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HÉTFŐI NAPLÓ
Rendőrkézre került a másik cigánybandita is
Vérgőzös vad harc után a Ferencváros kiverte a Zsidenicét a KK-ból

Egy fiatal leány kártyatragédiája :

Ezreket vesztett, sikkasztott 
és felgyújtotta az irodát

Österreicher Lívia, az Egyesült Izzó húszéves tisztviselőnője
Egy húszéves, érettségizett urilánv meg

döbbentő büncselekménysorozata foglalkoz
tatja vasárnap óta a főkapitányságot: az 
Egyesült Izzólámpa és Villamossági Rész
vénytársaság följelentést tett égjük tisztvi
selőnője, österreicher Lívia ellen.

A tisztviselőnő csali, sikkasztott, ok
iratot hamisított és végül, hogy bűn
cselekményeinek nyomait eltüntesse, az 

irodában gyújtogatott.
A szenzációs bűnügy vasárnap, a legutóbbi 
három nap fejleményei után, már eljutott 
a*  előzetes letartóztatásig, amit a főkapi
tányság bűnügyi osztályának vezetője hir
detett ki a reszkető, ijedt fiatal leány előtt.

Jeles érettségi után 
csomagolónői állás...

A megtévedt leány Angyalföldön, a Kar- 
lács-utca 7. számú házban lakik. Szülei ke
reskedő emberek, akik elvégeztették leá
nyukkal a gimnáziumot. A csinos, jóeszü

Ég az irodai... Hív
Petek délután öt óra tájban az újpesti 

tűzoltók vészes szirénázásssal vágtattak a 
Váci-uton az Egyesült Izzó újpesti gyár
telepe felé.

A számfejtőség irodájában tűz kelet
kezett.

Pillanatok alatt alarmirozták a gyári tűz
oltóságot, de ugyanakkor az. újpesti tűzoltó
ságot is értesítették, mert attól tartottak, 
hogy lángbaborul az egész épület. A tüzet a 
gyártelep egyik tisztviselőnője:

österreicher Lívia fedezte fel.
A tisztviselőnő, a rendes napi munka befe
jezése után, délután négy órakor érkezett 
meg a gyártelepre és egyenesen az iroda
helyiségbe ment. Teljesen egyedül volt nz 
irodában és öt óra előtt pár perccel futva 
állított be a portásfülkébe. Izgalomtól elfúló 
hangon, kétségbeesve mondotta:

—- Ég az Iroda!... Azonnal értesítsék 
a tűzoltóságot!..«

Sikkasztás, hamisítás 
és gyújtogatás történt

A gyár igazgatósága szigorú vizsgálatot 
Indított, mert gyanúsnak találták, hogyan 
keletkezhetett tűz a szekrényben, ahol sem
miféle olyan anyagot nem szoktak tartani, 
amitől tűz keletkezhetne.

A tűzoltóság megállapításai csakhamar 
kétségtelenné tették, hogy gyújtogatás 

történt.
A hídvizsgálat első feladata volt annak 

urilány jelesen érettségizett, de hiába volt 
kitűnő bizonyítványa, sehol sem tudott el
helyezkedni.

Végül két évvel ezelőtt, mint egyszerű 
munkásnő. bejutott az Egyesült Izzóhoz.

A raktárba került és itt csoniagolónőnek al
kalmazták. Szorgalmával, munkaképességé
vel és intelligenciájával rövidesen kivált a 
munkássorból, az igazgatóság is tudomást 
szerzett erről és mull év nyarán átminősí
tették:

tisztviselőnő lett belőle, a számfejtőség- 
hez került.

Heti 23 pengő fizetést kapott, de feljebb
valói annyira meg voltak elégedve munkás
ságával, hogy

a közeljövőben került volna sor elő
léptetésére.

Ez az előlépteés azonban elmarad, mert 
péntek délután egy eleinte rejtélyesnek lát
szó irodai tűz leleplezte a fiatal lányt,

iák a tűzoltókat!...
Amikor a portás már értesítette a tűz

oltókat, a tisztviselőnő magyarázatként hoz
zátette:

*— Munka közben vettem észre, hogy 
egyik amerikai szekrényből füst gomolyog 
elő. Amikor körülnéztem, már az egész szoba 
füstben állt és valósággal fojtogató volt a 
levegő.

österreicher Lívia ezután hazasietett és a 
gyári tűzoltóság az újpesti tűzoltókkal együtt 
azonnal hozzákezdett n munkához. A tüzet 
sikerült elfojtani, de a tűzoltók munka köz
ben meglepő felfedezést tettek.

Az egyik hatalmas amerikai szekrény
ben keletkezett a tűz, ahol fonton pénz
tári be lége kft és egyéb Iratokat tartot
tak. A szekrény egy része az Iratokkal 
együtt a tűz martaléka lett, de az Iratok 
közül több megmaradt. A hamu közölt 
a szekrényben több elégett gyufaszál és 
egy cigarettacsutka maradványát talál

ták.

tisztázása, hogy ki tartózkodott a tűz kelet
kezésekor, vagy azt közvetlenül megelőzően 
az irodahelyiségben? Erre a kérdésre nem 
volt nehéz választ kapni, mert ott egyedül 
österreicher Lívia dolgozott, ő sietett a por
táshoz és jelentette a tüzet, österreicher Lí
via pontos, lelkiismeretes tisztviselőnő híré
ben állott, de mégis szükségesnek tartották, 
hogy kihallgassák a rejtélyes tűzesettel kap
csolatban. Az igazgatóság szombaton beren

delte a tisztviselőnőt, azonban

kiderült, hogy österreicher I.ivia nincs 
benn a gyárban: szombat reggel beteget 

jelentett.
Hozzátartozói közölték, hogy a pénteki iz
galmak annyira megviselték, hogy pihe
nésre van szüksége.

Az igazgatóság azonban feltétlenül szük
ségesnek tartotta a tisztviselőnő kihallgatá
sát, ezért lakására küldtek utána, österrei
cher Lívia rövidesen megjelent a gyárban és 
az igazgatósági irodában

megkezdődött a drámai kihallgatás.
Elmondanák vele, hogy miért kellett dél
után a rendes munkaidő után az irodába 
bemennie és milyen fontos dolgot akart el
intézni. A leány minden kérdésre gyorsan 
válaszolt. Kijelentette, hogy a közeli napok
ban szabadságra megy és el akarta végezni 
a még hátralévő munkát.

Arról, hogyan került n szekrénybe a 
gyufa és n cigarcttacsiitkn. nem akart 

semmit sem tudni.
A házi vizsgálat ezalatt gyors ütemben 

folyt tovább. Az irodahelyiségben átvizsgál
ták a megmentett iratokat, mert felmerült a 
gyanú, hogy valami visszaélés történhetett 
és a tettes, hogy a tárgyi bizonyítékokat el
tüntesse, felgyújtotta az iratszekrényt. Sorra 
megvizsgálták az épen maradt és félig meg- 
pörkölődölt utalványokat. Az ellenőrző
bizottság rövid vizsgálat után

megdöbbentő fölfedezésre jutott. Meg
állapították, hogy az. utalványokon és a

Sorsdöntő telefonjelentés, 
drámai beismerés

Most következett a hdzivizsgálat legizgal
masabb és legdrámaibb része, österreicher 
I.ivia bátran felelgetctt a kihallgatást ve
zető igazgatónak, amikor

egyszerre megszólalt a telefon: az írás
szakértő vizsgálatának eredményét kö

zölték a számfejtőséggel.

Az igazgató megdöbbenve tette le a telefont, 
majd pár pillanatnyi csönd után, félbesza
kítva a lány kihallgatását, átment egy másik 
szobába és magához kérette d revizorokat. 
österreicher Lívia két főtisztviselő társasá
gában az igazgató szobájában maradt és 
gyanútlanul várakozott a kihallgatás foly
tatására. A két főtiszlviselő olyan udvaria
san viselkedett vele szemben, mintha csak 
útbaigazító felvilágosításokról lenne még 
mindig szó Annál nagyobb volt azután 
megdöbbenése, amikor nz igazgató a revi
zorokkal együtt rövid idő múlva visszatért.

A Untai tisztviselőnő leolvashatta ■ be

bonokon hamisítások történtek.
Egyik-másik kiutalási belégen az utalvá
nyozó fötisztviselö aláírását találták hamis
nak, mig más bonokon észrevették, hogy; 
kisebb

husz-harmlncpcngős tételek elé egyes, 
vagy kettős számot írtak és Igy a busz
harminc pengők helyett százhúsz—két- 
százliarmlne pengős Összegeket űzették 

ki.
A revíziót végző főtisztviselők azt is meg
állapították, hogy a visszaéléseket csak az 
követhette cl, aki az utalványokat és bono
kat kezelte.

Ez a tisztviselőnő pedig nem volt más, 
mint österreicher I.ivia,

aki a tűz keletkezésekor az irodában tartóz
kodott. Kihallgatták a tisztviselőnővel együtt 
dolgozó kollégákat és megtudták, hogy 
österreicher Lívia szenvedélyes dohányos, 
aki állandóan hordott magával cigarettát és 
gyufát, sőt az is kiderült, hogy

az utóbbi napokban feltűnően Idegesen 
viselkedett.

A házivizsgálal következő lépése az volt, 
hogy megállapítsák, ki hamisíthatta az utal
ványozó tisztviselő nevét a belépek alá. írás
próbát vettek több tisztviselőtől és ugyan
akkor előkeritették a fiatal tisztviselőnő töbli 
Írását is. írásszakértő elé tárták ezeket a 
különtböző Írásokat és

a szakértő a húsz-harminc írás közül 
rövid vizsgálat után rámutatott arra a 
cédulára, amelyiken a fiatal tisztvise

lőnő aláírása volt.

lépő férfiak arcáról, hogy megváltozott 
a helyzet: és mint gynnusilottat fogják 
kezelni. Most már halálsápudlan, a ré
mülettől kitágult szemekkel nérett hol 
az egyikre, hol a másikra. Zavarosan, 
akadozva válaszolt n kérdésekre és pár 
perc múlva végleg összeomlott mindfii 
magóraerőltetett külső nyugalma: sírva- 
fakadt és töredelmesen vallani keedelt.
— Gyengeségem, akaraterőm hiánya volt 

nz oka mindennek — mondotta zokogva. —« 
Pár hónappal ezelőtt megismerkedtem cg? 
fiatalemberei, akinek teljesen a befolyása 
alá kerültem. Ez a férfi, akiről csak utólag 
tudtam meg, hogy hamis néven szerepelt 
előttem,

fclcsalt egy körúti kártyaklubha, ahol 
először együtt kártyáztunk, azután ké
sőbb már csak 6 vett részt a játékban. 
Először a fizetésem vesztettem el. Ez 
nem volt nagy Összeg, csak kllcncvenkét 
pengő. Később azután jöttek a slkknsz-
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fások és mintegy 8500 pengővel káro-
■ Kottám meg a vállalatot.

Félig aléltan hallgatott el a fiatal lány. 
Pár pillanatig lehunyt szemmel, magába- 
roskadua uh, ezután fásult hangon, maga 
elé meredve folytatta:

„Elhatároztam, hogy 
felgyújtom az Irodát.. .“

— Nagyon bántott a dolog, tanácsol akar
tam kérni attól az embertől, aki a bűnbe 
vitt, de

kiderült, hogy szélhámossal kerültem 
össar: a férfi nem mutatkozott többé.

Most Julius elején készültem szabadságra 
Féltem, hogv mig távol leszek a hivataltól, 
felfedezik n hiányokat. Ezért elhatároztam, 
hogy

felgyújtom az Irodahelylségtt és meg
semmisíteni az Iratokat.

Amikor láttam, hogy a füst előtőr a szek
rényből, nagyon megijedtem és azért sza

Vitéz Imrédy Béla miniszterelnök: 

Programunk olyan munkaterv, 
amelyet meg lehet ós meg is 
lógunk valósítani

Abád*/.alók,  julius 3.

Rátz Jenő honvédelmi miniszter vasárnap
■ abádszalóki választókerület több közsé

gében progrn in beszédet mondott. Az abód 
sznlóki gyűlésen megjelent és felszólalt 
Imrédy Béla miniszterelnök is.

Imrédy Béla Mikecz Ödön igazaágügy- 
minlzztcrrcl vasárnap délelőtt repülő
gépen utazott Budapestről Abádszalókra.

Félórás légiül után leszállt n gép Abádsza- 
lók halárában, ahol nz előkelőségek élén 
Rátz Jenő honvédelmi miniszter, Bobory 
György, n képviselőház nlclnöke, Tasnádl- 
Nagy András, u kormánypárt elnöke, vala
mint országgyűlési képviselők és helyi no- 
tabalitások egész sora fogadta őket.

Imrédy miniszterelnök. Rótt és Mikecz 
miniszterek, ezután n gyűlés színhelyére, a 
sportpályára hnjlnllak. Tasnádl-Nagy And
rás mondta az első beszédet és megemléke
zett ebben Gömbös Gyuláról, mint n kerület 
egykori képviselőjéről.

Arról beszélt ezután, hogv Imrédy Béln 
miniszterelnök egyike azoknak, akik » gaz
dasági válságból kiemelték az országot.

Ezután
Ralr. Jenő honvédelmi miniszter szólalt 

fel.
Kijelentette, hogv örömmel fogadja el az 
abádszalóki jelöltséget, amit felajánlottak 
neki. Elmondta, hogv a háború előtt is 
ismerte a magyar faj kiváló tulajdonságait, 
de o falu népének hazaszeretetét igazán be
csülni a háborúban tanulta meg. Méltatta 
ezután a győri program Jelentőségét és han
goztatta, hogv o*  nrszágépltő munkát csak 
ugy lehet végrehajtani, ha ezt a munkát 
erős hadsereg védelmezi.

Amikor a hadsereg fejlesztését pro
gramba véltük — mondotta — nem 
gondoltunk háborúra, nekünk béke 

kell,
békében akarjuk clvégstni a ránk váró 
nagv munkál, az ország kiépítéséi.

fldtz honvédelmi miniszter kijelentette 
ezután, hogy ahhoz, hogy a hadseregei 
fejlesszük,

gazdiig, erős

ez

an szükségünk

néprr éa katonán szel- 
lemre

Beszólt ezután a kormány 
családvédelmi terveiről, a házasságelőlti 
kötelező orvosi vizsgálatról, n telepítési te
vékenységtől és más 
Hangoztatta, hogv a 
csak olyan ütemben

szociális tervekről. 
telepítést észszerűen 

lehet végrehajtani.

Professzor Vandervolde, a világhírű nőgyógyász

első szexuális filmjét ml‘“

Aimieies házasság
DÉCSI ♦ KAMARA
HrtzaRtársak' Leányok! Férfiak! Ne mulasszátok el meg
nézni ezt a különleges filmet

ladtam a portáshoz, mart art hittem, hogy 
még a gyanúnak az árnyéka is elterelődik 
rólam azáltal, hogy elsőnek én jelentettem 
a tüzet.

Az Egyesült Izzó Igazgatósága a főkapi
tányságon

csalás, nlkkaZzláa, magánokirathamlid- 
tóa fa gyújtogatás elmén tett feljelen

tést a megtéredt tleitviaelőnője ellen.

österreicher I.ivia vasárnap a főkapitány
ságra került, ahol

megismételte beismerő vallomását éa 
letartóztatták.

österreicher Lívia bűncselekményei kö
zött

a legsúlyosabb a gyújtogatás.
A rendőrség véleménye szerint minősített 
gyújtogatás bűncselekménye áll fenn és en
nek a

bünteti? a törvénykönyv szerint tizen
öt évig terjedhet.

Kimondja n törvénykönyv, hogy ha lakott 
helyen vagy gyártelepen történik a gyújtó- 
gatás, az a legsúlyosabb elbírálás alá esik.

A rendőrség lehetségesnek tartja, hogy 
az a titokzatos fiatalember, aki österreicher 
Líviát állítólag kártyaklubba csalta, csak ki
talált személy, mert a fiatal lány több Ízben 
ellentétbe került saját szavaival, amikor er
ről az állítólagos férfiről beszélt.

amilyen mértékben nz országnak pénz áll 
erre rendelkezésre. A kormány fokozott 
gondot fordít

az egyke elleni küzdelemre
és arra gondol, hogy olt, ahol nincs meg
felelő számú gyerek a családban, az állam 
az örökösödés rendjébe közbelép.

A hadsereg felszerelésére fordított pénz
nek — fejtegette n honvédelmi miniszter — 
itthon kell maradni, hogy megterméke
nyítse az ország gazdasági életét. Arról is 
gondoskodnak, hogy

a fegyverkezéssel kapcsolatban Illeték
telenül senki meg ne gazdagodjék.

Beszélt ezután a magyar katonás szellem
ről. A mai katonai kiképzés a tényleges 
szolgálati időt hosszúra nyújtaná és ezért 
a leventeintézménnyel kell előre dolgozni a 
lényleges szolgálat számára. Ha a fiatalság, 
amikor tényleges szolgálatát megkezdi, már 
nagyjában tájékozott, nkkor majd meg
rövidíthető lesz a tényleges szolgálati Idő
tartam, amelyet ma még kél évben kell meg
szabni.

Rátz Jenő honvédelmi miniszter nagy 
tapssal fogadott beszéde után lelkes éljen
zés közepette emelkedett szólásra

IMRÉDY BÉLA miniszterelnök.
Hangoztatta, hogy programjának a lényege, 
hogy nz

keresztény, nemzeti és jobboldali.
Pártja már akkor Is ezt n programot képvi
selte, amikor talán egész Európában az 
egyetlen kormányon levő jobboldali párt 
volt. Azt fejtegette ezután u miniszterelnök, 
hogy a magyar léleknek és a magyar ha-' 
gyományoknak a jobboldali politika felel 
meg. A nemzetet minden vérzivatar közt 
két nagy erény tartotta fönn;

az egyik a föld azcrctcte, n másik pedig 
a katonaerény.

Rámutatott Imrédy nrra. hogy n kormány 
programja ennek n két nagy erénynek gya
korlati megvalósítása. A nemzetnek nagy 
erőfeszítésre van szüksége ahhoz, hogy hon
védelmünket fölemeljük arra a színvonalra, 
amelyre egy nemzet hadseregének ma Euaró- 
pában állnia 
Másrészt azért 
ség, hogy

boldogabbá,

kell, ha a nemzet élni akar. 
van nagy erőfeszítésre szűk-

gazdagabbá legyük a falu 
népét.

Hangoztuttn, hogy a beruházási hozzájáru
lás legnagyobb részét vállalatok és rész
vénytársaságok viselik. Ami ebből a teher-
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bői a földre esik, tarnak kétszeresét kapja 
vissza a magyar falu a program végrehaj
tása során.

Megemlékezett a falu érdekében tett szo
ciális intézkedésekről és megemlítette, hogy

miskor is voltak nagyotlgérők, akik nem 
csináltak semmit éa voltak viszont, akik 

nem ígértek, hanem doigoatak.

A kormányt az Ígérgetéstől visszatartja a 
felelősségérzet. Mindaz, amit eddig tettünk 
— mondotta — záloga annak, hogy a mi 
programunk nem üres Ígéret, hanem olyan 
munkaterv, amelyet meg lehet és amelyet 
meg is fogunk valósítani.

A következőkben Imrédy Béla hangsú
lyozta, hogy azért is jött Abádszalókra, hogy 
áldozzon Gömbös Gyula emlékének, akinek 
vezetésével ő a magyar politikai életbe lé
pett. Beszélt arról, hogy Gömbös

a népi politika első előharcosa volt.
Gömbös egykori kerületének mindig hűsé
gesnek kell maradnia eszményeihez, mindig 
az ország érdekét kell szolgálnia. Gömbös 
Gyulának honvédelmi miniszteri örökét vette 
át Rátz Jenő — jelentette ki a miniszter
elnök. Imrédg azzal fejezte be beszédét,

Sorozatos
nyári minisztertanácsokon
készítik elő a kormány nagyszabású 
őszi programját

A ma kezdődő héten voltaképpen befeje
ződik a belpolitikai szezon, vakációra megy 
a parlament, de ennek ellenére sem ez a hét, 
sem az elkövetkező nyári hetek nem jelen
tik a politika sziinetjét.

Szerda délelőtt tiz órára 
felsőházat, 

amelynek napirendjén több 
javaslat, miniszteri jelentés 
mellett három nagy fontosságú törvény javas
lat is sercpel: a szesztörvény javaslat, a hegy
községi törvényjavaslat és a Nemzeti Bank 
alapszabályait módosító törvény javaslat.
Tekintve, hogy napirendre tűzték ezek mel
lett még a mentelmi bizottság és a 33-as bi
zottság jelentését, továbbá a határozathoza
talt a Szent István emlékére rendezendő 
székesfehérvári országgyűlés ügyében — a 
kiküldött ötösbizottság jelentése alapján — 
aligha fogja a felsőház ezt a hatalmas napi
rendet egyetlen ülésnapon letárgyalni s igy 
valószínű, hogy csütörtökön is lesz ülés a 
felsőházban. Á felsorolt fontos törvényjavas
latok közül

összehívták a

kisebb törvény*  
és egyezmény

a leghevesebb vita a szesztörvény körül 
várható,

annál is inkább, mert a felsőház bizottsága 
a kisajátításról szóló szakasz vitája során le
szavazta a pénzügyminisztert és elfogadta 
báró Prónay György módosító indítványát. 
Nagyjelentőségű és teljesen nyílt kérdés, 
hogyan fog dönteni a felsőház plénuma: a 
pénzügyminiszter javaslatát, vagy pedig Prő- 
nay György módosítását fogadja-e el 
kát vitatott szakaszra vonatkozólag.

a so-

Julius 5-én kezdik 
nyilvánosságra hozni 
a köztisztviselői kinevezéseket

A szombat délelőtt tartott háromórás mi
nisztertanács csupán folyó ügyeket tárgyalt, 
de még nem foglalkozott a kormány ny$ri 
és őszi programjával, amelyről legutóbb 
Debrecenben mondott el érdekes részleteket 
Imrédy Béla miniszterelnök.

A legközelebbi napokban kerül nyilvános
ságra a köztisztviselői kinevezések névsora. 
Amint arról a Hétfői Napló munkatársa 
megbízható forrásból értesül,

Julius 5-én kezdi közölni a hivatalos lap 
a köztisztviselői kinevezéseket,

amelyek nem fognak lényegesen eltérni... n 
szokott keretektől. A lista egyébként már ké
szen áll, a minisztertanács azt már letár
gyalta és jóváhagyta.

Fontos rendelet készült el legutóbb az 
ipnrügyi minisztériumban is:

a nők és fiatalkorunk védelméről szóló 
törvény végrehajtására vonatkozó terve

zet.
Ez teljes részletességgel szabályozza, milyen 
üzemekben nem szabad alkalmazni nőket és 
gyermekeket, miiven munkál végezhetnek a 
I l ik, illetve 16-ik életévüket be nem töltött 
fiuk és lányok. Igen fontos és szociális In
tézkedése lesz a rendeletnek, hogv

szlgoriian megtiltja nőknek és fiatal
korunknak a bányákban, kohókban, 
valamint földalatti üzemekben való 

munkát.
A rendelet arról is intézkedik, hogy nőket és 
fiatalkorúakat bármely munkahelyen való 
alkalmaztatásuk előtt kötelező orvosi vizsgá
latnak kell clávclni, mégpedig a munkaadó 
költségén. Külön szakasz intézkedik a nöi-
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hogy nem viselkedhetik méltóbban Abád*  
szalók népe, mintha Rátz Jenő honvédelmi 
minisztert küldi be képviselőjének az or
szágházába.

A megjelentek percekig tartó lelkes taps
sal fogadták Imrédy -miniszterelnök beszédét

A miniszterelnök beszéde után 
Mikecz Ödön Igazságügy-miniszter 

szólalt fel és hangoztatta, hogy a kormány 
politikájának célja a magyarság erejének 
gyarapítása. Ezt elsősorban a magyar vidék 
a magyar földmiveslakosság felé érzi köte
lességének a kormány minden tagja. Ezt 
célozza a kormány birtokpolitikája és az a 
törekvés, hogy minél nagyobb mértékben 
igyekszik

a magyar falu lakosságának megfelelő 
munkaalkalmakat teremteni.

Végül vitéz Tóth András országgyűlési kép
viselő szólalt fel.

