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Hév-vonat és autó súlyos karambolja

Nyilaskeresztesek
és szociáldemokraták 
véres utcai verekedése

Nyilasroham a debreceni Aranybika 
és a szocialista képviselők ellen

Debrecen, junius 21.
Hétfői Napló tudósítójának telefonje

lentése.) Izgalmas napja volt vasárnap 
Debrecennek: heves és véres tüntetés szín
helye volt a város szive. Az Aranybika- 
Szálló, a Nagytemplom és a püspöki kas
tély környékén

többlzben fltköztek össze a szociálde
mokrata munkások és a rendőrök a 

nyilaskeresztes zavargó elemekkel, 
akik előbb belopództak, majd kidobatásuk 
után be akartak törni az Aranybika-szálló 
dísztermébe, ahol Györki Imre, Debrecen 
szociáldemokrata képviselője tartotta be
számolóbeszédét. A nyilaskeresztesek nem
csak a szociáldemokratákat támadták meg, 
de rátámadtak a dctektivekre is. A zavar
gó nácikat előbb egy gyalogos rendőrsza
kasz verte szét, majd kivontkardos lovas
rendőrök oszlatták szét a tüntető tömeget.

Vasárnap délelőtt tizenegy órára gyüle
keztek a debreceni Aranybika-szhWó nagy
termében a szociáldemokraták. Györki Im
rét lekisérték beszámolóbeszédének meg
tartására Kertész Miklós, Kéthly Anna, 
Keisinger Ferenc, Propper Sándor, Farkas 
István szociáldemokrata képviselők is. Az 
Aranybika-szálló körül már a kora reggeli 
órákban nagy rendőri készültség tanyázott, 
annál is inkább, mert Debrecen az egyet
len magyar város, amelynek szociáldemok
rata és nyilaskeresztes képviselője is van cs 
ezért valóságos tűzfészke az összeütközé
seknek. A rendőrség egyébként már

szombaton kapott bizalmas jelentéseket 
arról, hogy a nácik meg akarják za

varni a szociáldemokrata gyűlést.
A terem bejáratánál a rendőrökön kívül 

kekinges gyülésrendezők Is vigyáztak a 
rendre, de a szociáldemokraták kirendeltek 
a Debreceni Munkás Testedző Egyesület 
birkózóit is, hogy azok is segítsenek az 
esetleges rendzavarás megakadályozásában. 
A rendőrök mindenkit csak a legszigorúbb 
igazoltatás után engedtek be a terembe. 
Már kétezer szociáldemokrata szorongott a 
teremben, amikor Györki Imre megkezdte 
beszédét. A debreceni és környéki nagy ín
ségről, valamint a hajdan büszke cívisek 
tönkremenéséről beszélt. Ekkor még csönd 
volt a teremben. Amikor azonban a képvi
selő a francia példára hivatkozott és azt 
mondotta, hogy Léon Blum miniszterelnök 
nem adott ugyan sofort programmot, sem 
látó- és hallószervi propagandát, hanem 
megindította a közmunkákat, leszállította 
a munkaidőt és felemelte a béreket — egy
szerre kiderült, hogy

■ szigorú igazoltatás ellenére Is belo
pództak a terembe zavaró elemek.

Hirtelen hol az egyik, hol a másik sarok
ból hangzottak fel közheszólások.

— Le a zsidókkal! Maguk csak a zsidókat 
védik! — kiáltotta egy hang.

A következő pillanatban a túlsó sarokból 
egy hang süvített Györki felé;

>— Kommunisták!
Egy pillanat múlva már akcióba léptek a 

rend fenntartására kirendelt birkózók. Oda
léptek a közbeszólókhoz és előbb megkísé
relték őket nyugodtan kivezetni. Amikor a 
nyilaskeresztesek ellenkezni kezdtek, egy
szerűen felkapták őket, hogy kicipeljék a te
remből. A nácik védekeztek, mire tettleges- 
ségre került sor és a birkózók a közbekiál- 
tókat a szó szoros értelmében

kidobták a teremből és leguritották 
őket a lépcsőn.

Ezek azután véres arccal, tépett ruhákban 
elsiettek — nyilván, hogy hírt vigyenek a 
történtekről társaiknak.

A teremben lefolyt incidens után a rend
őrség már nem engedett senkit be az épü
letbe. Györki beszéde további részében tá
madta a NEP-élharcosok szervezkedési mód
szereit, majd kikelt mindenféle felekezeti 
izgatás ellen. Farkas István volt a követ
kező szónok, majd Kéthly Anna beszélt a 
falu népének súlyos helyzetéről . Kertész 
Miklós a franciaországi kongresszusról szá
molt be, ismertetve az uj francia törvények 
gazdasági halárát. Végűi Popper Sándor han
goztatta, hogy a pángermanizmussal legéle
sebben a szociáldemokraták szállnak szem
be. A magyar jövő nem különböző torz ke- 
resztjelvényekben van, hanem az ezeréves 
magyar alkotmányban. Ekkor kiderült, hogy 

még mindig van néhány nyilaskeresztes 
a teremben.

Ezek közbeszólásokkal próbálták megzavarni 
Propper beszédét, de a készenlétben álló bir
kózók kidobták őket.

Propper beszéde már a vége felé közele-

Az ellenzéki frontharcosok 
vasárnap válaszoltak Kozma 
belügyminiszter beszédére

Izgalmas tanácskozáson három pontba foglalták 
kívánságaikat a mozgalom irányitól

Amióta a frontharcosok és hadigondozot
tak közölt ellenzéki képviselők vezetése 
alatt szervezkedés indult meg és. felvetődött 
a terv, hogy előbb Tiizkereszt Szövetség, 
majd Tüzszövetség néven Czirják Antal és 
báró fíerg Miksa független kisgazdapárti 
országgyűlési képviselők vezetése alatt az 
elégedetlenek csoportja külön alakulatba 
tömörül, az ügyben egymást követik az iz
galmak, amelyek több inlerpellációs ülés
napon a képviselőházban is óriási viharo
kat okoztak. Küszöbön állt már. hogy a 
liONSZ-ból és uz Országos Fronti,urzis

Szövetségből kilépnek az elégedetlenek és 
együttesen az alakulatokon kívül álló hadi
gondozottakkal és frontharcosokkal

megalakítják az uj szövetséget,
amely — amint azt állandóan hangsúlyoz
ták — teljesen politikamentes lesz. Közben 
polgári ellenzéki képviselők nagy tömege 
csatlakozott a mozgalomhoz.

Még az elmúlt hetekben főbb érdekes in
terpelláció hangzott cl a képviselőházi) in 

ez ügyben, ugy n jobboldalról, mint bal
felöl, Kozma Miklós belügyminiszter úgyis,

dett, amikor erős rendőrkordon ellenére egy
30—40 főből álló nemzeti szocialista 
tömeg megrohamozta az Aranybika-szál
loda kapuját. Be akarták törni ■ fő

kaput, 
azonban rendőrökkel találták magukat szem
be, akik gumibotot rántottak és visszaker
gették a csőcseléket. A rendőrség parancs
noka, látva, hogy a tömeg újabb támadá
sokra készül, lovas rendőrszakaszokat ve
zényelt a helyszínére. A Piac-után, ahol a 
vasárnap déli korzózás folyt, nagy riadalmat 
keltve vágtattak végig a lovasrendőrök és 
felsorakoztak a Nagytemplom előtti téren, 
szemben az Aranybikával. Lovasrendőrök 
állták el a térre torkolló valamennyi utcát.

Ekkor már az egész környéken zugolt- 
zsibongott a tömeg. Többezren tárgyalták 
izgatottan az eseményeket. Egy órakor, a 
gyűlés végén újabb rendőri beavatkozásra 
került sor. A rendőrök állal szétszórt nvilas- 
kereszlesek ismét tömörüllek és a Ilnlvin- 
utca elején,

a Nagytemplom és a püspöki palota kö
zött összecsaptak a szocialistákkal.

Véres verekedés kezdődött, mire akcióba 
léptek a lovasrendőrök és kivont karddal 
kergették szét a tömeget, kivonultak a hely
színére a mentők is. de csak nagyon kevés 
sebesültet részesítettek első segélyben, mert 
8—!) sérült kivételével, a többiek ugy, 
ahogy voltak, véresen és összeverten elme
neküllek a mellékutcákban. A rémült járó
kelők felmásztak a Kossuth szoborra, hogy 
megmeneküljenek a verekedőktől és a 
rendőrlovaktól.

Az összeütközés hevében a nvilaskeresz- 

tesek büzbombákat is dobáltak. Az Arany
bika előtt

Erdős Mária 1G éves kiszolgúlólcány fe
jéhez repült a büzbomba 

és a leány fejét megsebesítette. Erdős Má
riát a mentük részesítették első segélyben.

Jóval a gyűlés vége után távoztak el a 
szállodából a szociáldemokrata képviselők 
és a munkásotthonba készültek. Amikor 
villamosra szálltak,

nyilaskcreszlesek fogták körül a kocsit. 
Munkások siettek a képviselők segítségére, 
újabb véres verekedés kezdődött, amelyek 
során Szedlár Vilmos nyilaskercsztes ve
zért súlyosan megverték.

