Félára utazás. VlzummenteMég 
Filléres árú Ünnepi vonatok

SZÍNHÁZ-MOZI
Vasárnap reggel a Pozsonyi-uton valósá

gos expedíció búcsúztatta Muráli Lilit és 
Erdélyi Micit, akik autóturára indultak 
Olaszországba, Brion végcéllal. Az ismerősök 
és jóbarátok igyekeztek érzékeny búcsút 
venni az autó utasatitól, hiszen az autót bár 
Erdélyi Miéi is vezeti, legnagyobb részben 
mégis csak Muráti Lili soffirozza. Ámbár 
nem lehet tudni, hogy egy monteur nem 
száll-e be valahol Balatonföldváron ,,,?

*
Slyrlában Ajk-faluban mi történt? A film

vászonra átmentett Piros bugyelláris hőse szá
mára a Csillag Pali szerepét játszó Kiss 
Ferencnek keresve sem lehetett volna jobb ka
tonanótát találni, mint ezt a békebeli dalt. 
Kiss Ferencet közel száztagú huszár
kórus veszi körül, Hincly a művésszel együtt 
énekli a régi bakáimtól. A film rendezője 
Pásztor Béla, nki ismeretes balesete óta 
nagy fájdalmai ellenére hősiesen kitart posztján 
és felkötött karral Irányítja a felvételeket a 
még néhány Igen szép magyar dalt ásott ki a 
feledés homályából Kiss Ferenc, Hord y 
Bella és Som íny Artúr számára.

Tüneményes siker a

CSODAREVÜ 1938
Kezdete 9 órakor

Levetítették már a legszűkebb szakértő 
közönség előtt a Rorcsa Amerikában cimü 
film legtöbb jelenetét. A filmet természete
sen még nem állították össze s akik a ré
szekből az egészre tudnak következtetni, azt 
mondják, hogy nagyon nehéz dolga lesz n 
film összeállítójának, nki bizonyára nem 
fogja tudni, hogy a sok jóból mit hagyjon 
ki. Valósággal két fllmrevalót fotngrafáltak 
le az amerikai külső felvételen Daykával és 
Mály-val és c felvételeknek minden kockája 
ragyogóan pompás. Meg is indult már a 
tülekedés n pesti premiermozifronton, hogy 
hol játsszák először az uj szezón egyik leg
jobbnak ígérkező első magyar filmjét.

♦
Pest uj szenzációja nemcsak n cirkuszban 

vendégszereplő klrúlyllgrísek, finnem ezek
nek idoniitójiik, parancsolójnk Tr ubk a 
kapitány. Az amerikai tigrhszellditő, aki 
filmszínésznek illő remek kiállású, fess fia- 
Inlembcr, nemesük ezeket a bestiákat nyű
gözte egy-egy szemvillanásával. A pesti 
hölgyközönség — amint n rossz nyelvek be
szélik —, talán ii tigrisek mutatványánál h 
szívesebben nézi az idomító!: vakmerő, 
bútor, nagyszerű kiállású flu, kell-e több 
ennél?

Tüneményes siker a

CSODAREVÜ 1938
Kezdető 9 órakor

A berni Stadtteater őszi újdonsága magyar 
darab lesz. A darabot az elmúlt szezónban Pes
ten is be akartuk mulatni, de Mezey Mária be
tegsége miatt a bemutatót az őszi szezónra ha
lasztották. Az újdonság cime: In flagranti, Írták 
Faragó Dezső is Rékcfft László. Bernben Hans 
Brügmann rendezi,

*
Még mindig nagy n bizonytalanság a Ma

gyar Színház, frontján, ahol nem kötöllék 
meg nz uj szerződéseket. Törzs Jenő, Pataki, 
l öldényi, Bilicsi, akiknek lovábbfuló szer
ződéseik vannak, majd az opciós jogokkal 
rendelkező Simor Erzsi és Haller grófon 
kivül senki sem hídja, hogy n jövő szezón- 
bán a színház kötelékében maradhílt-e vagy 
sem. A szerződéseket ükkor fogják meg
kötni, amikor pihenőjéről hazaérkezik Bu
dapestre Werthcimcr Elemér, aki dr. Bródi 
Pállal, a színház másik igazgatójával együtt 
most dolgozik a jövő szezón felépítésén.