A gyűlés után
vitéz Imrédy Béla miniszterelnök re

pülőgépen visszatért a fővárosba,
vitéz Rátz Jenő honvédelmi miniszter pe
dig Mikecz Ödön igazságügyminiszterrel 
együtt még több gyűlésen szólalt fel.

és gyermekmunkaerők egészségének, testi 
épségének és erkölcseinek védelméről, to
vábbá a bérvédelemről.

Nagy törvényelőkészítő munka 
kezdődik a minisztériumokban

A Hétfii Napló munkatársát vasárnap egy 
kormánypárti politikus, aki jól ismeri 
Imrédy Béla miniszterelnök elgondolásait, 
informálta

a kormány nyári és őszi munkaprogram
járól.

héten, amint befejeződik a parlament mun
kája, az egyes minisztériumokban megkez
dik a legidőszerűbb kérdések kidolgozását 
és ennek a munkának túlnyomó részét 
augusztusra már be is akarják fejezni.

Augusztusban azután sorozatos minisz
tertanácsok fogják letárgyalni azokat a 
törvényjavaslatokat, amelyeket a kor
mány tagjai ősszel terjesztenek a Ház elé, 

illetve az őszi kampány során kibocsátandó 
rendelelck tervezetét.

A belügyi tárca kérdései közül előtérbe 
kerülnek fontos népegészségügyi rendelkezé
sek, továbbá olyan intézkedések, amelyek 
biztosítják a faluk orvosokkal, illetve ivó
vízzel való ellátását.

A földmivelésiigyi minisztériumban meg
kezdődik a munka a mezőgazdasági kama
rák kiépítésére,

a földblrlokpolilika és a házhelyjuttatá
sok ütemének meggyorsítására, 

nz állattenyésztés fellendítésére, az állatérté- 
kesités több kérdésére, az állatexport vár
megyénként való megszervezésére.

A kereskedelemügyi minisztérium foglal
kozik majd a közlekedési problémák meg
oldásával, valamint a kereskedelmi és ipar
kamarák reformjával.

Az iparügyi minisztérium is bekapcsolódik 
ez utóbbi munkába, de azonkívül tervezete
ket dolgoz ki az ipari munkás szabadideje 
eltöltésére kiéplendő keretek felállítására, 
továbbá a családi munkabér életbelépteté
sére. Amint informátorunk közölte velünk,

a gyáriparban a családi munkabérrend
szer már január elsején életbelép.

A különböző tárcák nyári munkásságának 
középpontjában áll

az álláshalmozások megszüntetésének 
kérdése

is, valamint a családvédelmi problémák meg
oldása és az egyke elleni harc érdekében tör
ténő adóreform.

A közelebbi jövő programjához tartozik a 
sajtórendészeti törvény javaslat és az úgy
nevezett „zsidójavaslat” végrehajtási utasí
tása második részének megjelenése. Ennek a 
két rendeletnek megjelenésére minden körül
mények közölt még e nyáron sor kerül.

ésSzomorúan közlöm rokonaimmal 
barátaimmal, hogy drága jó

Édesanyám
ötv. Welsi Mihály né 

hosszú betegség után csendesen 
hunyt.

Temetése ma hétfőn délután ... 
három ómkor lesz a rákoskeresztúri 
izr. temetőben.
Részvétlátogaiások mellőzését kérem.

Dr. Vlda Márton

el

fél
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Vasárnap elfogták 
a második rendőrmerénylőt

Tisztázódott a Nánásl-utl támadás minden rászletei A|tai Farkas 
János bevallotta, hogy 8 I8tt Rekenye rend8rf8t8rzs8rmesterre

nem

Vasárnap a rendőrség befejezte a Nándsi- 
Utbn történt revolverei rendőrmerénylet 
ügyében a nyomozást. Az amerikai Izü 
gengsztertörténet minden egyes részletét 
tisztázták már és

a tettesek, kél elvetemült cigánylegény, 
Ajtal-Farkas János és barátja, Nyári- 
Lakatos István már letartóztatásba ke

rültek.
'Ajtal-Farkas János, aki szombaton reggel

től kezdve egészen a késő esti órákig össze
vissza hazudozott

teljesen megtört és kérte, hogy újból 
vezessék Szrublán Dezső dr. rendőr

főtanácsos elé.
Amikor eleget tettek kívánságának, 
kertelt tovább, látszott rajta, hogy fel
hagyott a hazudozással és most ez egyszer 
őszintén beszélt.,,

Én lőttem rá Rekenye Imre rendőrfő
törzsőrmesterre, mert csak nálam volt 
revolver. Aa én egyik lövésem találta el 

a rendőrt.
A társamat, aki velem volt, nem Nagynak 
és nem Farkasnak hívják, Nyári-Lakatos 
Pista volt velem, aki régi barátom, hiszen 
ízomoru helyen ismerkedtünk össze... 
Együtt ültünk legutóbb pár esztendőt a váci 
fegyházban ...

— És hol van most a Lakatos Pista! <— 
vetette fel a kérdést Szrublán rendőrfő
tanácsos.

— .4 Pista hazament az asszonyhoz, meg 
a négy gyerekéhez szülőfalujába, Kádárta 
községbe,

A rendőrmerénylő clgánylegény ezután 
pontosan elmondta azt Is, hogy barátja a 
múlt vasárnap meglátogatta öt Reiter Fe- 
renc-utcai lakásán és erre kérte, csinálja
nak együtt valami „okos dolgot".

így jutottak el azután arra a gondolatra, 
hogy a rómaipart környékén, ahol szerintük 
több jómódú ember lakik, követnek majd 
el betöréseket.

Késő éjszaka érkeztek ki Csillaghegyre, 
ahol a Mátyás király-ut 28. számú ház előtt 
megpihentek. Amint jobban körülnéztek, 

felfedezték, hogy a házban egy füszer- 
Uzlet van, elhatározták, hogy oda tör
nek be. Bemásztak az udvarra, a sötét
ben álkulccsal felnyitották az egyik 

ajtót.
Azt hitték, hogy a füszerüzlet udvari ajtaja, 
de nem nz volt, hanem a padlásfeljáró. 
Gondolták, most már mindegy, ha itt van
nak, felmentek a padlásra és ott két batyura 
való ruhaneműt szedtek össze.

Amikor a Rómaifürdőn keresztül jöttek, 
találkoztak a Nánási-uton a két rendörfŐ- 
törzsörmesterrel. Ekkor játszódott le az 
izgalmas hajsza és ekkor történt a rendőrök 
elleni merénylet. Két különböző irányba 
menekültek a cigánylegények és kora dél
előtt volt már, amikor ismét összetalálkoz
tak Ajtaival n Reiter Ferenc-ulcában.

Csütörtökig tartózkodott Ajtaléknál 
Nyári Lakatos István és akkor barátja 
tanácsára hazautazott. Az hitték, hogy 
a rendőrség soha nem fog rájönni, hogy 
ők voltak a Nánásl-utl rendőr

merénylők.
Abban bizakodtak, hogy a rómaipartkör- 
nyéki csavargók között fogják csak keresni 
a tetteseket.

Földbevájt Üregben 
találnak rá 
a cigánycsaládra

Ajlai-Farkas János szombat esti töredel
mes beismerő vallomása után indultak cl a 
detektívek bűntársának a kézrekeritésére.

Szombaton este tiz óra tájban a főkapi
tányság Zrinyi-utcai kapuja elöl a rendőr
ség egyik nagy túraautója indult el Kádárta 
veszprémmegyei községbe. Az autón Haran
gozó Sándor, Szűcs Kálmán detektivfőfel- 
ugyelők, Bagó István, Nyírbátori Sándor. 
Erdélyi Géza deteklivek, a rendőrmerény- 
lők utáni hajsza fáradhatatlan nyomozói 
foglaltak helyet.
Éjszaka két óra felé járt az idő, amikor a 
budapesti rendőrség autója deteklivckkcl 
megrakodva, megállót! Kádárta Veszprém- 
megyei község bírójának háza elölt.

Á kis községben nagy izgalmat keltett a 
rendőrségi autó, amelynek erős reflektora 
messzire bevilágította a környéket. Egymás
után keltek fel éjszakai álmukból a falu
siak és

nagy volt a meglepetésük, amikor meg
tudták, hogy Nyári Lakatos István, akit 
mint szorgalmas, kosárfonó cigányt Is

mertek, keresik a deteklivek.
Dávid Károly községi biró felébredt, gyor-

san felöltözött és felült a rendőrségi autóra, 
hogy útbaigazítsa a pesti nyomozókat. A 
község határában egy öreg, használaton kí
vül levő kőbánya van. Ennek az egyik olda
lában

földbevájt üregben lakott Nyári laka
tos István 31 éves cigánylegény, felesé
gével, Fülöp Marcsával, négy apró gyer

mekével és apjával,
Lakatos Istvánnal. A kis földalatti üregben 
húzta meg magát a héttagú család. A külö
nös lakóhely lejáratát éjszakára gályákkal 
és fadarabokkal fedték be. A detektívek arra 
számítottak, hogy a cigánynál revolver van 
és bizonyára csak késhegyig menő harc után 
adja meg magát. Mielőtt behatoltak volna 
Lakatosék földalatti szállásukra, különböző 
óvintézkedéseket tettek. Valamennyien elő
vették a revolverüket, azonkívül minden de
tektív a zseblámpáját is meggyujtotta. A 
rendőrségi autó reflektorával bevilágították 
a kőbánya kísérteties környékét. Szűcs Kál
mán detektivföfelügyelő vqgetésével indultak 
cl a deteklivek a kőbánya oldalára. Nyak
törő, szűk ut vezet a cigánylakás bejáratá
hoz.

Amikor felértek a detektívek, hirtelen le
rántották az üreget fedő fadarabokat és már 
fel is hangzott Dávid Károly biró hangja:

— Na, Pista, kelj fel, valami kis ügyes
bajos dologban akarok veled beszélni!

A bírónak ez a kiáltása ébresztette fel a 
mélyen alvó cigánycsaládot.

Renddrkézre kerlll 
a második 
cigánybandita

Lakatos István nagynehezen feltápászko- 
dott. Ebben a pillanatban két detektív, Szűcs 
Kálmán és Harangozó Sándor beugrott a 
dohos, szűk helyiségbe. A cigánylegény nny- 
nyira meglepődött, hogy minden tagjában 
remegni kezdett. Miután kissé magúhoz tért 
rémületéből, a közismert cigánydialektus
ban ezt mondotta:

— Mit ákárnák tőlem azs urak, ást hit
tem, hogy az ördögök járnak itt!

Egymásután peregtek azután felé a detek
tívek kérdései:

— Hol jártál vasárnaptól csütörtökig!... 
Ismered-e Ajtai Farkas Jancsit!... Hol van 
a hegyesorru cipő, amit Pestről hoztál!..

A cigány először semmiről sem akart 
tudni, esküdött a családjára, hogy egész hé
ten ki sem mozdult hazulról, mert beteg 
volt, Ajtai Farkasról soha sem hallott és he
gyesorru cipőt még nem is látott ciciében...

A detektívek pillanatok alatt átkutatták a 
földalatti üreget és

több belörőszerszámon kívül előkerült 
az az egy pár cipő Is, ami a mátyásul! 

betörésből származott
és amivel Ajtai ajándékozta meg barátját. 
Néhány perc múlva már szijbilincs feszült 
a megijedt cigánylegény kezén és nem sok
kal később a rendőrségi autó nz elfogott 
cigánybanditával elindult Pest felé. Világos 
reggel volt már, amikor megérkeztek a fő
kapitányságra.

A detektívek azonnal jelentették sikere*  
vidéki kirándulásukat dr. Dóra Sándor 
főkapitányhelyettesnek és dr. Szrublán 

Dezső rendőrfőtanácsosnak,
sérülési osztály vezetőjének. Nagy örömeta . --------J --------- a

keltett a rendőrségen Ajíai tettestársának 
az elfogatása, hiszen ezzel a fárasztó nyo
mozás befejezést is nyert...

Izgalmas szembesítés
Vasárnap délelőtt szembesítették egymás

sal a két cigányt. A szembesítés során is
mét beismerte Ajtai, hogy ő lőtt Rekenye 
Imre rendőrfőtörzsőrmesterre és barátja 
csak a betörésnél segédkezett neki.

Nyári Lakatos István ugyanúgy mondta 
el a történteket, mint cimborája.

A rendőrség vasárnap délelőtt újból átku
tatta Ajtai Reiter Ferenc utcai lakását és 
annak udvarát és

az újabb házkutatásnál Ismét több ér
tékes régi ékszer került elő.

Amikor megkérdezték a cigányt, hogy hon
nan származnak ezek a tárgyak, komoly 
képpel azt hangoztatta először, hogy azok 
az ö „családi ékszerei", később azután be
ismerte. hogy vidéki betörésekből származ
nak.

Ajtal-Farkas Jánost vasárnap délben át
adták a pestkörnyéki csendőrségnek.

Csillaghegyen és a környékén ugyanis 
több betörés történt és most azoknak 
elkövetésével Is a rovollmnltu cigány

legényt gyanúsítják.

Exprea» m powajAratos Petenként

Nyári Lakatos István a rómaiparti betöré
sen kívül más betörést eddig nem Ismert 
be, de biztosra veszik, hogy a cigánynak, 
aki hat esztendőt ült már betörés és utón- 
állás miatt, más bűncselekmények is terhe
lik lelkét.

Vasárnap délben egyébként
dr. Éllássy Sándor főkapitány a legna
gyobb elismerését fejezte ki dr. Dóra 
Sándor főkapitányhelyeltesnek, dr. 
Szrublán Dezső rendőrfőtanácsosnak, 
dr. Juhász József rendőrfogalmazónak, 
Szűcs Kálmán, Harangozó Sándor de- 

tektivfőfelügyelőknek
és a nyomozás többi résztvevőinek, a fárad
hatatlan és buzgó munkáért, amelynek 
eredményeként sikerült négy nap alatt ár
talmatlanná tenni a rendőrmerénylőket.

■J—ii

Köszőntjük olvasóinkat és ismét elindulunk 
„rejtett szépségkeresö" utunkon, amelyen hét- 
rőt-hétre mind többen vesznek részt, ugyany- 
nyira, hogy nemsokára ki kell bővítenünk az

A Hétfői Napló
leleplező ulja Budapest 
„rejtett" szépségei körül

első riportunkban felépített „Eiffel-torony" felső 
terraszát. A sokszáz résztvevőből immár sok
ezer lett, igazolva ezzel azt a felfogásunkat, 
hogy Budapestnek nagyon sok figyelemreméltó 
„rejtett szépsége" van. Azt már láthattuk az el

múlt két héten, hogy nem holmi 
tartott, eldugott nevezetességeket akarunk be
mutatni, hanem olyan városrészletekef, amelyek 
ott állnak minden járókelő előtt, de a minden 
napos megszokás az unalom ködébe burkolja 
őket.

Most tehát szálljunk be ismét Eiffcl-tornyunk

Az
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FEKETE TENGERRE.
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hatalmas felvonójába. Fent a tetőn már készen- 
állnak a távcsövek, csak bele kell nézni a len
csébe és folytathatjuk városnézésünket. Rudán 
vagyunk. Az Erzsébclhtd gigászi tornyaitól nem 
messze, régiséget lehelő kupola kerül a távcső 
látómezejébe. A kupolán sok apró kerek abla
kocska, a tetejéből rézgömb emelkedik ki, ame
lyen félhold ékeskedik. A Rudasfürdő épületé
hez tartozik ez a kupola, amely még a török 
időkből maradt ránk. A Rudasfürdő melegvizi 
forrásainak vizében nagyon szerettek fürdeni 
Buda török megszállói és csinos fürdőt építet
tek föléjük. A fürdőépületből ez a kupola tel
jes épségben maradt meg.

Második képünkről ismét feltesszük a kérdést, 
j hogy mit ábrázolt Budapest egyik legszebb 
részletét mutatjuk be és ha külföldiek a ma
gyar fővárosba jönnek, első vagy második Ht
juk rendszerint ide szokott vezetni. Eheti rejt
vényünk tehát nem nehéz: tessék megfejteni és 
csütörtökig levelezőlapon megküldeni kiadó
hivatalunkba. A megfejtők között fiz dijat: két
szer 10 pengőt és nyolc más értékes dijat osz
tunk ki.

★

„Utazás Budapest rejtett szépségei körül: pá
lyázatunkban a múlt héten közölt két alak a 
Vörösmartg-szobor két mellékalakja. A pályá
zatunkon rászívott megfejtők közül a 10—10 
pengőt Kováts Irén és Schőnmald Zoltán buda
pesti lakosok nyerték. Egy-egy könyvet nyertek 

még Tilt Ervin, Pataki András, Szamosig Éva, 
Kincs M. Miklós, IIórányi Ilusek Sándor, Mak
kal Panni. K<1I<111<1 István és Molnár Lajos buda
pesti lakosok. Kérjük a nyerteseket, hogy nye
reményük átvételt- céljából kedden és szerdán 
d. e. Í0—12 óra közölt megfelelő igazolással 
kiadóhivatalunkban jelentkezzenek.
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l.
A nyári holtsxezón legérdekesebb eskü- 

vájt most volt párisban: dr. Kcrpel J-'róniue 
István pesti ügyvéd, a Notre Dame templo
mában oltárhoz vetette dr Diogenes de 
Escalnnté, Venezuela washingtoni követé
nek leányát, Izabellet. Ar érdekes esküvőt 
regénybe illő történet előzi meg. Sok aka
dállyal kellett megküzdeni a kitűnő pesti 
ügyvédnek, amíg Venezuela washingtoni kö
vete és felesége hajóra szálltak, hogy Páris
ban adják áldásukat a fiatal párra. Az érde
kes esküvön tanuk voltak Venezuclla párisi 
követe, Carlos Arlstimono Coll és a vőlegény 
bátyja, dr. Kcrpel Frónlus Ödön egyetemi 
tanársegéd. ,4 fényes esküvő után a fogadást 
a venezuelai követség palotájában tartották, 
ahol megjelent csaknem az egész francia 
diplomáciai kor, ott vált természetesen gróf 
Khuen-Héderváry Sándor, Magyarország pá
risi követe is feleségével együtt.

II.
’A népszerű Intim Pista, ar előkelő képes 

színházi hetilap főszerkesztője hónapokkal 
ezelőtt titokban nősült. Ezt a tényt 
csak lelefónon közölte néhány jóba- 
rőt jóval. Ebben a pillanatban épí
tészekkel tárgyal, költségvetéseket olvas 
a hegyi" ''ki Eőtvös-uti telkén ugyanis 
villát ‘ ifjú pár. Családi villát, amely
nek cg" Icgféltőbb gonddal kiválasztott, 
napos, hatalmas szobáját fenntartják egy 
várva-ixlrt vendég számára. Amit eddig 
ugyanis a nagyon lói informált Intim Pista 
elhallgatott, erűit ' közhírré tesszük: kitűnő 
és népszerű jós: < zlőnk gyönyörű fiatal 
'felesége „trónörököst" vár.

III.
r Megnyílt a Kékes.Szálló uj épülete. 'A meg
nyitással egyidejűleg átalakították a magyar 
Semmcringct. Hatalmas mogyaros éttermet, 
franclastilü bárt és angolkandallós olvasó
termet kapott a nagyszálló. Uj sétautakat 
és virágágyakat és hatalmas garázst is léte
sítettek. .4 megnyitás óta zsúfolt a Kékes- 
Szálló. Hatalmas autótábor tanyázik min
dennap a szálló körül.

IV.
Vasárnap délután tdrdgerdű /.<■/. <dla a 

Kerepesi temető ravatols házát a tragikus 
módon elhunyt Nemeshegyi Tibor miniszteri 
osztályfőnök feleségét, Cséry Idát temették 
el. A temetésen a társadalmi élet nagyon 
sok reprezentánsa kísérte könnyes szemmel 
utolsó útjára Hada pest egykori ünnepelt 
bálkirdlynőjét,

V.
Vágjalvl Quiltner Ervin építész, a Tou- 

ring Club alclnöke magas kitüntetést kapott 
idegenforgalmi tevékenységéért és a pilóta
piknik körül kifejtett eredményes működé
séért. A hivatalos lap ma kitűzi mellére a 
Magyar Érdemrend Lovagi keresztjét. Gra
tulálunk,

VI.

.4 Lipótvárosban nagy divat újabban, hogy 
nagy pénzű famíliák leányaikat, fiaikat akár 
cseregyerekként, akár fizetővendégként Lon
donba küldik egy kis angol nyelvtanulásra 
Természetesen nagy a vetélkedés idehaza, 
hogy kinek lánya-fia van jobban elhelyezve, 
kit lát vendégül egy-egy angol arisztokrata 
ház. Hisz az ilyen vendéglátás természete
sen nagy társadalmi előnyt is jelent a Lipót
város ifjú csemetéi számára. Egyik gazdag 
vezérigazgató-papa büszkén meséli ezt a kis 
történetet a barátainak:

— Az én lányom olyan angol arisztokrata 
családnál vendégeskedik, amelynek minden 
tagja udvarképes Week-endenként példáid 
nemcsak a ladyk. lordok tömege nyüzsög 
náluk, hanem néhány highes, akik rokonság
ban vannak nt angol királyi családdal. Az 
egyik arisztokrata nagyon melegen érdeklő
dik leányom iráni. Mondta is neki: „Rend
kívül sajnálom, hogy amikor Budapesten 
jártam, nem találkoztam önnel, pedig na
gyon gyakran voltam együtt az AndráSsyak- 
kai, a: Estcrházyakkal . . .

VII.

A Széchcnyl-slrandfürdö vendéglője é.s 
kdvéhá'a ellen panasz érkezeti hozzánk. 
Egyik vendég hideg feketét rendelt és erre 
langyos-meleg, szinte ihatatlan löttyöt ka
pott Amikor a vendég méltatlankodva visz- 
sza akarta küldeni <i feketét, a pincér meg
jegyezte, hogy már főbben panaszkodtak 
Ugyan a feketére, de hát ez strandfürdő és 
nem kávéház, itt ilyen a fekete. Amikor a 
vendéget ez a magyarázat nem elégítette ki 
és magához akarta kérni az üzletvezetőt vagy 
a vendéglőst, ezt a választ kapta „Ja. az 
sokkal nagyobb ur. semhogy egy fekete miatt 
ide/. ( a 4 vendég, ugy látszik, sokkal 
Kisebb ur, mert ö sajnos, odament a ven
déglőbe feketézni.

BAKTER: Szopintom-nyalintom kedves 
Lepcses szomszéd, igaz-e, hogy megen Pes
ten vótak?

ÖRZSI: Olt hát.
BAKTER: Gondulom, mekkora sunka- 

olvasztó betyár meleg lehet odnföl.
LEPCSES: Hát nem fáznak a pógárok, 

ainmá szent igaz. De aztat csinájjúk ellene, 
hogy elmennek a Duna portyára, oszt ottan 
strandónak.

BAKTER: Amincg micsoda?
ÖRZSI: Hál beülnek a vízbe, oszt hültik 

a testyükot.
BAKTER: Nem lehet az igaz! Hogy entc- 

legencs népek bemásznak abba a hideg 
vízbe!

LEPCSES: Hájjá csak, én ösmertem ma
gának egy koléngáját Szepezd kösségbe, bi
zonyos nevezetű Pacsi bácsit, aki mán 
huszonöt esztendeje bakterkodott a Bala- 
lony mellett. Hát egy kánikulai napon igen 
kókkadozvtt ült az őrház előtt, mikor arra 
gyütl a Hájnrik Tóni naccságos úr, oszt föl
kérdezte ütet: — „No, mi baj, Pacsi bácsi?” 
— „Észtet a bikavadítló forróságot nehéz 
bírnyal" — felelte a kérdezett. — „Hát mér 
nem mén be a Baiatonyba megförönni” — 
korholta a naccságos úr — „mikor a*  jól 
lesz a meleg ellen, meg oszt e*  kis testmoz
gást Idéz elő!” — „Dejszcn” — rázta fejit 
az öreg — ,,mikor én a vágányok közt a fü
vet srabtijom, mozog az én testem annyira, 
hogy még a fülem liktya is poszog belé. 
A vízbe pedig azér nem mék bele, mert ha 
huszonöt esztendejig nem mentem, akkor 
Isten ellen való vélek vóna eztet a termé
szeti tüneményt megmásíttani.”

