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Kártyarazzia a balatoni kaszinókban
A Ferencváros^ súlyos veresége Bolognában^

Báthory Híittner János 
Kormánylűlanácsos súlyos 

autószerencsétlensége
Rendkivül súlyos au 

történt szombaton késő dél 
balatoni országúton.

A katasztrófa, amelynek áldozata dr.
Báthory-Hüttner János kormányfötanácsos,
a Stádium-nyomda vezérigazgatója, a Füg

a forgalmas

getlenség cimü napilap felelős kiadója, igen 
könnyen végzetessé válhatott volna.

Ezúttal nem összeütközés történt, 
nem a balatoni orszáut weekend-előtti 
szokatlanul erős forgalma okozta a sze
rencsétlenség, hanem — az eddigi 
megállapítások szerint — a tikkasztó 

kánikula.
Balatonföldváron nyaral családjával egy 

bérelt villában dr. Báthory-Hüttner vezér
igazgató. Vasárnapra a vezérigazgatót fon
tos ügyei a fővárosba szólították és ezért dr. 
Báthory-Hiittner, akinek saját kocsija van, 
amelyet állandóan személyesen vezet, mert 

kiváló úrvezető,
szombaton délután öt óra után elbúcsúzott 
családjától és autóba ült, hogy Pestre ro
bogjon. Egyedül ült a gépkocsiba, amelyet 
szokás szerint személyesen vezetett.

Alig hagyta el a vezérigazgató autója né
hány kilométerrel Balatonföldvárt, a kö
zeli Szántód nyaralóhely határában, n je
lek szerint,

dr. Báthory-Hiittner János, aki egész 
nap nagyon szenvedeti a tikkasztó ká
nikulától, rosszul lett, elszédült és bár 
mindig nehéz helyzetben is biztoskezü 
autóvezetőnek bizonyult, úgy látszik 
megrántotta a korinánykerckct, a nagy 
sebességgel robogó autó hirtelen oldalra 
fordult és belcrohant az utszéli árokba.
A gépkocsi felfordult, súlyosan megron

gálódott, első része összetört, dr. Báthory- 
Hiittner János pedig nagy Ívben kizuhant a 
volán mellől és

eszméletlenül terült el az ut porában.
A súlyos szerencsétlenség este hat óra 

után néhány perccel történt. Ilyenkor a leg
forgalmasabb a balatoni országút, mert 
szombat délutánonként a fővárosból az 
autósok százai robognak le u Balaton mel
lé, hogy a magyar tenger mellett töltsék a 
hét végét. Ennek köszönhető, hogy

az eszméletlen vezérigazgató csak né
hány percig feküdt elhagyottan az or
szágút szélén, negyedóra sem telt el a 
szerencsétlenség után, máris autósok 

jöttek,
akik látva, hogy súlyos baleset történt, 
azonnal megálltak, hogy segítségére legye
nek a szerencsétlenség áldozatának.

Külön szerencse, hogy rövid percek 
múlva

két olyan gépkocsi is érkezett Szántód 
határába a szerencsétlenség színhelyé

re, amelyekben ültek,

tőszeréncsétíenSgj Az egyik autóban dr. Bakay Lajos, a kl-
váló sebészprofesszor ült, aki kocsijával Ba
latonlelle felé ment, hogy ottlévő villájában 
töltse a vasárnapot. A nagynevű egyetemi 
tanár, amikor látta, hogy szerencsétlenség 
történt, természetesen azonnal leállította 
autóját, hogy első segélyben részesítse az 
áldozatot.

Rövid percek múlva egy másik orvosokat 
vivő autó ért ide; ebben dr. Rausch Zoltán 
egyetemi magántanár és dr. Lukács főorvos 
ültek, ök is azonnal kiugrottak a kocsijuk
ból és

dr. Rausch Zoltán megdöbbenten is
merte föl az autóbaleset eszméletlenül 
fekvő áldozatában sógorát, dr. Báthory- 

Hüttner János vezérigazgatót.
Az orvosok még a helyszínen megállapí

tották, hogy dr. Báthory-Hiittner János a 
szerencsétlenség következtében 

agyrázkódást szenvedett.
Tekintve azonban, hogy a jelek arra mu
tattak, hogy súlyosabb belső sérülés nem ; Ez a körülmény természetesen alátámasztja 
történt és olyan külső sérülések sem tör- azt a feltevést, hogy a vezérigazgató a vo- 
téntek, amelyek műtéti beavatkozást igé- [ Ián mellett rosszul lett még mielőtt a ka- 
nyelnének, az orvosok dr. Báthory-Hüttner tasztrófa bekövetkezett volna és éppen az 
Jánost ;ő rosszulléte okozta a balesetet.

Vasárnap Madoesán huszonegy embert 
vettek őrizetbe: állítólag a csendőr

gyilkossal eimboráltak
Elfogták Márkus-Szabó barátját, akitől az anyja fegyvert vásárolt

Madocsa, julius 22.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen

tése.) Tegnap este eltemették a madocsai 
csendőrgyilkost. Röviddel a temetés elölt, mint 
ismeretes, nagy szenzációt keltett a boncolás 
eredménye, amely szerint Márkus-Szabó Jánost 
nem a csendőrfegyver golyója lőtte agyon, ha
nem saját pisztolyával vetett véget életének.

A csendőrség most a temetés után fogott 
hozzá, hogy

■ legnagyobb szigorral és fokozott erély- 
lyel rendet teremtsen a felbolygatott 
községben és mindenki elnyerje bllnteté- 
lét, aki Márkus-Szabó Jánost rejtegette, 

szökését elősegítette és élelemmel, valamint 
fegyverrel látta el.

A községet állandóan csendőrjárőrök járják

minden házban házkutatásokat tartanak, 
végigkutatják még a padlásokat, pajtákat és 
gazdasági épületeket is, mert a csendőrség ér
tesülése szerint több házban rejtegettek fegy
vert és löszért, hogyha esetleg oda vetődne be

autón visszavitték Balatonföldvárra.
Földváron a vezérigazgatót abban a vil

lában fektették le, ahol családjával nyaral 
és azonnal elhívták dr. Molnár Elek fő
orvost, Balatonföldvár fürdőorvosát, hogy 
vegye kezelés alá a sebesültet. Báthory- 
Hiittner ekkor még nem nyerte vissza esz
méletét.

A súlyosan sérült kormányfőtanácsos ve
zérigazgató

az éjszakát « .körülményekhez képest 
elég nyugodtan töltötte

és a részletesebb orvosi vizsgálat megállapí
tása szerint sem történt agyrázkódáson kí
vül komolyabb baja.

Vasárnap visszanyerte eszméletét dr. 
Báthory-Hiittner János, azonban csodá
latosképpen

egyáltalában nein tudott visszaemlé
kezni arra, hogy mi történt vele, ho
gyan fordult az autó az árokba és ho

gyan történt a szerencsétlenség.

•as,

Márkus-Szabó János, meg tudja magát védeni 
a csendőrök ostroma ellen.

Mindenkit, aki ellen a legcsekélyebb 
gyanuok merül fel, őrizetbe vesznek 

és az őrizetbevellekcl beszállitják Bölcskérc, 
az ottani cscndőrlaktanyába.

Madocsa és Bölcske között az országúton 
egymásután robogtak el a szekerek az 

őrlzelbcvettekkeL
A razziák mindenütt jelentékeny eredmények
kel jártak és már vasárnap estig 21 embert vet
tek őrizetbe. A bölcskei cscndőrlaktanya ud
varán egymástól 5—5 lépésnyi távolságban áll
nak a foglyok. Csendőrök vigyáznak arra, hogy 
ezek ne válthassanak szól egymással és még 
jeleket se adhnssanak le. Itt vannak Márkus- 
Szabó János szülei, rokonai és barátai. Dél
után öt órakor hozták át Madocsáról Bölcskérc 
Márkus-Szabó egyik nőrokonát,

Szabó Terézt, akiről megállapították, hogy 
amíg n cscndőrgyilkos szülei őrizetben 
voltuk, élelmiszert vili fel a padlásra az 

oltrejtfizküdö Márkus-SmbÓMiá.

A népszerű vezérigazgató állapota 
egyébként vasárnapra lényegesen javult, 
ti gy hogy

minden remény megvan arra, hogy 
nem áll be semmi különösebb kom

plikáció
és dr. Báthory-Hiittner rövid idő alatt fel
épül.

A Stádium-nyomda vezérigazgatója autó
szerencsétlenségének Ilire mindenütt a leg
nagyobb megdöbbenést keltette, ahol csak 
ismerik dr. Báthory-Hiittner Jánost.

A vezérigazgató munkatársai és ismerősei 
körében rendkivül népszerű, köztisztelet

ben álló és nagy megbecsülésnek örvendő 
ember. Különösen azért kellettek min
denütt nagy meglepetést az autóbaleset kö
rülményei, mert mindenki tudja dr. 
Báthory-IIiittnerröl, hogy egyike a leg
kiválóbb autó-urvezetőknek és

mindig a legbiztosabb kézzel tartja a 
volánt

és soha semmiféle baleset nem érte.
Remélik, hogy az erős szervezetű vezér

igazgató hamarosan kiheveri a szerencsét
lenség következményeit.

ö sütötte azt a lekváros palacsintát is, amely
nek maradványait a helyszíni szemlén meg
találták. Behozták Bölcskére Ruszmusz Ist
vánt, a község hegyőrét is, akiről bebizonyo
sodott, hogy néhány nappal ezelőtt találkozott 
Márkus-Szabóval és beszélt is vele.

A bölcskei foglyok közt van
Benács István madocsai lakos Is, akiről 
mcgállnpttotfák, hogy az orosz katonai 
fegyvert megszerezte Márkus-Szabó szá

mára.
Ezet a fegyvert, amíg a cscndörgyilkos le
tartóztatásban volt, Márkus-Szabó Péter, Já
nos fivére őrizte és amikor a csendőrgyilkos 
megszökött, átadta neki.

Hat órakor hozták át Szekszárdról az őri- 
zelbevelt Csányi-Tóth Ferenc szekszárdi la
kost, akitől

■ paksi vásáron Márkus-Szabó édesanyja 
30 pengőért a pisztolyt vásárolta.

Csányi-Tóth konokul tagadta ezt, ezért vasár
nap este a bölcskei laktanya udvarán
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szembesítették a e«endőrgyllkos édeszny- 
Jávái.

Az örogsiszony izgatottan kiállóit a rá;
— Ne tagadd hitvány ember, 90 pengőt kap

tál a fegyverért!
CsángiT óth azonban továbbra 1« tagad és 

kiáltozva tiltakozik őrizel bevétele ellen. Még 
késő este is újabb szekerek újabb foglyokat 
hozlak Madocsórót

A Hétfői Napló munkatársa beszélt a nyo
mozás egyik vezetőjével, aki a következőket 
mondta;

— Madocaának csaknem) az egész lakossága 
tudta, hogy hol rejtőzködik Márkua Szabó. 
Sokan azért nein jelentették fel, mert féltek a 
csendőrgyílkoa hosszújától,

sokán pedig a falu Jóhlrél féltették, 
mert stégy élték volna, ha a községből akasz
tófavirág kerül ki. kenkisem vette a lelkére, 
hogy ő okozta a falu nagy szégyenéi.

Tolna megyében régóta közismert dolog, 
hogy Madocsa községből nagyon sok tolvaj, 
orvvadász és más bflnörő került ki. Most eze
ket n gyanús elemeket mind figyelemmel ki
sári a csfndőrzég,

egyeseket őrizetbe vettek* 
másokat arra utasítottak, hogy naponta

kezzenek a csrndőrörsön és ezek egyáltalában 
nem hagyhatják el a falut.

Az egész község felbolygatott hangyaboly 
képét mutatja. Mindenütt hallatlanul nngy az 
Izgalom, a lakosok koz&l

senki sem tudja, hogy melyik pillanatban 
jelennek a»eg házában csendőrök.

hogy felkutassák az egész házat és annak la
kóit őri tőibe véve, beszúHitsák a bölcskel csend
őrül k lányába.

A csendőrök Mleg fegyvereket keresnek a 
madoeanl házak padlásán.

Több bejelentés támasztja alá azt a feltevést, 
hogy több madocsaj Itataleiuber őrzött fegyve
reket házában, hogy azokat szükség esetén át
adják Márkur-Szabó Jánosnak. Eddig azon
ban még egyetlen házban sem találtak fegy
vert vagy lőszert.

Vasárnap késő este Pákára utazott fíamasi 
Farkas alezredes, a budapesti I. csendőr- 
nyomozó alosztály parancsnoka, hogy Polgár 
István főszolgabíróval tsnátcbkorzék, hogy mi
lyen intézkedéseket kell élefheléptetníők, hogy 

Madocsán teljesen helyreállítsák a rendet 
valuxacnayj

(
és elfoghassák a csendőrgyükos 
rejtegetőjét.

nen, kellett a hely a nagyhatalmú Armee-Ober- 
kommandónak, amely csendben és titokban 
akart itt tanácskozni. Brről beszél a idők 
tanúja, Irma vqo Auffchnailtr asszony, királyi 
tanácsosáé, a Manatórlum igazgatójának édes
anyja, Zita királyné bizalmai híve. A finom, 
öszhaju uríaassony menyével, Sulkotpskg 
Vanda hercegnővel együtt kainutat

a történelmi múlt beszédes emlékei kötött.
— íme. — mutat a Bertiouen-házra — itt 

született 1916 máremsáben Zita királyné fia. 
Károly bajos főherceg, abban a szobában, ahol 
Heethoven komponálta a IX. szimfóniát. Pár 
hónappal később ebben a házban drámai ese
mény játszódott Jc. Von iramon, a német had
sereg képviselője

sápadtan és indulatosan leplezte 1 e a 
Slxtus-féle kUlönbéke-klsérletet.

Ebben a házban üdült Níkiforov bulgór ezre
des, itt érte az emlékezetes őszön a távirat, 
hogy a bolgár kormány hadügyminiszterré ne
vezte ki és

aa uj miniszter Itt Jeleafatte be Bulgária 
csatlakozását a központi hatalmak hadjá

ratához.

Bekopogunk sz egyik szobába. Fehér, egy
szerű orvosszoba. Itt lakott Jenő főherceg, itt 
áttitoUák özszc « szerbiai hadjárat tervét,

A hatalmas ősparkot sebesen zugó patak 
szeli át A forrásvíz egyrészét szívócsöveken ke
resztül nyomják a park végében álló kazán
házba. A világtörténelem legérdekesebb emU- 
keit emésztette meg ez a kazánház. 1916 őszén, 
az összeomlás idején, mikor az Armee-Ober- 
kommandó sürgősen esomagoM,

haditérképekkel* effenzlvák terveivel, kö
ssek jelentéseivel fűtötték be a kazánt

Nem nézték a feszmérőt. Mázsaszámra körűi
tek tűzre a háborús dokumentumok. A legtit
kosabb diszkrét írásokat megsemmisítették, ef- 
hamvadtak a titkok...

A kazánház mellett most ggrár.s áll. Akkor 
páncélos autók robogtak ki-be, főhercegekkel, 
tábornokokkal, törzstisztekkel. Most nemzet
közi rendszámú autók várják békésen a gaz
dáikat, akik nem hadvezérek ugyan, de a há
ború utáni béke csatamezeién sebesült szi
vükre, idegükre keresik itt a gyógyító Irt

Stáb Zoltán.
r

Hamis csekkel pénzt vett fel a posta* 
takarékpénztárnál, azután megszökött 

a Káldi-laboratórium pénzbeszedője
Rádión körözik a vakmerő szélhámost

Vasárnap reggel a főkapitányságon érdekes 
lopási és betörési ügyben indult nyomozás. 
Néhány nappal ezelőtt a vácjuicoi Kőiéi Pál és 
Társa vegyészeti táborátólJum igazgatója in
kasszálni küldte n cég fiatal pénzbeszedőjét, 
Kapós Zoltánt. A tisztviselőnek egy bódul vál
lalatnál 300 pengőt kellett felvonnia, de Kapós 
Zoltán a megbízás után nem jelontkezeit a 
pénzzel n laboratóriumban. A cég a lakására 
küldött utána, de a fiatalembert olt sem talál
ták meg. Kapós Zoltánra csak két nop múlva 
találtak rá ■ detektívek és

előállították ■ IV. kerületi kapitányságra-
Kapós Zoltán rövid faggatás utón beismerte, 

hogy a 900 pengőt felvette, de az összeget el
sikkasztotta. A laboratórium tulajdonosai bűn
vádi feljelentést akarlak tenni eUciw, de a 
megtévedt tisztviselő könyörögni kezdett:

— Ne tegyenek tönkre, mindent visszafize
tek. Háromndpi haladékot kérek.

A fiatal tisztviselőnek ez volt at első botlása, 
a laboratórium vezetői megsajnálták Kapóst és 
beleegyezlek -oüüva, Jmgy. a feljelentéstől eláll*, 
nak, ha nz Inkasszáns a szavának óll.

Kapós Zoltánt elbocsátották a rendőrségről,
a Vállalni igazgatója pedig, aki nzt gondolta, 
hogy ■ rendőrség előtt történt megállapodás 
után minden rendbejön, még aznap délután el
utazóit külföldre nyaralni. Elutazása elölt 
azonban a cég sürgősebb ügyelt elintézte és 
még arról sem feledkezett meg, hogy a válla
latnak n Postatakarékpénztárhoz szóló csekk
jei közül néliány daralml cégszerű aláírásával 
lásson cl, hn esetleg távollétcbcn pénzre voJna 
szükség, a vállalat azt

akadály nélkül felvehesse a postatakarék
pénztárnál.

Másnap reggel, amikor a václuteal laborató
rium alkalmazottal he akartak menni a válla
lat helyiségeibe,

megdtifabenéssel látták, hogy az éjszaka 
betörők Jártak az irodában.

Az ajtóról ■ lakatot letörték és bent az Igaz
gató irodájában minden fiókot, szekrényt fel-

A Műemlékek Országos Bizott
sága az idegenforgalomért 
Rendbehozzák a magyar műemlékeket

Idegenforgalmi szompontból nugyfontos
ságú akciót kezdett a Műemlékek Országos 
Bizottsága.

Az ország különböző részében lévő elfe
lejtett, eldugott kultúrtörténeti és műtörlé- 
neti szemponilxól

n“<y értéket képviselő évszázados éptl- 
letmaradványokat rendbehozza.

Így a főváros közelében lévő zsámbéki 
templom romját rendbehozzák és n most 
deszkapalánkkal elzárt

romokat a nyilvánosság számára hozzá
férhetővé teszik.

A tatárjárás előtt épült késői románstllfi

forgatlak az ismeretlen tettesek.
Hamarosan megállapítottak, hogy a szabad

ságon levő igazgató íróasztalának fiókjából 
nemcsak néhány százpengőnyi készpénz 
Unt el, hanem nyomaveszett az összeg- 
szeröea még ki nem töltött, de cégszerűen 
előre aláirt postatakarékpénztárt csekk

tömbnek Is.
Nyomozás indult meg, amely hamarosan Igen 

érdekes megállapításokra vezetett. Az utcában 
.tzemben levő ház házmestere határozottan 
emlékezett rá, hogy előző este

a laboratórium pénzbeszedője Járt az Iro
dában, látta, amint a lakattal babrál* de 

nem gondolhatott semmi rosszra, 
mert tudta, hogy Kapós a laboratórium alkal
mazottja.

Ugyancsak szén a déleiőltön megjeleni Ka
pós Zoltán a Postatakarékpénztár holdutcai 
pénztárcsarnokában és

2000 pengőről kiállított csekket akart be- 
, f, váltani.

A podfaMszíftsclőnő ncmJ frigíMVa el a csekket,’ 
de nem azért, mintha nem lett volna szabály
szerűen aláírva, hanem azért, mert a csekkről 
hiányzóit a cég bélyegzője.

A betörő tisztviselő az igazgató fiókjából 
^szerzett hivatalos írások alapján

az egyik bélyegzőgyárban gyorsan elkészít
tette a eég bélyegzőjét és a 2000 pengőt 
még mielőtt a laboratórtum letilthatta volna 

a csekket, felvette.
Vasárnap délelölt a Küldi Pál és Társa cég 

feljelentést tett a sikkasztó és betörő tisztviselő 
ellen. Kapós Zoltán, mint a feljelentésből ki
derül,

a csekkeken kívül magával vitte a cég 
nyugtakönyvét Is

és éppen ezért még nem is tudják mcgállapt- 
tani, hogy pillanatnyilag mennui a laboratórium 
kára, meri még nem derült ki, hogv a szélhá
mos sikkasztó hány nyugtát váltolt be.

A főkapitányság rádión keresteti a szélhá
most.

Dum-dum golyóval 
megöltek egy gazdát

Pörbeli ellenfelei között sejtik
Nagykanizsa, Július 22.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen
tése.) Tegnap hajnalban megdöbbentő gyilkos
ságot fedeztek fel a Nagykanizsa melletti Tó- 
dorhegy községben:

átlőtt fejjel* holtan laUUák Révész 
Gáspár Jómódú gazdát.

Palboncolták a holttestet és • boncolás meg- 
íillapitotta, híjgy

Révészt áum-áuin lövedékekkel ölték meg*
olyanokkal, amilyeneket az orrvadászok szók-

a tettest

Tő-

tak készíteni. Ez az első nyom a csendőrséf 
kezében. A kihallgatások során niegállapitot- 
lák, hogy a meggyilkoltnak peres ügyeiből ki
folyólag a község

több ellensége volt.
A lelenyel csendőrség és a szombathelyi csend
őrség nyomozó alosztálya, amely a nyomozást 
irányítja, most ebbén az Irányban folytatja a 
kuta Iá sokat.

Révész Gáspárt egyébként vasárnap délután 
eltemették.

Ötven újabb letartóztatás árán 
vasárnap kifutott az első hajó 

a sanfranciskoi kikötőből
San FraucWkó, julius tt-

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen
tése.) Közel három hónapos kényszerű szünet 
után, vasárnap első ízben nyitották meg telje
sen a sanfraciskól kikötőt. A forgalom most 
már a régi normális képet mulatja.

A tehernutósofőrlik ugyanis váratlanul szin
tén abbahagyták « Sztrájkot 

és így a szindika!it>ta*(lokkmunkások teljesen 
magukra maradlak. A dokkmunkások sem foly
tathatják sokáig a sztrájkot, mert szániolniok 
kell azzal, hogy a hajók kirakodásához a ki
kötő sokezer munkanélkülije bármikor jelent
kezik.

Drótsövény a kikötőben
A sztrájkhelyzet a Washington államban 

fekvő Szattle kikötőjében is lényegesen enyhült. 
Vasárnap a kikötőből

hosszú idő után első ízben kifutott már 
egy gőzös Is.

A sztrájkőrők megkísérelték ugyan, hogy 
megakadályozzák a munkájukat folytatni akaró 
sztrájktörőket abban, hogy munkahelyükre 
menjenek,

a nemzetőrök azonban szétkergették a tá
madó sztrájkoló munkásokat, ötvenet kö

zülük letartóztattak.
A kikötői negyedet drótsövénnyel kerítették 

körül és 1500 nemzetőr ügyel * rend fenntar
tására.

templom romja nz egyik legérdekesebb ide
genforgalmi attrakció lesz.

Most készítik különben
■ hélszázéves jákl templom környéké
nek rendezésére vonatkozó terveket Js 

és gondoskodni fognak arról, hogy a 
járás előtt épült páratlaji érdekcsségü 
lom belekerüljön a Magyarországról 
ismertetésekbe is.

Az esztergomi várfalak renoválását 
dig már meg Is kezdték.

A műemlékek renoválásával a Műemlékek 
Országos Bizottsága azt akarja elérni, hogy 
ne a mű, hanem a valódi műemlékeinket is 
mulassuk meg a hozzánk látogató külföl
dieknek.

tatár- 
temp- 
szóló

PC-

HadtkölcsöRl.■ , ; Tőzsdével eaeuiben. Telefon: 21 UH

Ahol a világháború született és meghalt 
egy őszi napon...

A nagyhatalmú K. u. K. Armea-Oberkommando titkairól 
mesél szanatóriumi magányában Zita királyné bizalmas híve

Sokezer pengős igazgyöngysor 
titkát kutatja a budapesti 
és debreceni rendőrség

Egy pengőért vette a drágaságot a zsib
vásáron egy munkás a kislányának — A 
lomtárból került elő a nagyértékü gyöngysor

Debrecen, Jullus 22.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Egy hagy értékű igazgyöngysor 
rejtélyes eredetét kutatja most a debreceni 
rendőrség.