Délutánra sikerült csak rekonstruálni, 
hogy hogyan kezdődött a nyilaskcrcszte- 
seknek a szálloda ellen intézett ostroma. 
Amikor a birkózók kidobálták a ti rémből 
a közbeszólókat és leguritották azokat a 
lépcsőn, a kidobottak társaikhoz sietlek és 
a nyilaskercsztes csoport ezzel a kiállással 
sietett az Aranybika megtámadására:

— A zsidók ezért meglakolnak:
A tüntetés során, amikor a rendőrok az 

első támadásnál visszaszorították a nyilas 
kereszteseket, a nácik egy Derecskéi nemi 
polgáriruhás rendőrt összerugdoslak, úgy
hogy az megsérült. A rendőrségnek sikerült 
teljesen helyreállítania a rendet, a tüntetők 
azonban a szélrózsa minden irányában 
szétfutoltak, úgyhogy csak hat előállítás 
történt.

A véres délelőtti eseményekre való tekin
tettel Debrecenben egész délután pennám n- 
ciában volt a rendőrség, de újabb beavat
kozásra nem került a sor.

mint a honvédelmi miniszter helyettese, 
minden alkalommal kimerítő és részletes 
választ adott az interpellációkra. Kijelenté
seinek lényege két alapelv: az egyik az, 
hogy az ország rendje és nyugalma érd ■ 
kében

semmiféle újabb frontharcos vagy hadi
gondozott alakulatot nem engedélyei,

a másik pedig az, hogy a konkrét sérelme
ket orvosolni akarja és az ősz folyamán be
terjeszti a régóta várt uj frontharcostörvény*  
javaslatot.
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KUTASSY értesíti évtizedek óta cégéhez. éa 
izeméiyzetéhcz ragaszkodó közönségét, hogy 

Angol Park Terrasz 
étterme telje*  üzemben van. Naponta 
zenei attrakciók. A csodás spanyol te*  
rernben este 11-től 1 óráig hangulatos 
tánc. Nemzetközi konyha. Magyar spe
cialitások. Telefon: 26-8-84, 15-815.

Esztergomi Strand 
Kutassy Fürdőszálló 

üzemébe várjuk az Idegenforgalmi hi
vatalok, IBUSZ, KMAC kirándulóit. 
Látványosságok: IV. Béla korabeli 
ásatások. I’rimísi kincstár stb. Az 
üzem úgy az olcsó tömegeilátásra, mint 
a külföldiek luxusigényeinek kielégíti- 
sérc be van rendezve, 1000 személy be
fogadóképességgel. Napi pensio P 8. — 
Autón 60 pere a fővárostól, a legkedé- 
lyeselih vacsorázóhely. Autóbusz Okto- 
f<>n-térről naponta. Vasút. Hajó, 
nterurbán 47.

uasuiies Hajózási Club
BAll éttermek

VI, Csengery-utca 68. Telefon : 26-8-84

A legnagyobb viharok és izgalmuk a kép
viselőilázban e kérdés körül szombaton, fi 
Ház utolsó ülésén robbanlak ki. Gaál Oli
vér rendkívül feszült hangulatban interpel
lált n frontharcosok és hadigondozottak 
ügyében. Kozma Miklós belügyminiszter, 
amikor válaszolt az Interpellációra, doku
mentumok égési tömegét tartotta kezében, 
ismét leszögezve előbbi alapelveit és újólag 
hangsúlyozva, hogy

a frontharcostörvény ősszel a Ház elé 
kerül.

Még egy utolsó kérvény
Ez a belügyminiszteri válasz vasárnap 

újabb tanácskozásra késztette az elégedetlen 
frontharcosok és hadigondozottak vezetőit. 
A tanácskozások eredménye nz volt, hogy 
■— bár tisztában vannak most már a Szerve
zők azzal, hogy a belügyminiszter nem 
fogja engedélyezni az újabb szövetséget —

még egy utolsó kérvényt terjesztenek 
elé,

amelyben kérik, hogy valamivel kisebb ke
retek között Tüzuonalban Egyesült Pártok 
Szövetsége néven engedélyezze szervezkedé
süket. Ez a beadvány azonban tulajdot$ép- 
pen csak formális, mert mindenki elölt vilá
gos, hogy a belügyminiszter konzekvenss 
marad és meg fogja tagadni az engedélyt. 
Erre való tekintettel a tanácskozás során 
rendkívül érdekes és nagyjelentőségű vá
lasziratot szövegeztek, amelyet el fognak 
juttatni n belügyminiszterhez. Három pont
ból áll ez a memorandum, amelynek szö
vegéből már az derül ki, hogy a jelenlegi 
HONSZ és Frontharcos Szövetség vezetősé
gével szemben álló tekintélyes csoport

hajlandó békére és a meglévő alakula
tokban vuió együttmiinkálkodásra

bizonyos fontos reformok megvalósítása ese
tén. Ez a három pont, amelyet vasárnap 
állítottak Össze és amelyet

a Hétfői Napló köz»l elsőnek,
a következő:

— azután u három pont
1. A Frontharcos Szövetség és a 

IIONSZ Jelenlegi alapszabályai lehe
tetlenné teszik, hogy a mostani ve
zetőség elmozdlttas-sék helyéről. Ké
rik, hogy nz ellenzék Is állíthasson 
fel jelölőbizottságot, amely ellcnlls- 
tát állítana Össze és kérik, hogy tit
kos szavazással döntsenek a tagok a 
két lista közölt.

2. Kérik továbbá, hogy a honvé
delmi minisztérium hndlrokknntszá- 
zalékúnak meghatározása fellebbez
hető legyen a közigazgatási bíró
sághoz.

3. Végül kérik, hogy az álláslial- 
ntozások megszüntetése céljából éa a 
hndigondozoltak és frontharcosok el
helyezési lehetőségeinek megvalósítá
sára állít,'útnak fel egy tlszláu hadi
gondozottakból és frontharcosunkból

álló központi cllcnőrzőszcrvct.
A memorandum első pontja tulajdonkép

pen nz alakulatok alapszabályainak módo
sítását kéri, mert a jelenlegi szabályok 
rendkívüli módon megnehezítik egy ellen
lista felállítását

Közvetlenül Gaál Olivér interpolláclójá*  
rak elmondása előtt egyébként a Rákóczi- 
üli Bu/afon-kávéház különtermében szokat
lanul Izgalmas, bizalmas értekezletet tartott 
a belügyminiszter által nem engedélyezett 

Akarja a szép természetet kényelmesen 
élvezni? Jöjjön velünk Julluss B-én 

Felsooiaszorszagba 
svaiéba
a Dolomitokon, GroNaglockneren 

és Sulikiunnierjiutou »eresztU1 
OM1K.E, IX, Vllői-ul 11. Telelőn: 8Ü-7-12

alakulat vezetősége, amelyhez negyvenhá- 
| rom országgyűlési képviselő csatlakozott.
Az értekezleten különösen nagyszámban je
lentek meg független kisgazdapárti képvise
lők, de eljött a polgári ellenzék több más 
országgyűlési képviselője is. A tanácskozás 
vezető szónokai báró títrg Miksa és Czirják 
Antal országgyűlési képviselők, valamint 
Vértessy Károly hadirokkant százados vol
tak. A felszólalók visszautasították azt a 
megállapítást, hogy ők a frontharcosok és 
hadigondozottak egységének megbontására 
törekednek. Ekkor mondották ki, hogy 
most már nemTüzszövelség vagy Tüzkereszt 
Srövetség, hanem

Tűzvonalban Egyesült Pártok Szövet
sége

néven kérik a belügyminisztertől az enge
délyt az egyesület megalakítására. Termé
szetesen az értekezlet résztvevői már ekkor 
tudták, hogy nagyon kevés a remény arra, 
hogy Kozma Miklós belügyminiszter hozzá
járul az alakulat létesítéséhez.

A népes kávéházi tanácskozáson egye
sek részéről oly követelések hangzottak fi, 
amelyek a legmesszebbmenőm igazolják 
álláspontjának helyességét. Egyes felszóla
lók azt hangoztatták, hogy a belügyminisz
ter által beígért létesítendő uj frontharcos
törvénnyel kapcsolatban kérni fogják, hogy 
vizsgál jók meg a hadigazdagok, főleg a hadi
szállítók által szerzett vagyon eredetét. Az 
cselben, ha a vagyonok eredete körül bár
mely

Forradalmi megmozdulás 
lett a belga sztrájkból 
Elsőfokú ostromállapot Belgiumban

Brüsszel, junius 21.
A belgiumi sztrájk forradalmi jellege a 

kormányt szigorú intézkedésekre késztette. 
A minisztertanács valósággal permanenclá- 
ban van és egymást követik a rendkívüli 
biztonsági intézkedések. Egy minisztertaná
csi határozat kimondotta, hogy

az országot az elsőfokú ostromállapot 
alá helyezik, 

ami azt jelenti, hogy a kormány a rend és 
nyugalom biztosítósa érdekében törvény
erejű rcndeletcket hozhat.

Vasárnap valamennyi országutat kato
nai csapatok szállottak nieg.

Erre az intézkedésre azért volt szükség, 
mert a sztrájkolók sok helyen felszakgat- 
túk az utakat, torlaszokat létesítettek és a 
vasúti sínekre gerendákat helyeztek.

A katonák felfűzött szuronnyal ügyelnek 
a rendre. A városokban a sztratégiailag fon
tos pontokat katonaság szállotta meg, mert 
az a híresztelés terjedt el, hogy a déibel- 
glunil szénbányák sztrájkoló munkásai 

sztrájkfelvonulást akarnak rendezni a 
fővárosba.