BAKTER: Ollan bölcsen beszélt, ahogy 
aztat egy magyar klrálli államvasúti pálla- 
őrlől elvárhattya az ember. — Oszt azontúl 
mi újság Pesten Lepcses szomszéd?

ÖRZSI: Ngy riadalom van odaföl a végre
hajtási utasíttás körül. Mer az egyensull 
törvénybe mén-mán belenyugoltak a huszita 
pógárok, de most gyűlt ki az utasítás, oszt 
abba tudattyák ükét a fekete levesről.

BAKTER; Végin szokott csattanni az 
ostor is.

LEPCSES: Emlékszck, eccer ez az Öt
varos Bágyog András Pesten dógozott, oszt 
a sógorátul kapott e*  levelet, akibe ez vót 
írva: „Kedves Sógorkám. Tudatlak, hogy 
ilthol tennnp cselt az eső, aki igen jól tett 
a kukoricára, jedzőék nyaralni mentek. 
Sóhár Béni bevált katonának, Alhájas 
Bogya Józsi két pengőt vesztett márijásba. 
Más újság nincs. Isten velünk, csókol só
gorkád, Márlony. V. i. idesapád tennap 
meghót vízibetegségbe.”

ÖRZSI- Rendes levél vót, mer mindenriil 
tudatta ütet.

Ötszáz pengő bölcsőn miatt
állásvesztésre és héthavi börtönre ítélték 
Pestszenterzsébct város egyik tisztviselőjét

Egy jócsaládból való fiatal városi tisztviselő 
megdöbbentő sorstragédiája bontakozott ki 
tegnap a bünletőtörvényszék Krayzell-lanöcsn 
elölt Basky Gábor pestszenterzsébeti városi 
tisztviselő úRott a bíróság előtt.

KöxoklrathamlsitAn és csalás volt a vád 
ellene.

Basky Gábor három nappal ezelőtt ötszáz- 
pengős kölcsönt akart felvenni. A kölcsönre 
biztosítékot kellett nyújtania. Basky iratot pro
dukált. amely Helle László, Pestszenterzsébct 
város akkori helyettes polgármesterének alá
írásával azt tartalmazta, hogy 240 pengő havi 
fizetése van a tisztviselőnek. A kölcsönt folyó
sító vállalat nz iratot biztosítékként elfogadta, 
folyósította az ötszáz pengőt. Basky egy ideig 
törlesztette is a kölcsönt, de aztán megakadt, 
nem tudott fizetni. Röviddel ezután kiderült, 
hogy

■a Iratot Helle László aláírásával együtt 
Basky hamisította.

Miután ez kiderült, fegyelmi és bűnvádi el-.

Török hárem-fürdőt ástak ki
Görömböly-Tapolcán

Miskolc, julius 3.
(A Hétfői Xapló tudósítójának telefonjelen- 

tése.) Vasárnap (ifirömböly-Tapolca gyógyfür
dőn törökkori fürdőt fedeztek (cl a fürdőhely 
tavának iszapjában

Napok óla munkálatokat végeznek a görörn- 
bölv tapolcai gyógyfürdő tavában. A tó ugyanis 
gazdag szénsavas forrásokban bővelkedik és 
ezeket akarják most egy favffflrdő részére 
kihasználni. A fürdő létesítéséhez szükséges 
4“-1"’41 'aairiwp

munkásuk ásója járatlanul egy tölgy fa

■

BAKTER: Nono. — Oszt abbul mi igaz, 
hogy ösztrijába bizonyos fajfclekezeli asz- 
szonyok nem viselhetnek ollan izét, mi is 
a neve?

ÖRZSI: Dirindili.
BAKTER: Aztat, aztat. 
ÖRZSI: Biz az úgy van.
BAKTER: Igen belessen. Csak eggyet 

nem tudok: mi a száraz ménkű az a 
dirindili?

ÖRZSI: Hát ollan szellős ruha, akit mos
tan divat hordani a melegbe.

LEPCSES: Erről eszembe jut, hogy a 
cseplészi biró, neve szerint Hátulszembe 
Rogyák Antal, igen panaszóta, hogy a dü- 
hcsztö nyári forróságba mennyira izzad a 
nehéz vászongatya végett. No, kántornénak 
vót pár méter grenadény kelméje, eladta 
néki s a bírónő meg is varrta a urának. Hát 
szent vasárnap reggelén biró uram magára 
rántotta az új gatyát, oszt clindút a misére. 
A köpködőn tarifilkozott avval a Csigola- 
puhíttó Gelegonya Pállal, oszt büszkén föl
kérdezte: — „No komám, e‘ mán csak szel- 
lös ruha, igaz-e? —r „Hát" — vakarta fejit 
Csigolapuhílló — „szellő a*  van magán bő
ven, csak a ruha kevés."

BAKTER: Hát az a prágai fittből csapat, 
az Izrcnice?

ÖRZSI: Talán Zsidenice?
BAKTER: Úgy is lehel mondani, de nem 

akarok külhonbéli embereket sértegetnyi.
LEPCSES: Errül hallottam egy úri

embert, aki a futbál-mccsk előtt kimonta, 
hogy a magyaroknak 8:2 arányba köll 
győzni. Kérdezték mér? — „Hát azér” 
— monta az illető —, „mer a törvény sze
rint nálunk a zsidenicék csak húsz száza
lékba érvényesűhetnek."

ÖRZSI: Hát e*  lett vóna az igasság. Oszt 
gyerünk aptya.

BAKTER: Csak még eggyet: mi igaz 
abbul, hogy a pesti cirkuszba kilenc órijási 
emberevő királtigrincset hozattak?

ÖRZSI: Rettentő rusnya állatok, az em
ber majd hanyattvágódik, ahogy rájuk néz.

LEPCSES: Nálunk Is vót ecc.er e*  vándor
cirkusz, akibe vót e*  királtigrincs, de vala
hogy elejbe kerüt egy újság, annak a vezér
cikkére ránézett, megcsóválta a fejit, oszt 
megdögüt. No, az igazgató lenyúzta a bűril 
s beszegőllette eztet a Tyuklipró Szimák 
Bercit, hogy ölese magára a tigrincsbűrt, 
oszt ájjon a ketrecbe ordíltani. Hát ahogy 
íróijaképpen végig ehlábalt a cirkusz előtt, 
arra gyűli az a Méltányos Czobák Gyula s 
rémülten szól: — „Dícsérlessék a Jézus 
Kirisztus!". .. Most osztón gondúhattya, 
inekkorát bámút, mikor a tigrincs illendően 
felelt: — „Mindörökké, ámmen.” — Oszt 
Isten álgya.

járás indult a városi tisztviselő ellen. A fe
gyelmi eljárás során

állásától való elmozdításra Ítélték,
az ügyészség pedig közokiralhamisitás és csa
lás vádját emelte ellene.

A törvényszéki tárgyaláson
drámai védekezést terjesztett elő

a súlyos bűncselekményekkel vádolt fiatal tiszt
viselő:

— Feleségem nagybeteg volt, a gyógykezel
tetés minden pénzemet felemésztette. Olyan 
nyomorba jutottam, hogy az ötszáz pengőt 
mindenáron meg akartam szerezni. Ezért tel
tem .. .

A bizonyítási eljárás lefolytatása, dr. Ka- 
rovszky Lajos vódbeszéde és dr. Zloch Károly 
védőbeszéde után a törvényszék Basky Gábort

az enyhltősznkasz alkalmazásával héthő- 
napi börtönre ítélte.

Az ítélet nem jogerős.

oszlopba ütközött,
amit kiástak. A munkavezető mérnök utnsilást 
adott, hogy az oszlop nyomán mélyebbre is 
ássanak le az iszapba és rövidesen

lépcsők és kádak kerültek napfényre, 
csakhamar értesítették a leletekről Miskolc 
varos vezetőségéi, ahonnan szakérlők szálltak 
ki a helyszínre, akik megállapitotlúk, hogv a 
fürdő maradványai az 1500-as évek végéről és 
ar 1000 ns évek elejéről származnak és ennek 
a kornak megfelelően török eredetűek.
A lújal kapcsolatosan egyébként is érdekes le
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genda száll tzdjról-szdjra Miskolcon. A miskolci 
levéltár adatai szerint ugyanis Achmed pasa 
a Miskolc közelében lévő leány várhegy várban 
székelt katonáival s innen sarcolta élelemért a 
várost.

Magyar lányukat raboltatott magának, 
akiket Itt a Görömböly-Ta polca közelében 

lévő háremében tartatott
és minden valószínűség szerint ezeknek a ma
gyar leányoknak rendezte be a fürdőt.

A Teri fürdőt vasárnap a leletek alapján 
Törökfürdőnek nevezték cl. A leletek egyéb
ként alátámasztják a legenda adatait és igen 
valószínű, hogy további értékes leletek kerül
nek a közeljövőben napvilágra. 

ÚTLEVÉL-KÉPEK
azonnal m

PÁRISI FOTO
A PÁRISI S'AGYÁRIJHÁZRASI

Vasárnap hajnalban 
a Dunába ölte magát 
egy szerelmes leány

Vasárnap reggel hat órakor a Lánchíd 
pesti hídfőjéről egy fiatal nö a Dunába 
vetette magát. Néhány pillanat múlva fel
vetette a víz az életuntat, aki most

erőteljes karcsapásokkal úszni kezdett 
a part felé.

A dunai mentőőrség motorosa nyomban se
gítségére sietett. A habok között vergődő 
öngyilkosjelöltben közben felébredt az 
életösztön: kétségbeesett hangon kiáltott 
segítségért. A versenytempóban száguldó 
motoros azonban már későn érkezett: a 
szerencsétlen nö örvénybe került és

elmerült a habokban.
Fenn a hídon női kalapot és egy retikült 
találtak. A táskában talált iratokból meg
állapították, hogy az életunt leány Ková.-s 
Róza nevelőnö, aki a Vilma királynő-ut 21< 
számú házban lakott. A tragikus öngyih 
kosság ügyében megindult a nyomozás. De
tektívek mentek ki a Vilma királynö-’itra 
és megállapították, hogy a szerencsétlen 
leányt

szerelmi csalódás érte

és ezért szánta magát a végzetes lépésre.

KÖZGAZDASÁGI HÍREK
A belügyminiszter lOváhagyta 

a Községi TaKaréhpénztör tőke
emelései

A főváros törvényhatósági bizottságának 
közgyűlése tudvalévőén hozzájárult ahhoz, hogy 
a Községi Takarékpénztár alaptőkéjét 10.8 mil
lió pengőről 21.6 millió pengőre, vagyis a duplá
jára emelje fel. Ilyen módon a tőkeemelés ke
resztülviteléhez most m&r csak a belügyminisz
ter jóváhagyása volt szükséges. Ez a belügymi
niszteri jóváhagyás, értesülésünk szerint, már 
megérkezett a főváros vezetőségéhez és ennek 
következtéiben most már összehívható a Köz
ségi Takarékpénztár rendkívüli közgyűlése, 
amely határozni fog e nagyszabású tőketranzak
ció keresztülviteléről. Ez a tőkeemelés a Községi 
Takarékpénztár szempontjából különösen azért 
nagyfontosságu, mert ezáltal az intézet a fővá
rosi pénzintézetek első kúriájába kerül. A tőke
emelés végrehajtása lényegesen előnyösebb 
helyzetije hozza a főváros üzemi nyugdíjalapjait 
és a községi háztartás kezelésében lévő alapít
ványokat is, mert e tőketranzakció során az 
ezeknél elhelyezett Községi Takarékpénztári 
részvényeket, amelyek még ezidöszerint nem 
hoznak osztalékot, 5%-.ot kamatozó BSzKItl- 
részvényekkel cserélik ki, miáltal a nyugdíjala
poknak és nz alapítványoknak a jövedelmei 
fokozódnak. A főváros számára pedig azért bir 
fontossággal a Községi Takarékpénztár tőke
emelése, mert ez lehetővé teszi, hogy az inté
zet sürgősen folyósíthassa a főváros részére azt 
a két és félmillió összeget, amely a fővárosi lég
védelmi intézkedések végrehajtásához kell,

A Magyar Vasúti Forgalmi Részvénytársaság 
junius 3fl-án Bessenyei Beöthy László ny. ke
reskedelmi miniszter elnöklete alatt megtart itt 
41. rendes évi közgyűlése az 1937. évre szóló 
osztalékot részvényenként 1.50 pengőben álla
pitolta meg. A közgyűlés megválasztotta az 
igazgatóság uj tagjává dr. Simonyi-Semadam 
Sándor ny. miniszterelnököt és fíyömörcy 
György ny. főispánt. A közgyűlést követő igaz
gatósági ülés kinevezte igazgatóvá dr. h'ey 
Ákos ny. miniszteri tanácsost.

★

A Magyar Buggyantaárugyár Részvénytársa
ság igazgatósága elhatározta, hogy a társaság 
julius 19-én tartandó közgyűlésének az elmúlt 
évre 3 pengő osztalék kifizetését fogja java
solni.

★

A Magyar Királyi Folyam- és Tengerhajózási 
Rt. junius 28-án tartotta az 1937. üzleti évre 
vonatkozó rendes közgyűlését dr. IVinchklcr 
István ny. mininszler, elnök-vezérigazgató el
nöklete alatt. A közgyűlés az igazgatóság évi 
jelentéséi, mely kedvező üzletmenetről számol 
he és a zárszámadásokat jóváhagyólag tudo
másul vette. A közgyűlés nz Igazgatóság uj tag- 
jaivú Láncr Kornél, min. osztályfőnök, MÁV 
elnök, dr. Iltibny Sándor, a M. Kir. Külkeres
kedelmi Hivatni alclnöke és dr. A’ánássy János, 
min. osztálytanácsos urakat választotta meg.
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Vasárnap reggel 
két rendőrt gázolt el egy 
autóbusz a Nagykörúton

í. Y“árn*P  kora f'RRel «z Eruébel-kírut 4a 
DoliAny-utca k»resitea5d4aén41 óriási tömés 
gyűlt össze:

súlyos szerencsétlenség történt, egy autó
busz elgázolt két rendőrt.

Reggel hét óra tájban az Erzsébet-körut és 
Dohány-utca kereszteződésénél teljesített 
szolgálatot Ruttkay László rendőrőrmester és 
Gyalus György próbarendőr. Ekkor kanyaro
dott a Dohány-utcából a Nagykörutra a 
BX. 507. rendszámp 26-os autóbusz, ame
lyet Lakner Béla soffőr vezetett és amelyben 
egyetlen utas sem ült. csupán a kalauz áll
dogált az autóbusz hátsó perronján.

A hatalmas jármi!
nem ment a megengedettnél nagyobb 
sebességgel és éppen ezért érthetetlen 

módon gázolta el a két rendőrt.
rA to/főr fékezett ugyan, de ugylátszik némi 
késéssel. Már nem tudta elhárítani a súlyos 
szerencsétlenséget. Amire az autóbusz meg
állóit, már elgázoltán, véresen eszméletlenül 
feküdt a földön Ruttkay László és Gyalus 
György.

A forgalmas útvonalon óriási tömeg gyűlt 
Össze A kávéházakból Is kiszaladtak az em
berek, hogy megnézzék: mi történt. Percek 
alatt rendörök érkeztek a helyszínére, akik 
értesítették a mentőket is.

A mentők eszméletre térítették a két

Házasságom híre
légből kapott valótlanság!
— mondotta vasárnap
a Hétfői Naplónak Odescalchi 1 
herceg a margitszigeti kaland

Vasárnapi újabb fordulatokhoz érkezett az a 
kalandos történet, amelynek főszereplői: két 
Sa arisztokrata és két fiatal pesti leány. A 

rténet ugy indult, hogy a múlt héten 
váratlanul eltűnt Budapestről két tizen- 

hatéves leány.
A szülők kétségbeesetten kutattak utánuk, 
csak annyit tudtak, hogy a Margitszigetre men
tek sétálni és Itt nyomuk veszett. Huszonnégy 
órával később az egyik leány szülei váratlanul 
táviratot kaptak gyermeküktől: Nyíregyházá
ról utvan vagyok Budapestre — igy szólt a 
távirat.

A leány meg is érkezett és fantasztikus tör
ténetet mondott el. Arról beszélt, hogy két 
fiatal arisztokrata megszöktette őket. Csakha
mar kiderült, hogy ebből

a történetből csak annyi igaz, hogy autón 
leutaztak az egyik arisztokratánk: Odes
calchi Miklós hercegnek tuzséri kastélyába.

Szöktetésről, erőszakosságról azonban szó 
sincs. A másik leány: a kis Klári továbbra Is 
a tuzséri kastélyban maradt, ideérkezett az 
édesapja, aki békésen megegyezett a herceg
gel s amikor hazatért, kijelentette:

_  Megmentettem a leányom és a magam 
"becsületét.

Vasárnap a Hétfői Napló munkatársa meg
tudta, milyen újabb fordulatokhoz érkezett a 
különös kaland.

A tuzséri hercegi kastélyból a kis Klári 
egy elhunvt orvos közelben lakó özvegyé
hez költözött és Itt régi álmát, vágyát

Gadó Istvánt, 
a törvényszék elnökét 

megoperálták
' Nemcsak jogászkörökben. hanem az 
egész társadalmi éleiben őszinte együttér
zéssel beszélnek arról, hogy

Gadó Istvánon, a budapesti büntetötör- 
vényszék kiváló elnökén komoly mű

tétéi hajlottak végre.
'Az operáció jól sikerült s a törvényszéki 
elnök már jobban érzi magát, de ősz előtt 
nem foglalja el hivatalát. Minden remény 
megvan arra, hogy kéthónapi nyári sza
badsága után egészségesen és megerősödve 
tér vissza a törvényszékre, ahol mindenki 
nagy szeretettel várja vissza.

Gadó elnöknek mór hosszabb idő óta 
gégebántalmai vannak. Tavaly és tavaly
előtt külföldön keresett gyógyulást beteg
ségére. Átmenetileg javult is az állapota. 
Az utóbbi idők megerőltető munkája kö
vetkeztében
1 Ismét erőt veit rajta betegsége p orvo- 
[ Mi tanácsára most műtétnek vetette 

rendőrt éa bekötözték sérüléseiket. Megálla
pították, hogy mindketten kar- és lábtörése
ket, azonkívül könnyebb agyrázkódást szen
vedtek. Ruttkayt és Gyalust a Vili, számú 
helyőrségi kórházba szállították.

Lakner Béla autobuszsoffört a rendőrök 
bevitték a főkapitányságra, ahol

vasárnap egész nap tartott kihallgatása.
Az autobuszsoffőr azzal védekezett, hogy ö 
nem látta az úttest közepén álló rendőröket, 
mert a közlekedési rendőr jelzését figyelte és 
azt nézte, hogy balról nem jön-e valami 
jármű. Azt állítja, hogy

a leglassubb tempóban jött éa a közle
kedési rendőr „&zabad“-jelzésére fordult 

be a Körútra.

Az autobuszsoffőr vallomásával szemben 
több tanú azt állítja, hogy Lakner Béla sza
bálytalanul hajtott és nem figyelte az úttes
ten haladó rendőröket. Kihallgatták a kór
házban fekvő két rendőrt is, akik ugyancsak 
azt hangoztatják, hogy az autobuszsoffőr elő
vigyázatlansága idézte elő a súlyos gázolást.

A rendőrgázolás áldozatait egyébként a 
délelőtt folyamán

dr. Török János rendőrfőparancsnok is 
meglátogatta a kórházban,

érdeklődött hogylétük felől és mielőbbi gyors 
felépülést kívánt a kőtelességteljesités köz
ben szerencsétlenül járt rendőröknek.

C

akarja valóra váltani: színésznőnek készül.
Rövid ideig marad csak itt, azután Budapestre 
érkezik, beiratkozik egyik sziniiskolába és ko
molyan tanulni fog — hogy színésznő legyen 
belőle. Hire terjedt vasárnap annak is, hogy 
mielőtt a kis Klári színésznői ambícióit valóra 
váltja, sokkal kecsegtetőbb fordulathoz érke
zik a sorsa: a herceg feleségül veszt.

Hogy Igaz-e a házassági hír, vagy sem, 
arról magát Odescalchi Miklós hereeget 

kérdeztük meg.

A Hétfői Napló munkatársa vasárnap tele
fonon felhívta Odescalchi Miklós herceget tu
zséri kastélyában és megkérdezte tőle: mit 
szól ehhez a hírhez?

— Légből kapott valótlanság! Egy szó 
sem Igaz belőle

— Jelentette ki a herceg. — Egyébként sem
miféle magánügyről nem óhajtok nyilatkozni 
a nyilvánosság előtt, nincs mit mondanom eb
ben az ügyben.

A különös történet vasárnapi eseményéhez 
tartozik még az is, hogy a Nyíregyházáról 
Budapestre utazott kisleány vőlegénye — aki 
az események hatása alatt öngyilkosságot kí
sérelt meg —

vasárnap már olyan jól érezte magát, hogy 
a héten elhagyhatja a kórházat s otthon 

várhatja meg teljes felgyógyulását.
Itt a happy-end nem fog elmaradni, a vő

legény feleségül fogja venni a leányt.

* magát alá.

A Vercbély-klinikán operálták meg Gadó 
Istvánt s a műtéttel sikerült is teljes gyó
gyulását biztosilani, de persze ez hosszú 
hetekbe telik még. A műtét után pár napig 
még a klinikán feküdt Gadó István, azután 
a lakására vitték és itt ápolják felgyógyu
lásáig.

A beteg Gadó Istvánt dr. Szemák Jenő, 
a bUntclőtörvényszék másodelnöke 

helyettesíti.

6 vezeti a bfíntetötörvényszéket s ö elnö
köl a rendtörvény alapján életrehivott 
ölöstanácsban is, amely e hét szerdáján, 
julius fí-án ismét összeül, hogy több szél
sőséges izgalási ügyben Ítélkezzék.

A Hétfői Napló munkatársa vasárnap ér
deklődött Gadó István állapotáról s azt a 
megnyugtató felvilúgositást kapta, hogy a 
teljes gyógyulás utján van a bilntefőtőr- 
vényszék elnöke.

Elragadó, lenyűgöző!
Ilyet Pest még nem látott!!!

Káprázatos clrkunzrevU 20 ragyogó kénben.
Irta: Keller Dezső Rendezte: Bársony István

Főszereplők a pompás artistamüsoron kívül:

aRivels-családuj műsorral,
Bársony István ős Dajbukát Ilonu mint Lépcsős szomszéd és hitvese,
Herczeg Jenő és Komlón Vilmos mint Haesek és Sajó a 24 gyö

nyörű Fénycs-görl és

9 királytigris 
szédületes, izgalmas, bravúros mutatványa 

FÉNYES-CIRKUSZ
Előadások 4 és 8 órakor. Jegyrendelés: 113-371 és 113-364

Kérjük a nagy érdeklődésre való tekintettel a jegyekről e'őre gondoskodni, 
mert vsak a cirkusz pénztára árusít jegyeket.
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VÁIOOATOTT MAGYAR rwp.hmk n<( 
ax /-len van, amikor e sorokat írjuk — és 
ba klilUnlÍM*l>l>  balszerencse nem Jön közbe, 
ugy lapzártunkkor nz ■ (htiól Vigadó dísz
terme plriisfchérziíld színben hirdeti a ma
gyar rsupiit európai győzelmét.