Egyik ottani ékszerész
beszolgáltstott • rendőrséghez egy több
ezer pengő értékű igazgyöngysort, ame
lyet az ékszerésznek egy debreceni fla- 
talemher nevetséges, csekély össacgért 

kínált eladásra.
A debreceni rendőrség elsősorban kihall

gatta » gyöngysort árusító fiatalembert és 
családját, akik a rejtélyes gyöngysor állító
lagos eredetét a következőkben adták elő. 
Evekkel ezelőtt

a debreceni zslbárus piacon vásárolta a 
fiatalember édesapja ezt a gyöngysort 

egy pengőért a kisleánya részére.
A kisleánynak azonban nem tetszett a 
gyöngysor és igv azt a lomtárba dobták. A 
fiatalember a napokban egy ujságközle-

ményt olvasott arról hogy hogyan lehet fel
ismerni s megkülönböztetni az igazgyöngyöt 
a hamistól, mirehamistól, mire

as újságcikk Útmutatása nyomán kisír, 
lefejelt is « maga Is megSIlapllolta. 

•>°lSy « gyöngy valódi.
Mivel péncre volt szliksígilk, megpróbálta 
az ékszerésznél eladni, akinek azonban gya
nús volt a dolog és jelentést tett a gyöngy
sor visszatartása mellett a rendőrségnek, 
ahová azután a gyöngysort be is szolgál
tatta.

A debreceni rendőrség most
átiratot Intéz a budapesti főkapitány
sághoz, amelyben kéri a nyomozás 

megindítását
a gyöngysor ügyében, mig a fiatalembert 
őrizetbe vettek.

Baden, bel Wien, Juliul 22.
(AíJíÍ,,l/ii ,^Pló tudósító jótól.) Most, amikor 

■ .'dógéges huszadik évfordulóAn divat lett 
'dézni a múltat és a lűinipö vértől vám ki-
apadt íorrusamU « „bűvé a.. ..ui,' ismét kér-
dik a világa szabadítani u uell< m. krt, ama- 
Ixelici nzulifl pwa tudunk, majd többe vissza-

vnróisolnl nz Jg,„torkokba, — mo,t n«n ér- 
érktrlrn dmenot n^-nbe, ahol a Gul.ltbrunn 
érnyn, Ml nlatl a inlmlenhald /Irntrr-Obrrkont- 

nnnnkklrjín elbnlürortn n mcglorISnt.
Moh (<vv.| c,c|«>t,.., Most Ameriká.

ÍJ 6••'"•'un O Mrp.S.n MII ol 
Ailtoru. Uua éjj-sj

ö«». Taun V. I.Iprtlné »zQl. Singer Kamilla. 
ízi.t101""11 *knu- 

Tausz Hős Unit 
tpOletfukereskedA

.. . (PPI"”r *• T““ «l WUílO

J ‘", ,7 !'.. L Trmclto. . hó h.llín
MhJ,! ‘>r,k°r k« • l.r.

AH.I. T«„ „ |V(1T|
________ rokonsta. ,

■■■■■■■■■■híbhhibhiif
Minden külön értesítés beívelt.

Bokor Béla és Ar. Kant Károlyné stűl. Bokor 
Ilonka fájdalomtól megtört wivvtl tudatják, hogy végtelenségig Imádott és mindenki által Mareteti édesanyjuk

Bokor  jozsehiá 
szül. Zelmannvita Hermlne 

Lun.v21®?lvh"W.baB J‘CfWE” «Un.®°dk évében lelkét vluuadá a Te- remtonek.
Istenben megboldogultunkat f. hó 

23-án délután Jíő-kor kioérjük utolsó 
útjára a rákoskeresztúri temető halót- 
táj házából, 
l«JyVokonsí«fl'ÓrCl' lógora1, ídeornfll *s • Hltr- 

EmUMt SrSM,* WnH fostok.
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Hoyos Miksa őröl, a Mezőgazdasági 
Kamara elnöke provokáitaiia egy 
uezorclkk miatt dr. Baross Endrei, 
a szoiosgazgák alelnOkOt

TflDomoKoK a parhalsajetiaK
Vasárnapra olyan lo

vagias affér híre pat
tant ki, amely általános 
feltűnést kelleti politi
kai és gazdasági kö
rökben:

Hoyos Miksa gróf, a 
Mezőgazdasági Ka
mara elnöke provo

káltatta dr. Baross Endrét, a Szőlős
gazdák Egyesületének alelnökit.

Az ügy hátterében gazdasági természetű 
vita áll, amely hetekkel ezelőtt kezdődött 
és amely most

szembeállította egymással a magyar 
gazdasági életnek ezt a két ismert fak

torát.
A nemzetközi agrárkongresszus után nyi

latkozatháború indult a szőlősgazda-kérdés 
körül. Egyrészt a szőlősgazdák kifogásolni
valót láttak abban, hogy Hoyos Miksa gróf 
a Mezőgazdasági Kamara elnöke, egyben a 
Szeszértékesitő Részvénytársaság igazgató
sági tagja is. Másrészt Hoyos Miksa gróf is 
nyilatkozott és hangoztatta, hogy éppen

a Mezőgazdasági Kamara elnökségének I 
a jóváhagyásával fungál a Szcszlrtéke- '

sitőnél, hogy ebben a minőségében meg- 
védhesse a mezőgazdák érdekeit.

L'gy látszott, hogy a kölcsönös nyilatkozat
cserével megnyugtató módon intéződik el az 
ügy, néhány nappal ezelőtt azonban fordu
lat következett be. Baross Endre dr. vezér
cikket irt a Borászati Lapokban és ebben 
a vezércikkében részletesen boncolgatta a 
kérdést, fölvetette, képviselheti-e Hoyos 
Miksa gróf á magyar mezőgazdaság egyete
mét és általában

súlyos kritika tárgyává tette a gróf 
agrár-közéleti tevékenységét.

A cikk hangját és tartalmát Hoyos Miksa 
gróf magára nézve sértőnek találta és ezért 
pénteken báró Durneis Gyula és gróf Zichy 
János Géza utján provokáltatta dr. Baross 
Endrét, aki Rácz Jenő tábornokot és Mallay 
Emil századost nevezte meg mint megbízot
tait. A tárgyalások megkezdődtek, szomba
ton azonban

Durneis báró és Zichy gróf visszaléptek 
a megbízatásuktól, mire Hoyos Miksa 
gróf most már ugyancsak két katona
tisztet: Várad? Asbóth István táborno
kot és Prónay Sándor altábornagyot 

bizta meg képviseletével.
A lovagias ügyben folynak a tárgyalások.

Játék közben Flóbert-puskával 
véletlenül lelőtte az édesanyját 

egy budafoki kis diák

Werthelm • szekrényben voltak elzárva, 
amelynek ■ kulcsa nála volt, 

és igy senki azt ki nem nyithatta, mégis a lát
szat azt mutatta, hogy a betörőnek kulcsai le
hettek a lakáshoz. Végül amikor a nyaralásból 
visszatérlek,

teljesen kifosztva találták lakásukat.
Még a perzsaszőnyegek is eltűntek s a szekré
nyekből, fiókokból az összes 
gyak eltűntek. A vezérigazgató 
akik most már harmadizben 
bán, most is

teljesen értetlenül álltak az 
ben.

Azóta közel egy esztendő telt . ____
nem történt, de a régi betörések tettese eddig 
nem került kézre. Vasárnap a Józsej-tér 10. 
számú házból egy kisebb lopási ügyből kifo
lyólag előállították a főkapitányságra Rokszin 
Ferenc 22 éves szabósegédet. A fiatalember ta
gadásban volt, de a lakásön tartott házkutatás 
során megtalálták az ellopott holmikat.

A szabósegéd kis albérleti szobájában 
találtak egy tulipános ládát, 

amelyet még vidékről hozott magával. Átkutat
ták annak a tartalmát és a láda fenekén, újság
papírba csomagolva tizenhárom darab zálog
cédula került elő. A zálogcédulák perzsaszönye- 
gekről, ékszerekről és a legkülönbözőbb hol
mikról voltak kiállítva és mintegy 

huszonötezer pengő értéket jelentettek. 
Természetesen feltűnt a detektiveknek, hogyan 
juthatott a szabósegéd ezekhez a zálogcéduíák- 
hoz és vállalóra vették. Hosszabb ideig konokul 
tagadott, hazug meséket adott elő a zálogcédu
lák eredetéről, később azután

megtört Is elmondotta, hogy ő követte el 
Kardos Béla vezérigazgató Erzséhef-tlrl la

kásán a sorozatos betöréseket
és az onnan ellopott tárgyakat elzálogosította. 

A főkapitányságon nagy meglepetést keltett 
az Erzsébet-téri titokzatos betörések rejtélyének 
megoldása. Most már csak arra voltak kiván
csiak a detektívek,

hogyan tudott bejutni Rokszin a lezárt la
kásba és hogyan távozott onnan. i

Erős fedezettel kivitték a helyszínre és meg I 
kellett mutatnia, hogyan követte el a betörése-1 
két. Az Erzsébet-tér 3. számú ház és a József-1

értékesebb tör
és a detektívek, 
jártak a lakás

esettel szem-

NDENŰTT
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tér 10. számú ház, ahol a szabósegéd lakott, 
úgynevezett ikerházak. A fiatalember fölment a 
Jozsef-téri ház harmadik emeletére, egy üres 
lakásba, onnan

bravúros ügyességgel egy csatornacsőbe ka
paszkodva felmászott a negyedik emelet 
magasságába, onnan egy vasrácson keresz
tül életét kockáztatva átdobta magát ■ 
szomszédos ház negyedik emeleti lakásá

nak ablakpárkányára.
Kardosék fürdőszoba-ablaka nyílott oda, annak 
a felső ablakát többnyire nyitva szokták tar
tani, ezen a kis nyíláson keresztül járkált be 
a betörő a lakásba.

A szabósegéd a lopott holmikért kapott 
pénzt nőkre költötte, egyszerre három sze

retőt Is tartott,
Beismerő vallomása után letartóztatták és 

hétfőn kísérik át a Markó-utcai fogházba.

ar

A kisfiú a szerencsétlenség után elkese
redésében öngyilkos akart lenni

Súlyos szerencsétlenség történt vasárnap 
Budafokoh, a Kólozsvári-ut 9. számú ház
ban, Dier Gyula fővárosi tisztviselő 
sában. Dier Gyula 11 éves gimnazista 
3 szobában magához vette 
frerf-puskáját,

azt hitte, hogy a fegyver 
töltve és katonásdlt

Játék közben kiment a konyhába, ahol 
édesanyja ebédet főzött. A fiú tréfásan 
az édesanyjára szegezte a puskát és meg
rántotta a ravaszt. A Flóbert söréttel volt 
töltve és

lakú
fia 

édesapja Fló-

nincs meg
játszott.

a töltés Dler Gyulául hátába fúródott.
A szerencsétlen asszony 
eszméletlenül esett össze, 
mentőket hívták, akik első 
szcsitették Dicrnét és

a Rókus-kórházba
A kis gimnázista, mikor látta, hogy ját
szadozása milyen szerencsétlenséget idé
zett elő, kétségbeesetten, zokogva szaladt 
a szobába és

öngyilkos akart lenni,
de a szomszédok észrevették és megakadá
lyozták, hogy kárt tegyen magában.

vértől borítva, 
A házbeliek a 

segítségben ré-

vitték.

Hajmeresztő artista- . 
trükkel, háztetőkön átjárt 

fosztogatni egy betörő 
a Magyar-Belga vezér
igazgatójának lakásába

Vasárnap elfogták és letartóztatták a légtornász 
betérőt — Asszonyokra költötte a zsákmányt, 
egyszerre három barátnőt tartott

A főkapitányság betörési ügyekben dolgozó 
detektivesoportját közel egy esztendeje rejté
lyes betörések sorozata foglalkoztatta. A belő- 
rések mindig egy és ugyanazon helyen történ
tek és a detektívek legnagyobb meglepetésére 

a lakás ajtaja rendesen le volt lakatolva, 
kulccsal be is volt zárva, szekrényen, fió
kokon semmiféle feszegeti* nyomai nem 
látszottak és állandóan mégis nagyobb ér
tékek, ékszerek, ruhanemück, szőnyegek 

tiintek el a lakásból.
Már-már a legfantasztikusabb föltevésekre gon
doltak, hiszen fárasztó munkájuknak nem mu
tatkozott a legkisebb eredménye sem, mire 
most egy jelentéktelen kis lopási ügy nyomán 
megoldódott az egv eszlendje húzódó rejtély.

A titokzatos lopósok Kardos Béla, a Magyar- 
Belga Ásványolaj Rt. vezérigazgatójának Erisé- 
bet-tér 3. IV. emelet 8. alatti lakásán történlek. 
A* első betörés a múlt év júniusában történt.

Egv vasárnapi napon a vezérigazgató családjá
val együtt távol volt a fővárostól és amikor 
visszatértek, észrevették, hogy a lakásból, da
cára annak, hogy az ajtó ugyanúgy be volt 
zárva, mint amikor eltávoztak,

nagyértékii czüstnemück tűntek el
az ebédlőszekrényből.

Nem tudták megoldani, hogy történhetett a 
betörés. A rendőrség emberei is tanácstalanul 
állottak. Se ujjlenyomatot, se lábnyomokat 
nem találtak.

Egy hónappal később Kardosék nyaralni 
mentek, közben a vezérigazgató pár napra hi
vatalos ügyben hazautazott és amikor bement 
lakásába, legnagyobb meglepetésére

ujahb lopást fedezett fel.
Felesége ékszerei és több ruhanemű tiint el. 
Annál nagyobb volt a meglepetése, mert laká
sának összes kulcsa az irodahelyiségben

Utánozzák de hiába,

nincsen párja!

Látcsővel fogott betörőbandát 
a rendőrségi rádióállomás 
n|4Sc»—Hurokra kerültek a budapesti aillaZI|C ékszerboltok fosztogatói, akik 
50.000 pengő ára ékszert zsákmányoltak

Az utóbbi időben több 
ékszerüzletet fosztottak 
ki a fővárosban ismeret
len tettesek. Az elmúlt 
két hét alatt a Baross-tér 
12. alatti Weisz Dávid- 
féle, a Thőkőly-ut 6. 
alatti Innern Samu-féle 
és a Rákóczl-ut 78. alatti 
Horovitz Márton tulajdo

nát képező ékszerüzletekben jártak betörők.
Mind a három helyen a pincén keresztül, 
falbontás utján hatoltak be a helységbe 
és összesen mintegy ötvenezer pengő ér

tékű kárt okoztak.
A három nagyobb ékszerüzletbetörésen kivül 
több kisebb betörés és betörési kisérlel is tör
tént ékszerüzletekben és a rendőrség a hely
színen minden egyes alkalommal megállapí
totta, hogy

ugyanazok a betörők jártak, mert a 
„munka" mindenütt egyforma.

Vasárnap délelőtt egészen különös körülmé
nyek között kerüli lakat alá az ékszerüzleteket 
fosztogató betörőbanda. A Fehérvári-utón levő 
rendőri rádióállomás egyik altisztje a kora 
délelőtti órákban amint az ablakon kinézett, 
arra lett figyelmes, hogy

az épület közelében egy kopottruhás férfi 
üldögél a fűben, előtte egy táska van, ab

ból különböző tárgyakat vesz elő
és azokat hosszasan vizsgálgatja.

Szabad szemmel nem tudta jól kivenni, 
hogy mit nézeget a gyanús férfi, ezért látcsö
vét vette elő és azzal vette szemügyre a fűben 
heverésző ismeretlen embert. így pontosan ki 
tudta venni, hogy

ékszcrcket vizsgál.
Gyanúsnak találta a dolgot, elhatározta, hogy 
utánanéz, ki lehet ez a titokzatos ember. Oda
sietett hozzá, mire a fűben az előbb még nyu
godtan heverésző férfi felugrott, fölkapta tás
káját és

futásnak eredt.
Ezzel aztán végleg elárulta magát. A rádió
állomás altisztje az őrszemes rendőr segítsé
gével csakhamar

elfogta a menekülő embert, 
akit egy félóra múlva már a főkapitányságon 
hallgattak ki.

Holics Mihály 32 esztendős péksegéd volt az 
előállított ember, táskájóhól tizenöt darab 
fülbevaló, gyűrd és egyéb ékszer került elő. 
Amikor megkérdezték, hogy honnan valók az 
értékes tárgyak, azt a naiv mesét adta elő. 
hogy egy vidéki ékszerésztől kapta bizományba 
eladás végeit.

Később azután
töredelmesen beismerte, hogy egy betörő

bandának a tagja, 
amely az utóbbi időben a fővárosban több ék
szerüzletet fosztott ki. Megnevezte társait is, 
akiket még a délelőtt folyamán előállítottak. 
Ivocs Dezső 25 esztendős kömivessegéd és Heller 
László 37 esztendős hentessegéd tartoztak niég 
HolicsOn kivül a betörőbandához, a kőműves
segéd végezte a falbontási munkálatokat, Ho
lics állt őrt az üzlet előtt és Heller szedte ősz- 
«ze az értéktárgyakat.

A házkutatás során 
az ékszerek egy része előkerült, 

azonban igen sokat elzálogosítottak már. A 
pénzt mulatozásra, nőkre költötték. Az ékszer
üzletek betörőit letartóztatta a rendőrség.

Újabban egyes fogkrér.ujkiiu.. a. v.ixe-
tételük bárminemű változtatása nélkül — máról- 
holnapra FogkS elleni különleges hatást tulajdonítanak. 
Ily hatások azonban kétségtelenül csak úgy érhetők 
el, ha az összetételben történik megfelelő célirányos 
változás. Határozottan meg kell állapítani, hogy a 
Dr. Braunlich-féle fogkő ellen hatásos Sulforízinoleatot 
hazánkban egyedül csak a Kalodont fogkrém tar
talmazza. Neve, magyar és külföldi szaktudósok 
alapos vizsgálatai igazolják, hogy a Kalodont rend
szeres használata — éppen Sulforizinoleat tartalmá
nál fogva — a fogkövet eltávolítja és annak újra
képződését megakadályozza anélkül, hogy a fogakat 
9 legcsekélyebb mértékben is megtámadná.
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Rejtélyes, halálos revolveres 
dráma Pestszentimrén

A mezőőr agyonlőne Lappó Károly leventeokíaíOt, 
a barátiét pedig súlyosan megsebesítette

Vasárnapra virradó éjszaka Pcstszenlimrc 
községbe hívták ki a kispesti mentőket. A 
Nagykouácsl-ut és Soroksárl-ut sarkán éj
szakai álmukból felriasztott emberek nugy 
tömege várta már a mentőket.

Az utóm ott hevert mozdulatlanul két 
vérző ember.

A mentőorvos azonnal megvizsgálta őket s 
nyomban megállapította, hogy

az egyik férfi már halott, a másik pe
dig súlyosan megsebesüli: mindkettőjü

kön lőtt sebet találtak.
A mentőautó a súlyos sebesülttel a kórház
ba robogott, a halóit embert pedig a köz
ség halotfasliázába vitték be. I

A csendőrség azonnal megindította a nyo
mozást s rövidesen megállapította, hogy

a halott Lappó Károly 28 éves levente
oktató, mig a súlyos sebesült, akit a 
mentők kórházba vittek, Tönköl.v 

Gábor 32 éves kőművesmester.
Lappá és Tönköly jóbarátok voltak, késő 
éjszakáig együtt szórakoztak és 1 óra táj
ban hazafelé indultak a községbe. A Nagy- 
koudesi-uton a két ember összeszólalkozott 
egyik pestszcntiinrei mezőőrrel, a következő 
pillanatban revolverlövések dördültek:

a mezőőr két lövést adott le,
az egyik golyó Lappő Károlyt találta, aki 
nyomban holtan esett össze.

A nyomozás eddig azt állapította meg. 
hogy a mezőőr Összeszólalkozott Lappóval 
és Tönköllyel. A rejtélyes revolveres dráma 
részleteit hétfőn fogja a csendőrség tisz
tázni.

déséről, amelyre vonatkozólag — minden 
ellenkező híresztelés dacára —- megállapít
hatjuk, hogy

csupán csak egy Irányban van elvi dön
tés: és pedig a titkosság kérdésében éa 
minden más részletkérdés még hoss- 
szabb és több tanácskozás során fog 

csak megérlelődni.
A belügyi tárca körébe tartoznak most a 

szociális ügyek is és e tekintetben az OTI 
körül terjedtek el olyan hirek, mintha az 
OTI és az azzal kapcsolatos hasonló szo
ciális ügyek külön minisztérium alá kerül
nének. Beavatott helyről szerzett értesülé
sünk szerint

erről annál kevésbé lehet szó, mert 
hiszen az OTI mint intézmény autonó

miával rendelkezik
és mint autonomikus szerv csak úgy alakul-

be
Budapest 
legszebb kerti 
Caíé-Restaurantja
Budakeszl-ot 10. Tel. 64-0-75 
Autóbusz-és villamosmegálló: Budagyöngye

Fényesen Átalakítva
Eltónum SZAIXMWMz

GERBEAUD fagylaltok ée 
Nteménvek

hatna át minisztériummá, ha a törvényho
zás szaporítani akarná a minisztériumok 
számát, amiről a mai viszonyok között azó 
sem lehet. Annyi tény, hogy a belügymi
nisztériumban készülnek bizonyos rendelke
zések, amelyek az OTI működését megre-> 
formálják, de ezek a rendelkezések semmi
esetre sem változtatják meg az OTI eredeti 
struktúráját.

Orvosok erélyes akciója az alapta* 
lanul vádaskodó páciensek ellen

A legújabban feljelentett dr. Gyulai István orvost tisztázta 
a nyomozás

Budapestet három fllrdö- 
zónára osztja, a Tabánról 
uj Intézkedéseket hoz

a flirdőtörvény végrehajtás! utasítása, 
amely esen a héten lép érvénybe

A magyar Idegenforgalom ezen a héten 
rendkivül jelentős eseményhez érkezik el, 
amely hosszú esztendőkre kihalással lesz nem
csak a főváros idegenforgalmára, hanem Bu
dapest egész fejlődésére: Információnk sze
rint

e héten lép életbe a fürdőtörvény végre
hajtási utasitáw.

Közel ötesztendejo már, hogy hozzákezdtek a 
fürdőlörvény megalkotásához, mert cnélkill 
az Idegenforgalom rendszeres komoly kiépí
téséről beszélni sem lehetett.

Azóhi elkészült azuj törvényjavaslat, 
az országgyűlés törvényerőre Is emelte, de. 
gyakorlati jelentősége ezidelg nem volt, hi
szen a törvény érvénybe lépő rendelkezései
ről, annak végrehajtási utasítása van csak hi
vatva intézkedni, ez a végrehajtási utasítás 
pedig egyre késett.

Az Illetékes minisztériumok' hosszú esz
tendőkig tarló munka utón

most befejezték a flirdőtörvény végrehaj
tási iifásítását tartalmazó rendelet kidol
gozását éa ezen n héten már napvilágot Is 

lát a hivatalos lapban.
A végrehajtási utasítás számos igen fontos 

rendelkezést tartalmaz. Ezek közül kétségkívül 
a legérdekesebb az lesz, amely

három fUrdőzóndra osztja fel Budapestet.
A fiirdőzónák egymástól függetlenül mű

ködő és fejlődő területek lesznek. Ez a 
három zóna: a Gellért-szálió és a Tabán für
dői, amelyeket luxusfürdőknek nyilváníta
nak, a Lukács-fürdő köré csoportosuló für
dők és gyógyhelyek, amelyek a középosztály 
számára lesznek hozzáférhetőkké és végül a 
Városliget fürdőt és ggógykutjal, amelyek 
az olcsó gyógyfürdőzés és ivókúrák lehető
ségeit biztosítják.

A Tabánról is meglepő intézkedéseket hoz 
a végrehajtási utasítás, amely elsősorban

penziók te gyógyszállók építését teszi kö
telezővé.

Az eddigi hírek szerint az újjáépülő Ta
bánt magánvillák és családi házak számára 
akarták parcellázni. Ezért jelent meglepetést 
az uj intézkedés, amely szállodák és penziók 
létesítését rendeli el.

A Tabánban építik meg a főváros reuma
kórházát Is, ahol egyelőre 60— 80 beteg 

számára biztosítanak helyet.
Az uj reuma-kórházat a Rácfürdő helyén ál
lítják fel.