A kormány vasárnap közleményt adott 
ki, amely szerint a szándékos rongálások
ban résztvevőket

öt évtől életfogytiglani# tartó fegyház
büntetéssel sújtják, 

ha a szabotázsok következtében emberéletet 
veszélyeztetnek.

Időközben a sztrájkmozgalom még tovább 
terjedt. Különösen Ilenncgau városában és

Mojzes János polgári pert 
indít elmaradt képviselői 
fizetéséért az elitéit három 
választási funkcionárius ellen

A közigazgatási biróság szombaton kihir
detett ítélete, amellyel n nngybaracskai ke
rületben kilenc szavazattöbbséggel megvá
lasztott Teleki János gróf mandátumát át- 
itéltc cllenjelöltjének, Mojzes Jánosnak, — 
aki a múlt ciklusban már független kis
gazdapárti programmal képviselte a kerüle
tet — nagy feltűnést keltett politikai körök
ben.

Az uj képviselő, Mojzes János ugyan a 
parlamenti szünet következtében október 
közepéig nem igen vehet részt a parlament 
életében, a valóságban azonban már ü a 
képviselője a nagybaracskai kerületnek, 
annál Is inkább,

mert a közigazgatási bíróság snronkivlll 
megküldte a képviselőhöz elnökének az 

álitélésről szóló határozatot.
A Hétfői Napló munkatársa a közigazga-

Sióinkon
Lzjbareudeiés: Siótok, telelőn 1, Budapest, VII., Károly király-ut 3, a, telefon 4Ő2-O2, 306 5F

6 hetes kúra pengő
Szegénységünkben vigasz, hogy nem kell 

ritka pengőnket külföldi gyógykurázásokra köl
teni. Az orvosok ajánlata szerint itthon, akár 
lakóhelyünkön, akár nyaralás alatt meggyó
gyíthatjuk az epe-, máj-, gyomorbajt, 
emésztési zavarokat, a tulhirágt, ha hathetes

visszaélés vagy nemzetietlen magatar
tás lenne tapasztalható, kobozzák el 

ezeket a vagyonokat
a frontharcosok, hadirokkanlak, hadiözve
gyek éa hadiárvák javára.

Felvetődött a tanácskozáson egy olyan 
terv is, hogy ősszel, még a parlament meg
nyitása és az uj frontharcostörvény beter
jesztése elölt, az elégedetlen hadirokkanlak 
és frontharcosok

a Vérmezőn monstregyülést 
tartanak. Ezt a nagygyűlést, ha az engedélyt 
mégis megkapnák, a Tűzvonalban Egyesült 
Pártok Szövetsége égisze alatt, ha az enge
dély megtagadtatnék, a független kisgazda
párt frontharcos csoportjának égisze alatt 
rndezzék.

A Hétfői Napló által most közölt három 
pont és annak létrejötte körül folyó tanács
kozások arra engednek következtetni, hogy 

a Frontharcos Szövetség és HONSZ 
kebelében létre fog Jönni a béke 

a világháború két pártra szakadt, volt har
cosai és áldozatai között.

vidékén öltött veszedelmes méreteket a 
sztrájk. A városban szünetel a villamos- és 
autobuszközlekcdés.

Az antwerpeni kikötőmunkások sztrájk
mozgalmát ezzel szemben sikerült meg

szüntetni.
A dokkmunkások napszámát 12 frankkal 
emelték. Hétfőn az antwerpeni kikötőben 
újból megindul a munka.

Nagy Izgalom
és Összetűzés Páriában

Pária, junius 21.
CA Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 

lése.) Vasárnap Pária lobogódiszben úszott. 
A feloszlatásra ítélt nacionalista szervezetek 
mindenütt kitűzték a nemzetiszínü trikolórt. 
Az egész országban nagy izgalom az izgalom 
a jobboldali szervezetek feloszlatása miatt. Pá- 
ris legfényesebb útvonalán, a Champs Elyséen 
vasárnap

összetűzésre került a sor a Jobboldal) Ifjú
sági szervezetek és a rendőrség között.

Vasárnap létrejött a béke a párisi nagy áru
házak alkalmazottak sztrájkmozgalmában is. 
Tizenhétnapi sztrájk után ma, hétfőn meg
nyílnak a párisi nagy árucsarnokok kapui, 
Í6.000 alkalmazott felveszi a munkát.

A vasárnap eseményeihez tartozik 
az a súlyos robbanási szerencsétlenség, 
amely a Dunquerque francia páncélos cir

káló fedélzetén történt.
A páncélos cirkáló egyik ágvutornyának fel
állításánál történt a robbanás. Egy munkás 
szörnyethalt, egy másik életveszélyes sérülé
seket szenvedett.

tási biróság határozata után beszélt dr. Moj
zes Jánossal, aki a következőket mondotta:

— Egyáltalában nem volt számomra meg
lepetés a közigazgatási biróság ítélete, mert 
a petícióban foglaltakat százszázalékig iga
zolni tudtuk. Mint a nngybaracskai kerület 
képviselője, e pillanatban tovúbbmenölcg 
nyilatkozni nem óhajtok, annál is inkább, 
mert nem volt még alkalmam pártomnak, 
a Független Kisgazdapártnak vezérével, 
Eckhardt Tiborral megbeszélést folytatni. 
A jövő héten azonban már

megfelelő módon és helyen beszélni fo
gok a petícióról és arról, hogy milyen 
eszközökkel fosztottak meg több mint 
ötnegyed esztendeig törvényhozói köte

lességem teljesítéséből.
Értesülésünk szerint dr. Mojzes János 

már a jövő vasárnap nagygyűlést tart kerü-

e rekkenö motelben

legm feiiiduiesl taian
A lürdöigazgatósáff szállodái:
Sió, Hullám, Központi és depandence' 
telje*  komforttá*  

kúrál túrtunk a Mira glaubersós gyógyvízzel. 
A kúra alatt reggelenként, sétálás közben, éh
gyomorra 2—3 deci langyos Mira glaubersós 
vizet ke l inni, s még 20 pengőbe sem kerül az 
egéfz. nagy gyógyhatású kúra. Kérdezze meg 
orvos. L

lele eg\!k nagyobb községében, 
amelyen meg fog jelenni Eckhardt Ti

bor Is.
Egyébként dr. Mojzes János
polgári pert fog Indítani a közigazgatási 
biróság Ítéletében választási bűncselek
ményben bűnösnek kimondott válasz
tási elnökök és a választási Jegyző ellen 

és a polgári per során követelni fogja, hogy 
rnarasztaltassanak el elmaradt képviselői il
letményeinek megtérítésében, miután a két 
elnök és a jegyzőnek a választás körül kö
vetett eljárása fosztotta meg öt attól, hogv 
hozzájusson a jogosan megillető képviselői 
illetményekhez. Ez a polgári per minden
esetre különös érdeklődésre tarthat számot: 
első eset lesz arra, hogy a biróság monjon 
ítéletet afölött, hogy a választási funkcioná
riusok kötelezhetők-e anyagi kártérítéssel 
a képviselői illetménytől megfosztott képvi
selővel szemben.

A kereskedelmi 
miniszter Gömbös 
miniszterelnöknél

Winchkler István kereskedelmi miniszter 
szombaton meglátogatta Nagytétényben 
Gömbös Gyula miniszterelnököt, akinek re
ferált a tárcája körébe tartozó fontosabb 
ügyekről.

A kereskedelemügyi miniszter ez alkalom
mal volt

először Gömbös miniszterelnöknél,
mig a kormány tagjai — kivétel nélkül —• 
még balatonfüredi tartózkodása alkalmával 
látogatták meg. betegágyánál a miniszter
elnököt.

E héten különben — a felsőház költség
vetési vitájának befejezése után —,

Darányi Kálmán helyettes miniszter
elnök Is megjelenik 

Nagytétényben a miniszterelnöknél, akit be
hatóan tájékoztatni fog az őszre előkései*  
tendö különböző fontos törvénytervezetek
ről s az aktuális politikai kérdésekről.

Gömbös Gyula miniszterelnök állapota a 
balatonfüredi eredményes kúra után Nagy
tétényben, a megszokott környezetben, 

napról-napra fokozottabb mértékben
Javul,

úgy hogy az újabb hatheti szabadság után, 
egészsége teljesen helyre fog állani.

Bornemisza iparügyi 
miniszter a NÉP 
szervezkedéséről

Bornemisza Géza iparügyi miniszter két
napos körutat tett Zala- és Vasmegyében.

Vasárnap Zalaegerszegen résztvett árvát- 
falvi Nagy István beszámológyülésén és 
hosszabb beszédet mondott.

— Az utóbbi időben — mondotta többek 
között —

• politikai küzdelmek közönséges sze
mélyi hajszává alacsonyodtak le.

Visszautasítunk minden olyan támadást, 
mel ya többségi párt szervezkedési szabad
ságát terrorisztikus fellépéssel igyekszik 
megakadályozni.

Zalaegerszegről a miniszter kíséretével 
öriszentpéterre ment .ahol Grecsák Rikárd 
tartott beszámológyülést.

Rámutatott a magyar kormány külpoli
tikai sikereire, átfogó képet adott a kor
mány munkásságáról, amellyel legfőbb 
célja volt a nagy tömegek kereseti lehető
ségének és életviszonyának emelése és Ja
vítása.