Egy szép én nagyon tanulságot partit ho
zott a légi posta nz Angol-magyar döntőről. 
I'gy Ildiben, mint technikában kidomboro
dik nagy fölényünk. íme e beosztás:

4 A 0 8 2
9 A 4 2
0 Dl
4 9 8 7 6

Világkörüli repülöut/ján 
Budapestre jön Hughes, 
a különc amerikai milliomos

Vele repül JCathcerine Hepbrun, a híres filmsztár is

éb K 10 4 8 CSUK 4 B 9 7
V B 10 0 B 3 9 D 8
0 4 2 « S 0 8 7 «
4KB ML 4 D 10 ö 4 8

fi 5
K 9 7
A K B 10 9 5

4 A 2
Észak-Dél helyén ülő gróf Zichy—dr.

Wldder-pár hat kárót licitált be. A nyugat 
helyén Illő angol válogatott a kör bubival 
kezdte a támadást. A felvevő — dr. Wldder 
f^jos — a magyar csapat igazi nagy eröa- 
eége, ni asztal kiterítése után látta, hogy Itt 
alma Játékkal egyet kell bukni (mert hi
szen egy treff éa egy kör kiadó!), de ő nem 
adta fel a reményt. Beütött a kézben a ki
rállyal éa elkezdett adózni. I .eh Ivott hal 
kárót, amire az angol Játékosok részlten 
kórót, részlten kört és treffet dobtak. Most 
következett a technikai bravúrt a kézből a 
kis pikket hívta ki, nem adott Impaszt, ha
nem a nyolcast lelte reá, amit Kelet Ütött ! 
Most már kész la a parti: a legjobb ellen 
játék mellett k» tr|Je«||! Ila pikk Impaszrn 
játssza, ug.v egy bukás! A túlsó asztalon öl 
káról mondtak be és csak annyit is csinál 
tak!

★
A NEM 7. ÉTI KUPA kiírását általános üröm

mel fogadták ugy a fővárosi, mint a vidéki 
tfrhhiféyyenlletek. A fővárost csapatok csak 
szeptember közepén kezdenek, de aki vidéki 
tllenfelft kap, at már a nyár folyamin le- 
'jáfszhntja a meccsét.

A KÁNIKULA nem tudta megakadályozni 
bridgezőket, hogy a napi „bridge-adagju- 

Á.d“ el ne fogyasszák. A Gellért-Ilullámban 
játszott naponta Pali bátyánk és az ő ve
zérkara. A meleg miatt „levetették1* a port- 
landjáték szigorú konvencióit és a köny- 
nyed piafond játékot játszották. A Palatí
nus strandon is megalakult már délelőtt egy 
plafondpnrli; a régi plafondlsták nagymes
tere. Szenes László vezetésével, a szép baj
noknő, lloblcsekné, nz idei „majdnem" baj
nok, Klucsik Dezső és nz összes bajnokokra 
mindig dühös, híres fővárosi ügyvédünk, 
dr. Il’ifr András részvételével. Lapzártunkkor 
• pnrti még nem fejeződött be, mert az 
ügyvéd ur menti n robber!. r<

AUGUSZTUS 12 15. a pöslyénl nemzetközi 
Csapatverseny. Az MTK kitűnő csapata mér 
•zorgnlmnsnn treníroz, itt akarja kiköszörülni 
a csorbát, amelyet n magyar bajnokságban 
Szenvedett cl. Valószínű, nz MTK n kívül még 
ygy magyar csapat fog Indulni.

A budapesti nemzetközi repülőpiknik és a 
legutóbb lezajlott nemzetközi légügyi tanács
kozás után újabb aviatikái szenzáció esedékes 
Budapesten.

Newyorkl jelentések szerint ugyanis küszö
bön áll Houzard Hughes startja földkörüli 
repülőutjára, amely Los Angelesből New- 
yorkba, onnan pedig Póriéba vezet. Hughes 
Párlsból továbbre-pül kelet felé éa az eddigi 
terve kszerint

leszáll Budapesten la, ahol üzemanyagot 
vess fel éa kiegészíti élelaafaeerkéazletét Is, 

mielőtt továbbrepttine a Távolkelet felé.
Keletszibéria előtt még leszáll Moszkvába, majd 
Inpánba repül, ahonnan visszatér Los Ange
lesbe.

Howard Hughes személye már nem egyszer 
állt az érdeklődés központjában a világlapok 
hasábjain. Nagyratörő, erősakaratu fiatalem
ber, síki

Üzen nyolcéves korában, néhány évvel eze
lőtt Mázmlllló dollárt örökölt,

azonban nem kívánt üzletekkel foglalkozni, 
hanem egy szép napon megjeleni Hollywood- . ..... ... . ■- •-- --------- • gbán, ahol filmgyártással kezdett foglalkozni 
első lépése máris szerencsés volt.

ő fedezte fel Jeaa Harlowot, a platina
sióké filmsztárt, aki néhány év múlva oly 

tragikus körülmények között meghalt.
A különc amerikai milliomos azonban nem 

azért különc éa nem azért m'lliomos, hogy so
káig kitartson a filmgyártás mellett. Épp ezért 
1935-ben hátat fordított a hollywoodi stúdiók
nak s
elhatározta, hogy repüléssel fog foglalkozni.

1935 szeptember 13-án már világrekordot Is ja
vított, amennlyben megdöntötte Delmotte 505 
kilométeres óránkénti gyorsasági rekordját,

amennyiben ezt a rekordot 5Ő7 kilométerre 
emelte. Ettől kezdve még számoz repülőrekor
dot ért el, többek..........  —
Angeles—Newyork 
távolság rekordját, 
távolságot 9 óra 27

Howard Hughes 
hosszabb ideje tart ____ ___________ ___ _
tott. A newyorkl világkiállítás rendezősége ki
tűnő reklámötlettel felkérte a lelkes amerikai 
milliomost, hogy

a világkiállítás érdekében tegyen vtlágkft- 
rüli repfllőutat

Hughes Örömmel vállalkozott erre és igy szü
letett meg a mostani világkörüli repülés terve, 
amelynek során valószínűleg utbaejti Budapes
tet is.

Ez a földkörüli repülés annál érdekesebb, 
mert Hughes negyedmagával lesz a gépen és 
az eddigi hírek szerint

aa utasok között lesz Katharfne Hepbrun, 
a világhírű filmsztár Is, akinek Hughes 

már évek óta lelkes rajongója.

A newyork-párlsl átkelés előkészületeire 
már napokkal ezelőtt minden megtörtént az 
egyik newyorkl repülőtéren. De nemcsak 
Newyorkban, hanem már Párisban is várják 
a híres amerikai milliomost, aki — előrelátó 
ember lévén — a le bourgeti repülőtéren

már most megrendelte mindazt as élelmi
szert, amit Amerikából érkezve, fel akar 

venni gépére.

Howard Hughes táviratilag ugyanis, az üzem
anyagon kivül a következő élelmiszereket ren
delte: Készítsenek elő negyven csomag ameri
kai cigarettát, negyven üveg sört, húsz liter 
kávét és öt személyre ebédet.

között megdöntötte a Los 
közötti 3939 kilométeres 
amennyiben ezt ar óriási 

perc alatt tette meg.
szerelme az aviatikához 

máris, mint a mozihoz tár

a dolgot. Egyrészt azért, mert Így végered*  
ményben károsodnának abban az 
ha ők vasárnap zárva tartják üzleteiket, 
közben pedig automata árusíthatja a ciga
rettát. De nemcsak ezen az alapon ellenzik 
a cigarettaautomata felállítását. Hivatkoznak 
arra, hogy

az automata csak Jobbféle cigaretták 
árusításával válthatja be a hozzáfűzött 
számításokat, tehát egészen kispénzű 

közönség végeredményben kénytelen 
volna a szokottnál drágább cigarettát 

venni,

vagy tartózkodni a vásárlástól.
Hangoztatják azt is, hogy az automaták 

felállítása sokba kerülne a Dohdnyjövedék*  
nek, ezért csak forgalmas helyekre állíthat
ná. így csak a nagyobbjövedelmü traflkosok 
bérelhetnének automatát, a mellékutcákban 
lévő dohánytfizsdések pedig elesnének ettől 
a jövedelemtől.

Azt is hangoztatják, hogy az automaták 
körül visszaélések is történhetnek, feltörhe
tik, kifoszthatják a gépeket, hamis pénzzel 
becsaphatják, ez pedig mind az automatát 
bérlő traflkosok terhére esne.

A traflkosok végeredményben azt kíván
ják, tekintsen el a Dohány jövedék a ciga
retta-automaták felállításától, mert ha a tel
jes vasárnapi zárórát egyelőre nem is lépte
tik életbe, az Inspekciói rendszer mégis csak 
mindenki számára Jobbat jelent.

Házasságszédelgő nők rohama
a fővárosi férjjelölfek ellen

A főkapitányság bűnügyi osztályán, mini 
érdekes kórtünetet emlegetik a legújabb bű
nöző típust:

„a básasságszédelgő nőt'*.
A múltban csak házasságszédelgő férfiakról 
tudott • bűnügyi krónika, az utóbbi időben 
azonban mindjobban előnyomulnak a bűnözés 
ezen ágában a nők.

As utolsó héten
három nőt jelentetlek fel,

mert házasság ígérete mellett pénzt, ajándéko
kat, ékszereket csalták ki hiszékeny férfiaktól.

Ez a bűnöző női típus leggyakrabban feltű
nően elegáns, korhatára nem múlja felül a 
harmincéLet és nagy előszeretettel keresi fel 
a fényese kávéházakat, ahol diszkréten ismer
kedik, de Igen gyakran házasságközvetitó ügy
nököket Is Igénybe vesez az ismerkedéshez.

As első panaszos egy vidéki Idősebb özvegy
emhez volt. Dobrecen közelébene van birtoka

ás a vásárra utazott fel. Társaságban megis
merkedett egy csinos, fiatal növel, aki rövid 
ismeretség után kijelentette, hogy

hajlandó férjhei menni a földbirtokoshoz, 
azonban több ruhaneműt és egyéb tárgyat kel! 
vásárolnia. Rokonaitól még nem kapta meg az 
örökséget és kölcsön fejében 1000 pengőt kért. 
Megkapta a pénzt és

nem mutatkozott többé.
A ,,síé passz ony" eltűnt a fővárosból.

Á másik két feljelentő jómódú iparosmes- 
ler. Közvetítő utján Ismerkedtek meg ,Jómódú 
házasulandó nőkkel" és a végén kiderült, hogy 

mind a két nő férjnél van
még és az egész házassági mese csak arra volt 
jó, hogy értékes ajándékokat csaljanak ki a 
férfiaktól.

A szegény megcsalt férfiak ügyében most 
nyomoz a rendőrség.

Biztosítsa podgyászát!
£ipr<frial Arn-M Podrrtnblilosltó AT. 

tont rtmuv kiitvSnyel m n««- 
«im AltninSsokon és utssAal 
iroditktmn kaphatók.

fe
gtUkeletr•»bb fellCIrlek. Mérsékelt dijak, 
vényéi tolofonrandsléoré (IA2-7U7 IM-ÍOS) bUhos köfdJUk

— Itt a befőzés Ideje! Jó háziasszony a gyii- 
mölcs befőzést tartja ilyenkor egyik legfonlo 
8nbb tennivalójának. Az I Inklrotnos Müvek V.. 
llonvéd-u. 22. sz. alatti bemutató konyhájában 
minden hétfőn, csütörtökön és pénteken dél 
•lőtt */i10  órakor ingyenes gyakorlati nlinula 
fást knp minden érdeklődő nemcsak arról, hogy 
ylllanylilzhelyen miképpen kell hefőzni, hanem 
• rrói Is, miképpen kell elkésrllcnl a nyári éle 
leket, gyümölcsös süteményeket, slb.

Rendkívüli Jelentőségű 
nemzeti győzelem 
a spanyol fronton

Pária, Julius 8.
A nemzeti spanyol csapatok táborából Jelen

tik a francia haditudósítók, hogy a castellonf 
arcvonalon

Bechy város elfoglalásának egészen rend
kívüli Jelentőséget kell tulajdonítani.

A város két országút gócpontja és mintegy 
kapunak számit Sagunto városa felé.

A köztársasági mlliela ellenállását most két 
irányban összepontositja.

Az egyik védelmi vonal a Mtjares-foiyó mentén 
húzódik, a másik valamivel hátrább, Arbana 
városától Nules városáig. Ez a védelmi vonal 
átvágja a Sagunto városát körülvevő hegylánco
lat első magaslatait.

Német óriásrepülöflépek 
Budaörsön

Á nemzetközi légiforgalmi konferenciával 
kapcsolatban a német Lufthansa és az olasz 
Alá Litorta három gépet mutatott be a sajtó
nak. A Lufthansa gépet négymotorosak, a na
gyobbik negyvenkét utast, a kisebbik pedig 
huszonhat utast szállíthat az ötfönyi személy
zeten kivül. A nagyobbik gép, a „Preussen*  
Berlinből érkezett Budapestre és az utat Bé- 
csen keresztül 2 óra A0 perc alatt telte meg. 
Ezt a gépet Untucht, a leghíresebb német be
repülő piióta vezette Magyarországra, a kiseb
bet, a ,.Westfalen"-t pedig Schach gróf, a ne
ves óceánrepiilö. Mindkét gép négyszáz kilo
méteren felüli sebességgel tud repülni.

A két repülőgép megérkezése előtt többször 
körülszállt a repülőtér fölött, majd izgalmas 
bemutatórepülés után leereszkedett a budaörsi 
repülőtérre. A sajtó képviselőit a nagyobbik 
gép, amelyet „repülőszállodának" is neveznek. 
negyedórás körrepülésre vitte Budapest fölött. 
Bársonnyal bevont, nagy, kényelmes karosszé
kek, büffé, két fürdőszoba és sok más forté- 
lyos kényelmi berendezés fogadta az újságíró
kat. A sajtóbemutató után a légiforgalmi kon
ferencia résztvevői is felrepültek a „Preusscn"- 
nal.

Az Alá Litoria gépe, a Savoia-Marchcttl 
óriásgépek egyike, amely huszonnégy utast tud 
szállítani 350 kilométeres átlagos sebességgel, 

kérdést. A trankosok'’nemtarijTk\ely"<»nek I „nden/meg “ £Wor»“,mi Társaság

[•

Cigaretta automatákat 
akar fölszerelni a Dohányjövedék
A traflkosok tiltakoznak

Dohány lövedék olyan tervvel foglalko- 
. amely egyformán közelről érinili Bu

dapest dohányzó közönségét és a budapesti 
Irnílkosokat; cigaretta-automatákat akar fel
állítani, amelyeket bérbeadna a frankosok
nak.

A tervek szerint
forgalmasabb útvonalakon házfalakra 
szerelnék fel a cigaretta-automatákat, 

amelyeket sok külföldi világvárosban már 
bevezetlek. Két-három féle cigarettát szolgál
tatna ki az automata, kerekösszegü pénz
darab bedobáséra. így akarja elérni a Do- 
hányílövedék, hogy

a dohányzó közönség éjjel-nappal, hét
köznapon éa Ünnepnapon la bármikor 

könnyen szívni valóhoz Jusson, 

függetlenül minden zárórától.
A Dohányjőuedék tervéről kipattant híre

ket nagy tiltakozással fogadják a traflkosok. 
A budapesti dohánykisárusok már regen 
küzdenek a táróra végleges rendeléséért. 
Nemrégiben Ideiglenesen rendette Is a pénz
ügyminisztérium ezt n problémát, bevezette 
azt, hogy n traflkosok vasárnaponként vá
lasztásuk szerint öt óra hosszat tartják 
nyílva Üzletüket. A traflkosok azt mondják.

az a leghelyesebb, ha vasárnap egyál
talában nem kellene nyltVatarlanlok, a 
közönség majd rászokna, hogy már 
szombaton megvásárolja a vasárnapra 

való sslvnlvalót,
traflkosok pedig, akik amúgy is hétköz-

A 
zik.

a

nap dogét dolgoznak, vasárnap végre sza
badnaphoz jutnak.

Most n cigaretta-automaták felállításának 
terve ismét főibolygatta az egész záróra-1 

lyesnek •
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ÜLJK? a!ap,a mni’ööaini, 
elromlott a tan:
árok bátorául t es súlyosan megsebe 
slllt dr. Balogh László f oatlatoruos, 

asszisztensnőié meghalt
Megdöbbentő halálos autókatasztrófa tör

tént vasárnap a kora délelőtti órákban Aszód 
közelében az országúton.

A 70. számú kilométerkőnél dr. Balogh 
László tompái főállatorvos autója három 
utasával fölborult, egyikük meghalt, 
egyik utas életveszélyesen, másik pedig 

könnyebben megsérült.
Dr. Balogh László fiatal asszisztensnője, 

Julis Mária társaságában Budapest felé ha
ladt autójával, amelyet

most vásárolt és vasárnap akart kipró
bálni.

Az állatorvos maga vezette autóját, soffőrje, 
Simdensein Mihály hátul az ubasülésen fog
lalt helyet. A vasárnapi kirándulók sebes 
iramban száguldottak végig az országúton. 
Dr. Balogh László kitűnő autóvezető, szen
vedélyes soffőr s

kocsiját a legnagyobb sebességre kap
csolta be.

Közel százkilométeres sebességgel szágul
dottak a remek betonúton, mikor

a fék hirtelen elromlott és a szédületes

Szórakozás 
Vidámság

Hangulat

Mns
világattrakciókkal teli 
uj, júliusi műsorában

Este 10 órától tánc 
a virágos parketten

Erzsébet klrályné-ut t. Tel.: 29Ö-025

Oslóból jelentik lapzártakor:

„Európabajnok
a magyar bridzscsapat!**
Pazar kOzdelemmel, állandó vezetés mellett 
gyűzött Magyarország

kezdődött a 
után zajlik

Norvégia 
arányban legyőzik a magyar fiuk.

Most már nem kétséges a győzelem, mert 
ha még 3:1 arányban kikapnánk az ango
loktól, akkor is első heylen győzne a ma
gyar csapat. Annál is inkább, mert

a küzdelem során többször legyőztük 
Anglia csapatát.

A közönség, a sajtó, do maga a magyar 
pat is elkönyvelte már a győzelmet: blza-

Osló, julius 3. I
Egy hét óta roppant izgalommal figyel a | 

magyar brldzsvilág Oslo felé. Érthető az 
izgalom: Osfőtun folynak az európabaj- 
nokl küzdelmek. A magyar csapat biztos 
játékkal és állandó fölénnyel került be 
pénteken a döntőbe. A bridzsisten azon
ban kiszámíthatatlanul szeszélyes és Így az 
utolsó pillanatig nem lehet tudni, hogy egy 
sikertelen félóra milyen váratlan válto
zásokat hozhat az eredményen. Vasárnap 
az angol-magyar és a norvég-magyar össze
csapásra került a sor, amikor már Magyar
ország Hollandiát 4:0 arányban győzte le a 
döntőben.

Vasárnap délután félháromkor meg
élénkült az etirópabajnoki küzdelem szín
tere.

Budapesten nem Ismert hatalmas klblc- 
tábor vonult fel, a dísztribünön norvég 
miniszterek, rengeteg külföldi újságíró 

és a csapatok vezetőségei ülnek.
A kiesett csapatok nem játszó tagjait is ott 
látni,

eljöttek tanulni a fölényeden játszó 
magyaroktól.

Félháromkor leülnek az asztalokhoz a ma
gyar és norvég játékosok, amikor a dísz
terem telefonja jelzi, hogy

a Hétfői Napló keresi a szövetségi meg
bízottat, Bokor Imrét.

— Ha as utolsó pillanatban valami ka
tasztrófa nem jön közbe — m0"^a ■*  
Idegességtől remegő hangon és aaéttagol- 
tan a telefonba Bokor Imre --, ugy, 
mint az 1938. évi Európa-bajnokcsapat 

térünk vissza Budapestre.
Ebi hrlgrn állunk hét ponttal,
második, harmadik htlgtn áll horofgtá él 
Hollandia 4.4 ggázdml ponttal, 4. Anglia 
1 győzelmi ponttal.

Alig tette le Bokor Imre a kagylót, máris 

gyorsasággal rohanó autó ellenállhatatlan 
erővel repült előre.

A soffőr észrevette, hogy valami baj van a 
kocsival, felállt az ülésben s előrehajolt a 
kormány felé. A katasztrófát azonban már 
nem tudta megakadályozni,

az autó az ároknak rohant s a követ
kező pillanatban felborult, összetört és 

utasait maga alá temette.
Dr. Balogh László tompái főállatorvos, Julis 
Mária és a souőr

összetört, véres tagokkal, sérülésekkel 
borítva terültek el a kocsi roncsai mellet

Az autószerencsétlenség áldozatai nem vesz
tették el eszméletüket, hangos jajkiáltá
saikra figyelmesek lettek a forgalmas or
szágúton haladó autósok.

Segítségükre siettek, első segítségben ré
szesítették őket és értesítették a gödöllői 
mentőket, akik két kocsival robogtak ki a 
helyszínre.

Addigra már dr. Balogh László és Julis 
Mária elvesztették eszméletüket. Először a 
fiatal leányt emelték a hordágyra, azonban

mire az autóba emeltéék: anélkül, hogy 
eszméletét visszanyerte volna, meghalt.

Megállapították, hogy bordatörést, belső sé
rüléseket és koponyaalapi törést szenvedett. 
Halálának közvetlen oka a koponyaalapi 
törés volt.

Az aszódi temető halottasházába szállí
tották az autószerencsétlenség halálos ál
dozatát. Balog dr.-t és Sindensein Mihályt 
a mentők Budapestre szállították. A föál- 
latorvost a PorA-szanatóriumban vették 
ápolás alá,

bordatörést, belső sérüléseket és agy
rázkódást szenvedett.

A szanatóriumban nyomban megoperálták, 
kihallgatni azonban nem tudták, mert va
sárnap a késő esti órákig sem nyerte visz- 
sza eszméletét.

A soffőr sérülései könnyebb természe
tűek, eszméletét sem vesztette el, kihallga
tására azonban csak hétfőn délelőtt kerül
het a sor.

játék. Egyik leosztás a másik 
és

csapatát hamarosan 3:1

Szüktigank van propagandacélra egy ötletes leimondatra, mely 
a közismert és a hölgyek által használt szappan- és lúgmentes

__ ® neoshampoon
XcL' összes előnyeit magábatoglallalIUUU pengő készpénz a legjobb jelmondatért

Azonkívül ff59 értéhes dlf éspedig:

Három díj n 100 pengő 
Kél díj a 50 pengő 
Négy dli a 25 pengő

150 díj A 1 pár elsőrendű női harisnya 
1000 díj a 6 drb eredeti szappan- ás 

lugmentes Neoshampoon 
■x egyéb félmondatokért, ami a ml tulajdonunkba megy ét 

Pártatlan nyilvános zailrl dönt julius Síén.

Fáradjon be
az ország bármely drogéria v. illatszertárába

és kérjen
Neoshampoon pályázati jegyet sorszámmal

Uj csomagolásba tették? 
Jól áll kenden az új mente! 
Mindenkinek kell,hogyteffék, 
kedves N I KOT EX- 

LEVENTE!
kodva és biztos kézzel játszanak. Az angol
magyar mérkőzésre,

a díszpáholyban ülnek le a fiuk. Ez a 
hely a legerősebb csapatnak jár ki és 
senki sem kételkedik a győzelemben.

Tizenötszörös embergyürü veszi körül a 
díszpáholyt és lesik a magyar fiuk játékát, 
amely valóban mesteri.

A magyar csapat kedvence a norvégoknak 
és játékukkal nagy benyomást tettek minden 
nemzet fiaira. A népszerűségben vezet a 
csapat kapitánya, gróf Zichy Ede, de nem 
kevésbé osztatlanul kijut minden játékos
nak, Eerenczy Györgynek, Klór Lászlónak, 
Pár Andrásnak és dr. Wldder Lajosnak. 
Szövetségi megbízottunk. Bokor Imro ugyan
csak kedvence a csapatok vezetőségeinek. 
Nemcsak a kongresszusok zöldasztalánál, 
hanem a játékasztalnál is bebizonyította ki
váló képességeit. A tizenkét nemzet közül 
csak a belgák elégedetlenek velünk, mert a 
magyarok 4:0-ás győzelmével kiverték őket 
a döntőből és igy a hollandok kerüllek be.

Ha tehát a hollandok helyezést érnek el, 
azt is a magyar fiuk harcolták ki.

Összeüli az angol bizoííság 
a délkeleíeurópaí államok

megsegítésére
London, julius 3.

Nagy feltűnést kelt a Sunday Times hír
adása arról hogy az angol kormány máris 
hozzákezdett tervének megvalósításához, 
hogy

a délkeleteurópai és balkáni államokat 
gazdasági éa pénzügyi támogatásban 

részesítse

as ezzel hozzájáruljon a Dunamedence és 
Balkán helyzetének megszilárdításához. A 
lap híradáséból kiderül, hogy a kormány 
egy külön bizottságot nevezett ki ennek a 
kérdésnek a tanulmányozására.

A bizottság meg Is kezdte tevékenységét 
és Illést Is tartott.