Tüneményes siker a

CSODAREVÜ 1938
Kezdete 9 órakor

Magyarbarát angol képviselők nagy csoportja 
érkezik Szegedre, o szabadtéri játékok megte
kintésére. Dr. Pál/y József. Szeged polgármes
tere meleghangú levélben hívta meg nz angol 
képviselőház valamennyi fagjól, akik közül 
előreláthatólag Sir Bobért liourer, W. Mabane. 
F. I.leivellyn Jones, Sir Thomas Moore, Rhys 
Dnvidcs .1. ű. Robinson, ezenkívül W’ard Price, 
n Daily Mail külpolitikai szerkesztője is kilá
tásba helyezte, hogy eljön Szegedre. Az előadá
sok külföldi sztárja Crna Cigna, n milánói 
Srala világhírű énekesnője ezidó szerint még 
New Y-'ikl nn szerepel. 19 én iil hajóm, hogy 
julius 27-éic megérkezzék Szegedre.
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A svédek főszereplésével avatták 
a megyeri uszodát

Fáit főispán ioöretöt 
leszavazta Debrecen

Ti UTE páJyaavató nagy nemzetközi unó*  
versenyének második napján nagyszámú 
közönség jelent meg n túvolfakvö uszodá
ban. Az előkelőségek között Mikecr Ödön dr. 
igazságügyminiszter, Betsengeg Zénó, a 
Közmunkatanács elnöke és Pohl Sándor dr. 
Újpest polgármestere jelent meg. Az üd
vözlő beszédek elhangzása után zuhogó eső
ben végre megkezdődött nz uszóverseny. 
Eredmények- 2fAO ni. melltitzás: 1. Botlmann 
(Svédországi 2:51.6 mp. 2. Fóbián 2:53.6 
mp. 3. Doazpoiy 2 56.8 mp. Engcl eltakti- 
kázta a versenyt, végig vezetet, de nz. utolsó 
hosszban már nemi bírta a tüdeje. 4x50 m.

gyortutzősfaféta: 1. UTE 1:64.6 mp. 2. MAC 
15:6 mp. 400 m et gyortutzás: 1. Borg 
(Svédország) 5:00.6 mp. 2. Grósz 5:00.8 mp. 
3. Kuhinka. Bemek verseny, fej fej mellett 
küzd a két uszóniagyság, de Borg jobb be- 
nyulással győz. Magyarország 1938. évi 400 
m-es hölgy gyorsutzóbajnoka: Ács Ilona 
BSE 6:02.2 mp. 2. Sándor 6:33.8 mp. 100 
m-es hátuszái: 1. Lengyel 1:14.6 mp. 2. Ga
lambos 1:15.8 mp. 4x50 m-es vegyes tta/étá- 
hun három csapat indul: az FTC, MAC és az 
UTE. Mindhárom csapatot n pályabíró sza
bálytalan úszás miatt diszkvalifikálta.

A Bocskai korántsem volt szerencsés egye
sület a magyar labdarúgásban. Kitűnő szerve
zete, tehetséges futballistái egymagukban nem 
voltak elegendőek ahhoz, hogy ellensúlyozzák 
ax anyagi eszközök hiányát. Már-már a felosz
lás gondolatával foglalkoztak, amikor Fáy 
István akkori főispán — belátva a sport fon
tosságát — ígéretet tett az egyesületnek arra, 
hogy

évi ecerötsiás pengő különsegéllyel bizto
sítja a klub legszűkebb költségvetését.

Fáy István azonban mielőtt még ígéretét valóra 
válthatta volna, Debrecenből l’cst megye fő
ispán! székébe távozott. A város elé csak most

kerüli „ . Wliptnl %
vaslat. A jogügyi l""!1’4* •’ *"  .1ÍJ.87 
meglepő eredményre jutott. Az 1500 pengői

- iíSU®
A Bocskai vezetőségében most ismét JJJJJ 
keseredés lett úrrá, minthogy joggal köveiket 
lelnek a rideg állásfoglalásból arra, hogy Deb. 
récén városának vezetősége nem érti meg < 
sport fontosságát.