Tervbevették ezenkívül számos más gyógy- 
intézmény megszerzését és létesítését is.

Igazságügyi reformokat és szociális 
kérdéseket tárgyal a minisztertanács

Nem lesz OTI minisztérium

Megírtuk, hogy dr. Gyulai István ismert és 
jónevü budapesti fogorvost följelentette két pá
ciense azzal, hogy foghúzás után különféle 
komplikációk keletkeztek náluk. A rendőrség a 
följelentés alapján kötelességszerüen kihall
gatta dr. Gyulai Istvánt, aki a leghatározottab
ban tiltakozott a gyanúsítás ellen. Kijelentette,

csak laikus állíthatja, hogy műhiba történt 
volna,

a leggondosabban, precízen végezte munkáját, 
az elképzelhető legmodernebb, higiénikus be
rendezésű rendelőjében. A bűnügyi osztály, 
amely a nyomozást folytatta, nem is foglalt 
állást ebben az ügyben, hanem szakértő-orvo
sok elé utalta a kérdést.

A rendőrség azakértő-orvosal azután min
den kétséget kizáróan megállapították, hogy 
dr. Gyulai István részéről egyik esetben 

sem történt gondatlanság vagy műhiba.
Ez az eset megint aktuálissá teszi a kérdést, 

amely már esztendők óta foglalkoztatja az or
vostársadalmat. Az utóbbi időkben ugyanis 
valósággal „divatba jött", hogy laikus pácien
sek egymásután följelentgetik orvosaikat. Az 
orvosokat a vizsgálat tisztázza, azonban

az Ilyen eljárás mindenesetre meghureolás- 
sál jár,

ami kellemetlen az alaptalanul megvádolt or
vos számára.

Gyulai István dr., akit a vizsgálat tisztázott, 
ezzel kapcsolatban a következőket mondotta:

— Véget kell vetni az orvosi kar reputációja 
érdekében annak a tűrhetetlen állapotnak, 
hogy laikusok egyszerűen följelentgetik orvo
saikat. A tapasztalat különben is mutatja — 
akármilyen szomorú is ez —, néha egyszerűen 
bosszú műve a följelentés,

a panaszosok felbujtásra mennek a rendőr
ségre 

vagy az ügyészségre. Az Orvosszövetségben ak
ciót fogok indítani, hogy az orvostársadalom 
álljon a sarkára és akadályozza meg, hogy a 
gondatlan és könnyelmű feljelentések miatt 
orvosokat meghurcoljanak. Szerintem igen he
lyes volna, ha az ilyen följelentéseket először 
rendőrorvosnak, vagy törvényszéki orvosszak
értőnek adnák át, a szakértő áttanulmányozná 
és nz ő megállapításától függne majd, hogy a 
rendőrség, illetve az ügyészség eljárást indit-e. 
Mindenesetre meg kell védeni az orvosokat az|

alaptalan meghurcolástól. A magam esetében 
nem nyugszom meg abban, hogy bebizonyoso
dott az ártatlanságom, hanem a legmesszebb
menő elégtételt fogom megszerezni magamnak: 

az eljárás befejezése után hatóság előtti 
rágalmazásért és hitelrontásért följelenteni 
a panaszosokat és külön vizsgálatot kérek 

arra: felbujtotta-e őket valaki, 
hogy ellenem följlentést tegyenek.

Merényletterv 
Venizelosz ellen

Bécs, julius 22.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Ideérkezett hirek szerint Venize
losz, az európai hirü volt görög miniszter
elnök ellen

merényletet akartak elkövetni 
Franciaországban. A merénylet hírét az 
Athénben megjelenő Pátria cimü lap is meg
erősíti.

Venizelosz hosszabb ideje
Franciaországban él, 

hol csak legszűkebb baráti körével és hoz
zátartozóival érintkezik. Ezért keltett nagy 
feltűnést, hogy a politikától visszavonult 
idős görög államférfi ellen

négy görög férfi 
most merényletet kísérelt meg. A leleplezett 
merénylet ügyében hir szerint a francia ha
tóságok már vizsgálatot is indítottak és több 
görög állampolgárt igazoltattak. v

— Izzadás ellen OAZ egyiptomi kölni, mely
től 1—2 csepp a kézen vagy testen szétsimilva 
azonnal megszünteti az izzadást és eltünteti az 
szagot. Egyszersmind orvosi ellenőrzés mellett 
készült kitűnő kölni.

— Az „Utazás és weekend” uj száma rend
kivül érdekes tartalommal jelent meg. Ara 20 
fillér.

E héten újból minisztertanács lesz, ame
lyen —- mint értesülünk •—, a kormány ha
tároz bizonyos fontos reformokra vonatko
zólag, amelyekkel az őszi politikai kam
pányban a parlamentet foglalkoztatni 
akarja.

Értesülésünk szerint a pannonhalmi há
romnapos minisztertanács

nem merítette ki az elintézésre váró 
egész anyagot.

Szükség lesz tehát még arra, dacára a nyári

szünetnek és a politikai élet teljes elcsen
desülésének, hogy

■ kormány e folyó ügyeken kívül még 
nagyon komoly és jelentős problémák

kal foglalkozzék.
A gazdasági reformjavaslatokra vonatkozó
lag megtörténtek a döntések ezeken a mi
nisztertanácsokon, azonban bizonyos igaz
ságügyi reformok, valamint a belügyi tárca 
körébe tartozó feladatok még csak a leg
közelebbi minisztertanácsokon kerülnek 
döntésre, nem is szólva a választójog kér-

Húsz eu elölt... 
tört ki a világháború

A diplomácia mesterkedéseiről; a vezér
karok készülődéseiről; a kémlrodák ti
tokzatos működéséről; a háború Igazi 
okairól; a nagy mérkőzés összefüggő 
eseményeiről; ember, állat, gép Iszonyú 
erőfeszítéséről; az összeomlás valódi 
rugóiról: milliók hadifogságának szörnyű 
történetéről számol be izgalmasan érdekes, 
újszerű, átfogó, minden jelentős eseményt 
ismertető, órd ok feszitő cikksorozatban az 

ÚJSÁG
A. első cikk megjelenik az ÚJSÁG lullu. 29-lkl vuérnapl aaámában 
A Rorozat «y«i fejm-teU írták: NYÍRI TIBOR ny. vezérkari eziedae. Nádor 
Jeni, Szirma, István, Vándor Kálmán, Bella Mlhál, ée Sírim litván dr

A cikksorozatot tolytatólagosan minden va-’ 
■érnapi Mámában s oldal tetiedelomben 
közli az ÚJSÁG olyan tormában, liocv 
az külön kiemelhető de -örezegyüjthetö lesz

A forradalom 
felfalja saját 
gyermekei!

Az Esti Kurír legújabb cikksorozatai

A francia forradalom 
150 évvel ezelőtt — és ma

Első cikk julius 23-án hétfőn 

Olvassa minden nap az Esti Kurírt
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Pesti detektívek végigrazziázták 
a balatoni klubok kártyaszobáit 

Ma tesznek jelentést a belügyminisztériumnak az ellen 
őrző razziák eredményéről

■'i
A

.*■

Szombaton a főkapitányságról detektívek- 
kel zsúfolt automobil robogott el — a Ba- 

. laton felé: a pesti detektívek a balatoni 
klubok kártyaszobáiban rendezett ellenőrző 
razziára indultak.

Vasárnapra virradó éjszaka megtartot
ták már a razziákat, 

amelyekről ma érdekes jelentés érkezik a 
belügyminisztérium illetékes osztályára.

A balatoni fürdőhelyek közül már a sze
zón kezdete óta nagy az élénkség, Siófok és 
Balatonföldvár kaszinóiban. A siófoki ka
szinó esztendők óta minden nyáron meg
nyitja kapuit s

nem egy viharos, izgalmas kártyacsata 
zajlott le itt

a nyári szezónban. Balatonföldváron uj ka
szinó nyílt az idén, mert a régi balatonföld
vári klub működését a belügyminisztérium 
megszüntette

Vasárnapra virradó éjszaka zsúfolva volt 
siófoki kaszinó minden játékszobája.
Már órák óta folyt a chemin de fér, 
amikor Buda László enyingi főszolga
bíró b egy sereg pesti detektív a klubba 

érkezett.
játék abban a pillanatban megszűnt s a

detektívek munkához láttak: a klub vezető
ségének igazolnia kellett, hogy csak szabály
szerűen fölvett tagok lépték át a klub kár
tyaszobáit, de igazolniok kellett szabály
szerű felvételüket maguknak a tagoknak is. 
A detektívek pontosan átvizsgáltak mindent, 
elvégezték az összes igazoltatásokat.

A tapintatos, de szigorú ellenőrző razzia 
gyors tempóban folyt a kaszinóban. A 
játékszobák tele voltak a week-endre 
érkező férjekkel és a siófoki vendég

sereg hölgytagjaival,
akik különösen lángoló szenvedéllyel vesz
nek részt a siófoki hazárdjáték örömeiben.

Amig a siófoki klubban folyt az ellen
őrző razzia, dr. Kiss Béla tabi főszolgabíró 
vezetésével

megjelentek az államrendőrség detektiv
jei a balatonföldvári uj kaszinóban is, 

ahol ugyancsak elvégezték a szükséges iga
zoltatásokat, megállapították, hogy nem tar 
tózkodnak-e olyanok is a játékszobában, 
akik nem szabályszerűen fölvett tagjai a , 
kaszinónak.

Információnk szerint, a siófoki és bala
toni kaszinók kártyaszobáiban rendezett el
lenőrző razziákon kívül a balatonlellei és 
keszthelyi kaszinók ellenőrzését és tervbe
vették, de miután a leilei és a keszthelyi 
kaszinókban eddig alig volt játék, ezekben 
a kaszinókban az ellenőrzést meg sem tar- | 
tolták.

A Hétfői Naplő munkatársa vasárnap 
illetékes helyen

a pesti detektívek balatoni ut-érdeklődött 
járói s a következő érdekes felvilágosítást 
kaptuk:

— Az ellenőrző razziákat az illetékes 
főszolgabírók vezetésével úgy a siófoki, 
mint a balatonföldvári kaszinókban le
folytatták a budapesti államrendőrség 
főkapitányságának detektivjei. A raz
ziák eredményéről ma már részletes 

jelentést kap a belügyminisztérium.
Az idei nyári szezónban először tartották

repülőtábor

B. Joubert 
fogja ve-

faszere-

A rotikülből előveszem a praktikus formájú 
OAZ üveget, néhány csepp OAZ izzadás 
elleni egyiptomi tollette-vizzel átsimitom az 
izzadó részt. Pillanatok alatt nemcsak az 
izzadás, liánom az Izzadt szag megszűnik 
és azonkívül a test egy jó kölnivíz illatát 
Veszi át. Tenisz, tánc vagy autótura után 
1—2 csepp OAZ a testen szétsimitva olyan 

■Irtai érzést kelt, mintha megfürödtem volna. 
Az egész műveletet feltűnés nélkül, disz
kréten csinálhatom, mintha kölnizném ma
gam. Mert az OAZ nemcsak egy otvobí 
ellenőrzés mellett készült izzadás elleni 
szer, hanem magasfoku, tartós illatú 
kölnivíz. Beszerezhető 2.80-ért illatsze- 
résznól, drogériákban, gyógyszertárakban.

meg ezeket a razziákat, amelyek természe
tesen meglepetésszerűen történtek.

— Az idegen forgalom érdekeire való te
kintettel a belügyminisztérium a balatoni 
kaszinók tagfelvételét megkönnyítette. A 
kártyarendelet szerint ugyanis olyan klu
bokban, amelyekben hazárdjáték folyik, az 
újonnan jelentkező tagok nevét két hétig 
ki kell függeszteni a klub helyiségében.

A balatoni kaszinókban a felvételre 
jelentkező fürdővendégek neveit csak 

három napig kell kifüggeszteni,

azután a fürdővendég a klub játékszobájá
ban is megfordulhat és a játékban részt- 
vehet. A külföldi fürdővendégek pedig az 
illetékes főszolgabírótól látogatási jegyet 
kaphatnak a kaszinóban és igy külföldi 
vendégek neveik kifüggesztése nélkül is be
léphetnek a játékszobába.

Ezeket az intézkedéseket természetesen a 
legszigorúbban ellenőrizzük s a most ren
dezett ellenőrző razziának is az volt a célja, 
hogy megállapítsuk: pontosan betartják-e 
ezeket az előírásokat.

Miért késik a köztisztviselők
kinevezése és előléptetése?

Technikai okok késleltetik a publikálást, de az 
érdekeltek augusztus l.-töl minden körülmény 
között megkapják fölemelt illetményüket

A köztisztviselők körében mind élénkebben 
várják az idei előléptetéseket és kinevezéseket, 
amelyeket a legutóbbi sorozatos minisztertaná
csokon a kormány már letárgyalt, de amelynek 
nyilvánosságra hozatala még mindig nem tör
tént meg.

A Hétfői Napló munkatársa — éppen azért, 
mert a közzététel késedelmeskedése különböző 
híresztelésekre adott alkalmat — az érdekelt 
tisztviselői körökben érdeklődött jólinformált 
helyen arravonatkozólag, hogy mi az oka an
nak, hogy a kinevezések és előléptetések, — 
amelyek, hir szerint, 1500—1600 családot ér
dekelnek — miért nem kerültek még nyilvá
nosságra.

A késedelem okáról azt a felvilágosítást 
kaptuk, hogy ennek tisztán technikai oka 

van
é- a kinevezések és előléptetések feltétlenül 
augusztus elseje előtt nyilvánosságra hozatnak 
és az érdekelt tisztviselők a felemelt javadal
mazásban augusztus t-töl fogva feltétlenül ré
szesülnek.

A technikai ok pedig, amely a késedelmes
kedést előidézte, elsősorban abból ered, hogy 
a VI. fizetési osztálytól kezdödöleg a kineveíé-

Pincérnépszavazás kezdődött 
a főpincérek és a borravalórendszer ellen

Többezer pincér aláírásával memorandumot
• nyújtanak át a kereskedelmi miniszternek

Vasárnap délelőtt a Fövám-tér 2. szám alatt 
lévő vendéglőben, a legújabb pincérmozga- 
loni főhadiszállásán nagy volt az élénkség. 
Megkezdődött a pincémépszavazás. A pincérek 
ugyanis elhatározták, hogy

nemcsak a borravalóval, hanem a mai 
fftplncér-rcndszcrrel szemben is állást fog
lalnak s ezért leszavaztatják az összes 

pincéreket.
A pincérnépszavazást a Nemzeti Munkaköz- 

pont szállodai, vendéglői, kávéházi alkalma
zottak irányították. Az uj mozgalom kezde-

Ma reggel kezdődik a próba 
légiháboru Angliában

London, jul. 22.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Ma reggel kezdődik az angol 
légi haderő példátlanul nagyarányú gya
korlata. Valóságos

próba léglháboru indul
Sir Róbert Brooke Popham főparancsnok 
vezetésével. A védekező „északi ország44 
Anglia egész területe lesz, kivéve

sekhez és előléptetésekhez
az államfő jóváhagyása szükséges.

A VI. rangosztályon felüli kinevezéseket 
ugyan nz illetékes miniszter saját hatáskörében 
intézi el, azonban az anyag összegyűjtése s 
minden egyes ügyre vonatkozó jelentése, előadói 
rálása és azoknak a megfelelő törzskönyvek
ben való elővezetése, a rangsorok megállapí
tása, majd a különböző minisztériumoknak 
miden egyes ügyre vonatkozó jelentése, előadói 
előterjesztése a pénzügyminiszterhez, ahol a 
megfelelő anyagi fedezetről való gondoskodás 
történik meg:

mindez olyan sokrétű és precíz munkát 
igényel, amelyet még eddig elvégezni 

lehetett.
Most már azonban 
néhány napon belül megtörténik a 

Hiányzói jóváhagyás 
a felterjesztett magasabb rangosztályu 
tetésekre és annak leérkezte után — nűnt je
leztük — együttesen

e hét végére várható,
a kinevezések publikálása.

nem

kor-

előlép-

gyült

inényczői abban biznak, hogy négy-ötezer 
szavazat szól majd a főpincér-rendszer és 
a borravaló mai formája ellen.

Vasárnap mintegy kétezer szavazat 
össze s a szavazás eredményeként

töhbezer aláírással memorandumot intéz
nek a pincérek a kereskedelmi miniszter

hez
s ebben kérni fogják, hogy a miniszter hívjon 
össze ankétot a pincértársadalom bajainak or
voslására.

pool—portlandi vonaltól nyugatra és a 
Lincoln—Liverpooltól északra eső terüle
teket. A 14 vadász- és 12 felderitőrajból, 
összesen

180 gépből álló haderőt P. 
de la Fertő légi almarsall 

zetnl.
Főhadiszállása az uxbridgci

Az ellenséges „déli állam" a La Manche- 
csatorna és az Északi-tenger déli részeire 
terjed ki, képzeletbeli partvidéke Washtól 
Portlandig nyúlik és 116 nappali és 80 
éjjeli bombavetőgépből álló haderejét 
H. R. Nichol és P. II. Playfair légi almar- 
sallok vezetik. A gyakorlatban résztve.sz 
valamennyi légi megfigyelő, jelző és repülő 
tüzérségi alakulat a legújabb hangfogó- és 
jelzőkészülékekkel, fényszórókkal és el
hárító ütegekkel.

A támadók meghatározott stratégiai
pontokat (főparancsnokság, miniszté
riumok székhelye; kikötök, gyárak, 
raktárak) vesznek majd célba töltetlen 

bombákkal,
2—10.000 láb magasságból és 
fényképezőgépek fogják 
megállapítani.

A gyakorlat eredménye 
cászati megállapítás lesz. 
London légi támadások 
védhető, akkor az ország többi részét 
biztosítottnak lehet tekinteni.

A légügyi minisztérium a gyakorlat ide
jére

rendelettel szabályozta a polgári repü
lést,

hogy ne zavarják a katonai repülőket.

különleges 
a , .találatokat*4

több fontos har- 
Ila kiderül, hogy 
ellen észszerűen 

is

Egy különös repülőgép 
Budapest fölött...

Tegnap és tegnapelőtt Budapest fölött a 
déli órákban a járókelők egy sajátságos je
lekkel ellátott repülőgépet látlak keringeni. 
A repülőgép oly magasan szállt, hogy ezen 
jelek úgyszólván nem voltak tisztán ki
vehetők.

A közönség összegyűlt az uccákon, feszül
ten figyelte u repülőgépet és többen azt állí
tották, hogy a gép szárnyain a „Dél-Ka" fel
írás olvasható.

A csodálkozás azonban tetőpontjára há
gott, amikor hirtelen nagyobb tömegben 
apró tárgyak röpködtek a repülőgépből a 
föld felé. Az uccákon nagy várakozással 
nézlek a kis tárgyak elébe és ini ■, mire a 
földre értek, kitűnt, hogy ezek kis lapok 
voltak, a Budapest fölött keringő repülőgép 
ábrájával és a következő szöveggel:

„Minden teljesítményen felüli”
És a röplap másik oldalán egész sor példa 

bizonyította, hogy cipők, harisnyák és 
egyéb cikkek P 1.90-től kezdve igazán hihe
tetlen árakon kaphatók, de — tekintettel a 
Dél-Kára — bizonyosra vehető, hogy ezek 
mégis minőségi áruk.

Ajánlatos vo'na. ha mindenki mielőbb ki
használná ezt a vásári alkalmat és megtekin
tené ezen redkívüli kiállítást, mert most an
nak is érdemes vásárolni, akinek pillanat
nyilag nincsen szükséglete.

Del-Ka Magyarország legnagyobb 
és harisnya-áruháza nyári idényvására 
nius 29-éig tart.
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Szél és zivatar!
A Meteorológiai Intézel 

jelenti vasárnap: Nyugat
im répában tovább tarta
nak a zivataros esők. Va
sárnap hajnalban pedig 
már hazánk északnyugati 
részein, Sopron és Ma
gyaróvár környékén is

volt csőszcinergés.
Budapesten vasárnap délben a hőmérséklet 

33 Celsius fok, a tengerszinlre átszámított lég
nyomás 750 milliméter, mérsékelten süllyedő 
irányzatú volt.

Várható Időjárás a következő huszonnégy 
órára: Délnyugati szél, több helyen zivatar, 

v A Dunántúlon esetleg mérséklődik kissé a 
meleg,

— Serédi JiiKzllnián bíboros-hercegprí
más szózata h katolikus társadalomhoz. Az 
Actio Catholica ez évben szeptember 22—25. 
napokra országos katolikus nagygyűlést hi
vott össze. Ebből az alkalomból Serédi Jusz
tinián biboros-herccgprimús, az Actio Ca- 
tholica országos elnöke a magyar katoliku
sokhoz szózatot intézett, amelyben méltatja 
a 25-lk jubiláris országos katolikus nagy
gyűlés jelentőségét és azzal fejezi be szóza
tát, hogy jöjjön minden a hazáért aggódó 
katolikus a jubiláris nagygyűlésre, vegyen 
részt a tanácskozásokon és a családjaikért 
és a nemzetünk sorsáért könyörgő eukarisz- 
tikua körmeneten.

— A kecskeméti Hírős Hét mozgalmas 
vasárnapja. Kecskemétről jelentik: A Buda
pestről érkezeit kullurvonal 1700 utasával 
és a környékről Kecskemétre özönlött ér
deklődőkkel együtt több mint nyolcezer 
cinlier látogatta meg vasárnap a Hírős 
Hetet. A Katona József-színházban orszá
gos iparoskongresszust tartottak. Nagy An
tal, a budapesti kereskcdlmí, és iparkamara 
nlelnökének elnöklésével. A városháza köz
gyűlési termében a kecskeméti Ipartestület 
tartotta félszázados jubileumi díszközgyű
lését. Ugyancsak a városházán tartották a 
Duna-Tiszaközi szőlő- és gyümölcstermelők 
kongresszusát. Ezenkívül a vasárnap fo
lyamán cgyidőben rendeztek többhelyen 
nagy érdeklődés mellett országos kon
gresszusokat. Háromezer gyermekből álló 
jelmeze*—(elvonulást-rendezlek, melyet tíz
ezer érdeklődő" nézett végig. Este a Piarista- 
téren szabadtéri előadást tartottak.

— Antal Géza református püspök jubileuma. 
‘ ’ Gézának,

püspöké-
Teljes csendben ülték meg dr. Antal 
a dunántúli református egyházkerület 
nck tízéves püspöki jubileumát.

— Zala Andor holnap Budapestre 
Vasárnap a királyi ügyészséghez 
bejelentés érkezett. A bejelentés szerint Zala 
Andor, akiről egy sajtóperben kijelentették, 
hogy ö a Szekulesz-féle koíTercs valularab- 
lás egyik tettese, holnap kedden Budapestre 
fog érkezni. Zala Andor, mialatt a kofferei* 
valutarabhís nyomozóén folyt és miután 
Szekulesz ügyében elrendelték n perújra
felvételt, állandóan külföldön tartózkodott. 
Budapestre való érkezése után Zala jelent
kezni akar a hatóságok elölt, hogy nz ellene 
elhangzott vádakat tisztázza. Az ügyészsé
gen Zala Andort jelentkezése után ki fog
ják hallgatni.

— A Frledrieh-párt Esztergomban. A 
Keresztény Ellenzék (Eriedrich-párt) vasár
nap délelőtt Esztergomban szervezkedő 
nagygyűlést tartott Vécs Olló elnöklete mel
lett. A párt központja részéről Tauffer Gá
bor országgyűlési képviselő, dr. Takács Ist
ván és Neugebauer Béla fővárosi törvény
hatósági bizottsági tagok vettek részt. Meg
alakították a helyi tisztikart és kimondot
ták, hogy a párt teljes erejével megindítja 
Esztergomban és a vármegyében a szervez
kedést. A nagygyűlésről üdvözlő táviratot 
küldöttek Serédi Jusztinián hercegprímás
nak és Friedrich Istvánnak, a párt orszá
gos vezérének.