A Sunday Times közli, hogy a francia 
miniszterek legutóbbi londoni látogatása al

Öhnek f ihes oka panaszra, 
Elegáns az új ruha: 
Friss köntöst kapott tavaszra.

NIKOTEX- 
SYMPHONIA'

Hét órakor, amikor az utolsó parti is le
zajlott, ismételten telefonösszeköttetést kere
sett a Hétfői Napló Oslóval. Bokor Imse, a 
magyar szövetségi megbízott ven a telefon
nál és az örömtől elfúló hangon jelenti:

— Európabajnok a magyar bridge- 
csapat!

— Az eredmények: I. Magyarország, IL 
Norvégia, III. Hollandia, IV Anglia. A vi
gaszdijat Svédország nyerte meg, a hölgy
bajnok pedig Dánia csapata.

— Az eredmények ugv alakultak ki, hogy 
a végső finisben 2:2 eldöntetlenül végeztünk 
Angliával szemben, de plusz 10 meccspont
tal a javunkra.

— A magyar csapatot •— folytatta tele
fonjelentését Bokor Imre — a Dán Dedican 
Kopenliágába hívta meg barátságos mérkő
zésre, s azután csütörtökön Budapestre jö
vünk. Ma este félkilenckor Oslo legelőke
lőbb hoteljében diszbanketten veszünk részt, 
ahol

a kereskedelmi miniszter átnyújtja a 
gyönyörű dijakat

kalmával egy francia emlékiratot 
lak út, ameylet

nyujlot-

a francia kormány dolgozott ki 
keleleurópai éa balkáni államok 
sági és pénzügyi támogatására 

kozóan.

a dél- 
gazda- 
vonat-

Az emlékiratban a francia kormány két 
utat jelölt meg e támogatás végrehajtására. 
Az első az exporthitelek nyújtásában ál
lana. A második mód a támogatásra, a 
francia emlékirat szerint, a szóbanforgó ál
lamok árucikkeinek Angliában történő el
helyezése lenne. Ez a második támogatást 
mód nehézségeket okoz, mert Anglia Dél- 
keleleurópában és a Balkánon csak maga
sabb úron tudná beszerezni behozatali 
szükségletét, mint másutt. A lap példakép
pen megemlíti a magyar búzát és a román 
olajat.

w

nw
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Vasárnapi premier 
a cirkuszban

Diadalmas sikert aratott 
a Hoppta-hoppl révül

r A Fényes-cirkusz, amelynek kitűnő Igas- 
featója, Fényei György egyre nagyobb áldo- 
Sntkészséggrl é, műgonddal gondoskodik 
Budapest és n főváros nyári vendégelnek 
szórakoztatásáról, ismét fején találta a szö
get. UJ revüt mutatott be: Hoppla-hopp! 
címmel ég h cirkusz ezen ősi műszavával 
és varázsigéjével valóban

magasan átugratott minden eddigi mfl- 
sornlvót,

'diadalmasan győzött n kánikulán Is. Va 
Hárnap tartotta bemutntóelőndását a revü, 
amelynek legnagyobb és legvonzóbb attrak
ciója kilenc királytigris, félelmetesen haj- 
ynereszlő, mégis fenségesen gyönyörű, iz
galmas mutatványa. A vadállatidomitásnak 
,valóságos csodája zajlik le a közönség 
elölt, amely lélekzetfojtva figyeli a hatal
mas attrakciót, amely kimagasló különle
gességével minden eddigit lever. A műsor 
egyébként a bravúr, Izgalom látványosság 
és a humor jegyében zajlik le. A humorról 
a revükeret magyar részei gondoskodnak 
leginkább, igy a Hétfői Naplóból közismert 
Lépeset szomszédot Bársony István, felesé
gét Dajbukát Ilona elevenítik meg jóízűen 
a cirkusz porondján, itt van a népszerű 

‘Hatnék—.S'o/ő-pár, K omlós Vilmos és Her
ceg Jenő is. Rajtuk kívül jól dolgozó gör- 
lök visznek vidámságot, szint, muzsikát, 
táncot a revübe, amelyet Kellér Dezső irt 
Ötletesen és humorosan. Minden artista
szám ezenkívül

a legjobbak közűi való, 

tapsolhatunk Európa legjobb műlovarnőjé
nek éppen ugy, mint Polo és Renée Rtvel- 
lék uj mutatványainak és a fantasztikusan 
kitűnő bllliárd-művésznek, vagy a két 
Andreu szédületes táncos-akrobata mutat
ványainak. Láttunk zsonglőrt a kötélen: 
bámulatos! A Fényes-cirkusz júliusi revüje, 
Illetve műsora a legjobb ar eddigiek közül. 
Felelősséggel ajánljuk: tessék megnézni/

Színházi hét
Ötödik esztendeje, hogy minden évben ér

dekes szép táncos-énekes prodkuclót nyúlt 
Csodarevü elmen az Angolpark. Ez évben, 
mintha kiállításban, pompában túlszár
nyalná az eddigieket. Meg kell állapítani, 
hogy soha ilyen gazdagon, soha ilyen deko- 
rolivcn, ilyen meglepő technikai újításokkal 
nem pompázott, ragyogott Csodarevü az esti 
Pesten, mint most. Ahogy van, az egész 
beleillene a legpnznrabb amerikai revüfllm 
keretébe. Mindezt természetesen nem a szö
vegre, hanem n színészek és görlök láncos
énekes produkciója mondjuk, valamint arra 
a csodnkertre, csodavizesésre, csodavonatra, 
amely elöltünk nyílik ki, zuhog, illetve gör
dül a szinre. Simor Erzsi, mint revüprima- 
donna rendkívül dekoratív, szép, nagy si
kere van, tetszik a bűbájos kis Salamon 
f.söpi, a rendkívül ügyes és kitűnő Horváth 
Manci, a humoros két Lntnbár: apa és flu. 
Az Erie-lervczle ruhák és kosztümök szín- 
pompásak és clragadók.

Bárdos Artúr, aki tegnap kilépett a Bel
városi Szinházüzcmi kft.-bői, csak mint 
művészi tanácsadó és vezetőrendező dolgo
zik ezentúl a Belvárosinál. A Fővárosi Mii- 
yészszinház sorsa egyelőre bizonytalan.

Piros bugyellárls a címe a legújabb magyar 
Mininek, nmeivel Pásztor Béla rendez n Hun 
piában A Ilim férfi főszereplője: Kiss Ferenc. 
A „Feketeszem éjszakája" és a „Rózsaimkor 
bán jöttem a világra" cimü dalt pedig n filmen 
az uj Török biróné — Bordy Bella énekli.

A Filmirodában Borcsa Amerikában cimil 
film készül, amelynek külső felvételei! Dalka 
Margittal. ,Vd/|/ Gerővcl. részint egy amerikai 
óceánján! fedélzetén, részint New York bán ké
szített! k. Most néhánv jelenetet pótolni kellett 
és ezért a Filmiroda udvarán megépítették a: 
óceánján) fedélzetének cjij részét, ahol néhány 
jelenetei még leforgatnak

A legnépszerűbb színjátszók szerepelnek 
az 1’jságlrónnpon. \ julius 0-iki, angolparki 
Ujságirónap rendezősége a nagyszabású műsor 
bán való fellépésre a i.gkisáióbb él legnépssc 
Tubb művészeket és művésznőket kérte fel 
Gondoskodás lóriéul arról is. hogy n hangver
seny és kabaré minél nivósabb és sikeresebb le 
gyen I ddig a következő művésznők és művé 
»zck közreműködését sikerűit biztosítani: Baj 
bukót Ilona. Falus Edit. Fellegi Teri. Gábor 
Zsuzsa. Goralszkv I In, llcrniidy Gizi, Kondor 
|hl M m j Mária Rajna Miét, Somogj I Nusl 
Szt'Z lla. Vidor Ferike. Bartos Miklós, Bársony 
István. Gardnnvi Lajos. Greguss Zoltán, Keleti 
J.ászlé. K shonths József. Komjáthy Károly,
l.nlabár  Árpád. ífj l.alnbár Árpád. Lalahár 
Kálmán. I etidsny Andor. Rátkai Mórion, Sár 
kndi Aladár. Sárossy Andor, Szerlő Miklós dr. 
Vértes I ,|»>r A gazdag műsort kiegészíti dél- 
, ,ner bácsi gs ei mek'zinház inak elő-

' tan iterepel Pillty Anni
• émiája <' •' k.ipr.i/alos amerikainn
nagyszabású „Csodarevü 19.W előadása. Az 
rgs ■ ' számokat zongorán kisérik: Kiszely Gyula 
« Rád.', közismert zmcszcriő-rendezőjo és Fe
lek? László zeneszerző.

J^Iolnár Ferencnél Velencében 
és egy kis úti na faló

'AUTÓN INDULTAM Olaszországba s 
miután már a Királyi Magyar Automobil 
Club hivatali szobájában, ahol carnet-et 
váltottam, felvetődött a probléma- Jugo
szlávián, vagy Németországon keresztül, 
megtettem mind a két utat. Az egyiket oda, 
másikat visszafelé. Miután még a nyár ele
jén vagyunk és rendkívül sokan állnak ha
sonló dilemma előtt, elmondom pontosan 
a lényeget. Tehát í. a magyar határon, 
különösen autósok számára rendkívül szi
gorú és alapos a vámvizsgálat. 
Nem ajánlom, hogy bárki egyetlen fillérrel 
„véletlenül is'' többet vigyen ki magával, 
mint amennyi az útlevelébe bele van Írva, 
illetve még fejenként 30 pengőt, amennyit 
külföldi útra engedélyeznek. Egy előzé
keny vámtiszt azt a 70 pengőt, amivel 
túlléptem a kontingenst, egy hivatalnoká
val postán visszaküldette pesti címemre. 2. 
A jugoszláv utak általában nem rósz- 
szab bak, sok helyen azonban sokkal 
jobbak, mint azok a magyar útszaka
szok, amelyek például a balatoni müut 
után bármely határ felé vezetnek. Bár ami
kor Postumiánál az olasz határra érkeztem, 
a csukott kocsi ellenére nem látszottam ki 
a porból. A jugoszlávok rendkívül nagy 
tempóban dolgoznak az útjavításon, két
ségtelenül felismerve annak a konjunktúrá
nak jelentőségét, amely az Olaszország felé 
irányuló forgalomban hasznukra lehel. 3. 
Igényeljen Pesten dinárt, mert ha csak egy 
vagy másfél napig marad Jugoszláviában, a 
pengőjét vagy líráját t u l d r á g á n váltják 
be egyes helyeken. Ebben a tekintetben a 
benzinállomások nem állítanak fel köve
tendő példákat.

NEM VÁRATLAN, de mégis frappáns az 
a hatás, amely tündéri szép Ljubjanát el
hagyva, egy megleheteösen gyenge állapot
ban lévő jugoszláv útszakasz ütőn az olasz 
határnál, Postumiánál éri az embert. Az a 
huszméteres darab, amely a két határőrhá
zat elválasztja egygmáslól, mintha a levegőt 
is kicserélné. A csodálatos olasz kultúra 
szinte hivalkodóan toppan elénk a maga 
gyönyörűen kiépített és csillogóan tisztán 
rendbentarlott autóstr ódájával, amely kí
gyózva vezet le a trieszti öbölig, az olasz 
Tourlng Club és más idegenforgalmi érde
keltségek lekötelezőén udvarias, előzékeny 
hivatalnokaival, akik egymást túllicitálva 
mondják el, hogyan lehet legolcsóbban és 
legjobban nyaralni Olaszországban, azzal, 
hogy kezedbe nyomják a rendkívül olcsó 
hotelbonok mellé a f él á r u benzinbe- 
nők tömegét, amelyek azután a legen
dásan olcsó vasútnál is olcsóbbá teszik a: 
autókirándulásokat, hol egy rendkívül ked
vesen berendezett kis bár várja a tikkadt 
autóst és már sistereg is az espresso, előtted 
a jeges citromhéjas americano ... mindez 
valóban fillérekért.

OLASZORSZÁG VALÖfíAN rendkívül ol- 
csó. Az 50 centesimos tejszínes fagylaltok, 
az egy lírás pompás cassadek és a 70—80 
centesimos espressok azonban minden- 
untalan költekezésre csábítanak. 
Régi igazság, hogy „az olcsóságon lehet a 
legjobban tönkremenni'', az ember valóban 
nem vigyáz n pénzre és számolatlanul dobja 
oda a Urát, ha fizet (néggyel osztva, pengő
ben valóban fillérekről van szó.) Gyorsan 
Iccxponálni egy tucat filmet, hiszen 5 Urába 
kerül egy uj tekercs, 3 líráért pedig egy 
trieszti Rosticeriában olyan frissen elké
szített scampitöincget tesznek tányérodra, 
hogy a derék Gundclunk 15 pengőt is el
kérne érte. Ha bort akarsz inni, biztos vagy 
abban, hogy mit kapsz. A Chianli évtizedek 
óta mindig ugyanaz, az egységes stabil 
márka, éppen ugy mint a vermutok, vagy 
égetett italok, luxardok, maraschinok. Izét 
egy év után a szájadban érzed és ha jövőre 
ismét Olaszországba azt rendeled, ugyanazt 
kapod. Tricst csodálatosan megváltozott az 
utóbbi évek alatt, hatalmasan kiépült, uj 
villanegyedei emelkedtek a hegyoldalban és 
élete mozgalmassága, forgalma, lüktetése 
szinte fővárosi nívójú. Nem tetszett, hogy 
ez az ősrégi és csodálatos palotákkal éke
sített városban úrrá lett a B a u Ii a u s- 
stílus, üvegfalú cement-paloták jelzik a 
modern Tricst gyorstempóju fejlődését. 
Csak azt nem értem, hogyan állják a me
leget a 20—30 méteres üvegfalak gyűjtő
lencséje mögött. Különben ugyanez a meg
jegyzésem a I. i d ó r a is, ahol a velencei 
stílusban épült csodálatos árkádos, soktor- 
nyu, cirádás, intarziás-falu, patinás Excel- 
sior hotel mellé a maga szürke-fehér idom- 
tálán tömegével cementhabarcsból és üveg
ből felépítették az ll i j á I é k k őszi n ó t 
és hatalmas csukott uj színház- és mozi
palotát, Az embernek melege lesz, ha ránéz!

Szerencsétlenül csúfítja a maga Impozáns 
modernségével a Gran Viale Santa Maria 
Elisabetta gyönyörű fasorát.

AZT A FESTŐIÉN SZÉP útszakaszt, 
amely részint a tenger mellett a hegyoldal
ból vezet Triestből Velence felé, méltóan 
folytatja Mestreben az a nyolckilométeres, 
35 méter széles híd, amely már Velence 
szivébe vezet be, Piazza Romába ,a hateme
letes FlAT-garage többezer autót befogadó 
gyomrába. Ez a garage minden autós szá
mára látványosságot jelent kanyargós szer
pentinjeivel, méreteivel és alkalmazottainak 
pontos, szinte zajtalan, zökkenésmentes ru
tinjával. A garage azonban kissé drága. Aki 
például két hetet akar a Lidon eltölteni, 
annak 8—15 líra napi tulkiadása van autó- 
garage címén. Igaz, hogy átvihetl a Lidora 
a kocsiját, erre uszályok állnak rendelke
zésre. Ha két kocsitulajdonos összeáll, 120— 
120 líráért hozzájut ahhoz a fényűzéshez, 
hogy a Lidon kocsit tarthasson, esetleg el
zálogosítja, ha túlságosan rosszul perdül a 
golyó a rulett-asztal ördöggépén.

■k

VELENCÉBEN Molnár Ferencnél 
tisztelegtem. A költő lefogyott, szinte 
karcsú. Arca napbarnított, vonásai fris
sek, fiatalok, kisimultak. Egy gondtalan 
amerikai bankár illúzióját kelti, azét, aki 
vidáman, egy nagy élet munkája alól 
szinte felszabadultan üldögél a Flórián 
terraszán, s látszólag legnagyobb gondja 
a galambok szemmeltartása. Hogy a lát
szat csal — az természetes. Nincs az a 
pesti főszerkesztő, aki nagyobb gonddal, 
figyelemmel olvasná a hazai lapokat, a 
külföldieket, aki jobban és elevenebben 
kapcsolódna be lelkileg a világ zavaros és 
egymásnak ellentmondó eseményeibe, aki 
precízebben, pontosabban tudná, vagy sej
tené azt, ami a világlapok sorai között ol
vasható és aki szinte hathónapos letar
gikus pihenés után — végre ismét dol
gozik.

— Talán csak annyi újat préselhetek 
ki magamból —■■ mondja 'Molnár egyik be
szélgetésünk alkalmával —, hogy megkez
dem egy nagyméretűre szánt regényem 
írását. Színdarabot most nem Írok ...

Ezzel tehát azt a szomorú tényt közlöm 
a pestiekkel, hogy idén nem részesülhet
nek az évenként szokásos Molnár-premier 
gyönyörűségeiben.

Déli harangszó zug bele a Szent Márk
iér hangos zsivajába. Eldördül a déli 
ágyuszó, mire a galambok iszonyatos pá
nikban kavargó^ piszkos felhőkként reb
bennek fel az amerikai nászutasok, a 
svájci kirándulók, vagy a pesti szerelmes
pároknak a fényképészek előtt kukoricát 
^etö tenyeréből.

— A galambok sehogysem tudják meg
szokni az ágyudörgést — jegyzi meg 
Molnár.

CORTINA D'AMPEZZORA — a ve
lencei síkságon keresztül a Piave kanyargó 
és számunka szomoruemlékezetü medre 
mellett iszonyúan veszélyes, fenségesen 
szép ut vezet a Dolomitokon keresztül. 
Molnár óvott is attól, hogy késő délután 
vágjak neki az útnak, mondván: a negy
venezer kanyart és tátongó meredeket 
csak a helyi autósok ismerik kitünően, 
akik kocsijukon vagy mozdonyszcrüen ha
talmas autóbuszokon száguldanak félelme
tes tempóban az utakon. Cortina még 
üres, bár tikkasztó meleg volt fent is. Á 
nagy hotelek még csak félüzemmcl dol
goztak, a szezón julius 15-ike körül indul 
meg. Valószínűleg idemenekül a velencei 
forróság elöl Molnár Ferenc is. Egyetlen 
kis epizód az olasz idegenforgalmi udva- 
rasságról. Késő éjszaka érkeztem s a 
megerőltető vezetés után, vagy talán a 
nagy szintkülönbség miatt (Cortina 122 i 
méter!) megfájdult a fejem. Patikát ke
restem. felcsengettem. A patikus nem volt 
otthon, felesége, vagy valamelyik nőro
kona szaladt a hatodik utcába érte, köz
ben bcnszülötlek is keresésére indullak és 
10 perc múlva az egyik kávé házból nagy 
örömmel hozzák is a patikust, aki kinyi
totta a vasajtót és adott egy port. 50 cen- 
lesimo — mondja f/4 fillér.) — Éjjeli 
pótdijat itt nem ismerik s miután szé
gyellem az apró tételt, tizet akartam 
venni, mire a mosolygós patikus kijelen
tette, hogy erre nem lesz szükségem. Jó 
itt a levegő, csak aludjam ki magam . . .

Gáté Baoateiie ♦ sua&hesy ♦ a0™

H CHRISTAtLO-esúcsok 3200 métere*  
kékes-havas meredekeit mutatja a hotel
portái, fiatalember. Benszülőtt. Azon a cin- 
cion — metéli, most a gyászol piavei üt
közet húszéves évfordulóján —, három
méterei hóban ágyúikkal, lovaikkal támasz
totta meg magát az osztrák-magyar had
sereg. Két évig lőtték innen a hegyvidéket, 
a falut. Az apám ott volt az osztrákokkal, 
ml pedig . gyerekei, családja — lent a 
völgyben . ,t Egymásért aggódtunk: 0, hogy 
a golyója ne találjon minket, ml pedig, 
hogy a lavina más ezer és ezer emberrel, 
hóval, ágyúval együtt ne sodorja le közénk, 
mint vérei hullacafatot,..

♦
NÉMETORSZÁG 'felé Silllqn a Határ. 

Meglehetősen gyenge az ut Villachig. A 
határvizsgálat udvarias. Csomagokat, autót 
meg se nézik, csak megkérdezik, hogy 
meddig akarok Németországban tartózkod
ni, ml a foglalkozásom s máris utómra 
engednek. Az autón lengő magyar zászlót 
utszélen mindenütt fő/emelt karral üdvözí
tik, leginkább a gyerekek, akiknek külö
nös örömük telik az uj köszöntést módban. 
Lienz és környékén, Hitler szülőföldjén halad 
át a kocsi, a községekben huszméteres horog- 
kereszteslobogók, nincs az a bicikli, melyen 
egy-két háromszögletű horogkeresztes zász
lócska ne lebegne. Az utón rengeteg a ber
lini jelzésű kocsi, nyaralni jöttek utasaik 
Tirolba. Mig a falvakban teljes mértékben 
tart az uj rezsim agitációja, a városokban 
legföljebb csak az üzletek kirakataiban 
mutatkozik meg. A legtöbb üzletben ott 
látom az „A r i s c h e s G e s c h e f t" jel
zést. Grácban a Fő-téren, az egyik beszög- 
gelésen egy kis rőföskereskedés húzódik, 
meg. A cégtáblán E. S ll b l g e r, a kira
katban nincs kint az árja származást jelző 
Igazolás. A szegény kis rŐfös mit tehetf. 
Hatalmas vászontáblát festett, amely majd
nem a kirakattól a háztetőig ér. Ezen is 
csak három szócska: „W e r tat bil
it gT',., Silbiger nem hagyja magát. j

dttoc:
A Fórum film szín

ház bán pereg (az el
múlt kánikula dacára 
is) telt házzal a leg
újabb Bőlray-film a 
hasonló cimü színda

rabból készült: Megvédtem egy asszony-L 
A film, amelyet Ráthonyt Ákos rendkívül 
tehetségesen, ötletesen és szinte kristálytiszta 
technikával rendezett, a legjobb magyar pro
dukciók egyike. Különösen a film első ré
szére áll ez, ahol a cselekmény valósággal 
dübörgőén tempós. Egyetlen hibája, hogy a 
külső felvételek hiányát érezzük, amely pe
dig tágabb levegőt, perspektívát adott volna 
a különben aranyos, mulatságos, finom és 
szellemes alkotásnak. Lázár Mária, a meg
védett asszony, pompás, elragadó színésznő, 
néhány jelenetében egészen nagyszerűen 
fotografálták. Mezei Mária remek a filmen. 
Kár azonban, hogy egyénisége szerint min
dent tulpointiroz. Erről le kell szoknial 
Donáth Ági a film naivája tündéden kedves, 
magávalragadóan tehetséges, friss, üde jelen
ség, aki az egyik legjobb színészi teljesít
ményt nyújtja a filmen. Kár, hogy egy ru
hája igen rossz, előnytelen, bár a film többi 
ruhái tündöklőén szépek és hóditóak. Páger 
Antal nagy művészeiével, Ajtay Andor, Viz- 
váry Marska, Kovács Terus, Borai egytől- 
cgyig kitűnő alakításaikkal viszik a filmet, 
(amely különben Hamza Ákos kitűnő pro
dukciója) a megérdemelt sikerre.