— Ez az igazi népi politika, — mon
dotta — s ennek szolgálatában áll a kor
mány egész tevékenysége.

A hallgatóság nagy lelkesedéssel ünne
pelte a kerület népszerű képviselőjét, aki 
Csörötnök községben Is tartott vasárnap 
beszámolót.

Otr. Kormot OsiltArní tcOl. Frlrd Gabriella
Ft fia, Kormot Pál ár. fájdalomtól megtört 
tilvvel Jelentik, hogy forrón méretett jó fórja 
ót önzetlenül tzeretó apja, 

Kormos Oszkár
életinek St-ik. boldog házatsáaának 25-<k évé
ben f. hó 20-án délután rövid uenvedés után 
album t.

(irt síelj a édetinyjb, S«r. Kormot Edéné, 
testvérei, a; ősttet rokonai éa Jóbarátai.

TémetéM juniut hó 22-én, hétfőn délelőtt 12 
ór->’, • • •, rtkeakereatturl tir. emelőben.
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Százezer tomboló néző előtt idegtépő 
harcot vívtak az első magyar 
Grand Prix autószörnyei 
Nuvolari nyerte az első dijat

Százezer főnyi tömeg 
kereste fel 
délelőtt 
Grand

gedni helyét, egyre lassabban fut. idegesen 
kapkod, látszik, nem ura gépének, majd 
huszonnyolcadik körében lelassít, depója 
előtt megáll. Ijedten szaladnak oda a sze-

vasárnap 
népligeti 

Prix versenypá- 
Hatalmas autó- 

végeláthatatlan 
szorongott a be

járatnál. Mindenki iz
gatottan tárgyalta, hogy 

vájjon a sok favorit, tüzpróbát megállt vi
lághírű versenyző közül ki hódítja 1 az 
első magyar Nagy Dijat. Érdekes, hogy a 
sok nyáriruhás hölgy egyöntetűen Ca
racciola mellett foglalt állást. Mások talál
gatták, hogy Stuck, vagy Nuvolari között 
fog-e eldőlni a verseny s eközben teltek a 
várakozás izgalmas percei. Nagy volt az 
öröm, mikor megszólaltak a nemzetek him
nuszai.

A páratlan sportesemény a magyar köz
élet minden kiválóságát kivonzotta a nép
ligeti pályára. A kormányzó és családján 
kívül Auguszta királyi hercegnő, Albrecht 
királyi herceg, Andrássy Sándor gróf, Jek- 
kelfalussy volt fiumei kormányzó, báró 
Herzog András, Mackensen német követ, 
Colonna herceg olasz követ, Ferenczy fő
kapitány, Szendy polgármester, Mikecz osz
tályfőnök, a miniszterelnöki sajtóosztály 
vezetője és a felső tízezer számos reprezen
tánsa izgulta végig a versenyt.

Ágyú dördül: útnak indul
nak a sebesség ördögei

Percnyi pontossággal féltizenegykor dör
dül tel a startot jelző ágyulövés. A szom
bati hivatalos tréning eredményeként állot
tak a starthoz a versenyzők: Stuck és Rose- 
meyer az első sorba, Nuvolari és Brau- 
chitsch második helyre, Varzi és Caracciola 
pedig a harmadik sorban készültek az in
duláshoz.

Az autószörnyetegek „beturázó" dü
börgése szinte rázza a levegőt 

és öt perccel később nyílként szökken előre 
a startnál megjelent tizenegy autócsoda. 
Most indult csak meg igazán a találgatás, 
izgulás. Az első kör végén Caracciola a 
harmadik helyen fekszik. Mindenki azt hi
szi, hogy ez csak az „autófejedelem" régi, 
hires taktikája. Mintha igaz lenne: Ca
racciola rövidesen az élre is kerül. Ca
racciola a hatodik körben erősen előretör, 
a hetedikben második, a tizenegyedik kör
ben övé a vezetés. Előre Caracciola! — zug 
a tömeg és valahogy egészen a huszon
egyedik fordulóig állandósul a helyzet, az 
élen rohanó, szemmel alig követhető ko
csik mindenkit leelőznek, „leköröznek."

Ilyen versenyben még magyar publi
kumnak nem volt része,

éppen ezért füldugasz-vatta nélkül és 
futballnál megszokott tülekedéssel szemlé
lik a versenyt. Csakhamar ráfizetnek a kí
váncsiságra, mert az első sorban ülök

ijedten igyekeztek hátrálni az elöltük 
villámként elrohanó, dübörgő autó

szörnyek elöl.
Nem jut idő arra, hogy sajátmagát figyelje 
a közönség, uj izgalmat hoz a mezőny, 
Chiron, a Mercedes Benz „istálló" első ne
vezettje leáll és feladja a versenyt. Eddigi 
szereplése alatt kocsija rendkívül magas, 
sivitó hangjával vonta magára a közönség 
figyelmét és igy mindenki szerencsétlensé
get sejt távolmaradása mögött. Csak nagy 
későre jön a megnyugtató hir, hogy autójá
nak kompresszor-hibája miatt adta fel a 
versenyt. Stuck, a híres vad versenyző is 
megáll, hátpárnáját igazítják, de hamaro
san tovább robog.

Caracciola, az autós amorozó 
feladja, a titáni harcot

A mezőny kezd lassan széthúzódni, a kö
zönség első idegizgalma felenged, tárgyal
ják a csemegét, az első magyar komoly 
autóversenyt. A háttérbeszorult versenyzők 
sem mondanak le a helyezésről és

folyik az élet-halálküzdelem
Rosemeyer, aki az első körökben vezette a 
mezőnyt erősen szorongatja ................. '
Caracciolát, mig végül is 
vezetést. Hiába, Stuck nem 
bántja, újra leáll, majd 
Deliusnak adja át a helyet.

A futam szenzációja most következik,
Caracciola kénytelen Roscmeyernck álén-tam?

A huszonkettedik kör befutása előtt az 
utolsó kanyarban szerencsés kimenetelű, de 

könnyen végzetessé válható szerencsé- 
lenség történt.

A gránitkockákra ráhordott megolvadt asz
falt és olaj síkossá tette a fordulót. Szinte 
a halál leselkedett a vakmerő autócsodák 
vezetői felett, amikor Nuvolari előzni akar
ván Brauchitschot, annak kocsiját meg
lökte

A kocsi kétszer megfordult tengelye 
körül és a járdára szaladt.

A közönség rémülten figyeli az eredményt, 
de kiderül, hogy semmi baj sincs, csak egy 
fa és néhány oszlop törtki. Szinte egyönte
tűen lélegzik fel a versenytárs és a drukkoló 
had, amikor a megafon kihirdeti, hogy

Brauchltsch szeme alatt könnyebb hor
zsolásokkal

bár, tovább folytatja a versenyt.
Amig dübörögnek, száguldanak a kocsik, 

a megafon nyugodtan szórja szét a hango
kat: „Maga rég nem lesz a világon..."

Egyre lassabban buknak fel a nézők 
szeme előtt a kocsik, a hőségben puhára 
vált pályán. Az utolsó lehelletükig folyik az 
idegtépő küzdelem a vezető Rosemeyer és 
a váratlanul előretörő Nuvolari között.

Nuvolari támad!
Egyvonalban vannak. Nuvolari mindent 
beleadva megszökik és

jóval 250 kilométeren felüli sebesség
gel tör a végleges diadal felé.

Negyven, negyvenöt, negyvenkilenc kör. 
Nuvolari vezet, megközelíthetetlen. A kö
zönség már elkönyvelte Nuvolari győzel
mét. Meglepetést most már csak a Martin 
kiállása hoz. Feladta a hiábavaló küzdel
met. Hartmann, a kitűnő magyar ver
senyző: kis kocsijával megbízhatóan rójja 
a köröket, ha reménytelenül is. Hiába, nem 
tud megmérkőzni az aufókolosszusokkal 
Kiáll az utolsó Mercedes Benz: Brachitsch 
is, pedig ők az utolsó tiz év koronázatlan 
autófejedelmei. Az ötvenedik kör lefutása 
már csak megpecsételi az előre tudott hirt:

Nuvolari az első magyar Grand Prix 
abszolút győztese.

A győztes 2 óra 14 p. 0346 mp. alatt futotta 
meg a 250 kilométeres pályát. Ez 115 kilo
méteres átlagsebességet jelent, ami azt mu
tatja, hogy a pálya könnyebb részein bi
zony Nuvolari 250—260 kilométer sebes
séggel repült el a publikum szeme elölt.

A további sorrend: 2. Rosemeyer (Autó 
Unión) 2 óra 14:17,69 mp. 3. Varzi 
Unión) 1 körrel hátrább. 4. Tadini (Alfa 
Rómeó), további 2 körrel hátrább. 5. Stuck 
(Dclius, Autó Unión) további 1 körrel. 6 
Hartmann (Maserali) további 1 körrel. Fel
adták a verseny!: Dobson, Martin (Alfa 
Rómeói, Caracciola, Chiron és Brauchitsch 
(Mercedes Benz).

