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Ingyen
osztjuk ki olvasóink között a mai rend
kívüli számunkat, ingyen juttatjuk a 
nagyközönség rendelkezésére a Hétfői 
Napló külön számát, hogy ezúton is fel
hívjuk figyelmét lapunkra, amely ma 
már

nélkülözhetetlen orgánumává
vált minden magyar újságolvasónak. 

Büszkén állapítjuk meg, hogy az 

olcsó, 
de 
jó

HÉTFŐI NAPLÓ, 
a hétfő hajnalban 

megjelenő
10 filléres, 8 oldalas
újság az egyetlen orgánum, melyet gaz
dag tartalma, érdekes riportjai, kimerítő 
és pontos sporthirszolgálata, elsőrangú 
színházi és mozirovata, nagyszerű rend
őri, fővárosi, közgazdasági stb. tudósí
tásai miatt annyira megkedvelt nem
csak a főváros, hanem az egész ország 
olvasóközönsége, hogy

percek alatt széjjelkapkodja 
példányainkat.

Nem kérkedés az, hanem kétségtelen 
valóság, hogy bárki, ha egyszer elolvasta 
lapunkat, nem vásáról többé hétfőn reg-1 
gél más lapot, hanem csak a Hétfői 
Naplót, amely

sokkal olcsóbban,
mint bármely más lap, szinte hihetetle
nül gazdag olvasmányt nyújt olvasói 
részére.

Vegye meg és olvassa el ön is a Hét
fői Naplónak e héten a kettős ünnepek 
miatt kedd reggel megjelenő számát és 
meg fog győződni arról, hogy fenti meg
állapításaink megfelelnek a valóságnak, 
mert a mi egyetlen célunk, hogy min
denkor és mindenben maradéktalanul 
rendelkezésére álljunk olvasóinknak.

Átcsoportosulások 
a politikában

Változások készülnek az országos és 
fővárosi politikai életben

A politikusok és városatyák egy része még a 
fővárostól távol nyaral, de a politika hivatalos 
színpadainak kulisszái mögött már

megindult a lázas munka.

A minisztériumokban serényen dolgoznak azo
kon a törvényjavaslatokon, amelyekkel a kor
mány a képviselőházal az őszi kampányban 
foglalkoztatni óhajtja.

De élénk mozgolódások észlelhetők a politi
kai pártok életében is.

Átcsoportosulás! tendenciák

Jelentkeznek úgy az országos, mint a város- 
iázi politikában. A községi politika intézőit 

erősen nyugtalanítják e mozgolódásokon kí
vül az uj fővárosi törvény előkészülete: is. 
Nem lehetetlen, hogy már a kora tavasszal uj 
községi választásokra kerül a sor, ami viszont 
újra hosszú időre felkavarja a politika amúgy 
is nyugtalan vizeit.

Mindezekről a politikai kérdésekről 
friss, eleven, színes, megbízható és ér
dekes tudósítások olvashatók a HÉTFŐ*. 
NAPLÓ-ban. I

Kétórás revolveres hajsza egy 
megszökött szélhámos után

■■■■■—♦■■a—————-

Több milliárdos csalás és sikkasztás után külföldre menekült — Visszaérkezte után 
fegyvert fogott az őt felismerő detektlvekre, akik szintén fegyverrel vették öt üldözőbe

Hosszas nyomozás után sikerült egy ve
szedelmes nemzetközi szélhámost elfogni, 
akit évek óta üldözött már Európa összes 
rendőrhatósága.

Körülbelül négy évvel ezelőtt, amikor a 
tőzsdei konjunktúra elérte a tetőfokát, kül
földi tökével megalapították a Kereskedelmi, 
Gazdasági Export- és Importvvállalatot, 
amelynek cégjegyzője és főpénztárnoka lett 
Aarany Jenő, volt banktisztviselő.