A tökéletes házasság *?■° a fűmen igyekszenek
n tökéletes 
Egy orvos

megtalálni 
házasságot, 
előtt vonulnak el a há
zastársak. s a professzor 
szava, szive és tanácsa 

vezeti vissza egymáshoz a házasfeleket. A film
nek tudományos része, amelyet rajzokban és 
ábrákban látunk, nagyon érdekes.

allatkert
holnap, kedden cete 8 órakor 

ANNA MARIA 

GUGLIELMETTI 
telléptével: „BOHÉMÉLET" Voz.: Komor Vilmos

* Lezajlottak n nziniisknlák vizsgál. Pár 
napja történt mindez és máris megérkezett a 
legelső szerződlclési ajánlat Gáspár Évához, a 
Gaól.filmiskola növendékéhez. F.z a tizenki- 
lcnceves, vöröshnju, nyúlánk, szépalnku leány 
'izsgáján bebizonyította, hogv az érzésskála 
minden hangján játszik. A vidékre szóló szer
ződést visszn dnsilotta, mert a Vígszínház igaz- 
gntója. Jób Dániel meghallgatta s nem lehetet
len. hogy jövőre ezen a színpadon látjuk vi
szont. Gáspár Éva egyelőre Tarnay Ernőnél 
folytatja tovább tanulmányait.
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FLY-TOX
FLY-TOX ANTIMITE
FLY-TOX POR 
FLY-TOX INODOR 

megöl minden rovati

Országos 
Himnusz ünnepség 

Kölcsey százéves halálára
X Vármegyei Tisztviselők Irodalmi is 

Művészeti Gyöngyösi István Társasága Köl
csey Ferenc halálának évfordulója alkal- 
mábó. augusztus 19-én

országos Himnusz-Ünnepséget rendez 
az Ügetőverseny Egyesület pályáján. Az 
ünnepélyt a főváros a Szent István-napi 
ünnepi sorozatba is beillesztette. Az ünnep
ségen leleplezik

a Himnusz dicsőségére emelt emlék
táblát,

amelyet Bcck ö. Fülöp európai hirii szob
rászművész készít és a Gyöngyösi Társa
ság ebből az alkalomból művészi Kölcsey 
Ferenc bronzcmlékérmct is veret.

Jégszekrények. Kxx*
BÁLINT ANDOR Magyar-utca 1. MIXLéVFH, KAroly-körut ÍO.

Pusztító orkán 
vonult végig vasárnap 
az ország déli részén

Baja, julius 3.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefón- 

jelentése.) A tikkasztó kánikula után vasár
nap hatalmas vihar vonult végig az ország 
déli részén. Irtózatos szélvész támadt, az 
orkán vastag fatörzseket tépett ki tövestöl, 
jégeső esett, villám csapott le.

Az Ítéletidőnek halálos áldozatai is 
voltak.

Mohácson a hirtelen támadt szélvihar a 
dunai strandfürdő kabinjait rombadöntötte 
és a kabinroncsokat besodorla a Dunába.

Mélyhűtőn Illés János gazdálkodó felesé
gét villámcsapás érte.

Az asszony szénné égett.

Ugyancsak halálos villámcsapás érte Térne- 
ringen Szárföldi József gazdálkodót. A sze
rencsétlen ember a vihar elől feleségével 
együtt egy fa alá menekült. Itt érte a vil
lámcsapás, amely nyomban megölte. Mel
lette álló feleségének semmi baja nem tör
tént. Tompa, Kelébia és Csikéria községek 
határát

jég verte el.

Kiskunfélegyházán az Ítéletidő kitörése 
előtt elviselhetetlen fülledt meleg volt. A 
tikkasztó hőségnek Csányi Rozália 18 éves 
aratólány esett áldozatául.

A fiatal lányt hőguta érte,
már nem tudtak rajta segíteni: meghalt.

\ IZEZ 
/ FINOM 
KELLEME/

LitmuSszer professzor 
életmentese a balatoni 

országúton
Érd, julius 3.

Vasárnap délután Lumniczer Sándor dr. 
egyetemi .magántanár gépkocsijával a Bala
ton felöl jövet Érdnél az országút melletti 

árokba fordult gépkocsit talált.
A gépkocsi négy utasa közül C.sekó Pálné 

felső kartörést, kisebb agyrázkódást és 
üvegtől származó sérüléseket szenvedett. Az 
asszony leánya szintén 4—5 helyen üvegtől 
eredő sérüléseket szenvedett. Lumniczer 
Sándor dr.

Csckó Pálnét felvette gépkocsijára és 
a budapesti Verehély-klinikára szállí

totta.
ahol sérüléseit összevarrta, a felkartörést 
ellátta és az asszonyt elhelyezte osztályán. 
Csekó Pálné leányának sérüléseit szintén 
bekötötte, majd a klinikáról haza engedte. 
A gépkocsi másik két utasa csak egészen 
könnyen sebesült meg.

— Hősi emlékmű és országzászló leleple
zés Gyulátfiráton. Vasárnap délután leplez
ték le Gyulát flrátot községben a hősi emlék
művet és az országzászlót. A felavató beszé
det József királyi herceg mondotta. Az ün
nepségen megjelent Mesterháza Ferenc fő
ispán, Berky Miklós alispán, Kosos Károly 
veszprémi alpolgármester, Szentiványi Ká
roly prépost és Javanovszlcy János, az erek- 
lyés országzászlóly bizottságának társelnöke.

— A Beszkárl-t 'tharcosok zászlószente- 
lese. A zebegényi Kálvária-hegyen meghaló 
ünnepség keretében avatták fel a Beszkárt 
közlekedési frontharcosok zászlóját. Buda
pestről ezernél több frontharcos érkezett le 
különvonaton. A zászlóanyai tisztséget 
bonyhádi Perczel Györgyné, a Beszkárt 
vezérigazgatójának neje látta el. De Sgar- 
dclli Caesar főcsoportelnök avatóbeszéde 
után a kivonult frontharcosok diszmenetben 
vonultak el a tábori misén felszentelt zászló 
előtt. Délután disztáborozás volt. Az ünnep
ségen a zenét az Országos Központ VII. kor. 
főcsoportjának zenekara szolgáltatta Rózsa 
Miklós karmester vezetése alatt.

— Nem azonos. Nemes Imréné, akinek 
Pcstszcnterzsébeten, a Kossuth Lajos-utca 72. 
szám alatt divatáruüzlete van, nnnak közlését 
kéri, hogy nem azonos azzal a Nemes Imréné- 
vet, aki ellen — mint az elmúlt héten meg 
irtuk — pénzhamisítás miatt eljárás indult.

— Bajtársi találkozó. A volt m. kir. lugosi 
8-ik és az onnan kiegészített volt m. kir. 300-ik 
honvédgyalogczredek bajtársi találkozójukat 
kedden este 9 órakor tartják meg a Schulz- 
féle sörözőben( Thököly-ut 29 ).

— Tildy Zoltán a nagybirtokról, a rend
szerváltozásról és a diktatúráról. Tildy Zol
tán, a független kisgazdapárt ügyvezető al- 
elnöko vasárnap választókerületének egyik 
nagyközségében Vésztőn tartott beszámoló
gyűlést. Kijelentette, hogy ő és pártja nem 
gyűlöli a nagybirtokoskot, de szeretik a né
pet és állítják, hogy előbbre való a nemzet 
érdeke minden más érdeknél. Majd Tasnády 
Nagy Andrásnak legutóbbi beszédére vála
szolva kijelentette, hogy Eckhardt Tibor 
nem azért követelt rendszerváltozást, mert 
miniszter akarna lenni, sohasem törtetett a 
bársonyszék után. A rendszerváltozást azért 
követeli, mert a kormány programja még 
mindig nem tartalmazza a magyar nép ösz- 
szes követeléseit A szélsőségekről szólva 
ki jelentette Tilt y Zoltán, hogy ú jabban a 
szélsőségek eszközei alkotmányosak, de cél
juk a diktatúra. A magyar nép azonban 
semmiféle jött-ment diktátor kedvéért nem 
mond le az ezeréves alkotmányáról.

— NYÍLT UTCÁN MEGVERTE TEST
VÉRÉT ÉS ÉDESANYJÁT. Vasárnap dél
előtt a Fő-utca 70. számú ház előtt Fodor 
János kereskedösegéd összeverekedett fivé
rével. Édesanyjuk szét akarta választani a 
testvérpárt, de Fodor János az anyját is 
ütlegelte. Végül is a rendőrök taxiban be
vitték a II. kerületi kapitányságra. Itt is za
varosan viselkedett, azt mondotta, hogy 
mérget vett be. A II. kerületi kapitányság
ról a Rókus- kórház megfigyelőosztályára 
vitték. Az a gyanú, hogy a főutcái botrány 
hősér elmebaj tört ki.

Crepa Marocaln, kivíló |ő md*«iyem  minőséi. « — 
hatalmi*  színválasztékban------------------- I m P t
Pöttyei Foulard,-kellemes nyári viselet. Jól 
mosható műselyemből, sötétkék-fehér, fekete- _ 
fehér és piros-fehér színekben--------------- I m P 2JW
Marocaln éa Crepe de chlne Imprlmé, _ 
1938. évi új minták, kitűnő műselyemből. I m P 2’w 
Faháncs-imprlmé éa kockáé Qeorgette, 
különlegességek, a legújabb minták, (óműselyem- _ -- 
minőség -- .........   . I m P 2'
Csíkos Crepon, fekete, fehér és sötétkék fehér. _ 
a nagy nyári divat. |ó műselyem-mlnőség. I m P 2 
Double-CIoqué, a legcélszerűbb nyári ruha- és 
komplé-kelme. kétoldalt viselhető, a legjobb mű- 
selyem-fonalból —........ ...... . —— IfflP J
Crepa Cloqué, sima nyári divatszfnekban. ru- .. 
hára és corr.pféra szép müsolyem-mmőség I m P & 
Mosó-muszlin, nagy választékban. oc
70 cm széle*  D

CORVIN
. A JO MINŐSEGEK ARUHAIA.

— A kormányzót ünnepelték a HONSz 
gyűlésén. Budanovics Tibor clnöklésével a 
HONSz Újpesten vasárnap körzeti nagy
gyűlést tartott, amelyen részlvett Polli Sán
dor polgármester és vitéz A'rvátfalvy Nagy 
István országgyűlési képviselő, a HONSz 
országos elnöke. A gyűlésen a kormányzót 
ünnepelték hetvenéves születésnapja alkal
mából.

— Albrecht főherceg avatta fel vasárnap 
n győri hősök emlékművét. Vasárnap este 
többezer fő.syi közönség előtt avatták fel 
Győrött a Hösök-terévé keresztelt Radó-té- 
ren a hősi emlékművet. Az ünnepségen meg
jelent Albrecht főherceg és felesége is. Al
brecht főherceg mondta az ünnepi beszédet, 
amelyben méltatta a magyar katonák hő
siességét. Ezután Spélh Gyula polgármester 
átvette az emlékművel, amelyre koszorúk 
százait helyezték el.

— Újságírók értekezlete Szegeden a 
sajtókamaráról. A keresztény magyar újság
írók mintegy 80 tagja részvételével vasárnap 
Szegeden értekezletet tartottak, amelyen 
megvitatták az illetékes tényezők előtt fekvő 
sajtókamarai tervezetet. Vitéz Shvoy Kál
mán országgyűlési képviselő megnyitó be 
szédében vázolta az értekezlet célját. Gáspár 
Jenő a kninara célkitűzéseiről beszélt, majd 
Matolay Géza dr. ismertette a kamara ter
vezetét. Ezután vita következett, amelynek 
során Kun László, Baross Endre, Kun Béla, 
dr. Horváth Ödön és dr. Gyenge Miklós 
szólalt fel. Az újságírók délben a Hági-ét- 
teremben ebédre gyűltek össze, amelynek 
során dr. Hunyadi-Vass Gergely országgyű
lési képviselő mondott felköszöntőt.

_ Illat, harmónia, űdeség és szépen, lágyan 
gom olygó füstjének hatása alatt minden köny- 
nyebbnek látszik, — ml lehet az?l

Még kérdi?! —
..........hát a Nikotcx-Symphonial

Hűvös idő, eső, zivatar
A Meteorológiai Intézet jelenti vasárnap délben:
A Nyugatcurópában és Középeurópa nyugati részében már napok óla uralkodó 

hűvös, felhős és sok helyen esős időjárás ma éjjel a Kárpátok medencéjének nyugati 
részére is átterjedt. A hűvös tengeri eredetű levegőt szállító nyugati szél a Tisza vona
láig nyomult előre.

A hőség hazánk nyugati felében megszűnt, a keleti megyékben azonban egye
lőre még tovább tart: Debrecenből vasárnap délelőtt is 33 fokot jelentenek. A hűvösebb 
levegő előnyomulása a Dunántúl nagy részén zivataros csövei járt.

A Balaton vizének hőfoka vasárnap reggel: Keszthelyen 20, Bogláron 25, Bala- 
tonüreden 26, Siófokon és Kenésén 25 fok. A Duna vizhömérséklele Budapesten 22 
fok volt.

Budapesten vasárnap délben a hőmérséklet 20 Cclsius-jok, a tengerszintre átszá
mított légnyomás 759 milliméter, gyengén emelkedő irányzatú.

Várható időjárás a következő 24 órára:
Mérsékelt nyugati, északnyugati szél, több helyen eső, az ország keleti felé

ben zivatar. A lehűlés a keleti megyékre is átterjed.

Szomoruvégü nyári 
murit rendezett 

a kispesti vendéglő
ben egy áldetektiv 
A kispesti Kiskak'ik vendéglőben egyik nyári 

este egy jólöllözölt, magas, vállas ur nagy 
pezsgős mulatozást rendezett. Hangulatos, ci
gányzenés muri volt a vendéglőben, amely 

csnk akkor vett szomorú fordulatot, ami
kor — fizetésre került sor.

Az. elegáns vendég közölte a főpincérrel, hogy 
nincs nála pénz. Kijelentette azonban, hogy ki 
fogja fizetni a cechct és ennek biztosítékául 
névjegyet nyújtott át a fizetőpincérnek. „Sza
kács Lajos detektivlelügyelő" ■— ez állt a név
jegyen.

A főpincérnek gyanús volt a hitelbe mulató 
detektivfeliigyelő és a vendéglőben vacsorázó 
Dudás Ferenc detektivhez fordult azzal a kér
déssel: ismeri-e Szakács Lajost. Dudás egy pil
lantást veteti a pénztelen vendégre és azonnal 
közölte .hogy igenis jól ismeri. Valóban Sza
kács Lajosnak hívják, de

nem delek IIvfclllgyelő, hanem artista, 
akit már többizben büntettek meg különböző 
csalások miatt.

Nyomban rendőrt hívott a főpincér és az ól- 
deteklivfclügyelőt előállitotlák a kispesti ka
pitányságra. Csalás címén indult eljárás a tizen
egyszer büntetett Szakács Lajos ellen, aki csak 
ez év tavaszán szabadult legutóbb a fogházból.

■ > Zk. r*  /I w> Fehér hálókocsik
la 1J ÍJ lí, , bontA*4ból

olcsó a kapható
Abeles Testvérek

Két autó súlyos karambollá 
Kiskunfélegyháza 
határában

_ Az önálló Hlvntásu Nők nemzetközi kon
gresszusa. Az Ónálló Hivatása Nők Szövetsége 
augusztus 1—7. közölt Budapesten rendezi meg 
III. Nemzetközi Kongresszusát, amelyre Ameri
kából és 26 európai államból igen nagyszámú 
külföldi résztvevőre számítanak. A kongresz- 
szusra az előkészítő Irodában (IV., Tiirr István- 
utca 8.) lehel jelentkezni. Hivatalos órák min
den délután 5—7 közölt. Telefon: 385-105.

— A Lipótvárosi Társaskör közgyűlése. Li
pótvárosi Társaskör évi rendes közgyűlésén 
Krompaszky Miksa országgyűlési képviselő el
nöki megnyitójában vázolta a Társaskör tevé
kenységét. A közgyűlés Horváth Miksa társ
elnöknek, dr. Lengnél Lajos h. elnöknek, Ba- 
ránszky Nándor alelnöknek, dr. Sárkány Mór 
ügyésznek, munkájukért köszönetét nyilvání
totta.

_  Eljegyzés. Dr. Fischer Zsuzsa és dr. Halász 
Pál jegyesek. (Minden külön értesítés helyett.) 
— Pekárik Anny és Polgár György (Budapest— 
Kaposvár) jegyesek. (Minden külön értesítés 
helyett.)

— Eckhardt Tibor Miskolcra utazott. 
Eckhardt Tibor, a Független Kisgazdapárt 
vezére, szombaton este Miskolcra utazott. 
Vasárnap felsőmagvarországi pártügyekkel 
foglalkozott, hétfőn résztvesz Miskolcon a 
Szent Jobb-ünnepségeken. A Független Kis
gazdapárt vezére szerdán reggel érkezik 
vissza Budapestre.

— Szabolcsi Miksa-cmléklstenllsztelet a Hő
sök templomában. Vasárnap délután a pesti 
izr. hitközség a Hősök templomában cinlékisten- 
tiszteletct rendezett Szabolcst Miksa, n nagy
nevű újságíró és publicista halálának évfor
dulója alkalmából.

— BOMBÁK ROBBANTAK ÉS GÁZ PUSZTÍ
TOTT A VASÁRNAPI NÉPSZIGETI LÉG
OLTALMI BEMUTATÓN. A Légoltalmi Liga 
magdolnavárosi csoportja vasárnap délután öt 
órakor az újpesti hídtól délre fekvő Népszigeten 
légoltalmi bemutatóval kapcsolatos kerti ünne
pélyt rendezett. A légoltalmi bemutatón nagy 
sikerrel vett részt az Elektromos Müvek kikép- 
zett légoltalmi csoportja, amely a magdolna- 
városi csoporttnl karöltve robbanó- és gyujtó- 
bombákat robbantott lel. majd bemutatta ezen
kívül a légitámadások elleni fedezékek építést 
módjait Is. A bemutatót katonazene, jazz- és 
cigánymuzsika hangjai melleit, tombola követte 
amelynek jövedelmét légoltalmi célokra for
dítják.

— Felvétel a debreceni egyetemre. A debre
ceni m. kit. Tisza Islván-Tudományegyelemre 
a rendes beiratkozás szeptember 1—16-ig tart. 
A felvételi kérvényeket augusztus 1. és 31. közt 
kell benyújtani. Felvilágosítást nyújt a reclori 
hivatal.

— A Jurdln de Paris júliusra páratlan szén 
I rációkkal lepi meg Budapest közönségét A pén

tek esti bemutató előadóion a csillagos égbolt 
| alnll pl ezentúl In uj műsorát, amelyben n s 
I kiváló artistái adnak egymásnak találkát.

Kiskunfélegyháza, julius 3.
fA Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Kiskunfélegyháza határában 
megdöbbentő autószerencsétlenség történt 
vasárnap délelőtt. Ilkovics Lipót békési ke
reskedő nagv túraautójával robogott a 
betonúton Kiskunfélegyháza felé. Előttük 
ment kiskocsijával Gratzer Lajos kiskun
ma jsai orvos. Ilkovics kocsijának soffőrje, 
Bohuráni Pál meg akarta előzni a kis
autót, de

n fordulatot rosszul vette és a nagyautó 
beleszaladt n kiskocsiba. A két gépkocsi 

az árokba fordult.
A gépkocsik roncsai alól eszméletlenül és 
súlyos sérülésekkel emelték ki Ilkovics 
autójának sofTŐrjét és a soffőr mellett he
lyet foglaló Bottydnszky Gábor gépészt. 
A kél gépkocsi többi utasának kisebb sérü
léseken kívül komolyabb baja nem történt. 
A két súlyosan sérüli embert a kiskunfél
egyházi kórházba szállították. Az autó
szerencsétlenség ügyében a nyomozás meg
indult.

— Nfil kalapban llerzog vezet. Király utca 
50 a Kerlész-uteánál.

ilág I — Művész .síremlék Eichbaumnál, V., Rudolf- 
' tér 3, IMargithid.)



6.1 az első magyar-lengyel 
•1 birkózó-mérkőzés eredménye

Zászlódiszhc öltözött vasárnap délelőtt a Fő
városi Nagycirkusz. Az ok: or c/iő magyar
lengyel görög—római birkózó mérkőzést vívták. 
Jl/ir sport- és közönségszempontból egyaránt 
'jóleseit az időjárás hirtelen változása, érdeklő
dés alig mutatkozott a flportcscmege iránt. Pe
dig a rendezők mindent elkövettek a nézők ké
nyelmére. Állóhelyes jeggyel ülni lehetett, sőt 
n dohányzást sem tiltották meg. mint más al
kalommal. Mind e feltűnő kedvezmény ellenére

csak 350 főnyi néző gyűlt össze.
Tízek aztán parázs tüntetést rendeztek, mert 
késeit a viadalok megkezdése. Lábdobogás és 
füttyök kényszerítő kakofóniájára végre feltűn
tek a birkózók a lejáratban s aztán felcsendül
tek a himnuszok, amelyeket Kossuth Ferenc 
dr., országgyűlési képviselő, a Birkózó Szövet
ség elnökének üdvözlése követett. Brandls, a 
lengyel szövetség vezetője köszönte meg ezt s 
aztán a szőnyegre lépett nz első pár,

a légauly 
két válogatottja. Imrei és Roklta. A lengyel 
birkózóra hathatott a célfullxill mókás tanítása, 
mert tökéletes W-formációban birkózott. Állan
dóan védekezett s igy nem Is jöhetett más, 
mint Imrei fölényes győzelme. 1:0.

A szomszédos vendéglőben rádiós zenekar 
dolgozik s egy pillanatra sem szünteti be az 
Ingyenes hangversenyt. Szerencsére ez nem za 
varja a versenyzőket. így

a bantam siilyban
az F.urópnbajnok Tóthot sem. akit pedig nagyon 
komoly küzdelemre kényszeritette Marczok. 
Már már meglepetéstől kellett tartani, amikor

Megdöbbentő aktajáték 
a Sportcsarnok ügyében
Titokzatos erők mozdultak meg s már a kijelölt 
helyet sem tartják alkalmasnak az építésre

*. magyar sportéletben nagv divat az. ígér
getés, de annyi Ígéret inég soha semmiféle 
oportintézménv létesítésével kapcsolatban cl 
nem hangzott, mint amennyit a Sportcsar
nok kérdésében eddig hallottunk. Evek óla 
húzódik n magyar sport a centrális problé
májának elintézése, de tárgyalásokon, nyi
latkozatokon klviil eddig még semmi kézzel
fogható eredményt nem láthattunk A sport
szerető főváros a tőle lelhető legnagyobb 
gyorsasággal intézte cl n magyar sportélet 
kérelmét és telket adományozott a Sport- 
rsnrnok felépítésére. Ez volt eddig az egyet
len tényleges cselekmény!

Most már ■ felejt la megvan, bizottság 
Is van horaá, amely az építésről gon
doskodhatna, a ar.ilkséges százezrek 
sem hiányzanak, a Sportcsarnok mégis 
messzebb van a megvalósulástól, mint 

valaha.

Bizonyára a meglepetés erejével hat és a 
legfurcsább megvilágításba helyezi az egész 
ligyet nz az értesülésünk, hogy a Sportcsar
nokkal kapcsolatban

rendkívüli erők mozxlultak meg cs e 
pillanatban már az. is vitás, hogy fel- 
éplllkr egyáltalán a Sportcsarnokot

Alkotmány-változás a futballban
ősztől 42 egyesület 600 legjobb futballistája 
önkormányzattal küzd az uj bajnokságért

A futball közönségét érthető okokból főként 
az érdekli, nini a zöld gyepen, a küzdelmek 
forró légkörében a szeme •elölt alakul ki. A 
labdarúgás szervezete, fejlesztése már koránt
sem takargat annyi izgató titkot, hogy érdemes 
lenne vele bővebben foglalkozni. Ezúttal azon
ban a többvzázezerfönyi magyai futbnlltábor 
csaknem minden drukkerét a legközelebbről 
érinti az a gigantikus terv, mely teljesen uj 
korszakot nyit meg a sokáig kátyúba rekedt 
futbnllunk számára, ősztől kezdve nemcsak a 
Nemzeti Bajnokság, hanem annak B-csoport
jában is megindulnak a küzdelmek. Ez rövi
den annyit jelent, hogy a legjobbak 14 es cso
portja mellett két osztályban még újabb 28 
egyesület,

Baazenen tehát 42, nz ország legkitűnőbb 
futballanyagának reprezentáns csapnia mér

kőzik majd h bajnokságokért.
Minimálisan ÖOfl ra lehelő lóhát azoknak a fut 
hallisiáknak a száma, akik az ország külön 
bözö pontjain a klasszist képviselik majd.

A vdngosfejü, nem banda bundázásra, ha 
nem az épilömunkára súlyt helyező futballve 
zérrk régi terve tehát valóra vált és összeotn 
lőtt a hazugságoknak az a légvára, amely ed
dig gátat vetett a magyar futball fejlődése elé 

a „H. félidőben" sima magyar győzelemmé 
változott a drukk. 2:0.