érkezik, 
érdekes

Ha jól és olcsón akar 
ruházkodnl,

Íéréssé fel László Sándor urlsxebóságál 
rssébel-hörut 1.1. em., ahol mérték után 
rendelhet remek szabású férfiöltönyt 

2 próbával 40 pengőért legu|abb 
szöveteinkből. Vidékre minták bérmentve

— Vakmerő betörő klfosrlolta egy orvos 
lakását. Dr. (Hűek Miklós fogorvos, aki az 
Andrássy ut 01. szám alatt lakik, megjelent a 
főkapitányságon és ismeretlen tettes ellen lo
pás elmén tett följelentést Előadta, hogy va
sárnál) délelőtt, mintáit ő távol volt hátulról 
egy elegáns fiatalember jeleni meg a lakásban 
» szobalánynak uzl mondotta, hogy ö dr. Glück 
nck unokaöccse és nz orvos kiildíe. hogy laká
sáról különböző tárgyakul elvigyen. A fiatal
ember fölnv.tolln a szekrényeket, fiókokat, 
mintegy nyolcszáz pengő készpénzt, őr. l és 
gyűrűkéi \<lt magához és aztán síelve élt jva- 
zott. Negyedóra múlva érkezeit háta a fog
orvos, aki R legnagyobb meglepetéssel hallott 
..unokaöccse" látogatásáról. Megdöbbentőn vette 
észre, hogy értéktárgyai ell.-ntek. A nyomozás 
folyik.

A francia hadügyminiszter 
feltűnő háborús beszédet 
mondott vasárnap
Ti viszitek majd tűzbe a csapatokat! - modotta 
Pofa n tábornok-miniszter a tartalékos tisztek 
kongresszusén

Pária, jul. 22.
I lét fői Napló tudósítójának telefon- 

francia tartalékos tisztek 
a bretagnei St. Malo-ban 

kongresszusra ült össze, amely Bétáin tá
bornagy hadügyminiszter

háborusizü beszédének és a tartalékos 
tisztek háborús készülődésének

jegyében folyt le.
Pélain tábornagy feltűnést keltő beszé

dében mindenekelőtt rámutatott arra a 
fontos szerepre, amelyet a tartalékos tisz
tek a világháborúban játszottak és arra, 
hogy

a jövő háboriijában még fontosabb 
szerep vár reájuk.

A legközelebbi háború — mondotta a tá
bornagy — úgy csap majd le, mint a vil
lám. Nektek, tartalékos tiszteknek mindig 
arra a súlyos kötelességre kell gondolno
tok, amellyel hazátoknak tartoztok.

— Ti viszitek majd tüzbe a csapatokat
—. folytatta a tábornagy szó szerint. — 
El kell készülnötök rá, hogy már az ősz- 
szecsapás első órájában a legjavát adják 
a csapataink. Ne feledjétek, hogy a meg- 
lepetésszerü rajtaütés és a támadás átütő
ereje hozza majd meg a döntést.

— Mindig arra kell gondolni, hogy a

M 
jelentése.) A 
nemzeti uniója

háborús konfliktus az egész népet érinti és 
sújtja.

Az országnak azért felkészülten kell 
várnia minden eshetőségre.

Az ország egész területén el kell készülni 
arra, hogy egy hirtelen támadás rettenetes 
megpróbáltatásait állja. A tartaléktiszteknek 
ezért erkölcsileg és fizikailag is el keli ké
szülniük minden eshetőségre, Ezen a téren 
még sok tennivaló van. — A miniszter vé
gül kiemelte, hogy Franciaországban az elő
zetes katonai kiképzés terén még sok kí
vánnivaló van, annak ellenére, hogy 1927- 
ben, amikor bevezették az egyéves katonai 
szolgálati időt, az illetékes tényezők rámu
tattak az ifjúság előzetes katonai.............
szükségességére.

A miniszter azzal fejezte be 
hogy ma, amikor

az egész világ visszhangzik a 
merőbb vállalkozások híreitől, Fran
ciaországnak meg kell mentenie Ideál

jait és a francia hazát,
amelyért másfél millió francia katona vér
zett el.

A tartalékos tisztek kongresszusa ezután 
egész sereg olyan határozati javaslatot fo
gadott el, amelyek

valóságos háborús készülődésnek 
számítanak.

kiképzése

beszédét,

legvak-

Lebrun megrázó 
beszéde a meggyilkolt 

Doumer szobránál
Páris, julius 22.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) Lebrun Albert köztársasági elnök 
vasárnap délelőtt érkezett Auvergncbe, hogy

leleplezze a meggyilkolt Doumer volt 
köztársasági elnök szobrát. vj

Az elnök és kísérete a pályaudvarról a vá
rosházára menet pár percnyi megállással 
hódolt a háborúban elesett hősök emléke 
előtt. A hivatalos fogadtatás a városházái! 
folyt le, majd az elnök kíséretével a szo
borhoz vonult.

Lebrun elnök megrázó emlékbeszédben 
emlékezett meg elődjéről és felidézte azt a 
gyászt, amely a francia népet Doumer meg
gyilkolásakor eltöllötte. Kiemelte Doumer 
kiválóságait, akaratát, lelkiismeretességét, 
nagy munkáját és éleslátását. Ezek a kiváló 
tulajdonságok a köztársaságot igen nagy 
magaslatra emelték, Lebrun beszédét azzal 
fejezte be, hogy

Doumer alakja példakép kell, hogy le
gyen a mai körülményekben, 

amelyek eréjyt, tekintélyt és rendet paran
csolnak.

WH ——:
— íMekuti államtitkár temetése. Issekül: 

Aurél nyugalmazott belügyminiszteri államtit
kárt holnap, kedden délután félhat órakor te
metik a farkasréti temető halottasházából.

—- A Veszprém! református egyházmegye 
közgyűlése. Veszprémből Jelentik: Szűcs Jó
zsef esperes és Csajághy Károly kúriai biró, 
gondnok elnöklésével ma tartotta közgyűlését 
a veszprémi egyházmegye. A gondnok beszéde 
és az esperesi jelentés tudomásulvétele után 
megtetté kaz uj zsinati törvényekkel kapcsola
tos intézkedéseket.

—» Vasárnapi életuntak. Bognár Rózsi 
akit

r

Budapest vasárnap pánikszerűen 
menekült a kánikula elöl

Zsúfolt strandok és uszodák
Vnsárnnp országszerte 

kulminált a kánikula, a 
fővárosban

árnyékban Is 33 fok 
meleget mértek.

A trópusi hőség a fővá
ros lakosságának Jelen
tős része a szabadba me
nekült, minden uszoda, 
strandfürdő, zöldvendéglő,

csónakház meglelt.
A deliért hullámfürdőben több, mint kétezer 

jegyet adlak el és ebben az arányban növeke
dett a többi fürdő forgalma is. A városból ki
vezető országutak mentén

olyan nagy volt aa autóforgalom, amilyen-

- Vízhiány Pesthörnyéken
hez foghatót már régen nem észleltek.

Szerencsére, az elmúlt hetek esőzéseinek kö
vetkeztében a Duna megáradt s igy 

Budapesten vízhiányról nem lehetett sző 
és ettől akkor sem kell tartani, ha a kánikula 
tovább tart.

Sokkal súlyosabb a helyzet a főváros köz
vetlen környéki községekben, igy RákospalP- 
•án is, ahol a vízvezeték még nincs megépítve 
és a

kánikula vasárnap óriási vízhiányt okozott. 
Élelmes emberok kocsikra rakott

hordókból árusították vödrönként 10 
léréri a fővárosi vízvezeték vizét.

Újpesten pedig két hatóságilag engedélyezett 
vizárus házal a székesfővárosi vízmüvek vizével.

fll-

Féltékeny ségi dráma
a Csalogánywutcában

Kutyakorbáccsal és luglxővel támadt férjére egy kalaposa#
Na<y riadalom tá

madt vasárnap délután 
öt óra tájban a Csalo
gány-utcában. A járó
kelők arra lettek figyel
mesek, hogy az egyik 
kapu alól egy dúlt kül
sejű zilálthaju ’ 

nő ugrik ki kutya
korbáccsal a kezében

és egy arra sétáló párt kezd szidalmazni, 
majd pedig a férfit és a nőt ütlegelni kezdte. 
Az inzultált asszony sietve elmenekült, a 
férfi azonban ottmaradt a dühöngő asszony 
előtt, aki

a retiküljéből egy üveget vett elő és 
annak tartalmát a férfire öntötte.

Az üvegben lugkó volt,
leöntött ember az arcán és a karján sé-A

rült meg súlyosan a Ing kő marása követ- 
kertében.

A botrányos utcai jelenetnek végül is az 
őrszemes rendőr vetett véget, aki

a dühöngő asszonyt lefogta és előáll!-

— Magyar ember lett egy osztrák község 
diszpolgára. Szombathelyről jelentik: A búr- 
gciilnnal Tarcu/ürdőn vasárnap nagy ünnepség 
volt. A község díszpolgárává választották Vau- 
gmn osztrák alknncellárt és lieinrich Móric 
jürdőigazgntót, aki magyar állampolgár.

— A Bécsben végcél) orvosok világtalál
kozója. Bécsből jelentik: Julius 29. és 
augusztus 4. közöli találkozóra gyűlnek 
össze Bécsben mindazok az orvosok, akik a 
bécsi egyetemen végeztek. A világ minden 
részéből érkező vendégeket változatos pro
grammal várják,

tolta a főkapitányságra.
A férfit a mentők a Rókus-kórházba szállí
tották, ahol elmondotta, hogy Berexney 
László a neve, kalaposmester és

kiilönváltan élő felesége követte el 
ellene a merényletet.

Az asszonyt a főkapitányságon kihallgat
ták. Előadta, hogy Bereznqy Lászlónknak 
hívják, már régóta különváltál) é| férjétől, 
akinek a Batlhyány-utca 4, számú házban 
van kalaposüzlete, ö néhány hónappal ez
előtt szinten kalaposüzletet nyitott u Bat- 
thyány-ulcában, ettől kezdve napirenden 
voltak közöttük a veszekedések.

Férje megindította ellene a válópert, azon
ban ő

nem akart válni.
Nemrégen megtudta, hogy férje, aki már 
48 éves elmúlt, egy fiatal leánynak udvarol. 
Megleste őket, amint a Csolngány-uteában 
sétáltak és rájuk támadt.

Az asszonyt kihallgatás után elbocsátot
ták a rendőrségről, azonban az eljárás folyik 
ellene.

— Sztrájkba léplek a szabósegédek Eger
ben. Egerből jelentik: Vasárnap délelőtt az 
összes szabómunkások beszüntették a munkát. 
Az ipartcstület próbált egyezkedni a munká
sokkal, akiknek bérköveteléseik vannak, azon
ban még egyelőre 
kiegyenlíteni.

ír
el(----------_4n*k, áron

nem sikerült az ellentéteket

— Megbukni! a 
nlstg egységfront, 
cialisla-kommunistc .................._ _r__
országban megbukott. A szocialisták ▼isszauta- 
sitották a kommunisták erre vonatkozó aján
latát.

i spanyol ssociaUsia-kommu- 
Madridhói jelentik: A szó- 

la egységfront terve Spanyol-

24 esztendős háztartási alkalmazott, 
néhány hete a Kun-utcai kórházban ápol
nak, vasárnap reggel a kórház elsőemcleti 
ablakából az udvarra vetette magát. Z,L- 
pota súlyos. — 
a Lánchidról a 
ség kimentette, 
ság életvédelmi 
hogy lemond ___
mire elbocsátották. — H und el Elemér 
éves fényképész ugyancsak a Lánchidról a 
Dunába vetette magát. A dunai mentőőrség 
öt is kimentette, A mentők, a Rókus-Mr- 
házba Süállit^tták. — Szalag Erzsébet 25 
éves háztartási alkalmazott a Városligetben 
egy pádon ismeretlen méreggel megmér
gezte magát. A mentők a Rókusba vitték. 
— A Lánchidról a Dunába vetette magát 
Bangáter Jenő 22 éves lakatossegéd. A 
mentöőrség kimentette. A Rókus-kórházba 
vitték. Anyagi okok miatt követett el ön
gyilkosságot.

ÁHa- 
Tlmár János 30 éves pincér 
Dunába ugrott. A rendőr- 
Előállitották a főkapitány
osztályára, ahol megígérte, 

öngyilkossági szándékáról, 
.............................  ' 32

Ha Itáliába utazik, 
reservéUs RMbáját, penitójftt az oImx szállodák budapesti 
Irodájában. „VIA“ Váct-u.as. (Klotild-palota). Tel. 8S-2-56.

— Halálozási hír. Mészáros Marcal, Miksa, 
Miklós, Etus és Erzsi tudatják, hogy édes
apjuk, Fleischmann Ede, volt vendéglős, 77 
éves korában meghalt. Temetése hétfőn dél
előtt fél 12 órakor lesz a rákoskeresztúri izr. 
temetőben.

Csuvara Ferenc nyomdász, a Magyarországi 
Gépmesterek Egyesülete pénztárosa julius 
21-én, szombaton, hosszas szenvedés után el
hunyt. Temetése julius 23-án d. u. Idő kor lesz 
Kispest, Ujtemetö. 43-as viUamosvégállomás.
— Fenyves kiárusítás. A Calvin-térl Fenyves 
Aruház nyári kiárusítását megtekintettük és 
arról a legnagyobb csodálkozással kell meg
emlékeznünk, Az áruház ez alkalommal tény
leg kitett magáért. Nagy árubőség, óriási vá
laszték fogadja a látogatókat és ha as árakat 
Kyeljük, egyik ámulatból a másikba esünk.

ttunk például csinos müselyem női strand* 
pizsamákat, darabonként 1 pengő 90 fillérért, 
Vagy például elegáns nő) crepe de Chlne-ruhá- 
kát, darabonként 9 pengő 80 fillérért, a most 
divatos lmprlmé női ruhák 6 pengő 80 fillérért 
kelnek el. Vagy például az urldivat osztályon 
Igen jó nadrágtartó darabja 58 fillér, a zokni* 
tartó darabja 10 fillér, divatos férfi hőiövelt 
58 fillérért kphalók. Amint láttuk, az áruház
nak Igen nagy a látogatottsága, néha percekig 
alig lehet mozogni, amikor még jóval kisebb 
a forgalom- Érdekes az áruház dekorációja is: 
a bejárat feletti főfalon egy mélyen meghaj
lott férfi alak állandóan emeli a kalapját, 
alatta ezzel a felirattal: „Le a kalappal hz 
Ilyen árak előli"- Hát tényleg tiszteletreméltó 
cselekedet a mai nehéz gazdasági viszonyok 
között az áruháznak ilyen rendkívüli kiárusí
tása.

— 88-aaok Kecskeméten. A kecskeméti 
„Hírős Hét" alkalmával Julius 20-én a volt 
cs. és kir. 38. Mollináry gyalogezred bajtársi tiszti 
összejövetelei a kiáililást és főképpen a vdt 
38-as gyalogezred Hadiemlék-kiállitását meg
tekintik s ugyanekkor bajtársuk Kiss Endre 
dr. polgármester társaiehédet rendez. Kecske
métre 29-én kulturvonat indul, melynek ára 
oda-vissza P 8.00. As utazáson és az ebéden 
való résztvételt Földes Károlynál (V., Báthory- 
utca I., telefon: 160—76) legkésőbb 28-ig kell 
bejelenteni.

Rejtvénymegfejtölnkhez I
A mull héten közölt 200-ik keresstrejlví- 

nyűnkkel kapcsolatban kiirt pályázatra vára- 
kötésünkön felül sok megfejtés érkéz:" ‘kötésünkön felül sok megfejtés érkezett be s 
^y^as^eredményt csak a jövő héten fogjuk ki
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Halló! Itt báró Inkey Géza 
beszél, párbajorvost keresek

Vakmerő trükkel fosztogatja a buda
pesti orvosokat egy ügyes szélhámos

A főkapitányság delcklivjei napok óta keres- 
nek egy vakmerő szélhámost, aki ügyes trük
kel fosztogatja a budapesti orvosokat.

Néhány nappal ezelőtt Nádi Kovács Ferenc 
dr. főorvos rendJöjében megszólalt a tolefon 
és egy férílhang jelentkezett:

— Hallói Itt bált' Inkey Géza földbirtokos, 
pdrbajorvost keresek.

így kezdte a telefonbeszélgetést a férílhang 
és azután elmondotta, hogy

két óra múlva a Hűvösvölgyben plsstoly- 
párbajt viv az ellenfelével,

sürgősen párbajorvost keres. Módi Kovács dr. 
nem volt abban a helyzetben, hogy elláthassa 
ezt a megbízatást, hanem dr. Marx József se- 
bészorvoshoz utasította a jelentkezőt. Marx dr. 
főorvoshoz nemsokára be is állított egy jól öl
tözőit ur. az állítólagos báró Inkey Géza és 
előadta mondókáját. Ezután taxiba ültek. A 
Rúkóczi-uli Balaton-kávéházhoz hajtattak, mert 
„Inkey báró” azt mondotta, itt adott randevút 
a segédeinek. Mikor megálltak a kávéház előtt, 

a taxi már 8 pengőt mulatott.
— Várjon csak, nemsokára továbbmegylink, 

— mondotta a sofőrnek és ezzel az orvossal 
együtt bement a kávéházba.

Jóideje a kávéházban ültek már, a segédek 
azonban nem jöttek. Az állítólagos báró ekkor 
a főorvoshoz fordult:

— Kedves főorvos ur, szíveskedjék néhány 

pengőt kölcsön adni, amíg a segédeim jönnek, 
hogy kifizethessem a taxit, mert nincs nálam 
pénz.

A főorvosnál sem volt aprópénz,
udvariasan átnyújtott egy ötvenpengőa 

bankjegyet a bárónak, 
aki kisietett az utcára, de többé nem is jött 
vissza, eltűnt az ötvenpengőssel, csak söldes- 
szitekc kopott kalapja maradt a kávéházi foga
son. A fölültetett orvos a főkapitányságra mént, 

följelentette a szélhámost és mint bűnjelet 
csatolták a zöldesszürke kalapot.

Alighogy megkezdődött a nyomozás, már 
ujabb feljelentések érkeztek az állltólngos „In- 
key báró” ellen. A följelentések arról szóltak, 
hogy

éjszakai órákban beáll'tott fogorvosokhoz 
azzal, hogy vidéki kastélyában súlyos fog
betegséggel fekszik a felesége, orvost akar 

vinni hozzá.
Az álmukból fölvert fogorvosok felöltöztek és 
elindultak vele. A „báró'- mindig azt mondotta, 
autón mennek, útközben azonban, amig a leg
közelebbi garázshoz értek, pár pengőt csalt ki 
az orvosoktól azzal, hogy nincs nála apró
pénz és

ügyes trükkel mindig megugrott előlük.
A rendőrség most szigorú nyomozással igyek

szik kézrekeriteni az orvosok szélhámosát.

O-stóX ktkifökossaq jeqqéöen, 
CL maíodilé Rfllméq ofcsófó-ü!

Női kombiné
finom színes trikó műselyemből ._„ ,,,

300 darab különböző

Női strandpizsama___
Női gyapjupulóverek 

rövid ujjal

Női frottier-köpeny 
kiárusítási árban____ __  _  ... _

1.48
1.80
5.80
2.90

A vizbeugrás pillanatában tüdő
vérzést kapott egy fiatalember 

a fedettuszodában
Életveszélyes állapotban vitték kórházba

Vasárnap a margit
szigeti fedett uszodában 
ujabb tragikus szeren
csétlenség történt. A 
déli órákban, amikor 
zsúfolásig tele volt az 
uszoda, egy magas, vál
las fiatalember

egyik Irambolinról fejest ugrott.
Amint a vízből felbukkant, kétségbeesetten, 
jajueszékelni kezdett:

Segítség . . a Segítség , r . !
A következő pillanatban azután elme

rült a vízben.
Az uszoda közönsége riadtan igyekezett 

segíteni a vjz alá merült fiatal férfin, a par
ton állók közül többen a vízbe ugrottak, 
hogy kimentsék. Az uszoda alkalmazottai

is nyomban a víz alá bukott férfi után ug
rottak.

Pár percig tartott az izgalmas életmen
tés: a fiatalembert sikerült a vízből ki
menteni, de piár eszméletlen állapot

ban volt.
Az uszoda alkalmazottai nyomban értesí

tették a mentőket, akik megállapították, 
hogy a fiatalember

a vizbeugrás pillanatában súlyos tüdő
vérzés kapott

s nem volt már ereje a vízből kiúszni. Meg
állapították azt is, hogy a szerencsétlenül 
járt fiatalember

Herbert Imre 28 esztendős lakatos, 
aki a Csengery-ulca 26. szám alatt lakik.

Herbert Imrét életveszélyes állapotban 
vitték a mentők az Uj Szent János-kórház- 
ba, ahol ápolás alá vették.

Női dirndlirukák
rendkívül csinos fazonokban _ __ _____ _____

Női tavaszi kabátok
kiárusítása, míg a készlet tart _ _ w ... _

Női divatcipők
szandálok, bocskorok egyes számokban —

Férfiingek
különböző minőségben, mig a készlet fari — — _

Férfi fürdőtrikó
kombinált színekben _ _ —. — _

Férfi joppekabátok
lenvászonból éa kék pamutvászonból, egységára ...

3.80
11.80
3.80
1.48
1.38
3.90

— Elfogták dr. Kemény Győző kormány
főtanácsos tolvaját. A székesfehérvári rend
őrség rádiógram utján értesítette a főkapi
tányságot, hogy körözőlevél alapján ott le
tartóztatták Bodri József 28 esztendős inast, 
akit a rendőrség már régebben keresett. 
Bodri Budapesten dr. Kemény Győző kor- 
mányfőtanácsos ügyvédnél állott hosszabb 
ideig plkalmazasban. Rövid idővel ezelőtt 
az ügyvéd irodájából 600 pengőt és érték
tárgyakat ellopott, majd megszökött. Beis
merő vallomást tett, mire letartóztatták és 
hétfőn Budapestre hozzák.

— A rendőrtisztek tutajáról a Dunába 
ugrott egy nő és megfulladt. Éliás Ede 
kereskedő vasárnapra virradó éjjel a Tí
már-utca irányában haladt az óbudai 
Dunaparton hazafelé, amikor észrevette, 
hogy egy husz-huszonkétévesnek látszó, jól 
öltözött nő izgatottan föl-alá sétál a parton. 
Szólt a rendőrnek, de közben az ismeretlen 
nő elsietett egészen a Rendőrtisztek Atlé
tikai Clubjának csónakházához, ott föl
ment egy tutajra és arról a Dunába vetette 
magát. A szomszédos IBUSz csónakházból 
néhányan megpróbálták a nőt kimenteni, 
de az öngyilkos megfulladt és holttestét 
sem találták meg. A nyomozás folyik, hogy 
ki az óbudai Dunapart titokzatos öngyil
kosa.

— Az „Országos r.őiruha és füzőkéssllő ia- 
nonemunkaklállllást** julius hó 22-28-ig JV., 
Czukor-utca 6. szám alatti elemi iskola torna
termében rendezik-

— Négy hétre betiltották *A Reggel** 
megjelenését. A belügyminiszter szombaton 
reggel kiadott rendeletével négy hétre be
tiltotta „A Reggel” című hétfői lap meg
jelenését. A betiltás oka — mint értesü
lünk i— a lap egyik külpolitikai közle
ménye miatt tötrtént. A betiltás hírére a 
Magyar Újságírók Egyesülete elnöki ta
nácsa rendkívüli ülést tartott, amelynek 
határozatából táviratilag kérte fel Keresi- 
tes-Fischer Ferenc belügyminisztert a be
tiltás visszavonására, mert a betiltást a 
sajtószabadság súlyos sérelmének tekinti.

. DIANA
„ , JoíaoRj'zFrzr

Férfi gyapjú kasánkabátok
pasztell kék színben, fém gombokkal— _ — — —

Férfi mosó burettőitöny
kabát ée nadrág... — —. — ... — —

Férfi weekend félcipők
barna ós fekete bőrökből _ .*

Fiú vászonnadrág
l-es szim (-|- 15 fill.) kik éa drapp pamut damaaatból

Szines kerti abrosz
nyári vendéglőknek^. _ — — — — —

4 asztalon valódi azinea nyert.«Iym«k,
sima éa miniéi miüselyem krepdesinek, xaor- 
zaettek, egyaégéra  ----------- —. — —--------

9.80
5.80
5.90
1.—
1.98
1.48

— Elfogták a Rohelm-vllla betörőjét. A 
Hermina-ut 85. számú tragikus nevezetes
ségű Ro/ieím-villában, amelyben Tisza Ist
vánt meggyilkolták, néhány nappal ezelőtt 
egy éjszakai betörő több értéktárgyat és 
ruhaneműeket vitt el. Vasárnap elfogták 
a betörés tettesét: Dancsa Pál 25 évea nap
számost. Beismerte, hogy ö követte el a 
rablást, sőt azt is elmondotta, hogy a 
Hungárla-körut 129. sz. alatt ugyancsak be
tört egy lakásba, ahonnan ékszereket és 
ruhaneinüeket vitt el. Letartóztatták és 
átvitték az ügyészségre.