Néhány hónap múlva a cég üzletkörét ki
terjesztette a Balkánra is és megindult a 
tranzitkereskedelem lebonyolítása, amely 
nemcsak a vállalatnak, hanem a vezető tiszt
viselőknek is busás hasznot jelentett. Arany 
Jenő később bevezette a tőzsdei üzletkötést 
Is és ettől fogva a fiatalember nagylábon kez
dett élni. Az egyik dunaparti szállóban la
kott és mindennapi vendége lett azoknak a 
lokáloknak és kártyakluboknak, amelyeket 
az akkori gazdasági helyzet termelt ki.

Három hónappal később a külföldi tőké
sek megbízottja Budapestre érkezett, hogy

Cígányínvázíó fenyegeti 
Magyarországot

Sokat foglalkozott a világsajtó mostaná
ban egy érdekes hírrel, amely arról szól, hogy 
a cseh kormány szigorú intézkedésekkel 
akarja rendezni a cigánykérdést, amely a 
legtöbb országban nagyon fontos problémát 
jelent. A csehek radikális megoldási módot 
választottak. Mostanában terjesztettek elő 
egy törvényjavaslatot, amely rendkívül erős 
rendszabályokat tartalmaz a kóbor cigányok 
ellen. Az egész világot végigvándorló cigány
hordák közbiztonági és egészségügyi szem
pontból sok aggodalomra adnak okot.

Lopások, fosztogatások emléke jelzi 
■mindenütt az átvonuló cigányok útját

és súlyos ragályos betegségek csiráit cipelik 
magukkal a piszkos kóborcigány-karavánok.

A cigány-bili

néven ismert törvény egyszersmindenkorra 
megszüntetné kóborcigányok létezését Cseh
szlovákia területén. Minden cigányt lajstro
moznak és munkára szoritanak. Szigorú 
egészségügyi vizsgálat alá veszik őket és hogy: 
féregmentességüket biztosítsák, egytől-egyíg!

kopaszra nyírják ■ fejüket
— hatósági segítséggel. Legfontosabb intéz
kedése a törvénynek az, hogy minden cigány
nak rendes munkát kell vállalni. Kóbor ci
gány többé nincs, aki csavarog és nem dol
gozik, azonnal

kitoloncolják az országból.

Fáraó népe között óriási rémületet kelt a 
fenyegető veszedelem Ilire és bizonyos, hogy 
tömegesen menekülnek Csehszlovákia terü
letéről a megrendszabályozás elől. Már ed
dig is

százával kerekedtek fel a karavánok

a vállalat anyagi helyzetéről pontos meggyő
ződést szerezzen és akkor derült ki, hogy a 
vállalatnál körülbelül három milliárd ko
rona hiány jelentkezik.

Az igazgatóság elszámolásra szólította 
fel Arany Jenőt, aki a következő éjsza

ka — eltűnt
Levelet hagyott hátra, amelyben bejelentette, 
hogy a pénzt elsikkasztotta és ennek nagy
része a zöldposztón úszott eL

Amikor elterjedt a hire a nagyarányú sik
kasztásnak, a feljelentések tömege érkezett 
a rendőrségre Arany ellen, melyek arról szá
moltak be, hogy a fiatalember szökése előtt 
felhasznált minden alkalmat, hogy üzletfeleit 
alaposan megkárosítsa.

A feljelentésekben a csalás, sikkasztás, 
okirathamisitás és a szélhámosságok 

legkülönbözőbb válfaja szerepeltek.

Négy évi fantasztikus kalandozás után, 

és megkezdték bevonulásukat biztosabb tájak 
felé. A legtöbben a Balkán felé igyekeznek. 
Ausztria egyes részein már felbukkantak a 
karavánok és attól lehet tartani, hogy

Magyarországon keresztül folytatják 
útjukat Kelet felé.

A HÉTFŐI NAPLÓ vasárnap délutáni és éjjeli telefonszámai:'
Teréz 245—81. 

„ 245—82.
Jlobus-nyomda. — Aradi-u. 8.