Kilencedszer bajnok az UTE vizipóló csapata
UTE—„MAC 2:0 (1:0)

Szakadó esőben játszották le a vizipőló- 
bajnokságra döntő fcr.iosságu derbit. Az 
UTE végig támadjn az első félidői, de

Mezey dr. válogatott formában

hihetetlen szerencsével és ügyességgel fogja 
el a legveszélyesebb lövéseket la. Pompás 
UTE támadásból Németh mellé csavar. A 4. 
percben Halasi—Bözsi—Németh összjáték- 
ból Halasihoz kerül a labda, akinek hatal
mas bombájával szemben még a kitűnő Mc- 
zcy is tehetetlen. 1 sO. A MAC támadásai 
erőtlenek és a MAC csatársorban egyedül 
Tariei jelent veszélyt ar. UTE-re. ’A bíró 
’Kitlégit ét Sárkányt eluszásért egyszerre ál- 
UtlaH. - ■ ■ -»•(*»»

A félidő végéig tovább tartanak az ellen
állhatatlan újpesti támadások, de Mczey 
dr. önmagát múlja felül és zsonglörszerü 
védéseket mutat be. A félidő végéig az UTE 
újabb gólt elérni nem képes. Szünet után 
még fokozódik az UTE fölénye. A MAC 
ritkán kerül támadásba és csak Tarics né
hány hosszú lövésével ijesztget. A sok új
pesti támadás végre is gólt hoz. Németh 
Jamcs ravasz lövése Mezeyt megtéveszti és 
a labda a hálóba esik. 2:0. A közönség 
hosszan és melegen ünnepli az. UTE vizi- 
pólócsapatát, jól megérdemelt fölényes győ
zelmét. Ezzel a győzelmével kilencedszer 
szerezte meg a kitűnő újpesti csapat a ma
gyar vlzipólóbajnok büszke címét.

Vlzipólóbnjnokaág. SZUE—BSE 4.4 (1:1). A 
mérkőzést Szegeden játszották.

A kézilabda világbajnokságon
harmadik lett a magyar csapat

MAGYARORSZÁG—SVÉDORSZÁG 10:2
Berlin, julius 10.

A kézilabda világbajnokság harmadik he
lyéért folyó klladelemben a svéd csapat ke
ményen küzdőit, de Igy sem tudta megnkadá- 
lyoani, hogy a sérülésektől megtizedelt magyar 
csapat fölényesen le ne győzze. A magyar 
káaüabdaaport fejlettségére Igen jó fényt vet 
■ gyönyört! győzelem, melyet 30.000 néző előtt 
játaaottak le. így a magyar csapat fölényesen 
arereate meg a harmadik helyet. A sorsolás

szeszélye, hogy a csapat nem közdhetett a má
sodik helyért, melyet tökéletesen megérdemelt 
volna.

A kézilabda világbajnoki verseny vigaszdij 
mérkőzései:

Csehország-Lengyelország 12:10 (5:7), Dá
nia—Németalföld 9:3 (3:3), Románia—Luxén- 
burg 12:6 (5:3).

A világbajnokság helyezettjeinek sorrendje:
5. Csehország, 6. Lengyelország, 7. Dánia, 8. 
Németalföld, 9. Románia, 10. Luxenburg.

Alcazar nyerte a Sir
A peches Cabala ismét kikapott. Ezúttal a 

cseh derbynyerö Alcazar verte meg, mely ezzel 
a formájával olyan lónak bizonyult, mint a leg
jobb Bernadolte. Cahalának ugyan mentsége 
az, hogy a lehetetlenül lassú tempóban lovasa 
túlságosan kimaradt vele a versenyből és a 
célegyenes elején a hosszak özöne választotta 
el a vezetőktől. Az egyenesben aztán sokat be
hozott, de a végküzdelemre nem maradt ereje 
Mindez természetesen semmit nem von le Álca 
tar teljesítményének értékéből, mert Alcazar 
végeredményben könnyen nyert és ax sem biz
tos, hogy a szerencsésebben lovagolt Cabala 
megtudta volna verni.