— Frontharcosok gyűlése. A Független Kls- 
gazdqpárt frontharcos szervezete vasárnap dél
előtt értekezletet tartott. Többek felszólalása 
kapcsán a hadigondozottak és frontharcosok 
elhelyezésének kérdésével és más problémákkal 
foglalkoztak-

— A HATÓÉ akciója a hásbérflllér kettős 
megadóztatása ellet. A Ház- és Telektulajdono
sok Országos Egyesülete gróf Somssich Tiha
mér elnöklete melleit tartott ülésén elhatározta, 
hegy országos mozgalmat Indít a régi házbér- 
fUMrosthélyek viwnéllNta Wtta . .. t

Aprópénzért — 
HAzIszöttes fuíóuönvBP - mtr 68 hlL 
Szlnexmlntűs Martai mtr •• üli. 
Miatt: tropikál ozsareit-mtr ss mi. 
Nöl gumi HWitlpö- - - - - - - - - - va mi.
Kűsalyem nöl zs üli.
Müseivem nöl blúz ra.idufi.i_ ss fül. 
Hl MUZOlllll t«M> daailna... 18 Ilii. 
MuK: nöl kesztyű, színe: - ♦« üli. 
Kisszámú nöl körteszMk - os tm.

Amis n készlet tart
Nöl gumi fOrtösapka- - - - - - 8 üli-
Mintázott térdzokni- - - - - - - - - - >otlll.
Férfi atlétatrikó. 3-ns- - - - - - 38 üil

Színes weekendpárna- - - - - - 28 tm.
10 írt tömöpamut- - - - - - - - - - 32 üli.
Angel térne ooo yard TB mi, na nu 25 Ilii. 
Divatos nöl nyakgyöngy- - - - - - 25 mű
Gyermek porceliánöögre le — 10 üli. 
Rendes portellánkögre, hllrós 22 HlL

Ezen cikkekből viszonteladók nem vásárolhatnak I

DIVÖíXSőNOK
RAMftalKlzM* 72-74.
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/.
Kedden múlt egy esztendeje, hogy Göm- 

l> >s Gyula miniszterelnököt súlyos csapás 
érte, hirtelen meghalt a felesége. A szomorú 
évfordulón Gömbös Gyula nem mehetett a 
sírhoz, betegen, gyöngélkedve feküdt. Igy 
is gondoskodott arról, hogy lerój ja kegye- 
leiét: a miniszterelnök feleségének sírját az 
évforduló napján virág borította cl...

II.
' lleana román királyi hercegnő, Károly ki- 
roiy nővére, Habsburg Antal, a „pilótafö
lt ■rteg" felesége inkognitóban Budapesten 
j< rl. lleana hercegnő Bécsből Bukarestbe 
uiazott szombat éjszaka. Útközben egy órát 
töltött Budapesten inkognitóban.

III.
'' Párlsból írják a Kisnaplónak: Néhány hó- 
Papja csak, hogy párisi követünk, Khtten- 
lléderváry Sándor grój elfoglalta állomás
helyét a fontos poszton és azóta diplomá-
• iái működésén túl is meghódította a külön
ben zárkózott, előkelő francia társasági vi
lágot. Ebben nem kis része van a követ fe
leségének, aki igazi magyaros vendégszerető 
nri házat visz. Ifhuen-Héderváry Sándorné 
egyszer paprikáscslrkc-vacsorára hivott meg 
egy előkelő társaságot. Hazulról, Magyar
országról hozatta a csirkéket, igazi, rcniek- 
bekészült magyaros vacsora volt. A derék
franciáknak annyire ízlett a jóféle paprikás, 
hogy a csirkeszoárét azóta többször meg 
kellett ismételni és Párisban a szó szoros 
értelmében divatba jött a magyaros papri
káscsirke.

IV.
.* Zajlik az élet az autós világban. A KMAC 
nmst tartotta idei közgyűlését, alelnökökké 
l.enz Albin és Dél már Wattért választották. 
Jla, vasárnap akarta megtartani a KMAC 
autó- és motortcrcpversenyét. Különféle aka
dályok miatt azonban a sportbizottság vá
ratlanul elhalasztotta a versenyt szeptem
berre. Idetartozik még az a hir is, hogy 
szeptember 9-én sorompóba állnak a ma
gyar hölgyvezetők: dámák nemzetközi turá
nija lesz ezen a napon, Weiler István, a ki
tűnő autós sportember a legfőbb rendező.

V.
>' Richárd Andeck, a müncheni mixerkirály 
remek uj bár-reccptckct kreált az idén is. 
Itt a nyár, itt a hűsítő italok szezonja, íme 
prezentálunk néhány eredeti Andcck-recep- 
tct. Elsősorban tessék megtanulni az ubor- 

'J. ab ólé készítésének titkát. Veszünk egy 
friss uborkát, fölszeleteljük, a szelete
ken cérnaszálat füzünk ál; veszünk egy 
edényt és beleöntünk három üveg vörösbort, 
a: uborkaszcletcket a cérnaszdlon belelógat- 
j:ik a borba, egészen addig, amíg a- uborka 
r rösre nem válik, az uborkát ekkor ki
vesszük, a bort megcukrozzuk és kész az 
ital — mondja Andeck mester. Ez az első 
recept, utána következik egy másik remek 
Hal, az „égő szivárvány". Ezt hétféle ital
ból keverjük. Alkatrészei: fehér maraschino, 
zöld fodormenta, vörös curacao, zöld char- 
treuse, barna cognac, sárga chartreuse és 
krém-sárgás ingver. Az italokat egyforma 
mennyiségben, lassan, óvatosan egymás te
tejére töltjük. Ha megtartjuk a sorrendet, 
j cm keverednek össze, külön-külön réteg- 
b n helyezkednek el az edényben és meg 
tartják erdei színüket. ,4 legfelsőt meg- 
gyiijtjuk és égő állapotban töltjük az egész 
keveréket az ivópoharakba.

VI.
Hennet Lipót báró, Ausztria budapesti 

követe szabadságra utazott. Távollétébcn 
Kuni első tanácsos vezeti a követséget.

VII.
Bethlen István gróf három héttel ezelőtt 

elutazott Budapestről, azóta senki sem látta. 
Mindenütt találgatták, hol lehet Bethlen 
István* .4 Kisnapló ezennel leleplezi és ki
szolgáltatja a titkot a közönségnek. Bethlen 
István Lillafüreden ildÖl, „szigorúan" pi
hen. Nem fogad látogatókat. Az erdei va
dászházban lakik, vadászgat, nem jár tár
saságba.

Vili.
Gyóni Gézát, a háború töröttszárnya pa

csirtáját a krasznojarszki hadifogolytemetö- 
ben helyezték örök pihenésre. Most a mis
kolci hét keretében Gyóni-ünnep lesz. X 
költő valaha Miskolcon lakolt és a város a 
magáénak tekinti. A miskolci héten külön 
Gyóni-ünnepel rendeznek. Hadifogságot 
szenvedett művészek előadást tartanak 
Miskolcon.

IX.
Nagy vendégjárás, idegenforgalom lesz 

pár nap múlva Budapesten. Két nagy tár
saság érkezését várják. Az amerikai orvosok 
továbbképző tanfolyamának hallgatóiból 

verbuválódik az egyik társaság, tizennégy 
magyar egyetemi tanár tart számukra elő
adássorozatot. A: amerikai orvosok három 
hétig vendégeskednek Budapesten. Ugyan-
• ■ttor tudósokból álló társaság érkezik az 

< :aki államokból, norvég, dán és svéd tu
dósok jönnek hozzánk bendégtégbe.

A lengyel áradás kulminál s 

egész éjjel dolgoztak 
a gátakon Stven kSzság viz alatt

Varsó, julius 22.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon-

jelentése.) A Visztula szintje
már 410 centiméterrel volt magasabb a 

rendes vízállásnál.
Az úr éjfélkor érte cl tetőfokát, mintegy 

ötméteres magassággal. Egész éjjel dolgoz-

Troppauer Ilona, 
a zsarolásért elítélt botrány* 

hősnő perújítást kér
Újból bizonyítékokkal és tanukkal áll a bíróság elé 

és bizonyítani akarja ártatlanságát
Meglepő fordulat történt most abban a 

rtarolúBi bünperben, amelynek Troppauer 
Ilona és Stréhn Károly ny. százados vol
tak a szereplői. Nemcsak társasági körök
ben, hanem a közönség legszélesebb kö
reiben is

rendkívüli feltűnést keltett Troppauer 
Ilona bűnügye.

Stréhn Károly ny. százados zsarolás bün
tette miatt állította a bíróság elé az elegáns, 
csinos Troppauer Ilonát.

A százados vádja az volt, hogy a leány 
állandóan pénzért zaklatja, üldözi és 

sehogy sem tud szabadulni tőle.
Troppauer Ilona viszont azzal állott a bíró
ság elé, hogy Stréhn Károly neki házassá
got Ígért. Már a százados menyasszonyának 
tekintette magát, de az esküvő meghiúsult.

Tagadta, hogy pénzért zsarolta volna 
Stréhn Károlyt.

A büntető törvényszék Krayzcll-lan&csa, 
ahol az izgalmas tárgyalás folyt, több ta
nul hallgatott ki, akik Troppauer Ilona el
len vallottak. Végül is a bíróság zsarolás 
bűntettéért

kétévi fegyházra Ítélte Troppauer Ilo
nát és elrendelte azonnali letartóztatását.
Néhány hét múlva a tábla a leányt sza

badlábra helyezte, majd kitűzte a fellebb- 
viteli főtárgyalást, amelyen

egyhónapi fogházra mérsékelte 
a kélesztendős fegyházbüntetést. A Kúria a 
tábla ítéletét hagyta jóvá.

A zsarolási bünperrel azonban nem zá
rult le Troppauer Ilona és Stréhn Károly i 
pereskedése, bccsületséztési, rágalmazási és I 
egyéb

perek lavinája indult meg közöttük, *

Amerikai magyarok megvásárollak 
a hajduszoboszlói gyógyforrást

Rendezni akarják a város millió pengős adósságát
Debrecen, julius 23.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen
tése.) Hajdúszoboszló város képviselőtestülete 
e héten rendkívüli közgyűlést tart, amelyen r 
hajduszoboszlói gyógyforrás sorsáról fognak 
dönteni. A gyógyforrásra vonatkozólag ugyanis

egy amerikai magyarokból alakult pénz
csoport, 

melynek Lörinczy István Amerikában élő ma
gyar mérnök a feje, ajánlatot telt, hogy 

hajlandó átvenni a hajduszoboszlói gyógy

— Az „Otthon Kör" folyó hó 23-án, hét
főn, VII., Erzsébet-körut 9—11. sz. alá 
költözik. A költözködés idején, hétfőn és 
kedden a klubélet szünetel, de az uj helyi
ségek már szerdán délben a tagok rendel
kezésére állnak.

— Nagy tűz pusztított Kiár Sándor föld
birtokán. Nyíregyházáról jelentik: Kiár 
Sándor földbirtokos kótaji tanyáján tűz 
ütött ki. A nagy szárazság miatt a tűz gyor
san elharapódzott és egy teljes cséplőgép
fölszerelés, valamint 250 buzakereszt pilla
natok alatt elhamvadt.

csak ezen a heten
rcmekaaabáaa

mertúkuiam leriionony
40 penooon 

rendkívül lesz Állított Ártom rendelhető a ue- 
megmaradt divaté* aziivetmaradékek* 

hói 1-neri prObAval clegAm kivitelben: K c*o- 
dAlatos olccónAggnl célunk n vevők kielégítése 

ezért minden tindtcsérettől 
többet 

fognak mondani! Rnhakereakedelml V Állatai. 
Ferenc-kőrút 18. L emelet.

tak a védőgátak megerősítésén. A munkaia
tokban résztvett a rendőrség és a katona
ság is.

Sandomicrz vidékén
a Visztula és a San áradása még min

dig fenyegeti a vidéket.
Az ár több mint ötven községet és mintegy 
1500 hektár területet öntött el.

időközben Stréhn Károly, akinek ide
geit is megviselték a Troppauer Iloná
val vívott elkeseredett háborúskodás, 

nyugalomba vonult.
A nyugalomba vonult százados és Trop
pauer Ilona hosszú hónapokon keresztül 
szinte napról-napra megjelentek a törvény
szék és a járásbíróság folyosóin, hogy az 
egymás ellen indított perek tárgyalásán 
résztvegyenek. Legutóbb Troppauer Ilona 
ellen

újabb följelentést tettek, mire a leányt 
ismét letartóztatták, majd nemsokára 

szabadlábra helyezték.
így érkezett el Troppauer Ilona és Stréhn 

Károly közötti perlavina legújabb állomá
sához. A leány felkereste ügyvédjeit,

— A zsarolási bűnügyemben — mondotta 
Troppauer Ilona védőinek, —

egész sereg újabb bizonyítékom és szá
mos újabb tanúm van. Minden adatot, 
s a tanuk listáját összeszedtem már s 
elhatároztam, perújítással megyek a bí

róság elé.
Troppauer Ilona ezután hosszú tanácsko

zásba kezdett védőivel, ezeknek a tanács* 
kozásoknak eredményeként megszületett a 
perujitási kérvény, amely

egész sereg tanúra hivatkozik s számos 
uj, meglepő bizonyítékot terjeszt elő.

A perujitási kérvény a törvényszékhez ke
rül, ahol ősz elején döntenek arról, helyt 
adnak-e a perújrafelvételnek. Amennyiben 
Troppauer Ilona zsarolási bünperében el
rendelik a perújítást,

újabb izgalmas, szenzációs főtárgyalás 
lesz

a zsarolási bűnügyben.

fürdőt,
azt a legmesszebbmenőén európai nívóra fej
leszteni és elsősorban is Hajdúszoboszló város 
több, mint egymillió pengőt kitevő nyomasztó 
adósságát rendezni.

Az ajánlattevők 1935. év január 1-éig opciót 
kérnek. Hajdúszoboszló képviselőtestülete,

miután a város nagyon érzi a súlyos adós
ságok terhét, hír szerint hozzá fog járulni,

hogy az amerikai magyar pénzcsoporttal a tár
gyalások meginduljanak.

— Vasárnap meghalt Kossuth Lajos 
kormánytanácsosának leánya, özvegy Bor- 
sody Lajosné, meszlényi Simon Izabella, 
néhai Simon Rudolf 1848-as országgyűlési 
képviselőnek, Kossuth Lajos kormánytaná
csosának leánya vasárnap 85 éves korában 
elhunyt. A Simon-, Borsody-, Szigetit-, 
Fejős-, Módly- és Madarász-családok gyá
szolják.

— Rozgonylnál 3 fénykép 8 P. Kálvin-ér 5.
— Magyar diákok a palermói balillák 

otthonában. Palermóból jelentik: Az Olasz
országban tartózkodó magyar diákok a ma
gyar konzul kíséretében meglátogatták a 
palermói balillák otthonát és végignézték a 
baliilák sport- és tornaünnepélyét. Utána 
megtekintették a „Giornale de Sicilia" cimü 
lap szerkesztőségét. A magyar vendégek 
este Nápolyba utazlak.

— Ha jól és olcsón akar ruháskodnt, ke
resse fel a „Divatszabóságot", Erzsébet-körut 
1., I. emelet, nhol elegáns férfiöltönyöket mér
ték után rendelhet kétszeri próbával 40 pen
gőért, a legdivatosabb szövetekből és szabás
sal. Garancia 40 év óta fennálló, közismert és

fii, ataUK ..

Nincs szó az összes 
politikai államtitkárságok 

visszaállításáról
Politikai körökben a legutóbbi időben hire 

jár annak, hogy újból visszaállítják az összes 
minisztériumokban a politikai államtitkári ál- 
Ínsokat. Jól informált helyről szerzett értesü
léseink szerint

generálisan Ilyen elhatározás a kormány 
részéről nem történt.

A politikai államtitkárság rendszerint azt a célt 
szolgálja, hogy magát a minisztert a felügye
leti hatáskörébe cső munkák egyrésze alól te- 
her mentesít se. Ha ennek a szüksége fölmerül, 
akkor esetleg lehet szó még újabb politikai ál
lamtitkári állás kreálásáról,

azonban a kormánynak «z az Irányelve, 
liogv semmi téren sem akarja szaporítani 

az állásokat,
mert a költségvetést Is bizonyos természetes 
létszámcsökkentés alapján akarja, amennyire 
csak lehetséges, apasztani.

— Trafikbetörőket leplezett le egy szerelmes
pár. Szombaton éjszaka Újpesten, a Horthy 
Miklós-uton a régi rendőrség épülete mellett 
egy trafikbódé mögött egy fiatal szerclmespár 
beszélgetett. Egyszerre arra lettek figyelmesek, 
hogy a trafikból beszélgetés hallatszik ki. 
Rendőrt hívtak, mert tudták, hogy ilyen idő
tájban senki sem szokott a trafikban lenni. A 
rendőr a bódéban meg is találta a betörőket. 
Stermák Lajos 32 éves asztalossegédet és Ba- 
novszky Róbert 30 esztendős kovácssegédet. 
Előállította a rendőr őket a főkapitányágra, 
ahol mindkettőjüket letartóztatták.

— Két kis diák és egy tanítónő eltűnése. 
S marék Károly szabó, aki a Német-utca 6. 
sz. alatt lakik, bejelentette a főkapitánysá
gon, hogy tizenötesztendős Károly nevű 
fia eltűnt. — Kulcsár György tízesztendős 
tanuló két nappal ezelőtt elment szülei 
Bajnok-utca 15. sz. alatti lakásáról és azóta 
nem tért vissza. — Karmazsin Ilona 22 esz
tendős debreceni tanítónő pár napot Rá- 
kosszentmihályon töltött rokonainál és 
onnan tiz nappal ezelőtt eltávozott. Azóta 
se Debrecenbe nem tért vissza, se rokonai
nál nem jelentkezett. A rendőrség keresi 
az eltűnteket.

POLGÁROKI
Meddig szívják véreteket? 
Hívjátok - DITRICHSTEIN-t 
VII., Kerténz-u. S7.
416-53, 54, 55.

— Vésse! Ede gázgyári igazgató magas 
kitüntetése. Dr Véssei Edének, a gázgyár 
ügyvezető igazgatójának kormányfőtaná
csossá történt kinevezése nemcsak város
házi körökben, de mindenütt osztatlan 
örömet szerzett. Véssei Ede társadalmi téren 
is széleskörű tevékenységet fejtett ki és 
mint a Magyar Gázgyárak Országos Szö
vetségének elnöke, elismerésre méltóan mű
ködik. Az ő nevéhez fűződik a magán- 
slerelö iparnak gázgyári szereléshez való 
bekapcsolása, amellyel a magániparnak régi 
sérelmeit orvosolta, továbbá a benzolgyár 
létesítése. Véssei Ede 1903-ban került a fő
városhoz, ahol először a közigazgatásban 
működött és 1924-ben a gázmüvekhez ke
rült, ahol tehetsége révén két év múlva 
már igazgató lett, 1932-ben pedig a gáz
művek vezetésével bízták meg.

O A Budapest Székesfővárosi Községi 
Takarékpénztár Részvénytársaság e hó 19-én 
tartotta meg évi rendes közgyűlését, amely 
egyhangúlag elfogadta az igazgatóság ösz- 
szes javaslatait. A közgyűlés ezután a vá
lasztásokat ejtette meg és az igazgatóságba 
Buzáth János dr.-t, Faber Fülöpöt, Koós 
Zoltán dr.-t, Mónus Illést, Morvay Zslgmond 
dr.-t, Szakáll Gézát, Szentgáli Antalt és Vdr- 
konyi Kálmán dr.-t, a felügyelőbizottságba 
pedig Ascher Istvánt, dabasi Halász Lajos 
dr.-t, Erősdy Sándort, Pető Ernő dr.-t és 
Sebő Bélát választotta meg. A közgyűlést 
követő igazgatósági ülésen az igazgatóság 
egyhangú határozatával Buzáth János dr.-t, 
Budapest székesfőváros nyugalmazott al
polgármesterét elnökké, Szentgáli Antal 
mérnököt, a fővárosi Közmunkák Tanácsa 
volt alelnökét pedig alelnökké választotta 
meg.

— (A „Filtex" Egyesült Magyar Fllatori- 
gát-Pestszentlőrinel Textilmüvck és Tessuto 
Részvénytársaság) 1933 szeptember 30-ával 
lezárt mérlegét a változott viszonyokhoz 
való alkalmazkodás jellemzi. Igen előnyős 
feltételek mellett sikerült négymillió pengő 
névértékű saját részvényt bevonnia. Úgy 
ezen tranzakció eredménye, mint a mérleg
szerű tartalékok egy része a vállalat belső 
megerősödése szolgálatába állíttatott. A vál
lalatban dolgozó nagy külföldi tőke úgy a 
vállalattal, mint általában a magyar viszo
nyokkal szemben különös megértést tanú
sít, egyébként a nyolcmillió pengőt meg
haladó mobil aktívákkal szemben nem egé
szen három—háromnegyedmillió áru- és 
egyéb tartozása van. Az üzemek foglalkoz
tatása kielégítő, sőt a fonóda napi 24 óríát 
dolgozik. 1200 szövőszéke, termelésének — 
nyomott-, tarkánszőtt-, fehér- és nyersáru 
— elhelyezése nem ütközik nehézségbe. A 
folyó üzletév forgalma étidéig a tavalyihoz
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Rőkk Marika szenzációs bécsi 
szerződése: 75.000 schillinget, 
előkelő lakosztályt és autótartást 
kap a Cirkusz csillagáért

Bécsi partnerei: Jávor Pál helyett Halmay Tibor, 
Glsela Werbezirk és Hans Moser — Rökk Marika 
Bécs után Hollywoodba megy

FENYVES KIÁRUSÍT
A Cirkusz csillaga a siker utján még csak nz 

első állomások tájékán járt, amikor elterjedt 
a hire, hogy az egész produkciót, ugy, ahogy 
van, át akarják telepíteni Bécsbe, ha már be
fejezte budapesti pályafutását. A bécsi átlele- 
pilássel kapcsolatban különféle tárgyalások 
folytak, egyik Verzió a másik után kell szárny
ra, de vasárnapra kipattant a szenzáció:

perfektuálták a megállapodást
és a Cirkusz csillaga Bécsbe megy.

Arról szól a hir, hogy Gyimes, a bécsi 
Femina igazgatója, megszerezte a Cirkusz csil
laga előadási jogát és a főszerepre Rökk Ma
rikát szerződtette. Gyimes kibérelte a Renr 
cirkuszt, amelyet Labriola 180.000 schilling 
költséggel építtetett át tavaly ősszel.

Hetvenöt estére bérelte ki ■ pazar cirkuszt 
és ragyogó előadásban akarja kihozni a Cir
kusz csillagót, olyan előadásban, amely a bu
dapestit is fölülmúlná.

Rökk Marikát ezekkel a feltételekkel szer
ződteti:

napi ezer schllllng felléptidij, lakás a vá
lasztása szerinti szállodában, a legszebb 
apartmánban, bécsi tartózkodása alatt 
aiitótartds, magával viheti a színház költ
ségére budapesti öltöztetőnőjét és ugyan
csak Gyimes fizeti egy kísérőjének, apjá
nak vagy anyjának bécsi tartózkodása 

alatt minden költségét.
Partnerekről is gondoskodnak: Jávor Pál sze
repét ugyancsak magyar színész, Halmay Ti
bor játszaná, a legkitűnőbb bécsi színészek 
között Gisela Werbezirk és Hans Moser is 
szerepelnének a manézsban a Cirkusz csillaga 
bécsi előadásán. Eddig szól a bécsi sikerről 
szóló hir, de a benfentesek vasárnap már ar
ról beszéllek, hogy Rökk Marika legfeljebb csak 
vendégeskedni jön haza Bécsből:

a fiatal primadonnát Hollywoodba viszik 
filmezni

és Budapest közönsége lehet, hogy jóidéig 
nem látja.