A nagy hőség és a közönség kiváncsi tü
lekedése

meghozták a maguk áldozatait.
Dr. Szekér Gyula fővárosi folgalmazót a 
tömeg lábán megsebesítette, dr. Torec Tibor 
rendőrfogalmazó a hőségtől összeesett, Sán
dor Zsigmond 36 éves pincért, Nagy Gyula 
19 éves diákot és Kovács Aliz 26 éves ma
gánzónőt a tömeg a korláthoz nyomta, 
Túra Júlia 23 éves magánzónőt pedig a 
tömeg ellökte és többen rátapostak. A se
besülteket a kivonult mentők első segély
ben

a

(Autó

részcsitették.

Ugye megmondtam!
Hétfői Napló munkatársa verseny előttA 

felkereste
Nuvolarlt,

amint éppen Alfa Rómeó kocsiját kísérte a 
célhoz. Nevetve mesélte, hogy

biztos a győzelmében, 
mert az ő híres, „nyugodt" taktikája most 
sem fogja elhagyni. Igaza volt. Verseny 
után, közvetlenül a befutás pillanatában 
magához kérette munkatársunkat és ka
csintva. boldogan mondta: ügy-e megmond-

a térthódiló 
visszahódítja a 
a régi, valami 

helyettesének,

JOMM

relők. Hiába,
a kocsin nem lehet segíteni,

az olajvezeték megolvadt a szaharai hőség
ben, nem tudja folytatni a versenyt.

Kacérkodik a halál

A fiatal asszonyka 
izgulta végig a ver- 

csupán ezért nem

Martin, az angol autótársadalom élhar
cosa, másodhetes házas és gyönyörű fele
ségével nászuton van. 
az autó „dokkjában" 
senyt — azt mondják 
futott vadul Martin.

Mindezt igy látta a közönség. De vájjon 
milyen érzés a pályán, haláltkisértő roham
ban repülni?

A Hétfői Napló munkatársa versenykocsi
val végigszáguldott a pályán. Hajszálnyira a 
pálya belső pereme mellett robog a kocsi, 
a kanyarokat hirtelen rándító félfordulatok
kal veszi, hogy hirtelen az ellenkező ka
nyarhoz átvágjon az úttesten. A szédítő 
iramban egybefolynak a fák, csak a motor 
egyöntetű lüktetése ad valami biztonság
érzést. Kanyarokban fáról a kocsi, megfor
dul. Ilyenkor a legbiztosabb versenyző keze 
Is megremeg, de lábát nem veszi le a gáz
ról, rohan a kocsi, kacérkodva a halállal.

Versenyhez szokott vezetőt mindez már 
nem bánt, ki tudja venni az arcokat, látja 
a közönséget. A kategóriájában első Hart
mann László nevelve meséli a verseny után:

— Kétszázkilométeres rohanás közben is 
figyelemmel kisértem a közönséget. Ha el is 
mosódott egy-egy arc, éreztem a biztató 
együttérzést, láttam az előzni akarókat s 
valahányszor arra jártam, tisztelettel tudtam 
köszönteni a nagy sebesség ellenére is a 
Kormányzó urat. Kocsim csak második ver
senyen vesz részt és igy a nagyobb autó
kolosszusokkal küzdelmem reménytelen volt, 
de ugy ts tudtam, hogy a nézők elismerik 
teljesítményemet.

Tízezer pengő!
Nuvolari a tizezerpengős dijat ezalatt át

veszi a kormányzói sátornál, az autók elvo
nulnak a nézők előtt, a sok ragyogó női

A HÉV csillaghegyi robogó vonata 
összelitköztttt egy teherautóval 
Négyen rendkívül súlyosan megsebesültek

Vasárnap délután négy óra tájban sú
lyos szerencsétlenség történt a csillaghegyi 
HÉV állomás közelében: egy

utasokkal zsufoláslg megtelt helyiér
dekű vonat beleszaladt egy teherautóba 

és annak három utasa, azonkívül a HÉV 
vezetője életveszélyesen megsérültek.

Szentendre felől a főváros felé haladt a 
HÉV egyik szerelvénye. Gassel István ve
zette a vonatot, amelyen a fullasztó meleg 
időben az utasok legtöbbje a csillaghegyi 
strandra igyekezett. A csillaghegyi állomás 
közelében járt már a HÉV vonat, amikor 
a vasúti töltésen egy teherautó akart át
haladni. A teherautót Kálmán Lajos soffőr 
vezette és rajta kívül Csontos János szerelő 
és Czeiger Pálné háztartásbeli asszony ül
tek a gyümölccsel megrakott autón. A so
főr azt hitte, hogy sikerül áthaladnia még 
a vonat érkezése előtt, azonban ez a terve 
nem sikerült,

■ HÉV motoros kocsija derékonkapta 
a teherautót,

s mint egy játékszert, kidobta az úttestre, 
ahol a felborult autó maga alá temette a 
rajta ülő három embert.

— Segítség! Segítség! — hallatszott a sé
rültek kétségbeejtő jajkiáltása.

A szerencsétlenség színhelye közvetlenül 
n csillaghegyi strandfürdő mellett volt, ahol 
közel tízezer ember fürdött. A jajveszéke
lésre figyelmesek leltek a slrandnlók,

óriási Izgalom keletkezett
és az első percekben az a hir járt szájról 
szájra, hogy borzalmas katasztrófa történt,
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Id ényf lók jal

toalett tulajdonosai hazamenekülnek a hő
ség elöl. Az idegen luxusautók ezrei elhagy
ják a pályát. A magyar Nagy Díj első hőse? 
Nuvolari. Mindenki elhagyja a pályát, amely 
egy évig pihen és amelyre vasárnap délelőtt 
ai egész világ autótársadalma izgatottan 
figyelt.

Elek János
★

A Mercedesek leállásának titka
Nagy meglepetést keltett a Grand Prix kö

zönsége körében, hogy a Benz-Mercedei gyár 
három világhíres versenyzője nem tudott érvé
nyesülni as idegfeszitö küzdelemben. Ennek 
oka pedig nem más, mint hogy a gyár kocsijai 
500 kilométeres pályákon tudják csak teljes 
kapacitásukat kifejteni. A Mercedes-gyár egyéb
ként óriási apparátussal vonult fel az. első ma
gyar Grand Prix-n: eljött az Igazgatójuk, kéf 
mérnökük, tizenhat szerelőjük négy teherautó
val és egy szerclőautóval, 2500 kilogramm 
pneumatikkal. A nagy távhoz szokott kocsik 
bár minden tőlük telhetőt megtettek, kénytele
nek voltak a küzdelmet feladni, annál is in
kább, mert a legújabb tipusu kocsijaikat nem 
ide, hanem a milánói versenyre küldötték. Rö
vid szereplésük is szimpátiát váltott ki a kö
zönség körében, hiszen Caracciola sokáig vezettfl 
az iramot.

két HÉV-vonat összeütközött és a katasztró
fának sok halottja és sebcsültje van. 
A strandfürdő közönségének nagy része 
fürdőtrikóban kirohant a vasútállomáshoz, 
ahol csakhamar ezrekre menő tömeg verő
dött össze. A közönség a súlyos sérültek se
gítségére sietett, felemelték a teherautót és 
kiemelték alóla a három sérültet. Közben a 
csendőrörs is értesítést kapott az esetről s 
a csendőrök kordont vontak a szerencsét
lenség helyszínén, hogy az időközben kihí
vott vármegyei mentőket senki se zavarja 
munkájukban.

A mentők két autóval érkeztek a Csillag
hegyre és azonnal hordágyra fektették a sé
rülteket, akik közül a legsúlyosabbnak 
Csontos János állapotát talláták, aki ge
rinctörést szenvedett. Kálmán Lajos, a te
herautó vezetője és Czeiger Pálné agyráz
kódást és bordatörést szenvedtek. Gassel 
István HÉV-vezető ugyancsak agyrázkódást 
szenvedett, azonkiviil a fején is megsérült, 
A mentők első segély után mind a négy sé
rültet a Margit-kórházba szállították.

A csendőrök a helyiérdekű vasút utasai 
közül többet kihallgattak, azokat, akik a 
motoros kocsin a vezető közelében tartóz
kodtak és valamennyien azt hangoztatták, 
hogy Gassel mindent elkövetett, hogy lefé
kezze a kocsit, de

■ szerencsétlenséget nem tudta meg
akadályozni.

A súlyos szerencsétlenség ügyében a 
csendőrség nagy eréllyel folytatja a nyomo
zást annak a megállapítására, hogy kit ter
hel a felelősség
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O
C. G. Clark, a cambridgei egyetem ar- 

t hcológim és etnológiai mureumának kurá
tora kitüntetésben részesült: megkapta a 
Magyar Érdemrend középkereszt lét. Mr. 
Clark régi barátunk. Többször járt már ná
lunk. .4 Duna—Tisza közén ásatásokat irá
nyított és sok, igen nagyérlékü régiséggel 
gazdagított bennünket. Baráti szálak fűzik 
néhány előkelő magyar famíliához, állandó 
baráti és tudományos levelezést folytat 
Hadik Mihály gróffal. A fiatal lladik gróf 
mostanában Angliában járt és egy ideig a 
Cambridge! egyetemen is folytatott tudomá
nyos munkát. Mr. Clark mellett. Barátai 
tudják, hogy a kitűnő angol ur mindent sze
ret, ami Magyarországra emlékezteti, ezért 
elhatározták, hogy igazi magyar specialitás
sal lepik meg. Marschalkó Lua. a kiváló köl
tőnk) egy gyönyörű pulikölyköt küldött neki 
ajándékba. A csudapuli a napokban indul 
útra Anglia felé. Valóságos lurusut lesz ez, 
különleges kulyarekeszben, éppen csak nem 
külön Pullmannt kap a puli. Vigyázni is 
kell rá, elvégre nem kutyadolog ez ő lesz 
az első puli, „aki" bejut a cambridgei egye
temre. e

Leánykérés lOSő <4 gondos apa megkér
dezi a fiatalembert.