A nap versenyei egyébként végig reális ered
ményekkel végződtek, amit legjobban az jelle
mez, hogy a nap legnagyobb kvótáját fizető 
Gellért is csak 69-ct fizetett 16-os mezőnyben.

Részletes eredmények:
I. Nyeretlen kétévesek versenye. 1. Dlnkn 

(1%) Teltschik, 2. Ezresbankó (4) Klimscha, 3. 
Sacrilégc (1%) Balog. F. m.: Glow-worm (4) 
Gutái, Tigár (33) Rojik, Amazon (14) Fodor. 
i% hossz, % hossz. 10:19, 14, 21. Befutó: 10:97.

fogad Bauer Aladár
bookmaker Irodáiban, Budapest, Kossuth Lalos-u. 14- IC 
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A velencei vívó-csalódás
uj tervet szült

II. Mátyásföldi díj. 1. Csaba (l'A) Gutái, 2. 
Rejtvény (6) Nagy G., 3. Szepes (10) Schejbal. 
F. m.: Albusz (50) Malalinszky, Cavaliero (6) 
Teltschik, Pénz (8) Balog, Szckftí (10) Horváth 
B., Vaklárma (25) Alt, Ábránd (3) Keszthelyi, 
Medina (6) Esch, Nóra (12) Esch T.» Juno (5)

Colvllle Barclay-tHjaí
Csapiár. H hossz, K hóm. 10:25, 16, 42, 2F« 
Befutók: 10:138, 92.

III. Júliusi handieap. 1. Nowhera 5) Gutái, 
2 Móniin Rouge (5) Balog, 3. Fiola (4) Csutak 
F. m.: Búvár (12) Nagy G., Maréchal Soult (6)j 
Schejbal, banking (4) Keszthelyi, Film (10), 
Rózsa, Safety (5) Alt, Nepita (6) Fetting, Blondtí 
Kathrein (12) Kolonics, Kópia (12) Kajári. s/*|  
hossz, »/. hossz. 10:52, 21, 23, 18. Befutók: 10| 
196, 115.

IV. Sir ColvIUe Barclay-dlj. 1. AJeaw (12)1 
Esch Gy., 2. Cabala (7:10) Gutal, 3. Föhn (41 
Rózsa. F. m.: Top Hat (16) Csuta, Vfnkó IE 
(10) Klimscha. Karvaly (6) Keszthelyi, Dankfl 
Pista (20) Szentgyörgyi, Csáklyás (fi) Nagy GJj 
Ragazzo (16) Schejbal. •/< hossx, 2 kosai. 10( 
143, 26, 13, 19. Befutó: 10:173, 664.

V. Nyeretlen kétévesek handieapjo. 1. HappM 
Boy (31 Fetting A., 2. Részes (3) Alt. 3. Cáerí 
möke (12) Krédler. F. m.: Sunion (M/l)
váth R„ Arcadius (6) Dara, Bajusz (12) KlimX 
scha 11., Pontos (12) Kajári, Kígyó (4) Ko1q( 
nics. Nvakhossz, 1J4 hossz. 10:36, 16, 17, 32/ 
Befutó: 10:146. j

VI. Eladók handicapja. 1. holtversenyben f 
Argument (6) Kolonics és Dénea (3) Dósai, 3»‘ 
Progrcssiva 11%) Teltschik. F. m.: Bokréta (12)[ 
Esch T„ Liliom (6) Gutái, Széltoló (4) Klinif 
scha, Vicloria (6) Keszthelyi, Kegyetlen (12)] 
Csuta Holtverseny */«  h. 10:34, 17, 20, 15, 10/ 
Befutó: 10:93, 114.

VII. Handieap: 1. Gellért (6) Klimecha, 2/ 
Drusza (12) Nagy G., 3. Virulj (12) Rózsa. F/ 
m.: Ugolin (6) Csapiár, Lingoln (5) Gutal, Bon*  
nie (16) Esch, Ave Caesar (20) Kovács L. II./ 
Aprilia (6) Keszthelyi, Tisane (10) Csuta, Ereszti 
cl (6) Alt, Lator (8) Fetting A., Hindu (14) C«ö-< 
móri, Agrippina (8) Klimscha II., Perelő (2)1 
Bihari, Sárkány (14) Rojik, Ariane (6) PfendlerA 
% hossz, h. 10:69, 27, 38, 95. Befutó: ldf 
391 és 842.