Kun Magda és Gyergyai István 
elkésett nászutja repülőgépen 
Londonból Budapestre

Utolsóelőtti nap

Miolás Bőseinek, 
cio»í<felín»lt, kreponck, méterje 

Crepe de Chine Imprime 
divatos niintákttn), rn-jecsak 

férfi éllényketaék 
divatos mintázattal. méterje 

Crepe de Chine női ruhák 
Igen csinos fazónokban csak 

Elegáns sartnCz női ruhák 
Csinos angol óéi ruhák 
lyersselyeruutóiizotu anya* 

SelyemfényG köfíltruhá k 
ilarokén palefók 
.cnyászon paleték csak.... 9.80 
Ekrü hureltoljak kitűnő mosó 2.S0 
Mosható krepon pongyolák 1.90 
lói mosható voái pongyolák 3.25 
Hagyrózsás műs. pongyolák 3.90 
iöi szoknyakomhiuék, mail 
csíkos sanuoliiiból.................

-.55
1.85
5.80

Repülőgépen Budapestre és innen Erdélybe utaznak
A budapesti színészek 

két világkarriert futott 
kollégájuk érkezését 
várják vasárnap reggel 
óta: Kun Magdát és 
Gyergyai Istvánt várják 
Angliából.

Kun Magda és Gyer
gyai Londonban óriási 

sikerrel játsszák már jóideje a Zsákba- 
macskát, de nemcsak a színpadon szerepel
nek együtt, hanem — mint ismeretes — 
Londonban férj és feleség lett belőlük. A 
fiatal szinészházaspár budapesti ismerősei 
szombaton értesítést kaptak, hogy

Gyergyalék hétfőn valószínűen Buda
pestre érkeznek.

Budapesti utazásuk tulajdonképpen elké
sett nászút. Mikor az esküvőjüket tartották, 
n Zsákbamacska legforróbb sikere zajlott, 
játszaniok kellett,

"3»i —

még annyi idejük se volt, hogy 
weekend-nászutra menjenek.

Most azután kipótolják ezt: repülőgépen 
jönnek Londonból Budapestre, de csak né
hány napig maradnak itt, Erdélybe utaz
nak, Gyergyai rokonságához látogatóba. 
Erdélyből visszajönnek Budapestre,

Innen pedig Páriába mennek,
ahol remek szerződés vár rájuk.

1.80 
Strand piiamák kolerával 7nn 
visztra mflselyemből csak ... O.uU 
Hói líirdókópenyek X«, „n 
Hői tölcséres divatkeztyiik -.65 
Lepedóklilönlegességek , 
iluplaszéles, méterje csak ... I.‘»Ü
Len konyhalöriilkűzók -.59 
D'jplánszátt kerliabroszolr , „9
Jól mosható, darabja...... . I.bu

Mali női nadrágok
kockás divatszövéssel ..........

Hői tenisz zoknik
szép színekben.............párja

Hói mosóbórkezíyük 
gyönyörű fazónokban párja 

Hói kötött pulÍGVErek 
igen csinos kivitelben drbja 

Hói fiirdálrikók zóp fazó
nokban. sok színben csak......

Hói sznlniakalap tiszítve! 
ízléses idei divatforma, csak 

Gumi fürtíösapkák fi# 
színes, darabja csak........... .

Hói ionoli topánkák 
szép színekben, párja csak 

Hói lehér cipók 
kitűnő nubuk bőrből, csalt... 

Hői gumi fürtlűcipök 
Hói evezős sportnadrágok 
kiváló urüsszúlú mintás any. 

Gyermek pijamók
Izefir vagy krepp anyagból 
Számoukénti áremelkedés 2í 

Kcrlsbndi gycrmehkozlyiik 
bármely nagyságban csak... 

Finom gyermek ílórzekrik 
fehér és színes. 1-cs r.agys.

1.18
-.18
2.90
-.90

1.95
-.85
-.18
2.90
6.50 
-.48
1.55

. -.95
25 fillér

bármely nagyságban csu*k... *".95
t - 35

....... ■... .....ülő, .-.-a nagys. .vU 
Számonként 5 fillér áremelkedéssel

színtartó 
'cs gyermeknek

Joppe kahállák .„„„dó „ 
anyagból, 2 éves gyermeknek “*.wv 
Számonként 2t) fillér áremelkedétsel 

Csíkos bús. leánykeruhók ec 
2 éves leánykának................... -,“u
Számonként 20 fillér ártnicll.édtlse

Minhik^éá-árfégyzéket küldünk.. KÁLVIN TÉ«\7,
- — - ‘________ í__________ ____ . '■ -4

Erzaébet-kfrályné-ut 1 ♦ Tel.: 87-0-07

SYD-FOX 
GONDA & IRÉN
Zene 10 órakor Műsor 11 órakoi

te&NAPLÓ aaEflMfaSBNMnmBNBnNNNimaBavz^SMHmRmNamNn 
Színházak hétfői műsora:

VÍGSZÍNHÁZ (cirkusrban): A cirkusz csillaga (8). 
ROYAL OHFEUMi ... itt a Hereiem (8).
BUDAI SZÍNKÖR: Tabáni orgonák (8). <

BÁRDOS ARTÚR 
színházi konszern vezére lesz: erről beszél
nek a színházi berkekben. Bárdos Artúr, a 
legkiválóbb magyar színházi szakember 
most a Belvárosi Színház igazgatója. A Bel
városi Színház tavaly megmutatta, hogy mit 
tud... Olyan en suite sikersorozatai voltak, 
hogy egész csomó darab előadására már 
nem kerülhetett sor. A színházi benfente
sek azt mondják, a Belvárosi Színház már 
tárgyalásokat folytat, kibérel egy budapesti 
színházat, hogy előadatlanu! maradt darab
jait elhelyezhesse és foglalkoztathassa ki
tűnő művészgárdáját. Ha a terv megvalósul, 
természetesen Bárdos Artúr kezében lesz 
mind a két színház vezetése.

COLUMBUS BAJÁN 
vendégszerepel. József főherceg Columbus 
elmü darabjának Budapesten volt ■ pre
mierje. A Columbust augusztus ó-én adják 
elő szabadtéri előadáson. A Dunaágon már 
ácsolják a gályát — Columbus hajóját. A 
bajai premieren ott lesz a fenséges szerző is.

BUDAPESTRE JÖN 
Laelenne Boyer, a nagy francia dlzőz. Az istent 
Luclenne szeptemberben európai turnéra Indul, 
Bodapestre Is eljön. Már folynak Is a szerződ
tetést tárgyalások.

A MEDVEBŐRSÜVEGES.
öles gárdisták az angol király leibgárdistái 
magyar zeneszerző muzsikáját játszották pár 
nappal ezelőtt Londonban. A gárda térzenét 
adott. Néhány magyar is hallgatta a gárdisták 
népszerű térmuzsikáját. Egyszerre csak fölhar- 
san Nagypál Béla „Május Granadában" cimü 
szerzeménye. Magyar muzsika hangfoszlányait 
vitte a szél London fölött...

SZÁZ FEHÉRNÁDRÁGOS 
kékzakkós fiatalember kerestetik fii in felvétel
hez — Igy szólt a hirdetés, amely az egyik 
budapesti napilapban jelent meg. A Hunniában 
most forgatják. Ha a vége rossz — minden jó 
cimü filmet. A filmen egy hajókirándulás szere
pel, ehhez kellett száz jőalaku statiszta. A hir
detésre nem kevesebb, mint 768 fiatalember je
lentkezett, a sötétkék zakkók és fehérnadrágok 
valósággal megostromolták a Hunniát. Reggel 
héttől délelőtt tizig, három óráig tartott, amig 
Zsoldos Andor, a film producere kiválasztotta 
a száz legjobban szabott, legjobb megjelenésű , 
fiatalembert.

SZENES ERNŐ, 
aki a miskolci strandfürdőben a szemén 
megsebesült, még mindig a szemészeti klini
kán fekszik. Iletek múltak már el a baleset 
óta. Most már Szenet is tudja, amit eddig 
nem mertek neki megmondani, komoly ve
szedelem fenyegette, attól tartottak, hogy 
félszeme világát elveszti. Vasárnap reggelre 
azután véglegesen bekövetkezett a jó fordu
lat: az orvosok megállapították, hogy nincs

komoly baj, Szenes Ernő rövidesen kijöhet 
a klinikáról, semmi baj sem lesz a szemé
vel: megmenekült.

BECSBŐL ÍRJÁK 
a Színházi Naplónak, hogy két magyar zene
szerzővel nyitják meg ősszel a bécsi operett
színházak kapuit. Ix-hárátdolgozás cs Kálmán- 
megzenésités van a programon. Különösen 
Lehár Ferenc szerepel sokszor majd Bécsben. 
Legérdekesebb egy régebben adott operettje, az 
Éva, amely újra átdolgozva kerül m«|d a bécsi 
közönség elé. Kálmán Imre uj operettel Jön 
ősszel. A budapesti Vígszínházban bemutatóit 
Tóváriét zcnéslti meg. Á tárgyalások nagyban 
folynak Ischlbcn, almi n zeneszerző nyaral és 
az előjelekből Ítélve, végükhöz közelednek. Az 
aj Kálmán-operettct Marbcbka Hubert hozza1 

színre.

Óriási siker miatt prolongálva!
Színpadon: SALAMON BÉLA 

Filmen: LUPINO ÉS THE LM A TODD 
a Márkus Parkmoziban

NYÁRI PROI.ONGAC.IA
eddig nem volt divat a mozikban. Ezt a tör
vényt most megdöntötte a Márkus Park-mozi 
műsora, amelyet második hétre prolongállak. 
A prolongációra van is ok: Salamon Béla és 
társulata remek előadásán kivül kitűnő filmen 
nevethet rengeteget a publikum, szabad leve
gőn, cigarettafüst melleit, ötvcnflllércs és egy- 
pengős helyárakkal.

VIDÉKI TURNÉRA 
indult Sólyom Janka, a remek dizőz. A 
Balaton körül turnézik. Prognózis: siker.

KELEMEN VIKTOR 
uj színdarabot irt: „Három barát" a címe: 
Hollywood megvásárolta a darabot film szá
mára. Kelemen Viktor darabja igy először 
filmen kerül színre, ami kétségtelenül bizto

sítja a kitűnő iró darabjának színpadi pá
lyafutását.

KÉT MAGYAR SLÁGERT 
vettek London részére. Egy angol filmgyár 
megbízottja megvette az „itt a szerelem... ' 
két slágerét, egy tangói és egy cariocdt. A 
két sláger már Budapesten is népszerű zené
jét Adlcr Oszkár szerzetté, akinek az „itt a 
szerelem" az első operettje.

o l’ER A ÉNEKESNŐBŐL 
PRÓZAI SZÍNÉSZNŐ, 

azután megint vissza az operaszinpadra — ezt 
az érdekes művészi vargabetűt Falus Edit, a 
kitűnő fiatal cpcruéncki-anő Irta le. Falus Edit, 
aki azelőtt Németországban aratott sikereket, 
most néhány hónapig Csehszlovákiában szere
pelt. Pár nappal ezelőtt érkezett haza Buda
pestre. Bejárta egész Csehszlovákiát, mindent 
Játszott: nehéz oprrák mellett belekóstolt az 
operettbe Is, sőt merész piureflel felszökkent 
a prózai színpadra Is, Vaszary János „Angyalt 
vettem feleségül" elmü darabjában Játszott: 
mindenütt nagy sikerrel. Erre a sikerre a leg- 
bürzkébb: minden operaszlnésznő álma, hogy 
egyszer sikert arathasson prózai .szerepben. 
Falus Edit ezt elérte, de csak vendégszerepelt 
a prózai deszkákon, a kiruccanás után megint 
visszatért az operához. Most két hétig pihen 
Budapesten, azután megint külföldre megy 
újabb sikerek felé.

VÉGLEGES DÖNTÉS 
előtt áll a Király-Színház bérlete, amelynek 
kérdése már hetek óta foglalkoztatja a srinhási 
világot. Most már kitűztél: a; utolsó terminust. 
Kedden dől cl, hogy Zoltán Ignác kapja e a 
bérletet, vagy pedig valamelyik másik érdek
csoport kerül a színház bérletébe. S. P.

A Ml MOZINK
CITY ÍV.. Vilmos csiszár öt Sn-38 Tetette! 11-1 40W 

12-ilc bélro prolongálva: Károgó tarka ta»a«i. I.<vt- 
rtjabb négy Minra frfikkruh. 2 errdell Mlrkr et*r bét 
híradó Su rg> spnrlMp (Ke/dete bítköxnsu: 4 M. 
7 es to

ROYAL OltFEUMI
Minden este 8 órakor óe vasárnap délután 4 órakor

Molnár Vera, Rátkal Márton, Barabás Sári, Sarkadi 
Aladár, Sziklai Jóssef, 8zakáta Zoltán. - Slágermuzslka: 
Adíer Oaakár. ... in a szerelem!
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róthy, Mihályfy, Wannie) 9 * l * 3p. 54.4 mp. 2. Du
nántúl 10 p 08.2 mp. 3. Kelet.

A pontversenyt Dunántúl o.yerie 80 pontal, 
második Dél 70 ponttal, harmadik Kelet 44 
ponttal.

A III. kerület legyőzte a SzUE-et. Szegedről 
jelentik: A III. kerület—SztJE vizipólómérkö- 
zés az óbudaiak 4:3 arányú győzelmével vég
ződött. A félidőben a szegedi rak vezettek l:3-ra. 
A győztes csapat góljai közfii Kisvégi kettőt, 
Czele és Sárkány egyet-egyet lőtt, a SzUE 
mindhárom gólját Wannie dr. szerezte.

Megdöbbentő vereséggel 
búcsúzott a Ferencváros 
és a magyar futballsport 
a Középeurőpal Kupától

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon 
jelentése.) Minden képzeletei felülmúló me 
légben állott starthoz a Ferencváros és a 
Bologna vasárnap A lél nagy volt, mert hi 
szén a Középeurópai Kupa elődöntője fór 
goit kockán s a szakértők egybehangzó ál
lítása szerint, aki ezl a mérkőzést megnyeri, 
féllúbbal már a döntőben van. Budapesten 
a Ferencváros szerencsétlen csata után el
döntetlenül játszott a Bolognával.

A peches vasárnap története sportkörök
ben már ismeretes s inért a Ferencváros 
mélyen a formája alatt szerepelt, joggal me
rülhetett fel az a remény, hogy Bolognában 
a régi Fradi-virtus diklandójára olyan len
dülettel fekszenek a zöldfehérek a küzde
lembe, mely elegendő lesz a Bologna letc- 
rilésére. Nem ez történt.

Akik az elmúlt vasárnap szörnyülködtek 
a Ferencváros gyenge játéka láttán, 
azok most némán a levegő után kap

kodhatnak.
5:1 arányban vereséget szenvedett az egyet
len magyar csapat, mely még színeinket a 
Középcurópa-Kupa harcterein képviselte. 
Kiesett a Ferencváros s ezzel megsemmisül
lek az összes remények, amelyek nem is 
alaptalanul ebben nz évben magvar győz
tes!” jósoltak.

FC BOLOGNA—FERENCVÁROS 5:1 (2:1)
Bologna, julius 22.

A Ferencváros elveszítette nagy gólaránnyal 
n második mérkőzését is Bolognával szemben, 
annak ellenére, hogy az egész mérkőzés alnlt 
a Ferencváros volt a többet támadó, a Bologna 
védekezett és nagyszerű W-alakzatban kifeje
zésre jutó taktikájával igen eredményes volt.

A Ferencváros csapata általában lassúbb 
volt, mint a bolognai együttes.

Az 5. percben Lyka kornerre szerelte Bologna 
balszélsőjét, Reguzzonit. A kornerugás után 
hatalmas kavarodás támadt a Ferencváros ka
puja elölt,

nyolc ember formális küzelharcot vívott 
közvetlenül a kapu előtt,

végül Perrazzolo inkább kézzel, mint lábbal 
lláda kapujába juttatta a labdát. Ferencváros- 
támadások következtek, végül

a 7. percben Polgár átadásából Sárosi ki
egyenlített.

A Ferencváros állandó fölényben volt. Tol
dinak két bombalövése kerülte cl a kaput, 
majd Polgár lövéséi hihetetlen szerencsével 
fogta Giannl és végül

Sáros! védlietctlennck látszó labdája kapu
fáról pattant vissza.

Ezekben a percekben, ha a Ferencvárosnak 
csak cgv kis szerencséje van, egész könnyen 
már két góllal vezethetett volnn. Bologna veze
tősége, látva a Ferencváros nagyszerű játék
erejét W-I'ormációt rendelt el, amely t Bo 
lógna csapnia a játék egész folyamán megtar
tott. Állandóan védekeztek és a lassú Ferenc
város védelem mellett gyors lefutásaikkal ered
ményesek tudtak lenni.

A 30, percben megismétlődött az. ami az első 
Bologna-gól nlknlmábó! történt. Lyka kornerre 
szerelte Reguzzonit. n kornerrugás után még 
»7 előzőnél is nagyobb kavarodás, amelyből 
Schiavio a Ferencváros játékosok szerint kéz
zel ütötte be a kapuba a labdát

Chrlst bíró hosszú Ideig habozott, de végül 
a Ferencváros csapatának tiltakozása elle
nére nz olasz határblró véleményének 

megkérdeaése után megadta a gólt (2:1).
Az első félidő további részében a Ferencvá

ros több támadást vezetett de eredményt cl 
érni nem tudott.

A félidőben az öltözőben nagy elkeseredés- 
sel tárgyalták az első félidő eseményeit h já
tékosok. A kél polyagól miatt igen rossz volt 
a hangulat.

A második félidőben Bologna már a kezdés
nél is W-formác.ióbnn állott fel, Ferencváros- 
támadásokkal kezdődött a játék, a 3. percben 
azúrban

a lassú Bán mellett Rcguczónl lefutott, 
középre adott labdáját Schiavio négy mé
terről rúgta lláda mellett a hálóba (3:1).
A 8. percben n jobbszélső Maini futott le, 

elfut a védelem mellett, középre adott labdá
ját Schiavio annak ellenére, hogy három em
ber fogta.

pornón helyezte lláda kapujába.
Ezt volt Bologna csatársorának egyetlen 

szép mozzanata.
Ölen, Mreffcnett, Kornj’,

korner után ért cl a Ferencváros, de a pompá
san védekező Bologna csapatával szemben 
eredményt elérni nem tudott.

A 21. percben esett az ötödik gól.
Bán elengedte Reguzzonit, ukit úgyszólván 
végig bekísért a kapuba. Reguzzoni egész 

közelről lőtte az ötödik gólt (5:1).

Az UTE, a MAC és az MTK 
egyforma pontszámmal áll a 
vizipólóbajnohságban

Vasárnap folytatták a lemtől Vágóhoz jut a labda, aki a hetedik gólt 
vizipólóbajnokság küzdel-röpíti a zöld-fehér hálóba. Az FTC ismét ma

során azgához tért, Székely gyors kúszásával vonjamait, melyek
UTE súlyos vereséget mért 
az FTC-re, mig az MTK 
nagy meglepetésre legyőzte 
a MAC-ot s igy a bajnoki 
pontozásban az UTE, MAC 
és az MTK teljesen egál
ban van.

Az eredmények a következők: 
UTE—FTC 8:2 (4:1)

UTE támadással indult a játék s a lila-fehé- 
fek hamarosan döntő fölényt biztosítottak a 
maguk számára Németh a lefuvás után lőtt 
gólt, de közvetlen utána Vágónak sikerült sza
bályos gólt elérnie. 1:0. Az FTC rossz passzok- 
kal felnyomult, de az erőteljes UTE-védelem 
visszautasította a támadásokat. Németh le
úszott, Vágóhoz passzolt s máris hálóban volt 
az ujabb gól. 2.0. Közvetlen utána Vágó félpá
lyáról lőtt. Németh a kezét beletette a lövésbe 
s a labda irányi változtatvaujra hálóba jutott. 
3:0. Az FTC ismét támadáshoz jutott, Székely— 
Hunyadi—Zenta a labda útja s az utóbbi a bal
sarokba irányítja az első zöld-fehér gólt. 3:1. 
Nemsokára Németh félpályáról leúszik a kapu 
közelébe, ahol Vágónak átad s 4;í az ered
mény.

Nagy fölénnyel folytatta szünet után az UTE 
és gyors egymásutánban ujabb két gól 
repült az FTC hálójába. Mindkettőt Vágó 
passzából Németh dobta. 6:1. Az UTE-védc-

Lengyel ni országos rekordot 
úszott az 500 m-es gyorsuszásban

Az MTK uszóversenyénck másodnapi pro
gramját vasárnap délután bonyolították le a 
Császárfürdő uszodájában. A versenyen több 
bajnokság dőlt el, a legértékesebb eredményt 
Lengyel érte el. az 500 m-es gvorsuszásbaii 
felállított uj országos rekordjával Részletes 
eredmények a kővetkezők:

Budapest kerület 100 m-es hátuszóbnjnoka: 
Nagy Károly (UTE) 1 p. 14.8 mp. 2. Hazai 
(MTK) 1 p. 17.6 mp. Versenyen kivül úszótI 
Bicskei Árpád, aki másodiknak ért célba.

100 m-es fiu-melluszás: 1. Kcszey MTK 1 p 
26.2 inp. 2. Szabados UTE. 3. Kegves HL kér. 
TVE.

100 m-es gyorsuszás: 1. Csik BEAC 59.2 mp 
(1). 2. Boros UTE. 1 p 02.8 mp 3 Nagy UTE 
1 p 05 mp. Székely nem indult.

100 m-es ifjúsági hát úszás: I. Somogyi FTC 
1 p 18.2 mp. 2. Bnchntann MTK. 3. Durko 
BBTE.

Dunántúl győzött 
a kongresszusi uszóversenyen

flMKVU, JIIIIUS ÍZ.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelcn- 

hse.) A Szegeden megtartóit kerületközi válo
gatott viadal a legteljesebb sikerrel végződött. 
A versenyen megjelent ifj. Horthy Miklós, a 
MUSz elnöke, számos előkelőség kíséretében. 
A versenyt ünnepség előzte meg, mely után 
Fehér J. István, a déli kerület elnöke, mondott 
nagyhatású Üdvözlő beszédet, melyre ifj. 
Horthy Miklós válaszolt. Nagy közönség előtt 
kezdődött az uszóverseny, melynek kiemel
kedő eredménye nem volt.

400 in. gyorsuszás. 1. Angyal Dunántúl 5 p. 
22 mp, 2. Gróf Dunántúl 5 p. 28 inp, 3. Groch 
5 p 28 mp.

A Ferencváros csapata vereségét annak kö
szönheti, hogy nem tudta megtalálni Bologna 
W alakzatának ellenszerét. Chrlst biró a két 
első gólnál határozottan hibázott.

A Ferencváros csapata hétfőn reggel indul 
hazafelé Bolognából, szerdán Grácban, a gráci 
atlétikai klub ellen játszik

"""""""*

inagára a figyelmet, Zentai átad Hunyadinak, 
aki védhetetlenül küldi a meglepett UTE- 
kapus mellett a hálóba a labdát. 7£. Végül 
Herendi Halasyhoz játszik, Sárosi mozdulat
lanul áll a kapuban s Halasy lövése biztosan 
talál. 8:2.

MTK—MAC 2:1 (2:0)
Kezdés után a MAC vezet Vértesi révén több 

támadást, azonban hamarosan megfordul a já
ték képe s az MTK gyors két góllal a maga 
javára dönti el a csatát. Az első gólt Brandy tá
madásából Hazai szerezte meg a kék-fehérek 
számára (1:0. A MAC rajtaütésszerűen támad, 
az MTK felnyomulásai azonban állandóbbak. 
Lányinak sikerül a labdát Gyulaitól elvenni s 
közelről megszerzi a második gólt. 2:0. Ezután 
a MAC elkeseredetten támad. Vértesi mellé, 
Somóczy pedig fölé lő. Hullámzó játék után a 
gyakori MAC támadásokat a jól védekező 
MTK-védelem minden esetben elhárítja.

Szünet után az MTK vezet több támadást 
Lányi révén, majd Zólyomi kapufát lő. Brandy 
pedig szép doplerral ragadja tapsra a közön
séget, ám Gyulai a helyén van. Homonnai le
fogása miatt négyméterest ítél a bíró, melyet 
Vértesy védhetetlenül rendeltetési helyére jut
tat. 2:1. A MAC marad frontban, Vértesy láb
bal lö kapu fölé. A hátralévő időben az energi
kusan játszó védelmeken hajótörést szenved a 
két észszerű csatársor minden munkája.

400 m-es mellúszás. 1. Mezey MTK, 6 p. 33.4 
mp., 2. Lengváry BEAC, 3. Tóth UTE.