— Hát aztán mennyi a havi jövedelme, 
kedves öcsém?

— Kétszázötven pengő. •
fc— No, én is adok még hozzá havi kétszáz 

pengő apanázst.
— Azt én már belekalkuláltam a kétszáz

ötvenbe kedves bátyám . .,

G
Arisztokrata esküvőről szóló érdekes leve

let küldött egy nagy angol utazási iroda bu
dapesti képviseletének. Pár héttel ezelőtt tar
totta esküvőjét az Afrika-utazó Széchenyi 
Zsigmond gróf egy angol hölggyel. Buda
pesten volt az esküvő. A szertartáson a gróf 
gyönyörű diszmagyarban jelent meg és 
ugyancsak ragyogó, patinás diszmagyarban 
vonult be a násznép nagy része. A meny- 
asszony angliai rokonai és Ismerősei 
ómidva-bámulva csodálták ezt a gyönyörű 
látványt és elvitték a hírét haza. London
ban gyorsan hire futott, hogy mit láttuk. 
Az élelmes utazási iroda is megtudta a dol
got, hogy milyen turistaélményről beszélnek 
nagy elragadtatással a londoni társaságban. 
Gyorsan megírta budapesti képviselőjének, 
nézzen utána, nem készül-e újabb disz ma
gyaros esküvő a közeljövőben. Amint ilyes
miről hall, — hangzik az utasítás — azon
nal sürgőnyöztőn, mert repülőgépen Indít 
utasokat Budapestre. így lesz az ariszto
krata esküvőből idegenforgalmi attrakció.

o
.4 Nemzeti Kaszinó tájékán nagy érdeklő

déssel beszélnek arról a hírről, hogy az 
egyik budapesti színház igazgatójának asz
tal fiókjában olyan előadásra váró színdarab 
fekszik, amelynek miliője a kaszinó. Leg
alább is igy hallották nz érdeklődő tagok, 
akik bizony nem örültek a dolognak, mert 
/'■ /n tetszik nekik, hogy a nemes kaszinó 
él te akármilyen formában Is kulcsdarab 
keretében kerüljön a nyilvánosság elé. Ta
lálgatták is nagyban, ki lehet a szerző. Egy 
ifju arisztokrata a gyanúsított, de ez nem 
akar vallani. Pedig azt mondják, A az iró. 
Könnyen lehet, van valami kapcsolata a ku
lisszák világával. Igaz, hogy eddig nem is 
annyira az igazgatói irodák körül járt, In
kább a primadonnák körül kereste, a szín
házi tapasztalatokat. Lehet, hogy amit erre 
ráfizetett, azt a színpadon akarja megke
resni.

&
.4 magyar MolUson-házaspár: Herlelcndy 

Andor és felesége nagy útra készül. Hérte
lemig Andor kÖvelségi titkár volt, az első 
magyar sportrepülő, ő vásárolt elsőnek ma
gángépet, amikor még a londoni követségen 
teljesített szolgálatot. Felesége is megtanulta 
a vezetést, Hcrtclendyné volt az első magyar 
pilótanö. Azóta is mindig együtt repülnek, 
útközben felváltva vezetnek. Állandó ttli- 
társuk is van. a kiskutyájuk. Hertelendyék 
most világkörüli útra akurnak startolni, 
hogy rekordot javítsanak az úttal, amelyre 
természetesen elviszik a „repülő" kutyát Is.

-------- -----------------------------------

kgkaot

BAKTER: No Lepcses szomszéd, fogadok 
e' tepsi tejfeles-túrós;kapros rétesbe, hogy 
megen Pesten vótak.

ÖRZSI; S mé^ hozzá tuggya kinél? Koz
ma belügyi miniszter úrnál.

BAKTER; Hinnye a szúnyog rúgja meg! 
Oszt mi végett?

LEPCSES: Hát nem óvasta, hogy ezen
túl az óvodák az íí keze alá tartoznak?

BAKTER; Aztat óvastam.
LEPCSES; Hát azér vótunk nála. Mel

kértem igen szépen, 
ránk oszt reltencsen 
Laci gyerekre, mer 
óvodába járni.

BAKTER: De mér?

hogy gyüjjön el hoz- 
rá az unokámra, a 
az Istennek se akar

LEPCSES: Tuggya hájjá, a múl héten 
még rendessen elment. De osztán abez-
olasz háborút jádzottak a kis pajtássaival. 
Ü vót a Bádog Leó, a Csele Ferke meg a 
négus. Persze a’ lett a vége, hogy az uno
kám megverte oszt kirugdosta a Ferkét az 
óvodábul.

ÖRZSI; Ahogy a valóságba vót.
LEPCSES: De akkor gyütt az óvó nacs- 

csága oszt e' nádpálcával megtorlást alkal
mazott, vagyis Jól kike-nyte a Laci gyerek 
háta végit. Ezér osztán az unokám haza- 
gyüit oszt aszonta: „kilépek a Népszövecs- 
cségbűi".

BAKTER: Csinálom a csinálójátl Mán a 
gvorekeknek is ezen jár az eszük? Hát mi 
újság Pesten, Lepcses szomszéd?

LEPCSES: Megen igen szépen társalog
tak a képvisellőházba.

ÖRZSI: Az ám. Rózner báró ür aszonta 
a Rejzinger képvlsellő úrnak, hogy disznó.

BAKTER: No csak. Osztón aztat szabad?
LEPCSES: Nézza hájjá soso tunni mi a 

jobb .. . Komócsi Ferencné egy nap tanál- 
kozott a ffltisztclendő úrral. Beszélgetés 
közben clpanaszóta az asszony, hogy az ura 
igen parlamentáris dógokat mond néki, te
szem fő aztat hogy hüle, meg piszok, meg 
disznó, — esszóval úgy viselkedik, mintha 
nyílt szavazással megválasztott képviseli# 
vóna. Hát plébános úr legközelebb meg is 
rótta ezért Koinócsit, aszongya: „nem illik 
az édes fiam, igy beszélni; ha az ember 
haragszik, jobb ha nem szól semmit."

ÖRZSI: Ügy is van.
LEPCSES: Igen, de pár nap múlva me

gen összelanálkozik Komócsiné a főtiszte- 
lendő úrral. — „Kár vót szólni az uram
nak,” —- monta a menyecske, — „mer az
óta nem is beszél velem." — „Legalább 
nem goromba!" — felölte plébános ur. — 
„Hát gorombának nem goromba" — monta 
Komócsiné, — „de tennap is szó nélkül fe- 
iemhöz vágta a csizmáját."

BAKTER: No, akkor inkább csak társa
logjanak a honatyák. — Oszt még mit hal
lottak odaföl?

ÖRZSI: Igen nagy pilóta-piknik vót.

Gyönyörűek a kis ruhák:
A férfiak szeretik egyszerű, otthoni ru

hákban látni asszonyaikat. Valahogyan 
közvetlenebbek, bAjosabbak — szerintük — 
a nők ilyen egyszerű ruhában. Van valami 
abban, hogy a nagy toilettel együtt a nő 
felülti a hideg, társaságbeli démon szere
pét és nem sajátmagát mutatja benne, ha
nem amit a társaság éppen „megkövetel". 
Az esti ruhához esti arcunkat is fel kell 
vennünk, több rúzst a szájra, arcra, 
több feketét a szemekhez, több púdert és 
krémet a testre és ez az, amit a férfiak — 
enyhén szólva — utálnak.

Beszéljünk tehát egy kicsikét ezekről a 
kis ruhákról. Én azt hiszem, ezeknek a 
szerepük van olyan fontos egy elegáns asz*  
szony ruhatárában, mint az elegáns kom
pléké és nngy esti toiletteké.

Az idei divat roppant kedvet ezeknek a 
kis ruháknak. Elsősorban a tarkaság teszi 
érdekessé, kedvessé ezeket a holmikat. Egy 
angol ruhára rátehetünk 3—4 szint Is anél
kül. hogy azt csirlcsárinak találnék.

Nem lehet például elképzelni szebb kis 
ruhát, mint egy halványkék vásznat, vagy 
könnyű selymet fehér gallérral és piros
sötétkék övvel. Vagy egy drapp nyerase- 
lycm ruhát halvánvzötd mellénnyel és 
harna övvel. De nem esunva egy tiszta fe
hér ruhácska piros, kék. zöld összeállítású 
övvel és ugyanilyen szalagokból összeállí
tott bubigallérral

Az idén annyira felkapott kasmir a le
hető legjobb erre a célra. Nem piszkoló
dik és olyan fiatalos, hogy viselője leg

BAKTER: Hát ammeg mi a ragya?
LEPCSES: Osszeröffent e’ csomó röpülő

gépi Pesten. Ügy szálldigáltak ide-oda, 
hogy a verebeknek alig jutott hel a leve
gőbe.