Ab egész ország sportja nem titkolt büszke
séggel számolt be vivőink sikeréről a Térsz- 
tyánszky-emlékversenyben, de — ha para
doxonként Is hangzik —

a szakkörök rendkívüli csalódással kom
mentálták aa önmngáhsn értékes, de a 
azámsserüségébrn korántsem megnyug

tató győzelmet.
'A hozzáértők ezt n sikert csak féltikernek haj
landók elkönyvelni s éppen ezért a közeljövő
ben érdekes javaslatot nyújtanak be n szövet
ségben. Eszerint meg kell szervezni a vivők 
utánpótlását n férfikategórlákbnn is ugy, mint

a hölgyeknél. Pontosabban: szerepet kell biz
tosítani azoknak

a középiskolásoknak,
akik eddig egyesületben még nem versenyez
tek. de ugyanakkor a különféle vívótermekben 
tanuló ifjúságot is számba kell venni, figye
lemmel kísérni és a tehetségeket még időben 
megfelelő kezekre hízni. Ez a terv, nem két
séges, csaknem egyhangúlag megy át a szövet
ség tanácsában már csak azért is, mert n 
rendszer már kiállta a tüzpróbát és n hölgy
vívás terén nagyszámú tehetséges utánpótlás
ról gondoskodott.

LÁNC
keresztrejtvény verseny 5. és utolsó rejtvénye.

Mai számunkban befejeztük nz ölhetes versenyt. A pályázók a 15 szót és az 5 szelvényt 
legkésőbb 1938 julius 19-ig adhatják postára. Clin: Hétfői Napló, Budapest Erzsébet körút 
28. Dijaink: 1. díj: Száz pengő. 2—11. dij: 10—19 pengő. Ezeken kívül számtalan könyv
én egyéb díj. Kiilöndij azoknak, akik a 15 szóból verset vagy mondást állítanak össze.

Uj atlétikai pályát épít a KAOE
Ar utóbbi időben mintha megállt volna az. 

atlétika fejlődési vonala. Szakértők nzznl ma
gyarázzák, hogy kévét a tréninylelietösfg, még 
pontosabban:

kevés a tréningre és versenyre alkalmas 
atlétikai pálya.

Ahol trenírozni lehet, oll rendszerint futbal
lozunk is s igy nemcsak a futó és ugró atléták 
munkáját zavarják, hanem a dobókét egyéné 
•cn lehetetlenné teszik. Az egész országban jó
formán csak kél kimondott atlétikai pálya ta
lálható, nz egyik a BBTE, a másik a MAC tu 
lajdonábnn. Megbízható forrásból származó 
értesülésünk szerint — a közeljövőben egy 
harmadik pályával gazdagodik a legklassziku 
snbb sportág.

A KAOE Soroksárl-ull sporttelepét teljesen 
átépítik

és valósággal az atlétika paradicsomává fej 
leszlik. Ebben az ügyben felkerestük a KAOE 
népszerű elnökét és az újonnan éledő atlétikai 
szakosztály vezetőjét, László Lajost.

— Meglep — mondotta kérdi síinkre —, lmgv 
nz urak már értesültek n tervünkről. A hely 
rét egyelőre nz. hogy teljesen készen állnak a 
terveink és ha már rendelkezésünkre állnak 
nz anyagi eszközök, meg is kezdhetjük a mun-( 
kát Reméljük, hogy áthidalhatóak lesznek 
ezek a.z akadályok és

jövő nyárra egy egészen modern pályái 
állíthatunk az atlétika szolgálatába. Mintegy 
tizenöt centiméterrel kell feltöltenünk a pálya 
talajút, mert csak Igy lehet jó snlakoznsrol 
gondoskodni. A pálya belsejét füvesítjük, kü