Megnyílik és október közepéig 
marad nyitva a Gellért hullámfürdő 

és a Széchenyi-strand
e két' fürdőnél szebb nincs az egész vilá-Szent Istváa-hetében, augusztus 17-én végül 

megnyílik a főváros két legújabb, legmoder
nebb és egyben a legszebb intézménye, a Szt. 
Geilért-hullámfürdő és a Széchcnvi-strand- 
fürdő. Sok kellemetlenségen át, szokatlanul iz
galmas epizódok után ér el ez a két gyönyörű 
szociális intézmény ahhoz a jelentős dátum
hoz.

Most, hogy a fürdők teljesen készen, hüsitő 
habokkal várják Budapest népét,

érdekes hangulatváltozás tapasztalható

az építkezéssel szemben minden oldalról. Ed
dig támadták a tervező építészt, az építés veze
tőt, az ügyosztályokat, az egész tanácsot, a 
levegőben lógtak a panama vádak, sorozatosan 
indultak meg a fegyelmi ügyek és az állások
tól való felmentések. És most egyszerre min
denkinek megváltozott a véleménye. Aki rá
néz ezekre az Intézményekre, boldogan dör
zsöli a kezét, mert kénytelen elismerni, hogy 

teljesen lerongyolódva, egy fillér pénz nélkül 
tért vissza Arany Jenő, akit

Alig néhány napi itt tartózkodás után a
Külső Kerepesi-uton felismertek és iga

zolásra szólítottak a detektívek.
Arany Jenő azonban egy óvatlan pillanat'* 

bán megugrott a detektívek elől. Teljes ere-* 
jé bői futásnak eredt és közben a kezében levő 
pisztolyból

az őt üldöző defctlvekre kezdett lövöl
dözni,

majd átvetette magát egy palánkon és a Tat* 
tcrsaal zegzugos épületében keresett mene- 
külést.

A detektívek mindenütt nyomában voltak 
és Arany lövöldözésére kénytelenek voltak 
szintén fegyverüket használni és eközben 
valóságos revolverharc fejlődött ki az üldö
zők és az üldözött között.

Folytatása a HÉTFŐI NAPLÓ — 
kettős ünnep miatt — kedd hajnalban 
megjelenő számában.

Magyarországot tehát cigányinvázió fényé* 
geti. A régebbi rendeletek már nálunk is szi
gorúan intézkednek a kóbor cigányok ellen 
és egy tiz év előtti rendelet értelmében

Budapestre nem szabad bejönniük.
A vámnál már feltartóztatják őket.

A további érdekes részleteket a HÉT
FŐI NAPLÓ különkiadása közli, amely 
a kettős ünnep miatt kedden reggel jele
nik meg.

gon.
Most már csak az van hátra, hogy a Termé

szet is megkönyörüljön a fővároson és még 
hosszú nyaral adjon, hogy e gyönyörű fürdő
ket idén is kiélvezhesse Budapest polgársága. A 
főváros pénztára is rászorult egy kis bevételre, 
mert

•okba került e két luxus Intézmény alko
tása.

A Széchcnyl-strandfürdő építési költsége «0 
milliárdot, a Geilért-hullámfürdő építése 9.5 
milliárdot igényelt, egy jó szezónban a számí
tások szerint a Széchenyi-fürdő 11 milliárdot, 
a Geilért-hullámfürdő 2—5 milliárdot jövedel
mezne. Az idei jó nyár talán még ennél is na
gyobb bevételhez juttatta volna a fürdőket. A 
késői megnyitás dacára remélhető, hogj az 
ulószezón is jelentős jövedelmet fog eredmé
nyezni, mert

mind a kéi fürdő október második teléig 
marad nyitva,

tekintve, hogy meleg ártézi vizében ősszel is 
kellemes a fürdés.