BAKTER: ügyesek azok a röpülőgépek.
LEPCSES: Nem mindenki mongya. Eccer 

Latyoki sógor elment a feleségivei illen rö- 
pülőgép-vörsőnyt nézni. Hogy, hogy nem, 
a rogyik pilóta ollan alacsonyan szállt, 
hogy nekiment Latyokiné szügyinek s egy
be agyonütte. Hát az özvegyen maratt só
gor tavai újra megházasodott, oszt most is 
fönt vót Pesten az uj asszonnyal, a röpü- 
lést nézni. Kérdeztem tüle: „na sógor, hogy 
teccett?" Aszongya: „szép vót, jó vót, de a 
régi pilóták ügyesebbek vótak."

ÖRZSI: A mennykő cifrázzon a füle tö- 
vibe.

BAKTER: Abbul mi igaz, hogy az Anglia 
kibékül Olaszórszággal?

LEPCSES: Igen, mer a francia cucilista 
kórmányra nem számíthat ha háború lesz.

BAKTER: Mongya szomszéd, hát mér 
nem tuggyák már meggyógyítani eztet a 
beteg világot?

LEPCSES: Mér? Hát ide figyejjen. A vi
lágháborúba fölfázott a jobblábom oszt 
igencsak sántikáltam rája. Villanykezelésre 
fogtak, ki is gyógyítottak, csak hát mikor 
a beteg lábomra rányomták a villammasi- 
nát, ollan büdösül fájt, hogy ordítottamh 
nát, ollan büdösül fájt, hogy ordítottam 
egy bizonyos Bütykölő Pál, ugyancsak bice
bóca mint én, de sz igen jól bírta a vil
lanyt. Mondok néki- „hogy lehet az testvér, 
hogy én belekukulok a kezelésbe, maga 
meg a fülit se billenti rá?‘ „Hát" — aszon
gya röhögve, — „ha maga ollan marha, 
oszt a beteg lábát teszi a villany alá!"

ÖRZSk Bókaszoptatta ügyvédeszű ember 
lehetett az!

BAKTER: Osztán láttya, Lepcses szom
széd, korai vót az öröm a fránya ellenzéki 
népek közt, mer szeretett Gömbös apánk 
meggyógyult s megen frissen virít, akar a 
harmatos rózsa.

ÖRZSI: Pedig azt hitték már befejezte a 
kórmányzást.

LEPCSES: Ez ippeg ollan, mint Gatva- 
lengetfi Nagy János esete. Egy nap belefo
gott, hogy rendet csinál a portáján s elkezte 
zargatni a háznépet: a bérest ide, a szó- 
gálót oda, feleségit kapálni, anyóssát me
szelni, de ahogy megtették, má atta is az uj 
parancsot, vót ollan lótás-futás, hogy min
denkiről gurogott a verejték. Estefelé a 
gazda elhallgatott oszt leüt az ereszet alá. 
Aszongya néki a felesége: „Csak hogy má 
bevégezte kend a yfrrancsulást, iszen vala
mennyien megszakadunk a munkába." — 
„Tévecc" — aszongya Gatyalengető, — 
„még nem végeztem, csak pihenek". — No, 
Isten, Isten.

alább öt évet letagadhat a korából. Külö
nösen a piros, vagy középkék alapú, de
rékban húzott, aeszlls bluzu, puffos ujju 
ruhák a legkedveltebbek. Semmi más disz 
nem kell ezekre, mint a négyszögletes ki
vágásba egy kis orgonái, vagy georgette, 
vagy fehér csipke rüss.

A dirndli, az idei favorit, egyre nagyobb 
tért hódit. Ha az ember lemegy falura, 
vagy általában vidékre, csak elénekli, hogy: 
„egy dirndli, más semmi, a divat csak eny- 
nyi s már főzve van a jau vidék'1.

A pettyes anyagok, olcsóbb selymekből, 
egyenesen predesztinálva vannak az egy
szerű, de kedves ruhók elkészítésére. A 
kékalapu fehérpetlyes ruha pirosalapu kék- 
pettyes sállal, nagyon eredeti és jó.

A sárga vagy rózsaszín csikós anyagból 
készült ruhák a legjobbak azért, mert at 
övön kívül nem kell rájuk semmi más, 
mint az, hogy a csikókat vagy spiccesen, 
vagy vízszintesen állítsuk be. Ezek sem 
piszkolódnak olyan gyorsan. Ha azután 
van egy sárga , barnacsikos angol ruhánk, 
ehhez egy barna kabátot, vagy szmókln- 
got csináltathatunk és máris egy egyszerű 
trottőrruhával leltünk gazdagabbak.

Hölgyeim, a kis ruhákban kiapadhatat
lan lehetőség kinálkozik. És ha mindent 
akarnak tudni, elárulom Önöknek, hogy a 
kis ruhában van a hamisitatlan sexepil. 
Igazam van, Uraim?

(Dr. Dévainé Erdős Böske.)

Az itt felsorolt ruhakelmék, valamint az ősz- 
szer nyári divatujdonságok óriási választékban,
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rendkívül mérsékelt árban beszerezhetők. Su
gár Vilmos divatáruháznban, Deák Fcrenc- 
ulca és Deák-tér sarok. A Sugár-cég régi ked
venc bevásárlóhelye az elegáns hölgyközön- 
ségnek.

A híres és a bridzskörökben is nagy népsze
rűségnek örvendő zenetanár az elmúlt héten 
Bécsben járt, mint az olt megtartott zenei vi
lágverseny magyar zsűritagja. Persze felhasz
nálta az alkalmat arra Is, hogy a császárváros 
előkelő bridzskörelben látogatást tegyen, ahol 
kitüntető szeretettel fogadták és azonnal egy 
magasnivóju párosversonyre invitálták meg. Ott 
adódott az alanti szép parti:

♦ 8,7 6,5,
V 6, 4, 3, 2 
0 K,4
4- 9,7,2

♦ 10,4
9 K, 9,8
0 A, 6,2
4- A, K, B, 5,

♦ A, D, 8
9 A, D, 10
0 10,8,7
4- 10,8,6,4

♦ k, B, b, 2 
V B, 7,5
0 D, B, 9, 5 3
♦ D

Kelet-Nyugat vonal három szanzndunál lan
dolt. Észak a pikk nyolcasra Indul és felvevő 
kicsit adott az asztalról. Professzorunk körül
nézett és kereste, miként vihetnének haza bu
kást jelentő öt ütést. Mindenesetre beütött a 
pikk dámával; tudta, hogy még a két ászával 
üthet, egv ütést remélt a partnerénél káróban, 
vagy treifben: egy gyors mozdulattal a gábli 
körből kihívta a dámát, a felvevő ütött a kéz
ben a királlyal, lement ar asztalra treff dámá
val. most káró impasszt adott, ami nem sike
rült, Észak visszahívta a kört: eredmény: „egy 
bukás"! Így döntötte meg a közkedveltségnek 
örvendő professzorunk a régi bridzsszabályK 
„góbiiból nem jó hívni!" A történeti hűség 
kedvéért jelentjük, hogy az első díjjal hono
rálta a rendezőség e kitűnő játékot.

★

Alpár Imre, a magyar reprezentatív csapat 
egyik legkitűnőbb tagja híres arról, hogv pénz
játékban milyen fatális pechje van. Szimpatikus 
lényénél fogva drukkol is neki az öt nagyon 
szerető kibictábor. A napokban egy Budapes
ten nyaraló osztrák házaspár ellen párost ját
szott Áldor Ferivel. Bemondanak ragyogó hat 
’ikket, de — óh, mi fájdalom! — az összes 
liányzó aduk egy kézben vannak. Egy bukást 
még az Alpár brilliáns technikája mellett sem 
lehet elkerülni, a kibicek sietnek is mind rész
vétüket kifejezni. Nagyszerű licit volt — ször
nyű pech —, zokogják kórusban!

— Hiába — szólal meg rezignáltan Áldor —, 
ahol mi hatot mondunk, ott szlem nem marad 
szárazon ...

♦
Nyári páros versenyen, melyet dr. Molnár 

Háry rendez, a jó idő rekord mezőnyt hozott: 
1. Dr. Reich—dr. Widder. 2. Csathó—Bárdos. 
3. Dr. Krémer—Fényi. 4. Dr. Perl^-Wilhelm.

*
A Park Klubban szombaton este Izgalmas 

bridgeversenyt rendezlek, amelyen öt team 
vett részt. Első lett a Nemzeti Kaszinó cw- 
pata, Amelynek tagjai: Cséry Lajos kapi
tány, id. búró Dániel Tibor, gr. Csáky Fé
lix, gr. Teleki Gézáné. Második a Park Klub 
teamje: Tótvárady .Isbófh István tábornok, 
csapatkapitány, Csatáry grófnő, Than bá
rónő és báró Borchy.

— Közgyűlés és ünnepély a Vakokat Gyá- 
molitó Országos Egyesületben. A Vakokat Gyá- 
molító Országos Egyesület ma, vasárnap dél
elölt féltizenegy órakor tartja évi közgyűlését 
és közvetlenül utóna, féltirenkét órakor évzáró 
ünnepélyét Az ünnepélyen közreműködik Vi
téz Szerényi Károly hegedűművész és Szerényt 
KArolyné, a „Homcros"-énekkar pedig né
hány énekkari számot ad elő. Ugy a közgyűlé
sen, mint az ünnepélyen érdeklődőket szívesen 
látnak.