lön dobó pályát létesítünk. Számításaink sze
rint a szomszédos vágóiadról nagyon sok ki
tűnő dobó atlétát tudunk majd toborozni. A 
pálva közepén egyébként tenniszpálya lenne, 
ez is füves s igy nz első Magyarországon n 
külföldi példák illán. Mindezt kiegészíti még 
egy kosárlabdapálya is. Későbbi program a 
modem tribün s a megfelelő öltöző építése. 
Szakosztályunk komoly Ígéretekkel kecsegtet, 
mert máris .10—40 tehetséges emberünk van. 
Reméljük, hogy rövidesen visszakerülünk arra 
a színvonalra. ahonnan oly könnyű volt le
csúszni ... Ha ez megtörténik, akkor ismét 
számos kiválóságot ad a KAOE a magyar 
atlétikának.

aw i ■■t:

Paulovics és Török 
a szolnoki MÁV-ban

A Szolnoki MÁV, mint nz NR legfrissebb 
egyesülete, okult vidéki elődeinek példájából 
és az ősszel kezdődő nagy harcokat már meg
erősített formációkkal akarja felvenni. Egye
lőre kapust és hátvédeket keresnek. Az eltér 
jedt hírek szerint Pauloviccsal, a rákosligetiek 
kiváló hátvédjével, valamint a hódmezővásár
helyi Tőrökkel tárgyalnak. A két kiváló játé
kos megszerzése azonban korántsem könnyű 
feladat, mert több N'B egyesület is jogot for
mál n megszerzésükre. Viszont a szolnokiak 
szempontjából létkérdés n komoly csapalcrő- 
silés. mert bebizonyosodott, hogy enélkül min
den vidéki egyesület csak egy évig szerepelhet 
a ..nagyok" közölt.

VÍZSZINTES:
1. Veszteség van ilyen, bar 

sokan tagadják létezését. 2. 
Kisfaludy Károly tragédiája 
Mohamed császárról és ne
jéről. 14. Injekció van benne. 
15. Könnyeit polyoglalla. 10. 
O. O. T. 17. Háromszázhat- 
vnnöt napig. 18. Z. N. M. 19. 
Élőlény. 20. Fekvőhely. 21. 
Idei esztendő. 22. A virágok 
birodalma. 24. Oklevél rövi
dítése. 25. Szakadt rongyda
rab. 26. Betársulna része. 27. 
Egy Balti-állam népe. 28. 
Árpa a nyersanyaga. 29. P’a 
van ilyen 30. Belga város. 
32. A folyón átkelőhelynek 
számit. 33. Sürgöny ö betűje. 
34. Főzelék. 35. Elek. 37. 
Vissza: ezen nz oldalon. 40. 
Angol keresztnév. 41. A fel
sőfok előragja — keverve. 
42. Sírfeliratok egy szava. 43. 
Iskolában látja el a leendő
ket. 44. Lépcsők szélén van
nak. 45. Hajdanában „sport" 
volt »

FÜGGŐLEGES:
1. Fegyverek. 2. O’Ncil 

„Amerikai Elektra" c. hatal
mas drámájának férfialakja. 3. Előállította. 4. 
Araszt. 5. A földszintre. 6. Itt ecv állat kap 
férőhelyet. 7. Vissza: növény. 8. T. I. E. 9. Be
csap, 10. Éppen hogy. 11. A frankok uralko
dója volt 13. Könyvet forgat. 14. Befed. 16. 
A. E. C. 17. Müveltelöképzö. 21. Mezőn az ara 
tás után rakjak össze. 22. Kétszer is fel. •23. 
Svájci szabadsághős. Schiller drámát irt róla, i 
Rossini operát. 25. Falai Rendőr Klub rövidí
tése volna. 20. Scála — közepe. 23. balul cgv 
ii sze. 29. G. (). I. 31. Némely hús ilyen. 32. Ili 
kinn. 34. Birodalom. 35. A görög alx: első be
tűje. 30. Tibct szarvasmarhához hasonló házi- 
■illala. 37. Micsodák? 38. Helység Pest közelé

ben. 39. Nagy edény. 41. Tanlal vegyjele. 42. 
Pára.
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