A HÉTFŐI NAPLÓ minden száma ér
dekes és kimerítő tudósításokat közöl az 

'aktuális városházi kérdésekről. A város- 
politika eseményeit elfogulatlan pártat
lansággal regisztrálja és cikkeinek meg
írásában nem vezeti más, mint a pol
gárság és a főváros egyetemes érdeke.
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Miért pezsgőznek egész éjszaka 
Siófokon

— Balatoni fürdőlevél a Szerkesztőhöz —
r "Nem Irunlc újat, igen tisztelt Szerkesztő 
TJr, ha ezúton is leszögezzük azt, hogy hosszú 
évek óta nem voltak olyan látogatottak a 
balatoni fürdőhelyek, mint az idén. Mi — a 
levél Írói — bejártunk több balatonmenti 
fürdőhelyet, voltunk többek közt Siófokon, 
Balatonföldvárott, Balatonlellén, Zamárdi- 
bán, Balatonfüreden, Tihanyban és Balaton
almádin, ahová éppen most érkeztünk meg 
egy kitűnő autón. A balatonmenti utak, ha 
nem is olyanok, mint a híres olasz autó- 
Strnda, dr már nagyban épül mindenfelé.

A balatontavi közlekedésre is nagy súlyt 
helyeznek most; éppen a mai napon eresz
tettek útra egy vadonatúj, gyönyörű nagy 
motorost, amelynek több mint száz személy 
a- befogadóképessége.

Vasárnapra már bizonyára ezen a moto
roson fognak Siófokra érkezni azok, akik 
a balatonmenti legvigabb helyek egyikén kí
vánnák tölteni a vasárnapi éjszakát: a sió
foki fürdőtelepi társaskör kerthelyiségében. 
Hogy itt vasárnaponkint mi van, — igen 
tisztelt Szerkesztő Ur — arról külön lehetne 
Írni. A szombati, u. n. bikavonatok egész 
közönsége: a férjek itt mulatnak feleségeik
kel egész éjjelen át pezsgő mellett. De 
rtem felelnének meg a valóságnak soraink, 
ha azt imák, hogy a reggeli órákban Sió
fokon vége van az életnek, a pezsgőzésnek, 
táncnak, mulatozásnak. Nem. Hétfőn haj- 
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Dickens Művei
A bel- és külföldi remekírók magyar kiadásai sorozaténak második műveként rövidesen megjel

Charles Dickens müveinek nagy kiadása, teljes fordításban
Elhatároztuk, hogy ezeknek a szép és világhírű regényeknek nagy részét

I N <m Y E N
adjuk, igy tehát e lapnak azon olvasói, akik az alant található szelvényt 10 napon belül a lent feltüntetett címünkre küldik 
ingyen kapják a kiadásunkban megjelenő

Dickens művelnek
egy teljes 24 kötetes, körülbelül 4000-5000 oldalra terjedő kiadását

Könyvkiadóvállalatunk szerkesztő-, bíráló- és fordító-bizottságának névsora a következő: Bánócxi László dr., Endrődi 
Béla dr., Forró Pál dr., Fülöp Zsigmond dr., Havas András Károly, Kállay Miklós, Lándor Tivadar, Kémei Andor, Porzsolt Kálmán, 
Pünkösdi Andor, Salgó Ernő dr., Sebestyén Károly dr., Somlyó Zoltán, Sziklai János dr.. Szint Gyula, Sxtrokai Kálmán, Véesei Leó.

Charles Dickens, aki nemcsak Nagybrltanniának, hanem a világ összes országainak és népeinek szívben és 
kodélyben leggazdagabb költője, műveivel első helyet foglal el az egyetemes irodalomban. A lelkes olvasók számos légiói, 
akiket ezek az utolérhetetlen írások drámai feszültségükkel, nemes érzelmi tartalmukkal és kiapadhatatlan humorukkal, 
lebilincseltek és Igaz derültségre hangoltak. Dickens regényei és elbeszélései, kiadásunk második fényes sorozata, szép nyo 
másban, kitűnő fordításban jelenik meg és csak a hirdetés és csomagolás költségeiért kérünk kötetenként 30 Ullérnyl meg 
térítést A szétküldés abban a sorrendben történik, amelyben a megrendelések beérkeznek. Kiadásunk a kővetkező 
műveket foglalja magában:

A Pickwlckerek, Kis Dorrlt, Copperlield Dávid, hlickleby Miklós, Két város 
története, Nehéz Idők, Twist Ollwer, A Sylvesterl harangok, Kísérteties történet 
Az élet küzdelmei stb. stb.
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Je en ajá latu k csak azokra a 
zol vényekre vonatkozik, amelyek 

1 napon beiül beküldetnek:
Chr latensen és Társa

GUTENBERG
AUnyvlUaddvAllalat 
Budapest. IV.,

VAel ncca 17, félemelet. 
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nalban s ha vasárnap után a balatoni 
nyaralók örömére — hétfőn is ünnepnap 
van, úgy — a hétfő éjjeli lumpolás után — 
kedden hajnalban kezdődik a reggeli ivds. 
Vagy a kaszinó napfényes kertjében, madár
csicsergés mellett, vagy pedig a Balaton part
ján sétálva, egészen addig, amíg a legelső 
vonat Pestről beérkezik. Akkor a nyaralók 
megostromolják a fürdőtclepekre kiszaladó 
rikkancsokat, folyik a harc a

HÉTFŐI NAPLÓ-ért.
A közönség — ezt számos hétfői napon 

volt alkalmunk tapasztalni — nekiesik az ő 
kedvenc újságjának s egyhelgből — ott, ahol 
az újság kezébe kerül — el nem mozdul, 
amig ki nem olvassa. A legtöbben azt is 
mondják

— Mulatunk, fennmaradunk egész 
éjjel, de csak azért, hogy reggel első
nek olvassuk a

HÉTFŐI NAPLÓ-tl

A HÉTFŐI NAPLÓ vasárnap délutáni 
és éjjeli telefonszámai: 

Teréz 245—81.
„ 245—82.

Globus-nyomda. — Aradi-u. 8.

INGYEN!

Mindennemű pénzk'JIdemény egyelőre mellőzendő.

SZELVÉNY
Alulírott Dickens eszes műveli ingyen kívánja 
Átvételi elismerést és szállítási értesítést kérünk.

Név:

Lakhely rucca) -

S V

SZÍNHÁZ MOZI
Olcsóbb helyárakat, 

több kultúrát!
Most, mielőtt színházaink kinyitnák kapui

kat, most, az utolsó órában kiáltjuk oda 
színigazgatóinknak: elég voltl

Elég volt a farkaskutyás, korzó-primadon
nákból, elég volt az autótulajdonos segéd- 
szinésznőkböl és elég volt az olcsó pénzen 
összevásárolt görl-meztelenségekböl és elég 
volt azokból az utasokból, akik minden kü
lönösebb indok nélkül a megflzethetetlen- 
ségig drágítják dr. Szabó Béla zsöllyéjét vagy 
Kováét Péter támlásszékét..

Dr. Szabó Béla felesége és családja ugyanis 
már-már leszokik a színházról azzal a latéi- 
ner osztállyal együtt, akik nem bírják hely
árakban megfizetni a primadonnák, prima
donnaimitációk és szinész-utánzatok ezernyi 
passzióját. Kovács Péterék pedig ökölbe 
szoruló kézzel olvassák a lapok színházi ro
vatait, ahol azután tudomásukra jut, hogy a 
a jó baráttal és autóval rendelkező szinész- 
nőcske miért játszhat egyáltalában színpa
don és ha játszik, egy este annyit keres, 
mint ő egész hónapban a saldakontó fölé 
görnyedve.

Mindezeken felül, hogy

olcsó helyárakat követelünk, 

követelünk még kultúrát is, amihez mindig 

Posta D.55.

A HÉTFŐI NAPLÓ kedden hajnalban 
megjelenő rendkívüli száma részletesen 
számol be az összes sporteseményekről.

A HÉTFŐI rí APLÓ közgazdasági hír
szolgálata mindéi1* eseményt a legmeg- 
bizhatóbban és legpontosabban regisztrál.

% *
Gazdag és hatalmas hírrovatunk 

minden eseményről beszámol

A ’HÍTFÖI NAPLÓ x>««írn«p délaUnl 
és éjjeli telefo'.nsiámnl: 

Téréi 245-^81- 
„ 245- -82.