A könnyüsulyban
Lőrinci, az olimpiai bajpok, Suiietoszlaivszkit 
kapta ellenfeléül. A fllmamorozó lengyel leg
alább ugy küzd, mint amilyen szép és beüt a 
bomba meglepetés: pontozással legyőzi a magyar 
olimpiáit. 2:1. A szünet után

a klsközépsuly
harcosai lépnek szőnyegre, Sóvári és Kút csa
tázik. A magyar birkózó állandóan tussra megy 
s az. ötödik percben Kus és a tuss tényleg ta
lálkoznak is. 3:1. Kováét és Dajorek,

a két nagyközépsulyu birkózó
nz összes létező fogást kipróbálja egymáson, 
esek éppen kezdeményezni nem mernek. Még 
szerencse, hogy a szomszédból felhangó zene a 
legkedvesebb slágereket játsza s igy a közönség 
nem unatkozik. Végül is a teljes Idő Atbumli- 
zása után Kováét győz. 4:1.

Klsnehézsiilyban
Kittka éa Gtvozdz a két válogatott. Kitűnő vere
kedés az. egész mérkőzés, olyan pofonok csat
tognak, hogy a nézők ereiben meghűl a vér. 
Még a boxolósban szabálytalan mélyütés sem 
ritkn. Végül is angyalföldi előképzettségével 
győz Kittka. S:l.

Nehézsúlyban
Dobit két perc alatt Intézte el Krisnowskit, igy 
tehát

az első magyar—lengyel blrkózómérkőzést 
0:1 arány bán nyertük meg.

azon a területen, amelyet a főváros bo
csátott rendelkezésre éppen a sport

tényezők kívánsága alapján.
De nemcsak ez az utólag felvetett hely vál
toztatás, hanem az építkezés és annak 
tervei irányában is megmozdult a kulisszák 
mögött dolgozó, nagybefolyásu közéleti fér
ünk hadserege. Minden vitás, csak nz nem, 
hogy n Sportcsarnok az Ígéretek özöne 
ellenére sem épül fel a jelzett időre, Irsy, 
a Közmunkatanács alelnöke, elnöke egyút
tal az. építési bizottságnak is, de aligha tar
tozhat a gyorskezii irányítók közé, ha

több mint tizenegy hete folytatja szem
lélődését a bizottság a hozzá érkezett 

akták tanulmányozásán.
A magyar sportnak életbevágó érdeke, hogy 
végre felépüljön ez. n fontos sportintézmény 
s ig.V gyökeres megoldással — s ha más
ként nem megy —

miniszteri biztos kinevezésével
kellene ezt n kínos és egyre különösebb 
hullámokat vető ügyet végre nyugvópontra 
juttatni, A magyar sportéletet nem a sze
mélyi és üzleti ügyek érdeklik, hanem a 
komoly versenyeket biztosító fedett Sport
csarnok.

Mint az üres szappanbuborékok pattannak 
széjjel a hamis jelszavak.

— Tönkremennek az amatőrök! — mondo
gatták. — A vasúti költtőg végzetet veszélybe 
sodorhatja a futballt, mert H0.000 pengős kü
lönbségei kellene kiizzadni az amatőröknek.

Ezek voltak általában azok az. átlátszó és 
gyermeteg érvek, amelyekkel évekre megálla
pították a fejlődés vonalát. Mindezekre azon
ban nz i<IŐ rácáfolt s így a 42 egyesület egyet
len tömör egységben indíthatja meg egy jobb 
korszak első harcait.

Ezzel egyidejűleg szükség van arra is, hogy 
ezt nz egységes tömböt beleillesszék a magyar 
futball szervezetébe. Étidig a Nemzeti Bajnok
ságban résztvevő 11 legjobb ctavainak semmi
féle joga .hatalma nem volt.

Huszad- és századrangú tényezők döntői
tek olyan kérdésekben, amelyekbe! nem 

érthetlek, mert gyakorlatuk sem volt ben 
nük és amelyekkel rendszerint súlyos ká
rokat okoztak a futball gerincét adó egye

sületeknek.
Ez az állapot egy pillanatig sem tartható to
vább es szükség van arra, hogy az NB és az 
NIIB most már sajátmaga intézhesse a sorsát 
s ebben csak a saját szakértői dönthessenek. 

Alkotmány vált ozás előtt áll tehát a labda- 
rugáa,

ez az alkotmányváltozás azonban a legörven- 
detezebb esemény minden eddigi között. El 
kell tűnnie az. ostoba és kicsinyes sportpoliti
kának s helyébe a gazdaságilag megalapozott, 
pusztán a labdarúgás javát szolgáló futball- 
parlamentnek kell helyet biztosítani.

A nagy változás, mint annyiszor már, most 
is csak személyi változás árán jöhetett létre. 
Zsarnóczay János dr., aki éveken keresztül 
állta útját minden ilyirányu fejlődésnek, elvo
nult a szintérről és ugyanakkor felbukkant

Nádas Ödön, akit a magyar labdarúgás, 
mióta csak működik, a legkitűnőbb szer

vezőnek Ismert.
Nádas Ödön átvette az irányítást s ezzel együtt 
az utolsó pillanatban örvendetes uj korszakot 
nyitott a magyar futball sorsában. Egyhangúan 
áll mögötte a futball társadalma s igy a közel
jövőben megtartandó közgyűlés végre a kicsi
nyes sportpoiltikát félretéve, az alkotások te
rére léphet. Ez a közgyűlés fogja egyébként azt 

a furcsa szituációt
is megoldani, amely Zsarnóczay János személye 
körül még ma is fennáll. Lemondott a BLASz 
elnökségéről, de ugyanakkor elfelejtett le
mondani az MLSz elnöki tanácsának tisztsé
géről. Nem vitás, hogy a közgyűlés ezt a 
problémát is megoldja.

A CÉGIJGA VÁLOGATOTT MÉRKŐZÉSÉ
Péter és Pál napján a Dreher—Haggenmacher 

Halom-utcai pályáján nagy közönségsikert és 
sportteljesítményt nyújtott a Cégliga. Meglepe
tésre a lelkes, szintén nagyludásu ALSÓBB osz
tályok válogatottja legyőzte az ELSŐ osztály 
válogatott csapatát 4:2 (1:0) arányban. Az I. 
osztály vereségéhez hozzájárult, hogy kitűnő 
kapusa az. első félidő közepén megsérült és ki
állt, továbbá a jobbszélsőt is sérülés miatt cse
rélni kellett. Góllövők: Lenkei (Fiat) (2), Bri- 
sinszky (Fiat) és Gaál (Wander), illetve Tóth 
(M. Pamutipari és Lausek (Chinoin). A mérkő
zést Auspitz, a Cégliga alelnöke vezette. Mind
két csapat kitünően játszott. Muraro János li
gakapitány büszke lehet csapataira, könnyű 
dolga lesz, a most látott csapatokból a Cégliga 
legjobb 11-ét összeállítani, melyben a legjobb 
külföldi vagy hazai amatőr válogatott csapat 
is nehéz ellenfelet kapna. E nyár folyamán né
hányszor fog még szerepelni ez a csapat.

A Cégcsapatok labdarugó Ligája jövő vasár
nap Salgótarjánban a SSE csapatával a kerület 
bajnokával játszik barátságos mérkőzést. Muráró 
kapitány, a közelmúlt válogatóit mérkőzéseinek 
alapján a legerősebb csapatot viszi Salgó
tarjánba. obbb™

Pikáns fordulat somogyi mari 
nemzetközi tennisz-hanoruságíitan

Az első magyar-olasz női KK mérkőzést nagy 
meglepetésre a magvar tenniszezö hölgyek nyer
ték meg. Nem utolsósorban köszönhették ezt 
Somogyi Klári kitűnő játékának. A nagyszerű 
magyar versenyzőnő körül azonban éppen a 
győzelem után nemzetközi sportcsata indult meg. 
A román tennisz-szövetség ugyanis tiltakozott az 
ellen, hogy Somogyi Klárit magyar sziliekben 
indították, holott ö — a román szövetség fel
fogása szerint — román játékos. Ezt nemcsak a 
magyar, hanem nz olasz és a nemzetközi szövet
ségnek is bejelentették. Az ügy kétségkívül kí
nos, de korántsem olyan veszélyes, mint ahogy 
nz. első pillanatban látszik. A magyar szövetség 
ugyanis utánanézett az ügynek és kiderítette, 
hogy

Meglepő események
a kézilabdások németországi 
startja előtt

Nehéz napok előtt áll a magyar kézilabda
sport. A berlini világbajnokságon tiz nemzet 
ádáz csatájában kellene sikert elérni a magyar 
színeknek, ezt azonban csaknem lehetetlenné 
tette a — sorsolás. Hozzáértők szerint legjobb 
cselben is

esek n hnrmadik helyen végezhetünk.
ilyen körülmények közölt valóban megfon

tolandó volt, inditsuk-e a csapatot? Törte ezen 
a fejét n kézilnbd.isok agy-trösztje is, do az
után Kovács Ernő, az újonnan megválasztott 
szövetségi kapitány eddigi sikereire tekintet
tel. mégis n kiküldetés mellett foglalt állást. 
Észszerű volt az a meggondolás is, hogy ha 
már indulunk,

vigyük fűzbe a fiatalokat,
hogy tanuljanak, edződjenek a legjobbak har
cában Csikókat Berlinbe! — ez volt a jelszó, 
amit csak helyeselhetett n sportközvélemény.

Most azután meglepő éa rendkívül feltűnő

MELLÉKUCCA
A világbajnokságról hazatért futball-vezér*  

kart példátlan fogadtatásban részesítette a kö- 
zönsé-g egy része. Bár egyesek vérben forgó 
szemmel követelték, hogv „élve adják kezük
be a vezéreket", valójában nem történt semmi. 
Ez is efféle forradalom volt — lábhoz tett 
fegyverrel. Legfeljebb az rí negatívum bőszit- 
hette fel a szép szavak híveit, hogy a tömeg 
„szó-rekedést" idézett elő. Nem lehetett elmon
dani a gondosan felépített mondatokat és nem 
lehetett válaszolni, szerénykedve roskadozni a 
diszilö jelzők súlya alatt.

Sajátságos, de most is igy történi, a futball 
vezérkara méltányosságot várt a tömegtől. Hol
ott az istenadta nép sohasem igazságos, de 
rendszerint mindig igaza van. Elhitették vele, 
hogy a világbanokjságot megnyerhetjük, maj'l 
amikor nem sikerült, azt igyekeztek s'ele el- 
hitetni, hogy n második hely is nagyon szép. 
Olyasfajta tapintatos megnyugtatás volt ez, 
mintha a nagybetegbe azzal igyekeznénk lel
ket verni, hogy legyen nyugodt, nem ér egy 
fületlen gombot se ez a földi élet... majd a 
másvilágon! Mit ér a második hely, amikor az 
elsőre tartottunk igényt!...

Mindezt pedig azért kellett felelevenítenünk, 
mert az MLSz tiz nappal a viharos fogadtatás 
után a tüntetésért egy újságírót tett felelőssé. 
Az MLSz elnöksége mindennel és mindenkivel 
meg volt elégedve, csak a tömeggel és az új
ságíróval nem. Tiz nappal később tehát napvi
lágot látott egy hivatalos fogalmazvány, amely, 
példa nélkül áll, de amelyre mi korántsem le
hetünk annyira büszkék, mint az újságíró vagy 
akár az MLSz.

Ezzel nincs elintézve az ügy, mint ahogy 
nem is lehet az elvi vitát személyeskedéssel el
intézni. Nem kaptunk feleletet arra, hogy, 
miért állt ki a döntőre négy tartalékkal a ma
gyar csapat. Nem hallottunk egy »zót sem ar
ról, mi az MLSz terve, hogy megszüntesse a 
futballt sújtó adókat s olyan elbánást biztosít
son a magyar labdarúgásnak, amilyent az olasz 
futball élvez.

Mindezekről — a lényegrőll — egy azót sem 
hallottunk. Márpedig, amig ezekről nem beszél
nek, addig minden mást „mellék-utcának", 
holtpontnak, kátyúnak és egyéb hasonló álla
potnak kell tartanunk.

Nem sportember az, aki a küzdelem előtt 
nem a legtöbbet akarja elérni. Mi la a világ
bajnoki címre vágyódtunk, el akartuk érni éa 
módunk is volt hozzá. Még sem sikerült! Fel
merül a kérdés: miért! Amig erre feleletet nem 
adnak, hanem „elitéinek" cikkirót és tömeget, 
addig ezt a vonalvezetést kitérésnél egyébnek' 
nem Ítélhetjük. Ezen még az a kétségtelenül 
jelentős esemény sem változtathat, hogy az 
MLSz saját hatáskörén belül mindenkivel meg 
volt elégedve.

Sajnos, mi a velünk együtt még sok azázez- 
ren egyáltalában nem voltunk ennyire magelé
gedettek. Erre csak az olaszoknak volt okult 
és — joguk is.

még annakidején Somogyi Klárit kikérték a 
románoktól és a szövetség birtokában lévő 

okmány szerint a románok ki is adták.
így tehát ők jogosan szerepeltették a magyar 
válogatott csapatban. Ami az. állampolgárság 
kérdését illeti, altban pedig az a helyzet, hogy 
Somogyi Klári időben beadta az állampolgárság 
elnyerésére irányuló kérvényét és egy pillanatig 
sem vitás, hogy azt kedvező elintézéssel kapja 
vissza. A román szövetség ott követte el a hibát, 
hogy nem vette figyelembe a román tennisz- 
szövetség kebelében történt változást és elfeled
kezett arról, hogy a mostani rezsimet megelőző 
szövetségi funkcionáriusok Magyarország szá
mára kiadták Somogyi Klárit.

események keltettek figyelmet.
A kijelölt „csikók" közölt ugyanis ott találták 
a harmincon felüli Cséfayt, a harmadik X-hez 
közeljáró Fodort, a szolgálati beosztása miatt 
teljesen letört Szomoryt és az állandóan sérü
léssel bajlódó Cirákyt. Ezzel szemben nem ta
láljuk sehol a kézilabdasport egyik legnagyobb 
tehetségét, a mindkét szélen egyformán jó Má- 
tyásyt, a műegyetemiek gólzsákját.

Rejtély, hogy ml késztette erre

az eddig oly kitünően működő kapitányt. De 
fokozza a helyzet fonákságát az a furcsa kö
rülmény is, hogy

az egyik „öreg csikó- történetesen sportuj- 
ságlró a monopolistánál.

Remélhető, hogy a hátralévő napokban még 
utólag más megoldás jelentkezik, de szükség 
is van erre, ha a szövetség az OTT további jó- 
indulatára tart számot. t. t.
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Kitettek magukért a magyar labdarugó urak...

Megsemmisítő vereséggel kullog 
haza az Újpest és a Hungária

A Ferencváros éppen csak egy góllal verte 
a vérengző Zsidenicét

r A futball barátait nem nagyon lelkesíthették a Középeurópai Kupa második 
fordulójának eseményei. A Kispest már szombaton befejezte rövid szereplését s 
ezt csak magának köszönheti, amiért figyelt azokra a zöld sajtótanácsokra, amelyek 
eleve a vereségét készítették elő. De nem nagyon örülhettünk a Ferencváros csatájá*  
nak sem, mert ebben maga a labdarúgás huszadrangú tényezővé zsugorodott a fék
telen indulatok és embertelen belemenések mellett.

Fokozta a rossz hangulatot a Hungária gyászos szereplése is s igy, ha továbbra 
'is ezen az utón haladunk, a KK-mérközések alighanem arra vannak Ítélve, hogy 
végleg elnéptelenedjenek és a sorsolásnál tovább ne is jussanak.

a vér-arénában
FERENCVÁROS—ZSIDENICE 3:0 (1:0)

Közel tízezres publikum verődött össze az 
Üllöi-uti pályára nagy reményekkel. Min
denki bízott a Fradi egykori Ausztria elleni 
formájában s abban, hogy a briinni 1:3-as 
mérkőzést a zöld-fehérek végül is a maguk 
javára fordítják. A közönség soraiban meg
jelent Bornemisza Géza iparügyi miniszter, 
aki dr. Usetty Béla országgyűlési képviselő
vel, az MLSz elnökével foglalt helyet. A 
'Zsidenice piros ingben és fehér nadrágban 
lépett pályára, az udvarias taps között né
hány éles fütty is elhangzott, óriási taps fo
gadta a tiszta zöld trikóban kivonuló Fradit. 
Előbb a himnuszokat játszották el, majd 
Scarpi olasz biró alapos kapuvizsgálatot tar
tott. A pályaválasztás a Fradinak kedvezett 
s igy a zöld-fehérek széllel hátban, komplett

kapuba. A B-közép már az első percekben 
hatalmas biztatásba kezdett.

«— Mindent bele ... mindent bele ... min
dent bele...

A Fradi valóban óriás ioffenzivát zudit a 
cseh kapura s már az első percben Andra- 
siknak komért kell védenie. Most Neder a 
16-os sarkán faultolja Sárosit, de ez sem hoz 
eredményt. Rendkívül kemény játék fejlő
dik ki, a brünniek sokat faultolnak és rend
kívül tisztátalanul játszanak.

A közönség hisztérikusan tüntet a cse
hek ellen.

Ez a tüntetés csak fokozódik, amikor Pospi- 
chal jó helyzetben fellöki Toldit. A Ferenc
város megsemmisítő fölényben játszik,

csapattal kezdték meg a játékot. A brünniek- hosszú perceken keresztül szinte viktoriázik 
ncl Brukert kapus helyett Andrasik állt a la briinni kapu előtt.

Karinthy örökbecsU krokija életre kelti

a labda csak rűg-iirügy
Scarpi biró szigorúnak mutatkozik, de 

sokat téved — a brünniek javára. Nincs 
kombináció, rendkívül idegesek a játéko
sok. A Zsidenice állandóan védekezik. Ha
dának is akad dolga, Rulcznak egy szabad
rúgását kell védenie. Most botrányos jele
net adódik:

Csurda belcugrik Kemény gyomrába s 
mindkét játékos a földön hempereg.

Közben Toldi odaszalad és megrugja Csár
dát. Már-már nagyobb verekedéstől lehet 
tartani, amikor a biró erélyesen szétvá
lasztja őket. A 20. percben lövi a Fradi a 
vezető gólját.

Toldi előtt felállt a cseh sorfal, ő azon
ban Polgár elé tálalja a labdát, akinek 
irtózatos erejű lövésére Andrasik he-

földrekerülve rugdossák egymást. Oda
szalad Toldi és a bíró szeme előtt hátul

ról leterltl Ncdcrt.
Scarpi most részint a cseh játékost éleszt
geti, részint pedig a rendkívül izgatott és 
ökölharcra kész játékosokat csititgatja. Vé
gül a két csapatkapitányt magához kéreti 
és figyelmezteti őket, hogy a legközelebbi 
összecsapásnál menthetetlenül kiállítja a 
durváskodókat.

A félidőben rendőri erősítés érkezik a pá
lyára és ez jellemzi legjobban az első félidő 
szokatlan puskaporos és kiélezett légkörét.

Szünet után a széltől támogatott Zsidenice 
feljön pár pillanatra, de csak hosszú labdák
kal ijesztgetik a Fradi védelmét. Majd ismét 
a zöld-fehérek lendülnek ellentámadásba és 
Toldinak egy hatalmas erejii lapos lövését

BOMBASZáKADR V’GAS — ÖNGÓL

Neder lábán 
sarokba vá-

ká
vá- 

System

Toldi siahndrugásn Polgárhoz csúszik, aki fé leimeleg erejii lövést költi n csehszlovák 
púra. A sorfal hiábavaló: Néder lábán Irányt változtat a lövés és feltartóztathatatlanul 
gódik Andrasik kapujába. I. félidő 20. perc. 1:0. (Copyright by Hétfői Napló — Sy 

Horváth.)

Andrasik csak szerencsével tudja elhárítani. 
Szinte percről percre felhangzik a Fradi- 
kórus:

— Hajrá Fradi.. . hajrá Fradi...
A bajnokcsapat óriási akarással és szívvel 

veti magát a további küzdelembe és valóban 
nagyszerűen Játszik. A Zsidenice teljes csa
patával védekezik. A Ferencváros egymás
után éri el komoréit.

Egy sarokrúgás alkalmával Tánczos kény
telen a korlátot ledobni, hogv helye legyen 
a

lyczkedlk, azonban a labda 
irányt változtat és a felső 

gódik. 1:0.
Neder földhöz vágja magát és dühébenNeder földhöz vágja magát és dühében a 
haját tépi. A brünniek tovább folytatják 
durvaságaikat, különösen Csapó vezérkedik, 
uki egymásután rugdossa le a zöld-fehére
ket. Most Magda rúg bele Sloukalba, akit ki 
kellene vinni, de ehelyett Scarpi percekig 
állni hagyja a játékot. Ezután ismét Tol
dit lökik fel futtában, de az olasz biró a 
Ferencváros ellen ad szabadrúgást.

A hátralévő 10 percben sem gyönyörköd
hetik a közönség futballban, mert ez

még a legvadabb spanyol bikaviadalt Is 
felülmúlja.

Kemény fellöki kézzel Ncdert. aki nagyot 
suhan. A 42 percben újabb bolrónyos jel% 
net adódik cgv Kemény- C.surda-y>oaj 
során. A két játékos összcíul a laccs mey- 
tén és

nekifutásnak. Remekül íveli a labdát,

Toldi mint egy diihödött bika fut a cso
móba és a johbösszekölő helyéről remek 
bombagólt fejel az ellenkező sarokba. 

2:0.

óriási az ünneplés, hiszen a Ferencváros 
behozta n Zsidenice két gólos előnyét. Most 
már feltartóztathatatlannak látszik a Fradi. 
Egy remek Toldi—Kern nv támadás után a 
cseh kapuvonalon gurul végig a labda, de a

Érdekes... i
Vasárnap délelölt Berlinben a német ökölvívó 

válogatott Ifi,000 főnyi közönség elölt 10:fi 
arányban győzött az angol válogatott ellen.

A Magyar Posztógyár vasárnap rendezte 
Wciss Mnnfréil díjas kerékpárversenyét, amit 
Karaki (Beszkárt) nyert meg 4 óra 43 perc 30 
másodperccel.

rost kitűnő helyzetben kapu mellé lő, majd 
Toldinak a lövése a kapuin éléről perdül 
ki. A 20 percben Kemény beadását Pol
gár stoppolja.

Harmincöt méterre áll a cseh kaputól, 
szétnéz és ahelyett, hogy passzolna, 
váratlanul Irtózatos erejii félmagas lö
vést zudit meg, nmci.Y védhetctleniil 
röpül a brünniek hálójának 

kába. 3:0.
balsar-

belsők lekésik a jó gólhelyzetet.
Most már futballozik a Ferencváros és a 

faultoknak egészen csekély szerep jut. I.c- 
higgadtak a kedélyek és simán, szépen gör
dülnek a sorozatos támadások. Előbb Só-

örömtől 
a közön*  
Zsidenice

Tehát vezet a Fradi! Tombol az 
az aréna, majd szétszedi egymást 
ség. Most pillanatnyiing feljön a 
is, Pospichal azonban jó helyzetét elide- 
geskedi. Ezután Tánczosnak van egy ki
tűnő lefutása. Sárosi kapja a labdát, lövése 
be is jut a cseh kapuba, azonban a biró 
offszájd címén nem adja meg. Állandó, 
szinte ellenállhatatlan Fradi-ostrom követ
kezik.

Újpestnek
Bukarestben kevés volt 
a három gólelőny
RAPID—ÚJPEST 4:0 (0:0)

Bukarestben harminchatezer főnyi közön
ség óriási biztatása mellett játszotta le máso
dik meccsét a lila-fehér csapat a bukaresti 
Rapiddal. A trópusi kánikulában lezajlott 
meccs első félidejében az újpestiek, bízva 
háromgólos előnyükben, defenzív játékra 
rendezkedtek be. Ez a taktika helytelennek 
bizonyult, mert szünet után a Rapid hihetet
len energiát vitt bele a küzdelembe és

teljesen legázolta az újpesti védelmet.

Egymásután röpültek be a bukaresti gólok 
az újpesti kapuba. A lilák védelme teljesen 
lehetetlennek bizonyult. Végeredményben az 
Újpest 4:0 arányban súlyos vereséget szen
vedett és igy inár az első fordulóban kény
telen volt elbúcsúzni a Középeurókai Kupa 
további küzdelmeitől.