100 m-cs ifjúsági gyorsuszás. 1. Vadas MTK,
1 p. 07.4 mp.. 2. Török BSE, 3. Petur BSE.

50 m-es gyermekuszás. 1. Sólyom MTK, 31.2 
mp.

Magyarország 200 m-cs hölgy gyorsuszó baj
noka: K. Tóth Ilonka 2 p. 52.2 mp., 2. Magas- 
hiizy Rózsi Tatabánya 2 p. 55.4 mp., 3. Len- 
keffy Maliid BSE.

2Ó0 m-es ifjúsági mellúszás: 1. Virágh (UTE)
3 p 16.6 mp., 2. Gellert (MTK) , 3. Nagy (BSE).

Magyarország mílugró bajnoka: Hódv (MTK) 
137.09. 2. Lénári (MAC), 3. Farkas (MTK).

Budapest 500 m-cs gyorsuszó bajnoka: Len
gyel BEAC 6 p. 36.4 mp. országos rekord. 2. 
Szabados UTE 6 p 54.2 mp. 3. Gyóji UTE 7 p 
07 mp. Budapest kerület 3x100 m-cs hölgy ve
gyes staféta bajnoka: FTC 4 p. 32.2 mp., 2. 
BSE 4 p. 34.6 mp., 3. MUE 4 p. 45.2 mp.

100 m. hát úszás. 1. Kisfaludy Kelet 1. p. 17.6 
mp, 2. Gedő Dél 1 p 20.3 mp, 3. Perley Dunán
túl 1 p 20 4 inp.

100 m. gyorsuszás Klebelsberg Kunó vándor
díj: 1. Wannie dr. Dél 1 p. 04.2 mp, 2. Maróthy 
Dél 1 p. 04.4 mp, 3. Abav Dunámul.

200 m mellúszás: 1. Sólyom Dunántúl 3 p 
04.2 mp. 2. Mezei Kelet. 3. Borsos Kelet.

1500 m gyorsuszás: 1. Pataki Dunántúl 21 p 
57.6 mp. 2. Plepkár Dél 22 p 39 mp. 3. Herczeg 
Dunántúl.

Műugrás: 1. Vécsei Dunúnlul 135.20 pont. 2. 
Wolff Dél 95.93 pont. 3. Urszám Kelet 90.74 
pont.

W0Q Wt* L M /Bloeb. Ma-

A WAF magasugró-bliszkesége 
legyőzte vasárnap Késmárkit

A BBTE nemzetközi at
létikai versenyéinek máso
dik napján főként az 
ügyességi számok közül 
voltak izgalmak. A távol
ugrásban Dombóvári és 
Koltai küzdelme volt szép. 
Kottáinak volt egy 748 
cm-es belépett ugrása. A 
magasugrás volt az egyet

len veTsenyszám, amelyben osztrák atléta győ
zött:

Schwertberger 182 cm-rel győzött Késmárki 
ellen.

A részletes eredmények a következők:
200 m-es síkfutás: 1. Kovács (BBTE) 21.7 

mp. 2. László (UTE) 22.7 mp. 3. Bcrger (WAF): 
23.1 mp.

Súly dobás: 1. Kiss (BBTE) 13.70 cm. 2. Füssl 
(WAF) 13.52 cm. 3. dr. Kovách (BBTE) 13.23 
cm.

1500 m-es síkfutás: 1. Ignátz (BBTE) 4:06.4 
mp. 2. Puchberger (WAF) 4:10 mp. 3. Pro- 
hászka (MTK) 4:14.6 mp.

400 m-es síkfutás: 1. Verbőczy (PEAC) 53.2 
mp. 2. Hójjas dr. (BSzKRT) 53.6 mp. 3. Ker
tész (FTC) 53.6 mp.

Távolugrás: 1. Dombóvári (UTE) 7.38 cm.
2. Koltai (BBTE) 7.30 cm. 3. Bácsalmási 6.93 
cm.

Gerelyvetés: 1. Mezei (BBTE) 54.10 cm. 2. 
Bácsalmási (BEAC) 52.92 cm. 3. Slampfl 
(WAF).

Magasugrás: 1. Schwertberger (WAF) 183 
cm. 2. Késmárky (BBTE) 178 cm. 3. Bácsalmási 
(BEAC) és Szigetvári (BBTE) 174 cm.

5000 m-es síkfutás: 1. Szilágyi (MTK) 15:33.í 
mp. 2. Hernádi (TSE) 16:04.4 mp. 3. Farkas 
16:05.8 mp.

4X400 m-es staféta. 1. BBTE (Barsi, Minach, 
Kovács, Pragner) 3:34.4 mp. 2. WAF 3:34.6 mp«

HÖLGYATLÉTÁINK KUDARCA BÉCSBEN
Bécsből jelentik: A magyar-osztrák országok’ 

közötti hölgy atlétikai verseny az osztrák 
hölgyversenyzők

51.5—38.5 pontarányban a maguk Javára 
fordították.

A magyar hölgyversenyzők kudarcát jellemzi, 
hogy kilenc versenyszám közül mindössze ket
tőben sikerült a győzelmet megszeretniük.

A 80 méteres gátfutásban Vértesy Katalin 
12.5 mp-el győzött, ideje uj magyar rekordot 
jelent. A magasugrásban Csák 148 cm-el lett 
első. A többi hét versenyszámban az osztrák 
hölgyversenyzök diadalmaskodtak.

144 kilométerhez 43 kerékpáros. A Magvar 
Kerékpáros Szövetség vasárnap délelőtt a gö
döllői országúton 144 kilométeres időelőnyver. 
senyt rendezett, amelyen 43 versenyző állott 
starthoz. Az indulók kis számát az a körül
mény magyarázza meg, hogy a versenyt nem 
pontozták és igy az egyesületeknek nem állott 
érdekében versenyzőiket benevezni. A győzel
met az egy perc előnnyel induló Szmilkó sze
rezte meg, aki a végspuriban könnyen győzött. 
Ideje és 33 kilométeres óraátlaga, a gödöllői 
országutat tekintetbe véve, kitűnőnek mond
ható. A mezőny legjobb embere az előny nél
kül induló Német volt, aki három defektlel, 
egy perc hátránnyal tudott csak beérkezni.

A wten—budapesti és margitszigeti mótor- 
csónakversenyen elért Bergsmann-csóunk és 
König-mótor helyezéseket részben Bergsmann- 
csónakkal, részben König mótorral érték el.

A magyar ifjúsági válogatott és a csehszlo
vákiai magyar tennisz-szövetség csapata kö
zötti mérkőzés vasárnap ért véget a magyar 
ifjúsági csapat 11:2 arányú győzelmével.

A hatvani Sétakerti pályán közepes érdeklő
dés mellett vasárnap délután volt Peslvidék— 
Észak atlétikai mérkőzése, amelyet végeredmé
nyében a Pestvidék 74.5 arányban nyert az 
Észak 63.5 pontja ellen.

BSE—FTC 3:2 (2:0) országot ifjúsági baj- 
roki döntőmérkőzés. A Fradi fiataljai tehát 
alulmaraltak.

Vasárnap délután a debreceni Egyetemi At
létikai Club nagyerdei sporttelepén bonyolítot
ták le nagyszámú érdeklődő közönség jelenlé
tében a Kelet-Dél atlétikai mérkőzést, amelyet 
Igen erőt küzdelem után Kelet csapata 
meg fifl fioattaj Dél M ppittjt-.eRef®^..
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A Sparta kiesett végleg 
a Középeurópai Kupa 

küzdelmeiből
Prága, julius 22.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 
lése.) Vasárnap játszották le Prágában az Ad- 
inira—Spaila mérkőzés második fordulóját a 
(Középeurópai Kupáért. A csehszlovák csapai 
teljes gőzzel szállt a viadalba, hogy az Admira 
|4:0-ás bécsi vezetését behozhassa. Ez azonban 
Kparta-felettl feladóinak bizonyult, annál is in
kább, mert a bécsiek védekezésre rendezked
tek be. Bár a mérkőzést a Sparta 3:2 arányban 
megnyerte, a további küzdelmekből mégis ki
esett, így tehát a legközelebbi elődöntő mérkő
zés az Admira és a Juventus közölt kerül el- 
|ö öntésre.

Hamburgban lázasan készülődnek a Schme- 
ling—Neusel boxvladalra, amely augusztus hu- 
szonhatodikán fog lefolyni. A manager, Walter 
Jlhodcnbitrg rekordközönségre számit és ezért 
egy uj boxarénát építtet, amelyhez hasonló ed- 
tiig nem volt Európában. Az uj aréna 150.000 
ember befogadóképességű lesz, 55.000 űlőhely- 
'lyel. Az árak aránylag nem magasak. A leg- 
rlrágábo hely 12 márka, a........................ '*
3.50 márka.

legolcsóbb állóhely

amerikai sulydobó 
nemrég 16.48 mé-

’ John Lymann a kitűnő
atléta, aki Los Angelesben ...... . „ ___
íerre javította a sulydobás világrekordját, ezen 
la versenyen hat dobása közül egy világ
rekordot és öt országos rekordot állított be, 
mert a tizenhatméteres dobásán kívül minden 
Vljcsilménye jobb volt mint Rosé régi rekordja, 
érdekes, hogy Lymann a világrekordot első 
dobásával érte el. Sorrend a következő: 16.48, 
[15.57, 15.88, 15.56, 15.74 és 15.95.

A kaposvári Somogy—Phöbus- 
mérkőzés epilógusa

Kaposvárott március hő 4-én lejátszott So
mogy—Phöbus I. osztályú ligamérkőzés kap- 
tsán a Hétfői Napló megírta, hogy vitéz Kar- 
xay József játékbirőt inzultállák, majd megdo
bálták.

A Somogy FC vezetősége húzivizsgálatot tar
lőtt ez ügyben és megállapította, hogy a mér
kőzés tartama alatt a birói senki sem szidal
mazta és tettleg nem inzultálta — amire egyéb
ként ok se volt —, mert vitéz Karsay József a 
mérkőzést korrekt módon, a szabályoknak 
megfelelően vezette.

Az előbbi alapos információ kapcsán kész
séggel állapítjuk meg, hogy híradásunk téves 
adatokon alapult és minthogy kifogástalan já- 
tékbiróról van sző, az igazságnak megfelelően a 
fentieket mi is készséggel helyreigazítjuk. Hogy 
lapunkban e közlemény megjelent — a magunk 
részéről is sajnáljuk.

DANKETT TETŐZTE BE A MAGYAR EVEZŐ
SÖK NÉMET TUBÁJÁT

A német nemzetközi regattán résztvevő ma- 
fcyar evezősök szombaton este nagyszerű győ
zelmük után közös vacsorán vetlek részt a né
met evezősökkel, akik meleg ünneplésben ré
szesítették győztes magyar versenytársaikat. A 
^Hungária és a Pannónia evezősei vasárnap dél- 
előtt az Etirópa-bajnokl versenyekre való te- 
hintette! tréninget tartottak, utána pedig kirán
dulást tettek a Rajnára s délután végignézték 
b német bajnoki regattát, amelyen mint zárt- 
versenyen nem Indulhatlak.

A Hungária és a Pannónia legénysége hétfőn 
reggel indul vissza Mainzból Budapestre.

Kis hírek a nagy Dunáról
A NAGY HŐSÉG MIATT KEVESEN MENTEK 

A VÍZRE VASÁRNAP
Vasárnap már a kora reggeli órákban zsú

folt ház volt a Római-parton, de a nngy hőség 
miatt sokkal kevesebb csónak futott ki a 
mint más vasárnapokon. Az összes vendéglők 
és hüffék rekordforgalmat csinállak, úgyhogy 
dólfelé már csak ázsióval lehetett hűsítő ital
hoz Jutni.

SZABÓ PETAR vélnmányc 
a lankadt magyar fnfballról 
„Toldi a modern fufballideál és nem Sárosi I"

Szabó Péter, az MTK volt sokszoros válo
gatott balszélsője, a világhíres Szubó—Schlosser- 
szárny „beltagja** vasárnap este utazott vissza 
egyhónapi szabadságáról Baselbe, ahol tudva- 
lévőén a Nornstern csapatának a trénere, „Pe- 
tár" nyolc eszendeig volt távol Magyarország
tól s most párheles itt tartózkodása alatt külö
nös figyelmet szentelt futballsportunk való hely, 
zeténck megállapítására, a bajok okának ki
kutatására igy nagy érdeklődésre tarthat számot 
alábbi nyilatkozata, melyet a vonat lépcsőjé
ről, csak úgy „kapásból" leadott a Hétfői Napló 
olvasótábora számára.

— Mit láttam egy hónap alatt a magyar 
futballban? Erre nehéz válaszolnom, ha őszinte 
akarok lenni, mert azt fogják mondani sokan, 
hogy „felvágok" s csak kritizálni tudok többi 
külföldön élő trfnertárgaimmal együtt. Pedig 
tessék elhinni, nekünk magyar trénereknek, 
akik évek óta a világ minden részén hírt és 
dicsőséget igyekszünk szerezni n magyar fut- 
halinak,

nekünk ■ legfájóbb a magyar labdarugó
sport hanyatlása, mert egy-egy vereség a 
mi renoménknak is sokat árt, s a mi há
tunkon U érezzük ennek az ostornak a 

csattanását.
— Láttam a Ferencvárost a Kladno és Bo

logna ellen, az Újpestet a Juventus ellen és 
Hungáriát a Spárta ellen.

Sajnos, csak rosszat mondhatok a látot
takról.

A télen, amikor a Ferencváros Bázelben 8:2-re 
győzött, sokkal jobban tetszett, mint most. S 
ez kizárólag Moórén múlott, aki télen még nagy
szerűen foglalkoztatta a szélsőket is, most pe
dig minden labdát könnyen áttekinthető sablon
nal az összekötőkhöz juttatott. így a Ferenc
város lendületes stílusa a pálya szélességében 
álte ki magát, a csatárok a 16-osnál megtorpan
tak és góllövőtudományuk az inukba szállt. 
Ugyanezt a meddőséget láttam a Hungáriánál 
és az Újpestnél is. Mit ér az, ha egy csapat 80 
percig az ellenfél kapuja előtt tanyáz és képte 
Ion gólt rúgni? Újpestnek a Juventussal szem 
ben 20 gólhelyzete volt, a Juventusnak csak 
négy és ebből az olaszok három gólt értek el, 
a magyarok csupán egyet.

A magyar futball ezzel a mai stílusával 
nem élhet.

Nincs produktív erő dbben a Játékban. Xmint 
mesélték nekem at atujol válogatott etíen akár 
tiz gólt is lőhetett volna a magyar válogatott, 
azonban fentemlitett oknál fogva kénytelen volt 
a legminimálisabb győzelemmel beérnie.

Külföldön mindenfelé a viszonyokhoz mér
ten változtattak a stíluson.

Igv főként az olaszok és spanyolok. Ezt kell 
nekünk s keresztül vinni s főként a védelmi 
taktikánk helytelenségén sürgősen változtatni.

Ezzel n széteső védelmi rendszerrel, amit a 
mai hátvédjeink Játszanak, minden alka
lommal alul fogunk maradni az olaszok és 

az osztrákok ellen.
De érzékeny és váratlan vereség bekövclkez- 
hetik lényegesen gyengébb fulbalinemzetek- 
től is.

— ügy látom a mai futballista generációnál 
hiányzik az ész. Ezért tűnik fel Sárosi oly 
nagyszerű világtalentumnak, mert minden moz
dulatát a tiszta ész és az Intelligencia jellemzi. 
Nála viszont hiányzik az energia.

Az én ideálom a Jelenlegi futballisták kö
zül Toldi, aki emellett, hogy észfutballlsta 
s megfelelő rafflnérlával rendelkezik, egyút
tal kiváló áttörő csatár is, aki testi erejét, 
fizikumát is bele tudja adni a küzdelembe.
— Kétségtelenül bajok vannak a játékosne

velés terén is. Ugylátom, vezető proflegyleteink 
egyáltalában nem nevelnek, hanem úgyneve
zett „tehetscgkulató-kirándulásokon** fogdossák

UnVŰt *

luhtetíiécL

mét tanulni a góllövéa művészetét.
Mert nem véletlen ar. hogy a magyar csapatok 
esztendőkön keresztül súlyos vereségeket szen
vednek a feltörő, de a ma is kisebb tudású 
külföldi együttesektől. Ezt már nem lehet a 
véletlen számlájára Írni...

Szabó Petárnak sok tekintetben Igaza van. 
Éles szemével meglátta a hibákat és rámutatott 
azokra. A bucsuzásnál annak a nézetének adott 
kifejezést, hogy egy év múlva, amikor ismét 
szabadságra Jön Budapestre, a ma még stagnáló 
magyar futballt ismét a régi magas trónján 
látja majd.

A MAC-é a Szent Imre
vándordíj pálmája

A Magyar Atlétikai 
Club szombaton és va
sárnap délután rendezte 
a szokásos Szent Imre 
vándordijes versenyét, 
amelyen tudvalévőén csak 
saját nevezésü atléták 
indulhatnak, vagyis azok, 
akik más egyesület szí
neiben még nem slarlol- 
életévüket betöltötték, delak s tizennyolcadik _____,__ ______  .

a huszonegyedik életévüket még nem haladták 
túl. A kánikulai hőségben megtartott verseny 
néhány nagy reményre jogosító atlétánk tehet
ségét ismét felszínre hozta, azonban 

kimagasló eredmény nem volt.
A Szent Imre vándordijat a MAC nyerte 

ponttal, 2. BBTE 48 pont, 8. FTC 22 pont, 
részletes eredmények a kővetkezők:

400 méteres gátfutás: 1. Vajda FTC 68.6 mp,

63 
A

2. Hetényi BEAC 89.1 mp, 8. Polgár BBTE 
59.4 mp, 4. Margó dr. BBTE. 1500 méteres sík
futást: 1. Verbőczy BBTE 4 p 08.4 mp, 2. Gö
rög UTE 4 p 10.6 mp, 3. Harimann FTC 4 p 
11.8 mp. Sul.vdobáa: 1. Berencsi MAC 1393 em,
2. Mányoki BBTE 1347 cm, 3. Ráthely Székes
fehérvár 1308 cm. 110 méteres gátfutást 1. 
Csathó MAC 16.6 mp, 2. Jász MAC 17.4 mp. 8. 
Mányoki BBTE. 200 méteres síkfutás: 1. Gye
nes MTK 22.2 mp, 2. Mi na eh BBTE 22.3 mp,
3. Katolnai MAC 23.2 mp, 4. Pelerdl BEAC. 
Magasugrás: 1. Kerkovics BBTE 182 cm, 2. 
Jász MAC 178 cm, ,3. Zsu/ka MAC 178 cm, 4. 
Walter BBTE 174 cm. DLszkoezvetéa; 1. Hor
váth Pécsi AC 40.35 m, 2. Mányoki BBTE 39.45 
m, 3. Aczil BBTE 37.02 ni. 400 méteres síkfu
tás: 1. Duha MAC 51 mp, 2. Ribényi MAC 51.2 
mp, 3. Zaboly MAC 
Dusnoki MAC 1416 
cm, 3. Zsufka MAC

52 mp. Hármasugrás: 1. 
cm. 2. Somló ETC 1408 
1408 cm, 4. Somogyi FTC

Az amatőrség
és a professzionizmus békésen 
megférnének egymás mellett

^i nagy aiiatukor, 
tizenkétsxamélyes krlstAlypohórkésrlet, tisennyolc- 
swmélyes schlngenwiddl étkészlet, bútor, szőnyeg 
és dísztárgyak csak privátnak eladók 11-töl—2-ig 

Klraly-utea Ö5, II. emelet 1.

össze a jól mozgó ifjúságiakat, mint a balatoni 
halász a halakat. Láttam Soroksár és Budafok 
csapatát, Újpest és a Hungária tartalékgárdá-
jét |s játszani, He igazi tehetséget nem tudtam 
felfedezni itt gém. Pedig ez rendkívül szomorú
az utánpótlás szempontjából.

— A mai Ifjúságiak ugyanazt a futballt 
jálazák, amit mi 12 évvel ezelőtt, csak azzal

■ különbséggel, hogy mi ezt n stilwt jól 
játszottuk, ók pedig roméul játsszák.

s

♦
BENZINKÚT A DUNÁN

Az egyre jobban clszaporodó vlzimotorosok 
legnagyobb örömére megjelent az első benzin
kút a Dunán, a Fodor-csónakház kikötő-tutaja 
melleit.

LEVÉLSZEKRÉNY A RÓMAI-PARTON
Az evezősök tízezrei nevében azzal az alá- 

íatos kérelemmel fordulunk a postalgazgató- 
Sághoz, hogy a Római parton legalább egy 
postnszekrényt helyeztessen el.

A közönség, uyylátszik, megszokta a rosszat 
nem is tudja elbírálni, mi a jó, mi a helyes.

EM a stílust és taktikát, amit ma Játsza
nak Magyarorsságon, a mai anyaggal nem 
leket az eredménytelenség veszélye nélkül 

Játssanl.
A trénerekben nem lehet hiba, mert ha kimegy 
az a tréner külföldre, ott kint sikert sikerre 
arat, Itthon pedig nem boldogul. Én azt hiszem, 
' °a» Itthon működő trénereink nem elég ön

állóak,
az egyesületekben mindenki belebeszélhet a 
tréner üouébe s Igy magyarul mondva sok bába "mh JLi a Mi telte . régi MTK-t
nanvt é, egytójcé, Ar. lwgy csak a tréner 
é.% az intéző adott utasítást a játékosoknak * 
a ml időnkben a csapat minden tagja egyfor
mán értékes volt, nem volt prtmadonnakultuez, 
ami a többieket demoralizálja.

— Végre be kell látni az cgywöletck vécétől- 
"'nem elég affcölcsl győzteseknek lenni, ha

nem egy reorganizált sttluaaal meg kell te-

A Hétfői Napló sporlrovatának népszerűségét 
mi sem bizonyítja jobban, mint azoknak n 
leveleknek tömege, amiket ismerő* és Isme
retlen soprt barátok intéztek hozzám azóta, 
amióta e sportrovatbnn a labdarúgás terén. 
a csapatküzdelmek régi lovagias szellemének 
felélesztését sürgetni szerencsés lehettem.

A futballjáték változatai és lendülete nem
csak a sportüzöket, hanem a nézőket Is ma. 
gukkal ragadják. A küzdőképesség Mikro a 
testi erőnek, ügyességnek, fürgeségnek, lele
ményességnek. Minden akció szinte eredője a 
férfias, kemény elhatározásoknak, amik a testi 
és szellemi rátermettség frigyéből teljesednek 
ki. Ha a testi kondíció és a szellemi élénkség 
nem párosulnak a játéktéren, akkor nincsen 
összhang, a játékteret a deprlmáltság uralja 
és elvész a csapatküzdelem legfőbb kelléke, 
az egység, az összmunka, — akár W-formá- 
ciót. akár „oroszlán"-sHlust erőszakolnak rá 
a játékosokra futbnllludósok és azok, akik 
nem azok. Mert a legnagyobb vagy legkisebb 
játékerőt képviselő csapat vezetésénél sem 
szabad szem elől téveszteni a futballjátéknak 
azt a sarkalatos vezérelvét, hogy a küzdőtéren 
11 ember küzd 11 ember ellen. A zöld mező, 
ben egyetlenegy futballista sem mozog, játszik 
és kiírd egyedül és pláne magának. Ennek a 
játéknak főalapvonása, természete, az egy
másrautaltságban és az eredmény közős kiví
vásában gyökerezik. Fcltünéstkellő egyéni ki
válóságok nem érvényesíthetők az összmunka 
rovására. Ezért a szerénység, a figyelmesség és 
nz egymás sikeréért lelkendező lovagias meg
nyilatkozások nagy szerepet töltenek he a fut. 
bollsporl üzésében. Természete*, hogy sz el
lenfél legyőzése és nem legyűrése, vagy le- 
hengerelése, szívós fegyelmezésre kell, hogy 
készlcue az egyes játékosokat, főleg pedig a 
könnyen kirobbanó indulatosság letompitásárs.

A Játéktéren nincs helye fékezhctetlen 
emberi ösztönöknek.

Ott derűnek kell sugároznia és mindannak ami 
az url — az angol Iskola szerint „gentelman- 
like“ — szellemnek életfeltétele,

Amint a játéktéren a csapatok url szelleme 
nélkülözhetetlen kelléke a fulbnllsportnnk, még 
hatványoz ottabb mértékben gentlemanllke ér
zésű és felfogása embereknek kell lenni azok
nak, akik a játékosokat vezetik és a labdarú
gás öserdőszerücn ágas-bogas szervezési ügyeit 
intézik.