Globui-nyomdi. — 3Aradl-u. 8.
A ocer kentéért é« kladí #rl Melj 

Dr. ELEK HUtyÓ
Kiadja: *

' IUttó1 L*Pok" Ül«á8v/.Áll*1,t

■' í

és mindenhol olcsóbban lehet hozzájutni, 
mint a hejlidiladilomhoz.

Hadat üzenünk a tehetségtelenségnek

és meghajtjuk magunkat ott, ahol csak az 
igazi művészet, kultúra felé törekvés egyet* 
lenegy halavány fénysugara szerénykedik, j

A HÉTFŐI NAPLÓ szlnházrovafa | 
friss, 
bátor, 
független, 
szókimondó.

A közönségért harcol a magyar színház! 
kultúra érdekében.

Schlösske II., Wiese, Mayerhof 
és Dünker startja az atlétikai 

események középpontjában
A kettős ünnep pompás atlétikai csemegét 

szervíroz a sportközönség asztalára. A BBTE 
és a KAOE szombat—vasárnapi atlétikai ver
senyein a Berliner Sport Club hircs atléta
gárdáját vonultatja fel a margitszigeti sport
telepre. Ott látjuk majd a Berliner SC pompás 
Malitz—Schlösske II.—Dünker—Mayerhof-stnfé- 
táját,, a német sprintergárda kiválóságait, köz
tük Wieset, a német atlétika egyik legnagyobb’ 
reménységét, akiken kívül vendégünk lesz a 
megszállott Eperjes két büszkesége, Sztanisilay, 
a 185 cm.-es magasugró és Simon, a 350-es 
rúdugró.

Eseménye lesz a nagyszabású nemzetköri 
mitingnek, hogy hosszabb idő után elsőidben 
áll starthoz Gerő Ferenc, a magyar atlétika 
egyik legnagyobb büszkesége.

Hét Budapest kerületi bajnokság dől el az < 
FTC és BBTE vasárnap—hétfői Ifjúsági 

versenyén.
Előbbi vasárnap, utóbbi hétfőn rendezi meg 

versenyét. Az FTC versenyén a 200 méteres 
síkfutás, a rúdugrás és a diszkoszdobás, a 
BBTE mitingjén pedig a 400 és 3000 méteres 
síkfutás és a sulylökés ifjúsági bajnokságai 
dőlnek el.

A Tour de Hongrie hatvan
négyes mezőnye Pápáról indul 

tovább hétfőn Budapest felé
A négynapos kerékpáros országúti verseny 

hatalmas mezőnye a szombati nap folyamin 
átvonult a második nap célján. Pécsen keresz
tül, Nagykanizsára, onnan vasárnap Körmen
den keresztül Pápát érintik, majd innen Komá
romon keresztül hétfőn délután futnak át a fo
gaskerekű vasútnál levő célon.

A HÉTFŐI NAPLÓ kedden reggel 
megjelenő rendkívüli száma részletesen 
számol be a négynapos verseny küzdel
meiről.

Vasárnapi sporthírek
X A birkózók Európa-bajnokságának ela< 

válogató-versenyét vasárnap és hétfőn bonyo
lítja le a birkózószövetség a Schmidt-arénában. 
A szövetség csak az első klasszishoz tartozó ver
senyzőket fogja felvonultatni a két napon ke
resztül 10—1 óra közölt rendezendő versenyen.
'x A MOVE országás bajnokságai vasárnap 

kendődnek Sopronban és egész héten keresztül 
tartanak.

X\ A Széchenyl-nemzctség vasárnap kezdődő 
barAsi csoportversenyeit nagy érdeklődés előzi 
meg. A versenyek az összes sportágakat maguk
ban foglalják.

\ •
Az am\aförök futballszezonja vasárnap hiva

talosan is\( megindul. A lejátszandó
Magyar kupamérkőzések

között néhány igen élvezetes sportot igér.