A 17. percben Cuedan lőtte a vezető gólt, 
majd 4 perc múlva Moldovan 2:0-ra javít. A 
37. percben Avar tört ki s védhetetlen lövése 
újabb gólt jelentett. Az utolsó másodpercek
ben Bogdán állította be a végeredményt.

Katasztrofális vereség érte 
a Hungáriát Torinóban

JUVENTUS—HUNGÁRIA 6:1 (4:0)

A kékfehérck miillvasárnapl második fél
időben remek teljesítménye, amellyel a Ju- 
ventus 3:0-ás vezetését 3:3-rn egyenlítették, 
Torinóban is nagy visszhangra talált és 
óriási érdeklődést váltott ki. A torinói sta
dionban lizezerfőnyi közönség gyűlt össze, 
hogy a második mérkőzésnek szemtanúja 
legyen.

Sajnos, a Hungária mélyen formáján alul 
játszóit és a lagymatag csatársora lilába ját
szott a mezőnyben szép, kombinativ stílus
ban, a világbajnoki olasz liálvédpórral szem
ben tehetetlennek bizonyult. A Juventus 
csatárai viszont nagyszerű napot foglak ki 
és egymásután telték sakk-mattra a kék
fehérek védelmét. Az első félidőben óriási I 
Iramot diktált a Juventus csatársor és 4:0 
arányban a maga javára zárta a félidőt, 
majd szünet után újabb két góllal féltucat
nyi gólelőnyre lelt szert. A Hungária csak 
egyetlen góllal tudta enyhíteni katasztrófái!*  
vereségét.

A 11. percben Kiss miatt tizenegyeshez 
jut a Juventus, amelyet Buscaglia értékesít. 
Röviddel utána Kiss miatt szabadrúgás, 
ugyancsak Buscaglia lövi be. 2:0. A 23.

'meli a gólarányL 
Turayt 

után 
a 20.

gólt

percben Busidoni 3:0-ra
A 40. percben Juventus-korne, 

letc.ritik, Gabeilo gólt lő. 4:0. Szünet 
az 5. percben Kardos 4:1-re szépít, 
percben Dellini lövi az ötödik olasz 
erős ofszájdból.

A biró először kapukirugást Ítél, de 
tárbiró közbelépésére megadja, a gólt, 
percben De Filippino beállítja n 
ményt.

Befejezés előtt három perccel újabb ti
zenegyest lő Buscajn, ezt 
kivédi. A Hungáriából egyedül 
szotta ki rendes formáját 
mondtak.

a ha-
A 37, 

végered-

azonban Szabó
Biró ját- 

,a többiek csődöt

HASK—KLADNO 2:1 (1:0)

előtt játszott a 
.......... Ins

Zágrábban 25.000 néző 
két csapat és a Kiadnának sikerült egygób 
vereséggel megúszni a mérkőzést, igy tehát 
jövő vasárnap a Juventusnak a Kladno lesz 

második fordulóban az ellenfele.

MILÁN FC—RIPENSTA 3:1
Milanóban játszotta la e második mérkő

zést a két csapat. A kiválóan játszó Milán*  
na knem sikerült a temesvári Ripcnsia bu
karesti előnyét behozni. így tehát a Ferenc
város következő ellenfele a Ripcnsia lesz.

a

ítéletidőben csúfos vereséget 
szenvedett az atlétaválogatott

Antverpenben
kosz vetésben 1. Berg (Svédország) 46.79 
méter.

800 ni-cs síkfutás 1. Collcr 1:34.6 mp. 
Istenes dr. ötödik lett 1.56 mp-ccl. A pálya 
itt már teljesen husználhatatlun volt. Rúd
ugrás: 1. I.lndhlad (svéd) 4 m. 2. Zsufka 
3.90 m. 5000 ni.: 1. Csapiár 15:21.6 mp, a pá
lyát ekkor 3 centiméteres víz borította és u 
magyar futó biztosan szerezte meg a győ
zelmet. 1500 in. 1. Nllson (svéd) 4:00.2, 
Szabó Miklós negyedik 4:02 mp. A többi

Vasárnap délelőtt Antwerpenben szere
pellek a magyar atléták. Zuhogó esőben 
folyt le a verseny és a nehéz salakon a 
magyar atléták meglehetős gyengén szere
peltek, csupán Csapiár ért el emlltésre- 
méltó eredményt. 100 m.-es síkfutás: 1. Os- 
sendarp 10.8 mp. Gyenes 11.2 mp.-el ha
todik lett. 200 ni.-en 1. Ossendarp 21.0. 
Gyenes 22.3-al negyedik lett. 400 m.-es 
síkfutásban Vadas nyerte nz egyik előfuta
mot 50.8 mp.-el, a döntőt nem tartották...vrj,,,.. ...... „ ,uuu.
meg a kedvezőtlen Időjárás miatt. Disz- l szám a kedvezőtlen Időjárás mialt elmaradt.

Schmelinget
hajóra szöktették

Newyorlc, julius 3
Sehmeling ökölvlvóbajnokot, nkl még min

dig nem heverte ki a Louls Jóéval vívott mér- 
kőién következményeit, éjszaka a kórházból ■ 
Krémén óreínjáróra vitték, amely még éjjel 
utunk Indult Európa felé. Jacobs, az ökölvívó
verseny rendezője kijelentette, hogy Sclime- 
llng hajóra szökletésével akarta elkerülni a 
kiváncsiakat és a fényképészeket.
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'A Középeurópai Kupa idei mérkőzései •— 
nem ok nélkül — némi gyanakodást ébresz
tettek a közönségben. Az osztrákok kiválása 
után kétségtelenül veszített ez a trófea a 
súlyából, de még többet veszített nz első for
duló eseményei után. Mi tagadás, KK-undo- 
runk van. hozzáértő közönségünkkel egye
temben. Bá kellett jönnünk, hogy ez a dij- 
mérkőzés már túl van a sporton. Nem a spor
tot éltető lovagiasság diktál itt, hanem holmi 
túlfűtött, vérszagra szomjas sportdüh. Ugy 
aprítják egymást a játékosok, hogy csak ugy 
recsegnek a csontok cs búcsúznak az Ízüle
tektől a porcok.

De undorunk van azért is, mert végig
nézhettük nz olasz bajunknak, az Ambrosianá- 
nak budapesti szereplőjét. Ki t gólos előny- 
nyel jött ide s ugy is játszott Csak a fel-

A magyar uszúhölgyek nagy napja
A vlzlpölú derbit botránysorozat után az UTE nyerte

Az 50 éves jubileumát ünneplő MTK va
sárnap nemzetközi uszóversenyt rendezett. 
Nagy meglepetésre 200 méteren a svéd 
Borg győzött, de a fáradtnak látszó Grófot 
Körösi is megverte. A másik svéd vendég, 
llottmann fölényesen intézte el a mell- 
uszólnknL Részletes eredmények: 200 m-es 
gyorsuszás: I. Borg (Svédországi 2:16.4 mp. 
2 Körösi 2:19.6 mp. 3. Gróf 2:21.8 mp. 
200 m-es mellúszás: 1. Rottmann (Svéd
országi 2:51.8 mp. 2. Fábián 2:54 mp. 
100 m-es hátuszá: 1. Galambos 1:15.8 mp. 
Budapest milugróbajnokn Hídvégi 124.13 
pont

Budapestkcrület hölgybajnoki számai: 
100 m-es gyorsuszás: Ács Ilona 1:09.8 
mp (I). 2. Harsány!. 200 m-cs mellúszás: 
Szigeti-Warglia Emőke 3:12.6 mp (országos 
rekord). 100 m-es háluszás: GyörfTy Irén 
127.7 mp.

UTE—MTK 3:2 (1:2)
A vizipólóbajnokság sorsdöntő mérkőzé

sét vasárnap este rendezték a Nemzeti Sport
uszodában. Az első percben Halasit kiállítja 
n biró. Homonnni révén az M I K szerzi meg 
a vezetést. Ezután Sárkányt kiállítják. Az 
MTK ismét kihasználja az egv ember előnyt

’l

Uj országos rekord az ifjúsági 
atlétikai bajnokságokon 

Gyenge eredmények a válogatóversenyen
Vasárnap délután a MAC margitszigeti 

pályáján rendezte meg az Atlétikai Szövet
ség nz ezévi ifjúsági atlétikai bajnokságot, 
valamint a pól-válogalóverscnyl a jövő va
sárnapi ílnn-magynria. Különösen nz utóbbi 
iránt volt nagy érdeklődés Ennek tulajdo
nítható, hogy több mint 1000 ember szórón 
golt n MAC-pályán. A válogatóverseny ered 
ményei közül kiemelkedik Németh Ernő 
14.41 cm cs sulydobása. Annál gyatrább a 
magasugrók eredménye. Az 1500-asok som 
sok sikerre számíthatnak Helsinkiben. A 
MASz hétfőn este fogja véglegesen kijelölni 
A válogatott csapatot, azonban a mai ered
mények alapján valószínű, hogy

AulydobáNbnn Darányi <lr. mellett Né-

[•

Harmadik mérkőzés!
MÁVAG—ZSE 3:2 (0:1)

Ar NB-bc jutásért játszotta a rcváns- 
mérkőzést n két csapni, miután az előző 
héten a ZSE győzött I 0 in. a Gépgyár ott
honában. Zsúfolt nézőtér elölt Fekecs gól
jával ll ZSE szerzi meg a vezetést, a máso
dik félidőben cgv szerencsétlen öngóllal 
egyenlít n MÁVAG, ez szárnyakat ad a pi
rog-kékeknek, akik a ma kiválóan játszó 
Opala vezérletével rövidesen n vezetést is 
megszerzik.

Fekvés csak cgycnliteni tud és Opala re
vén n győzelmei is megszerzi a MÁVAG. A 
mérkőzés után a levonuló Opnlót n nézők
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van!
hevült fantázia tudott itt némi futballszerü- 
séget felfedezni. Kern túlzói, ha azt mond
juk, hogy a játékidő tekintélyei részében gya
logoltak ar olaszok. Mit közönség, mit fut
ball, elég, ha tartják az eredményt s ezt gya
logolva is elérhetik, futni sem kell. Ugy érez
tük magunkat, mint akiket félvállról vesz
nek, pestiesen „palinak" tartanak.

Persze ebben hibás volt a Kispest is. Miért 
nem kényszeritette többre az olaszokat • De 
ha nem tudta?! Ha beleszédült a cél futball 
ostoba fikcióiba . . . Két gólos hátránya volt 
és — védekezett. „Biztonsági futballt" ját
szott ugy, ahogy az a félnadrágosok álmos
könyveiben szerepel.

Amit itt láttunk, attól joggal lehetett undo
runk. Még néhány jelszó és az olaszok nem 
is gyalogolva, de ülve is győzni fognak. .,

s Takács révén már góllal vezet. Az eddig is 
gyengén működő biró iléietei miatt

óriási botrány tör ki n nézőtéren.

Pofonok, esernyők csattannak, a rendőrség 
rohamlépésben érkezik és gumibottal hüti le 
a felhcvült kedélyeket. Több kivezetés is 
történik és csak alapos szünet után lehet 
folytatni a mérkőzést. Ringelhan biró most 
már teljesen meg van fölemlítve, egyik hi
bát a másik után követi el. Az eredmény: 
Németh javit, igy a félidő eredménye: 2:1 
az MTK javára.

A II. félidőben ragyogóan játszik az UTE. 
A vizigóló minden szépségéi csillogtatja az 
a kiváló együttes. A félidő közepén Németh 
révén egyenlít, majd közvetlenül a befejezés 
előtt az. újpesti drukkerek óriási örömujjon
gása közepette ugyancsak Németh dobja a 
győztes gólt. A mérkőzés után a biró csak 
erős rendőri fedezettel tudja elhagyni a 
zönség válogatott szidalmai közepette 
uszodát.

MAC—III. kér. 4:1 (1:0)
Góllövők: Tarics 2, Somoczi, Kislégí, 

lelve Keserű II.
il-

mellett 
mellett

közül ki-

metli, távolugrásban Gyuricza 
Somogyi, rúdugrásban Zsufka

Gsányl Indul.
Az ifjúsági bajnoki eredmények 
emelkedik az idén feltűnt Törekvés-atléta, 
Kiss 400 m-cs gát futó országos rekordja.

Részletes eredmények: Válogatóverseny: 
magasugrás 1, Holló 176 cm, 2. Kerkovics 
170 cm. Sulydobás: 1. Németh 14.45 cm. 2. 
Csúnyi 14.14 cm. 1500 m.: 1. Híres 4:02.6 
mp. 2. Rálonyi. Ifjúsági bajnoki eredmé
nyek: 200 m-es sikfulás: Baranyai 23.1 mp. 
Magasugrás Csorna 180 cm, 1500 m Szegedi 
1:18 mp. 400 m-es síkfutás: Kiss 53 mp. 
Hármasugrás: Tófalvi 12.90 cm. 400 m-es 
gátfutás: Kiss 58.2 mp. országos rekord!

ínzultáljúk, de a rendezőség gyorsan közbe
lép. Az NB-be jutást tehát egy semleges pá
lyán lejátszandó harmadik mérkőzés fogja 
eldönteni.

AZ ORSZ IGOS FI TBALLRAJNOKSÁG
Salgótarjánt SSE Pécsi DVAC 1:0 (0:0). Salgó

tarjánban az országos bajnoki döntő második 
fordulójának során Kovács góljával győzött a 
hclvi csapat és miután a kösetkező fordulóban 
cröveszlő, igv már a dönlŐbe jutott.

Rákoskereazturi TE.—Debreceni Vasutas 3:2 
(1:0). Rekordközönség előtt óriási küzdelem 
után szerezte meg a továbbjutás jogát nz RTE. 
Góllövők: Hammer 2, Marosi, illetve Bihari és 
Bernát

MEZŐTÚRI AFC—TATABÁNYAI SC 2:2. 
Mezőtúron játszotta a két csapat nz első for
duló második mérkőzését. A nagyszerűen játszó 
lalbányni legénység heroikus küzdelem után 
biztositolla a továbbjutást.

A magyar tcniilsiközönség rendkívüli élmény
ben vehet részt kedden és szerdán, amikor Buda
pestre érkezik Amerika s egyben a világ legjobb 
tenniszjátékosa: liudge és Makó. Mérkőzésük 
iránt óriási az érdeklődés.

Az FTC vasárnap délelőtt 5 kilométeres 
gyaloglóversenyt rendezett. Győztes: Jánossv 
MWAGi 23 14 8 mp. országos rekord, 2. Sel 
inéért (FTC).

A tetszhalott Phőbus 
rendkívüli bonyodalmai

A hírek hosszas ingajárata után végre vasár
nap dűlőre jutott a haldokló Phőbus ügye. Meg
kegyelmeztek a villamoscsapatnak s igy a kék
sárga legényeket ősszel ismét ott láthatjuk az 
NB küzdelmeiben. A vezetőség soraiban egye
lőre semmiféle változásról nem tudnak a be
avatottak, bár — ahogy a közelállók óhajait 
ismerjük — nem válna kárára a Phöbus-vezér- 
karnak egy kis felfrissítés. Erről azonban egye
lőre szó sincs. Annál inkább foglalkoztatja a 
jálékosgárdát és a drukkerhadat magának a 
csapatnak összeállítása. Itt ugyanis

komoly zavarokat
okoz az, hogy a híres betonvédelem erősségét,

Aszfaltbetyár nyerte 
a Wenckheím-emlékversenyt

A nagy érdeklődéssel várt Gyöngy—Aszfalt- 
betyár-találkozó az utóbbi győzelmével végző
dött, mig Gyöngy a sebes versenyben rossz, 
pozíciója miatt helyezéshez sem jutott. Aszfalt
betyárnak meglepetésszerűen a mérföldes távon 
is formát futó IIős-scl kellett küzdenie a győ
zelemért.

A nap második nagy sporteseményét, a Lom- 
niczi-handicapet Muzsika nyerte a legrövidebb 
fejhosszal Hárfa ellen. A nap többi eredménye 
közül legmeglepőbb Mayerling abszolút gyenge 
szereplése a Mogvoródi-dijban, amelyet igy az 
ellenfél nélkül maradt Vinko II. könnyen 
nyert.

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

(6:10) Klimscha, 2. Sandslorm (3) Csuta, 3. Lu
cifer (12) Balog. F. m. Lándzsa (12) Schejbal, 
Bandita (2)4) Gutái, Amazon (10) Weissbach. 
% hossz, 3% hossz. 10:16, 12, 13. Befutó: 10:34.

II. Mogyoródl-dij. 1. Vinkó H. (1%) Weiss
bach, 2. Medina (12) Csuta, 3. Mayerling (8:10) 
Csapiár. F. m.: Maréchal Soult (6) Schejbal, 
Perelő (10) Bihari. 1 hossz, fejhossz. 10:23, 16, 
53. Befutó: 10:263.

III. I/imnlci handicap. 1. Muzsika (2J4) Telt
schik, 2. Hárfa (11 Csuta, 3. Sunion (6) Balog. 
F. m.: Hattyúdal (5) Gutái, Élharcos (12) Szent
györgyi, Herzog Cristoph (pari) Rózsn, Happy 
Boy (6) Csömöri. Fejhossz, 3 hossz. 10:25, 13, 
20, 18. Befutó: 10:92.

Weiss- 
Rózsa, 
hossz.

A., 2.
F. m.:

IV. Báró Wenckheim Béla emlékverseny. 1.
Aszfaltbetyár Balog), 2. Hős (6) Teltschik,
3. Figaró (6) Gutái. F. m.: György (6:10) 
Bach, Seregély (0) Csuta, Ravasz (33) 
Osborne (12) Schejbal. Nyakhossz, 1% 
10:42, 13, ,31, 19. Befutó: 10:736.

V. Ilandlkap. 1. Rejtvény (5) Fetting
Mire való (6) Alt, 3. Baka (10) Csömöri.............
Ereszd el (6) Bihari, Nicolelle (12) Fetting F., 
Csókos Julin (14) Esch T., Mécs (l*/«)  Kolo- 
nics. Kannibál (5) Kaján, Indiana (5) Horváth 
K. II., Vacsora (12) Dósai, Sherry (14) Pfend- 
ii(iiiiiiii((iU(iiiiiiiiiniinniij!)iiiiiin!(iiiiitiii(((ii((iiiuii(((f(ii((iii(iii(((iiHi((((((ii((ii(iiiiiiiiiHii)ii)iiiiiin)iiiíiiii(ufni(i liniii((ifiiiii{((nnii(i(iii

kereszlrejtvényverseny 4.

12.
VÍZSZINTES:

1. Bolt. 10. Rámalntás. __
A vizek lakója. 14. Ellen meg
jelölés. 15. Nem hagy hiányo
san semmit. 16. Német sem
leges névmás. 17. Idegen név
elő. 18. Noszogatás szava. 19. 
O. .1. 20. A világháborúról irt 
könyve híres. 21. A tavaszi
nak éppen az ellentéte. 22. 
Ezen szalad n vonat. 23. 
Hamlet elmélkedik róla nagy 
monológjában. 24. R. A. E. 
25. Ha tanul, még ökör is le
het belőle. (Névelővel.) 26. 
Szarvát a gazda tartja. 27. 
A magyar ifjúság kedvenc 
költője volt. 28. Fafajta; kü
lönösen az. Alfőldön honos. 
30. Angol sulyrövidités. 31. 
Idegen mérföld. Azt is elárul
juk, hogy távolkeleti. 33. 
Okozat szülője. 34. Atlan lat. 
35. Utca — franciául. 36. 
Falun látható cséplés körül. 
37. Uj — németül. 38. Eszi 
sziget a Balti-tengerben. 39. 
Dagover, német filmszinésznö 
keresztneve. 40. A nehézsúlyú 
ökölvívásnak volt a világbaj
noka. (Mai). 41. Vajon óv?
42. Szíriái kikötőváros. Aleppónak is hívják.
43. Pesti Kereskedők Alakulata rövidítve. 44. 
Klasszikus női név. 46. Államnak szolgáltat
ják. 48. Irta Petőfi Sándor.

FÜGGŐLEGES:
1. Felvonulásoknál van szükség rá. 2. Képző. 

3. Kim — keverve. 4. Tied — németül. 5. Fo
lyó spanyolul. 6. Vissza: kél jelző. Azt hisz- 
szűk nem nagyon sok ember van. aki ezt a 
kellőt elmondhatja magáról. 7. Zala — itt 
végtelenül 8. Elek. 9. A szónok megszólítása 

Feketét átadták az Újpestnek abban a hiszem- 
ben, hogy a Phöbusnak nem lesz rá szüksége. 
Már most aligha vitás, hogy az újpestiek kitű
nően bevált hátvédtől megválnának De ha ilyen 
terveik lennének is, a fennálló szabályok nem 
engedik a visszaigazolást, mert ezek szerint

Fekete február lft-lg semmiesetre sem játsz
hat a Phőbus színeiben.

Fokozza a bonyodalmakat az is, hogy Turay
II. aligha ölti magára a Phőbus dresszét. Min
denáron a Hungáriában akar játszani. Ha ez 
nem menne szépszerével, számolni kell azzal is, 
hogy inkább kivárja az átigazolás idejét 

ler. 4 hossz, 3hos sz. 10:70, 31 27, 34. Befutó: 
266 és 400.

VI. Handicap. 1. Lilla (p.) Csuta, 2.Gellérl (3) 
Klimscha, 3. Nepita (8) Nagy G. F. m.: Lincoln 
(10) Gutái, Clarion (12) Mihalovics, Cipó (8) 
Szentgyörgyi, Medici (5) Teltschik, írun (10) 
Rózsa, Kópia (8) Csömöri, Csatártó (12) Dósai, 
Viszla (12) Pfendler. % hossz. 10:22, 13, 13, 20. 
Befutó: 33 és 100.

VII. Welter-handicap: 1. l’ltypalaty (6) Csap
iár, 2. Babvirág (3%) Schejbal, 3. Bodrog (8) 
Csuta. F. ni.: Dongó (20) Zsíros, Gratia (6) Ba
log, Pir (12) Szentgyörgyi, Liliom (12) Gutái, 
Széltoló (8) Kovács L., Signorina (2Ví) Klim
scha, Sás (10) Teltschik, Victoria (12) Keszt
helyi, Argument (14) Bihari, Brezova (10) Ró
zsa, Dénes (8) Horváth K. II., Trude (12) Ka
ján, Dalnok (12) Csömöri, Pcrepát (16) Kolo
nics. Fejhossz. 2J4 hossz. 130, 38, 17, 28. Be
futó: 461 és 768.

fogad Dauer Aladár
bookmaker Irodáiban, Budapest, Kossuth Lajos-u. 14-16 

Telefon: 189-704, 189-724
Fiókiroda: Budán, Horthy Miklóa-ut 18.

Telefonon Telefon : 268-78Ö
teladott fogadásokat mindenkor azonnal klkér.besltnnk

Magyar LoweoylsiJSSt AO/vé'

A Balatoni díjban szombaton ismét találkozik 
Taifun és Gladiátor. Az előbbi ezúttal aligha
nem revánsot vesz múltkori vereségéért.

♦

Sir Colville Barclay-dljban vasárnap Ca- 
folytathatja nehezen megkezdett győzelmi 

A nagyszerű négyévesnek ezúttal 
az

A
bafri 
sorozatát 
két kisterhii hároméves: Föhn és Karvaly 
ellenfelei.

LÁNC
rejtvénye. A pályázat részletes feltételei a junius 13-i számban. 

Szelvény a második oldalon.

hallgatóihoz./10. Prihoda, a világhírű hegedd- 
művész keresztneve. 11. Állami intézmény 12. 
Ezer kilogramm. 13. Illa berek, nádak-..’. 15. 
Éktelenül szép. 10. fflegen férfinév. 19. Azonos 
betűk, de római szám is. 22. Az Alföld ilyen. 
(Névelővel.) 2.1. Felelőssé lesz. 25. A disznó la
kik benne. 26. Sok á. 27. Algíri származású 
francia katona 28. Pista jelzője Petőfinél. 
29. Folyó Holandiában 31. A templom........
32. Trenlinói városka. 33. Angol világos sör. 
34. Rajt van a felügyelet sora 39. 11. A. Y 40. 
■Színpadias felkiáltás 42. E. G 43. Visszaad.