A labdarúgás sportjának reformálására be
ígért és halogatásuk miatt alaposan nél
külözőit Ismeretlen tervek között első he
lyen kellene szerepelni az általános meg
becsülés! és tekintélyt újra felélesatő url 

ssellemnek.
Az úri szellemet. —. ha nehezen is, — de el 

lehet sajátítani. Ebbe nemcsak bele kell szü
letni. Lehetetlen állapot azonban, hogy a mai 
rendszer uralmát, kávémérésekben keletkezett 
ÍUtbnllegyletck exponenseinek levaglatlsn sport-

A professzionizmus és as amatőrség na
gyon békésen megférnének egymáa mel
lett, sőt egymás előnyére és hasznára Is. 

Azonbnn minden reformtervet halomra fognak 
dönteni a honéit sportfclfogástó! fényévek 
távlatában ödöngő meteorocskák, amelyek most

is igen nagy légköri zavarokat okoznak. Ezek
től kell megtisztítani leggyorsabban a futball- 
sport horizontját. Talán szelekcióval, talán az 
osztályozás megszigorításával? De mindenesetre 
olyképpen, hogy a sporlvezetésre felkészült, a: 
úri szellem fenntartására alkalmas egyének 
kerüljenek a szövetség zöld asztala mellé, akik
nek gesztióiban megbízhatnak az egyletek, a 
sportüzök és a közönség egyaránt. Mert ha a 
bizalmi tojástáncot tovább folytatják és nem 
akarják a fölzúdulás hullámait elkerülni, ak
kor az MLSz körül nagyobb bajok is lesznek 
még. Ennek a nagyközönség fog nyomatfkot 
adni, egyre fokozódó részvétlenségével ... Es 
akkor a kávéházi futhallnapoironoknak |s 
bealkonyul, — de akkor már késő lesz ... A 
jóakarata levélírónak felfogását kőtelei.sé. 
ségemnek tartottam fentiekben összegezni és a 
.MLSz reformátorainak szives figyelmébe aján- 
otikátlanságáhól merítse és ezekből verbuvál
jon magának diszkrcditáll sport vezetéséhez 
olyan többségei, ami végeredményben lépten- 
nyomon kihat a játéktéren megnyilvánuló ká
ros szellemre is.

Malecki Román

Káposztás megy éri lóversenyek
Élénk érdeklődés mellett, jelentősebb est- 

mény nélkül folytak le vasárnap a megyeri ver
senyek. A favoritok ezúttal is a rövidebbet 
húzták s a tendencia inkább nz nutszájderek 
felé hajlóit. A meglepetések sorából is kivált 
Dánia győzelme, melyre kerek harmincszoros 
osztalékot fizetett a totalizatőr. A kétévesek 
versenyében erős küzdelem után Gombolyag és 
Rrighton holtversenyben érték el a célt. Rést. 
Jeles eredmény a kővetkező:

I. FUTAM. 1. Tlny (pari) Koltay. 2. Allééra 
(3) Bcnárd. F. m. Ilka, Giralba, Algír. Tót. 
10:19, Helyre: 12, 14. Befutó 10:68. — II. FU
TAM. 1. San Remo (8) Slngcr. 2. Ignác (8:10) 
Mészáros. F. m.: Bokros, Haramia, Budár, 
Vak tyúk. Tol. 10:33. Helyre: 13, 12. — ni.
FUTAM. 1, Mestra Í5) Szentgvörgyi. 2. Fekete, 
rigó (2%} Mévzóros. F. ni.: hánk bán, Rctye. 
zát, Sírnia, Rubint. Tót. 10:60, Helyre: 30, 19. 
— IV. FUTAM. 1. Csirkefogó (8:10) Simic.s. 2. 
Nem baj (3) Benyó. F. in.: Samaki, Gnruda, 
Gyöngyhalász. Tol. 10:20. Helyre: 13, 17. Be. 
futó 10:40. — V. FUTAM. 1. Gombolyag (3) 
Szentgyőrgyl és Brlghtnn (2) Tamási holtver. 
senyben. 3. Kiskun (12) Ilorák. F. m.: Lurkó, 
Mnmusz, Llmanova, Lángvirág, Pose, Szaffi, 
Alattomos, Hir. Tót. 10:17 és 20. Helyre: 16, 
17, 26. — VI. FUTAM. 1. Dánia (12) Heinrlch. 
2. Poprád-Felka (10) Szentgyőrgyl. 3. Atropos 
(2%) Gosztonyi. F. m.: Legyez, Lenke, Pelei- 
dór, Sorcllo, Sylva, Készpénz, Rebecca. Tol, 
10:300. Helyre: 61, 38, 18. — VII. FUTAM. 1. 
Barátnő (5) Müller. 2. Repris (2) Hála. 3. No. 
hát (3) Tamási. F. m.: Dénes, Búbos, Parancs, 
Napa, Charles, Papucshős, Túzok, Slegfricd, 
Bonnetable, Hvpermangnn, Indlscret, DomseHa, 
Tol. 10:57. Helyre: 19, 15, 20.
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A mulasztás elismeríse után

három súlyos pénzbüntetést szabtak 
ki a postán az Attila—Nemzeti ügyben

Szenzációs részletek a sportbotrány 
kulisszái mögül — A posta kártérí
tésre

(Vasárnap az ominózus Attila—Nem
zeti üggyel kapcsolatban az egyik 
sportláp hasábjain olyan cikk jelent 
meg, amelynek adatai egyáltalában . 
nem fedik a tényeket. Alábbi riportunk . 
— miként a múltban, most is — a 
legrészletesebben informálja a sport
társadalmat az érdekes ügy legújabb 
szenzációiról és hiteles adatokkal iga
zítja helyre a téves hireket.)

Nagy konsternációt keltett nemcsak Miskol
con, de az egész ország futballtársadalmában 
• váratlan fordulat az Attila—Nemzeti pereke- 
dési ügyben, amely, ugylátszik, ujahb tengeri 
kígyóvá fog fejlődni s végül — mint tavaly a 
Soroksár—Somogy ügyben — végső fokon a 
belügyminiszter fog dönteni benne.

Mint ismeretes, az Attila távirati utón feladott 
pénxküldeménye az előirt déli 12 óra helyett 
12.50 perckor érkezett meg a profiszövetségbe. 
Ezzel szemben

tény az, hogy ■ pénzt Miskolcon sürgő- 1
nyileg 10 óra 50 perekor adták fel, Buda- 1
pesten 10 óra 57 perckor vette fel a távíró «
• a 318-as számú kézbesítő 11 óra 10 perc

kor kapta kézhez a kézbesítési avlzót. j 
s mégis előfordulhatott az a hallatlan eset, J 
hogy a főpostától kerékpáron öt percnyire lévő j 
Vadász-utcába pontosan száz pete alatt jutott 
el a kzébesitÖ postaközeg. ’

A késedelem oka felől senki sem tudott biz- r 
tósut. Némileg tisztázza a helyzetet a követ- , 
kező levél, amely a postaigazgatóságtól érkezett , 
a profiszÖvetség elmére: J

A Professzionista Labdarugók Szövetsége 1
tekintetes Elnökségének ,

BUDAPEST 1
Szives érdeklődésükre van szerencsém 

közölni, hogy a 991/1725—1934. számú táv
irati utalvány, amelyet ez év május 19-én, 
szombaton délelőtt 10 óra 50 perckor adott 
postára Miskolcon az Attila sportklub, dél-' c 
előtt 10 óra 57 perckor érkezett a központi t 
táviróhivntalhoz, azonban annak kézbesi- i 
tize, illetőleg a: utalványösszegnek a t. Cim 
részére való kifizetése sajnálatos okok miatt 
aznap csak 12 óra 50 perckor történt meg- ,
Intézkedtem az iránt, hogy a jöuőben ha- (

fonló eseteit ne forduljanak elő.
Teljes tisztelettel

Dr. VÉGH JÁNOS I 
postalgazgató, hivatalvezető. 1

A postaigazgatóság tehát a fenti levéllel el
ismeri, hogy ő késlekedett.

Annak felkutatására, hogy mik voltak azok a I 
„sajnálatos okok", a Hétfői Napló munkatársa I 
felkereste hivatalában Végh János dr. posta
igazgatót, aki a következő felvilágosítást adta ; 
az érdekes ügyben:

— Sajnos hivatali esküm miatt nem nyilat- 
kozhatom az ügy bizonyos vonatkozásai te- ( 
kintetében, nzt azonban felelősségem teljes tu- ( 
dalában állíthatom, hogy (

valóban sajnálatos mulasztással, Illetve vét
len hanyagsággal párosult elnézéssel állunk 

szemben,
ami más alkalommal Is előfordult. Én, mielőtt 
még a Labdarugó Szövetségtől átirat érkezett 
volna, teljes tüzetességgcl kivizsgáltam az ügyet, 
mert nz újságokból értesültem, hogy mily óriási 
sriorlbeli és anyagi jelentősége van a kikézbe
sítésnél történi mulasztásnak.

Megállapítottam, hogy nem a kézbesítő 
közeg, (tehát a 318-as számú kézbesítő!) 
követte cl a hibát, hnnem a kezelőszemély
zet, amely elnézés következtében félretette 

az Attila utalványát.
Megállapítottam azt is, hogy u kézbesítő már 
oly időben kapta kézhez a pénzt, amellyel 
minden körülmények közt elkésett volna, vagyis 
12 óráig képtelen lett volna azt a rendeltetési 
helyre juttatni. A szigorú vizsgálatomnak az 
lett nz eredménye, hogy

a kezclőosztály három tagját súlyos pénz
büntetéssel bírságoltam meg,

ami feltétlenül érzékenyen érintette őket. Gon
doltam arra is, hogy valami sportdribli követ
keztében történt a mulasztás, azonban ez nem 
ól! fenn, mert ebben nz osztályban nincsenek 
olyan sportrajongók, akiknek bármilyen vonat
kozásában is érdekükben állt volna a pénz
küldemény késedelmes volta Kellemetlen, ha 
bármelyik csapatot emiatt erkölcsi ”agy anyagi 
károsodás ér, de a postával szemben az üzlet
szabályzatunk értelmében a késedelmes kézbe- 
sit.'s miatt kártérítési igény nem támasztható,

A postalgazgató érdekes és értékes nyi
latkozata tehát méginkább megerősíti azt a vé
leményt, hogy a: Attilát nem lehet bűnösnek 
nyilvánítani ebben az ügyben

A profiszÖvetség, mint ismeretes mindkét fó
rumán nz Attilának adott igazat s igy került 
ar ügy n Nemzeti panasza folytán az országos 
intézőbizottság, majd az országos fellebbviteli bi
zottság elé. amely azért semmisítette meg a profi
szövetség határozatát és rendelt el uj határozat
hozatalt, mert az MLSz 215. f ára történt hivat
kozás. holott sem ebben, sem más paragrafus
bán nincs szabályozva, hogy mi történik akkor, . 
hogyha az egyik egyesület a másiknak megkésve 
küldi cl az utazási költséget. A fellebbezési bi
zottság döntése csak azért különös, mert az 
alakiságot helyezi előtérbe az anyagi igazság 
fölött.

Érdekes, hogy
a proBasövetáégnck ■ 12 órai terminusban 
meghatározott azabálya tulajdonképen nem 
is szabály, hanem caak egyszerű joggya-

nem kötelezhető
korlat, mert nem terjesztették fel az or
szágos tanács elé s az ennélfogva el sem 

fogadhatta.
De nem ismerheti azt el más hatóság sem, 
igy a belügyminiszter sem. A proflszövetségnek

természetesen ebben a saját maga által kreált 
jogi-dzsungelben mielőbb rendet kellene 
tenie. Mert tulajdonképen minden szabályát 
meg lehet támadni, minthogy azokat — a maga 
sajátos autonóm életét élve — sohasem ha
gyatta jóvá. ■ '

Az Attila—Nemzeti ügyben tehát nagyon 
rágja meg az MLSz, hogy milyen határozatot 
hoz. A sportérdek azt kívánja, hogy a pályán 
dőljön el a mérkőzés sorsa s egy vétlen kése
delem miatt nem lehet kitörni egy egyesület 
nyakát. Miskolc egy 70.000 lakosú város, ahol 
a tízezer főnyi flzetönézö nem ritkaság. A mis
kolci lelkes és áldozatkész sportközönség meg
érdemli, hogy az Attila továbbra is fennmarad
jon. Félő, hogyha a döntés kedvezőtlen lesz, 
ugy ebben a lüktetőerejü sportmetropolisban 
megszűnik a labdarugósport.

Gudenm Leó dr.

sziszifuszi munka elé állította az uj alakulat 
vezetőségét. Októberben már nem volt célja 
a szervezkedésnek és az előkészítésnek s igy 
csak tavasszal indulhatott meg az alkotó 
munka. Az idő rövidsége miatt azonban szó 
sem lehetett arról, hogy az uj alakulat színei
ben kiforrott turlásu versenyzőket állíthassa
nak a starthoz. így tehát nem is állítottak in
dulót a versenyekre. Ez a logikus lépés azon
ban korántsem azt jelenti, mintha ebből a 
sportnak bárminémü kára lenne. A kész atlé
ták amúgy is jó kezekben vannak az egyesü
letek fennhatósága ulatt. Az újak, a még be- 
törendők pedig komoly veszedelem nélkül nem 
állíthatók a salakra megfelelő készület nélkül. 
Nem igaz tehát az, hogy a BLE elmaradása a 
versenyekről hátráltatná a sport fejlődését. 
Ellenkezően: éppen amellett bizonyít, hogy 

lelkiismeretes előkészítéssel kívánja az 
egyetemes sport céljait előmozdítani.

A cikk tendenciája és a támadás hangja — 
flgyelembevéve a valótlanságokat — a kulisz- 
szák mögötti intrikákkal ismerős objektív 
szemlélő előtt nyilvánvalóvá teszi a célt, ame
lyet ezúttal — ugy látszik — nem sikerült 
megközelíteni. H. Z.

Képes Jesz-e csodákra az Admira „cigány-csapata" ? — A 
Olaszországban dolgozó külföldi futballtrénerek leépítése — 
35 évvel ezelőtt kelt versenyre Murphy a gőzmozdonnyal

(A lltllól Napló jaunkalórMól ) A, Admira I <era"-t (munkakönyvét). Az Olaszországban 
még hátralévő Milropa Cup feladatain kivül többé nem alkalmazható külföldi trénerek sorsa 
az osztrák futballban is beköszöntött az uborka- nem közömbös a magyar sporlnyilyánosság 

• 1 előtt sem, hiszen kétségtelen, hogy közöttük 
számos magyar lesz.

♦
Amerikai sportlapok jelentése szerint junius 

harmincadikóán volt 35 éves jubileuma egy ér
dekes világrekordnak, melynek hosszú, több, 
mint egy emberöltőre kiterjedő tartama eddig 
páratlanul áll a világrekordok történetében. 
Charles Murphy newyorki közrendőr kerék
páros teljesítményéről van szó.

Murphy 1898 nyarán egy gőzmozdonnyal 
versenyezve 57.8 másodperc alatt tett meg 

egy angol mérföldet, 
természetesen nem futva, hanem kerékpáron. 
Teljesítményét eddig senki nem tudta túl
szárnyalni.

szezon, ami azonban mindössze egy hónapig 
fog tartani. Augusztus huszonhatodikán már 
megkezdődnek az őszi bajnokságért való küz
delmek. Az első bajnoki mérkőzést a Vienna 
és Wiener Sportclub játsszák egymással. Ausztria 
hírnevét a középeurópai kupában az Admira 
„cigány" csapata van hivatva megvédeni. A csa
pat tényleg megérdemli a cigány elnevezést, 
mert játékosai, akik hetek óta csak úszónad
rágban treníroztak, olyan barnára vannak sülve, 
mint Fáraó nemzetségének bármelyik fia. A 
Spártn elleni mérkőzésen a Stadion jókedvű 
közönsége meg Is állapította, hogy Facco, Piát- 
zer, Hanncman és Janda olyan feketék, hogy 
nyugodtan játszhatnának az egyiptomi váloga
tottban is....... ami ellen, tekintettel fentiek
ismert kiváló képességeire, az egyiptomiaknak 
nyilván nem lenne kifogása.

♦
Komoly veszély fenyegeti az Olaszországban 

dolgozó külföldi trénerek exisztenciáját. A Fc- 
derazione Italiana Giuoco Calcio legutóbbi ülé
sén elhatározta, hogy

■ jövőben nem engedélyezik külföldi tré
nereknek alkalmaztatását.

A határozat ellen több nagy csapat erélyesen 
tiltakozott, mire azt annyiban enyhitették, hogy 
mindazok a trénerek, akik ez év december vé
gével fix állásban vannak, továbbra is marad
hatnak, akiket azonban állás nélkül talál az uj 
esztendő, azok kötelesek beszolgáltatni a „Ters-

Levél a Magyar Tenger 
partjáról

Irta: dr. MEZŐ FERENC

♦
Nemrég tartották meg Manillában a „távol 

keleti olimpiászt", ami a japán atléták soroza
tos győzelmével végződött. Alábbi adjuk a 
könnyű atlétikában elért legjobb eredménye
ket, amelyek bár igen szép teljesítmények, de 
nem jobbak az európaiaknál. Az atlétika sárga 
ördögét tehát egyelőre még korai a falra fes
teni... 110 m gátfutás: Muramaky (Japán) 
14.8 mp. 400 m gátfutás: White (India) 53 mp. 
Hármasugrás: Oshima (Japán) 15.07 m. 200 m 
síkfutás: Yoshioka (Japán) 21.6 mp. Rúdugrás: 
Oda (Japán) 3.90 m. 100 méteres síkfutás; 
Deleon (Philippine) 10.6 mp.

(andor)

Miért maradt el a salakról 
a testnevelésre kötelezett fiatalság?

A közelmúltban indokolatlan és súlyos tá
madás érte az egyik sportszaklap hasábjain 
a főváros iskolánkivüli testnevelését. Az epés 
és rosszindulatú cikk arról szólt, hogy a BLE, 
amely azért alakult, hogy az iskolánkivüli test
nevelés sportolóit versenyekben is elindítsa, 
csődöt mondott és nem teljesíti a feladatát.

Ez ■ feltevés egyáltalában nem fedi a 
valóságot.

A BLE ugyanis az elmúlt év októberében 
alakult meg és egészen uj alapokra kívánta 
fektetni a kényes kérdést, amely oly sok há
borúságot okozott már az iskolánkivüli test
nevelő körök és a társadalmi sporlegycsületek 
között. Számtalanszor előfordult, hogy egy 
atléta tagja volt egy társadalmi sportegyesü- 
Ictnck s ugyanakkor kötelezettségei voltak az 
említett intézménnyel kapcsolatban is.

Hosszú Időkön keresztül folyt e kettős

szerepek miatt a harc,
ami végeredményben a sport egyetemes érde
kei ellen való volt. A BLE megalakulása egy 
csapásra megszüntette a bajokat, amikor ki
mondotta, hogy

tagjai csak azok lehetnek, akik társa
dalmi sportegyesülethez leigazolva nincse

nek.
Az iskolánkivüli testnevelésre kötelezettek — 
ha előírásos feladatukat teljesítik — szabadon 
választhatnak színeket, amelyekben indulni 
akarnak a versenyeken. A BLE megalakulása 
tehát végeredményben a jogviszonyok tisztá
zásához vezetett és clfujta az egyesületek feje 
felöl a Standok fellcgeit. Nagyon természetes, 
hogy amikor ez a nobilis gesztus szabaddá 
lette r.z egyébként — hovatartozandóságuk te
kintetében vitás — sportoló ezreket, egyúttal

Harmadnapja süvít 
a szél, csattog az ég, 
bömböl a Balaton ... 
förgeteg van, vihar ül 
a tájon. Hordó-hullá
mok görögnek, mérge
sen törnek meg a pár
ton, az égbolt barna, 
meg fekete ruháját vi

lágos, cikkázó tiizcsikok tarkázzák. Mily 
kár, hogy nem vagyok művésze az ecset
nek, mert különben remek keretnek, pom
pás háttérnek festeném mindezt a Közép
európai Kupához ...
KÖZÉPEUROPAI KUPA — A BALATONPART 

HOMOKJÁN.
Az egyik csapatpár a derűs Itáliában, a 

másik a testvérvárosban, Bécsben, a harma
dik a mai bűbájos fővárosunkban játszik. De 
hát játék-e az, amit a Kupa álarca alatt mü
veinek? Förgetegként rohan a csatár, orkán
hátvéd vágtat vele szembe, fölborit, kitép 
mindent, bőmből, zug a néző, lincselésre ké
szül a salakja, repül a kancsó, a kavics .... 
Istenemre, mindennek a felét sem jelölheti a 
szépen zengő „játék" szó. Játék volt, amit 
mi űztünk ezelőtt 40 évvel ... a kifutós, nem
zete*, körbentálló, találd el — tedd le (stukk), 
meg a többi. A kupamérkőzések már a harc 
határán járnak ...

A Ferencváros—Bologna ütközetet a rádió 
jóvoltából a szárszói homokparton akartuk 
élvezni. Százával, talán ezrével is odateleped
tünk a hangnagyitó (megafon) elé, olyanok is, 
akik még soha sem láttak — még játékot 
sem ... Élvezetben volt részünk, de ezt nem 
a játék változatai szerezték, hanem Pluhár 
hirdetőmester fordulatos mondatai, amelyekkel 
ügyesen elkendőzte — a sivár képet. Hogy 
leslc-várta itt a gólt mindenkil Egy-egy tet
szetős rohamra még taps is felcsattant! Az 
újpesti hátvéd, „Csillaghegyi" (mennyivel 
szebben hangznnék ez a válogatottban, mint az 
igazi neve ...) Feleségestül, öccsöstől szurkolt, 
a többi újpesti hivő Pintér igazgató, az ama
tőrök lelkes elnöke: Gömöri igazgató sem ta
lálta helyét ...

Talán Bolognám szárazabban tartogatják a 
ferencvárosi puskaport ...

SZABÓ ÉS KOVÁCS
A sokszor megcsodált ferencvárosi hév, tűz, 

gyorsaság, lendület ezúttal az Angliába rándult 
atlétáinkat ékitette. De hát azért nincsen öröm 
üröm nélkül! Szabó és Kovács eredménytelen 
szereplése épp olyan lehangoló, mint csapa
taink eredményei ... (ejnye, hogy még mindig 
ez motoszkál bennem) a Kupaviadalokban .. •

A HETEDIK KERÜLET FIATALJAI 
A BALATONON.

E csodaszép víz mentén, e kedves-bájos 
községben a sportnak vajmi kevés nyoma mu
tatkozik. Néhány tennlszpólya, egy-két csónak, 
vitorlás, egyik pályatársam sportiskolája ... 
ez minden! Pedig hát lehetne itt sok mindent 
csinálni, csak valakinek a kezébe kellene 
venni! Lám a pesti hetedik kerületi leventék 
megmutatják, hogy lehet a maguk erejéből 
alkotni, építeni. Alig két hete vannak Itt a 
máris pompás sporttelepet varázsoltak a víz 
partjára. Naphosszat úsznak, eveznek, tornáz
nak, atlctlzálnak. Hogy Is mondta egykor n 
Deák Ferenc: „Ilyen foglalatosságban szere
tem én látni a magyar Ifjúságot.

HÁT A MAGYAR CSÁRDÁS, 
NEM KELL MÁR? ...

A leventcláborból magyar nóta hangzik. 
Szégyenlem ideróni, tizedik napja, hogy itt 
vagyok, de a leventék muzsikáján, meg a rá
dió cigányzenéjén kivül még nem hallottam 
itt szivetderitő magyar dalt. Hát csakugyan 
igaz lenne, hogy a négertánc meg a vadak 
zenéje megássa sírját a magyar csárdásnak, a 
magyar cigánynak?! Garmadával vannak itt 
németek, már előre rettegve gondolok reá. 
mitévő leszek, ha egy szép napon csárdást 
akarnak látni, vágj’ magyar nótát akarnak 
hallani! Mi — a fiatalság szerint régi gárda 
— nem mehetnénk át ellentámadásba? A sok 
egyesület mellé nem lehetne megalakítani még 
egyet: a Magyar cigányt, magyar táncol védőit 
egyesületét? 

A szerkesztésért és kiadásért felel:
Dr. ELEK HUGÓ
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