— T.karfko, h„U»inn, a bclőiéM I, níi- 
tűzhelyen végzi. A helyes és gazdaságos eltevés 
módját bemutatják ■ Gázművek előadótermé
ben minden kcdd«n és pénteken délután 5 óra
kor Az előadásokon az összes háztartási gáz
készülékek is bemutatásra kerülnek. (VI., Vil
mos császár út 3. I. emelet.)
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Rejtélyes körülmények 
Schillerwein Rezső 
öngyilkosságának 
hátterében

Szombaton késő este revolverdörrenés 
verte fel a Műegyetem környékének csend
jét: egy jólöltözött, harminc-negyven év kö
rüli férfi revolverrel

szlvenlőtte magát és azonnal meghalt. 
A zsebében talált iratokból megállapították, 
hogy az öngyilkos férfi neve: Schillertvein 
Rezső 36 éves bankpénztáros, aki feleségé
vel és ötéves Márta nevű kisleányával a 
Gólya-utca 10. számú házban lakott. Bitcsti- 
levelet is találtak nála, amelyet legjobb ba
rátjához, dr. Németh Béla rendőrtanácsos
hoz, intézett. A levél,, egy névjegy hátára 
írott néhány sor: „Nem akarok tovább 
élni, ennek igy nincs értelme, önkezemmel 
vetek véget életemnek. Kérem, ne boncol
jatok fel.”

Schillertvein boldog házasságban élt fele
ségével, imádta kisleányát, a legutóbbi idő
kig senki sem tudott arról, hogy anyagi 
gondjai voltak, rendesen megélt a kis csa
lád, Schillerivein havi 350 pengős fizetésé
ből. Éjjel ritkán maradt ki, ha 'kapuzárás 
után jött haza, akkor feleségével volt ren
desen színházban vagy moziban . . .

Az öngyilkos bankpénztáros 
az utóbbi hónapokban rengeteget 

gozott.
Nap-nap után késő estig benn 

bankban, ahol mérleget csináltak. Felesége 
és hozzátartozói aggódva látták, hogy a 
máskor nyugodt ember

rendkívül ideges.
Idegességének okát azonban másban is ke
resték, mint a túlsók munkában: az elmúlt 
hónapokban többször kapott Schillerivein 
fizetési meghagyásokat, sőt ügyvédi felszó
lító leveleket is különböző adósságokról. 
Felesége sosem tudta, hogy a bankpénztá-

.ywMii. «

dől

volt a

Tánc közben karjai cörte a lábujj hegy
láncot ás világbajnoknője
Zeisler Edith balesete a Tarján-bárban

Péntek éjszaka egy órakor mentőautó ál
lott meg a Lukács-utcában: a Torjai-bár 
előtt. A bárból egy mélyen dckoltált, csil
logó ruháju fiatal nőt hoztak ki hordágyon, 
majd gyorsan a mentőkocsiba tették és el
indultak szirénázva a Duna másik olda
lára.

A hordágyon fekvő hölgy néhány perccel 
előbb

■ balkarjának csuklóját törte el nyílt 
színpadon, tánc közben ...

A Tarján-bár műsorában esténkint fellép 
nagy sikererl Zeisler Edith, a spitztáncolás 
világbajnoknője, aki a legutóbbi tánc-világ- 
piászon 29 versenytársnője közül 3 és fél
órás egyfolytában tartó lábujjhcgyen való 
táncolással a bajnokságot megnyerte.

A táncosnő műsora végén úgynevezett

A Dunába ugrott
Börzsönyi-Brandeis Béla
Ismét öngyilkosságot kísérelt meg a feleségével 
folytatott harc miatt elkeseredett ujságiró
Margithid alsó rakparl- 
arra lettek figyelmesek, 

,(VBY -bj - öltözött, monoklis .ur
sétál izgatottan az alsó rakparton. Két ur ép
pen meg akarta szólítani, amikor hirtelen 
elfutott a Halász-utca irányában.

Itt megállt, levetette kabátját, azután 
rülnézett, majd

nagy lendülettel a Dunába ugrott.
Az utána futó két férfi kiáltozni kezdeti, 
amit meghallott a Margithid mellett levő 
dunai motoros őrség parancsnoka és a Héjjá 
nevű motorossal odaszáguldott, ahol a mo
noklis férfi a Dunába ugrott.

Szerencsére idejében is érkeztek es meg 
élve kimentették.

A kihívott mentők azonnal ápolás alá vet
ték a férfit, aki elmondotta, hogy a neve 
Börzsönyi-Brandeis Béla. 37 éves volt vidéki 
újságíró. 

Vasárnap reggel a 
ján sétáló emberek 
hogy egy elegánsan

kö-

Olcsóbb lett az olasz 
„FIUGGI“-GYÓGYVIZ, 

mert közérdek,
hogy minden szív- és vesebajos, valamin: 
gyomorbeleg éa reumás alaposan k’mossa 
szervezetét. Nem hashajtó — sovAnyit. 

Kapható mindenütt!

Pompás 
szereplők ! SZERELMES BUDAPEST

Énekes, táncos revü 12 képben — M'nden este 9 órakor

1*01.0  SZÍNHÁZ (Margitsziget) A legszebb 
színházi

ott-

nieleg

rostiak adósságai vannak és ezért aggódva 
és ijedten érdeklődött azoknak eredetéről. 
Schillertvein Rezső azonban rendkívül zár
kózott ember volt mindig és

semmiféle felvilágosítást nem adott 
ezekről az adósságokról

feleségének. Barátai is többször kérdezget
ték, hogy mi az oka szörnyű idegességének, 
érdeklődtek, hogy nincscnek-e anyagi bajai, 
de a banktisztviselő ilyenkor mindig ma
gába zárkózott.

Az elmúlt hét elején minden eddigit fe
lülmúlt Schillertvein idegessége.. A 
pénztáros

csütörtökön délután volt utoljára 
hon.

Ekkor, anélkül, hogy különösebben 
búcsút vett volna feleségétől és kisleányától, 
elment. Először fordult elő, hogy

éjszaka nem tért haza lakására.
Másnap sem jelentkezett. Kétségbeesett ro
konai ekkor bejelentették eltűnését a rend
őrségen, mert megállapították, hogy a pénz
táros a bankba se ment be. Szombat 
estig hiába keresték minden elképzelhető 
helyen Schillertvein Rezsőt. Azután eldör
dült a revolverlövés a Műegyetem előtt... 
a szerencsétlen ember meghalt... anélkül, 
hogv akár szóbelileg, akár búcsúlevelében 
bárkinek is felvilágosítást adott volna ar
ról, hogy mi kergette halálba.

Schlllerwelnné csak vasárnap reggel 
értesült férje tragédiájáról.

A szerencsétlen asszony sirógörcsök közt 
fekszik lakásán, a vizsgálat pedig megin
dult, hogy mi oka lehetett a bankpénztáros- 
nak az öngyilkosságra és hol és mivel töl
tötte élete utolsó napjait.

spárgára esik, ami abban áll, hogy szétter
peszti lábait és igy esik le a parkettre, mint
egy % méter magasságból. Pénteken is ez
zel akarta végezni táncmutatványát Zeisler 
Edith, de

elveszítette az egycnsulyt
és jobbkarjával akarta magát egyensúlyba 
hozni. Közben

lezuhant a földre
és jobbkarja, amely előbb ért földet, 
bírta el a test súlyát éa

csuklóban eltörött.
A szerencsétlen táncosnő ájultan dőlt tes

tével előre és ottmaradt fekve a parketten.
A közönség felugrott helyéről és a táncos

nő segítségére sietett, akit néhány perc 
múlva a mentők kórházba szállítottak.

nem

Börzsönyi-Brandeis Béla a Pipa-utca 6. 
számú házban lakott nemrégiben és

nagy harcot vívott külön válton élő 
feleségével, 

akitől egészen különös és kalandos ok miatt 
vált cl. Börzsönyi ugyanis azt véli tudni, 
hogy felesége nem az, aminek mondotta 
magát, amikor elvette feleségül. Emiatt ha
rag is támadt férj és feleség közölt, amely 
annyira elfajult, hogy Börzsönyi feleségét 
hamis név használata miatt föl is jelentette 
a rendőrségen.

A volt férj azt mondotta följelentésében, 
hogy felesége csempészett gyermek és nem 
egy tábornok leánya, mint ahogyan ő nősü
lésekor hitte, hanem kiderült, hogy a tá
bornok leánya hathetes korában meghalt és 
helyette egy ismeretlen leánygyermeket csem
pésztek [te a tábornok elhalt leányának böl
csőjébe.

Seiyemosztályumkon
AZ ELSŐ EMELETEN

Hatalmcs vá’aszlékban verjek a nehéz 
minőségű cloquék. flamisoSok, kompiéra 
vagy ruhára kiválóan alkalmas sima és 
mintás divaianyagok

Külön as^Sokon egységárban

orr*

Rákó«x,-ut 72 74.

Mikor ezt feleségénél szóvátelte, az asz- 
szony, hogy beismerte volna a csempé
szést, amiről pedig tudnia kelleti, mert ne
velőszülei ezt közölték vele, olyan módon 
kezdett férjével viselkedni, hogy külön köl
töztek.

Börzsönyi válófélben lévő felesége viszont 
más címen telt

•I

Előkelő tisztviselő különös kalandja 
egy Csanádí-uccaí lakásban
A lakás tulajdonosa betörőnek nézte és bevitette a rendőrségre

Vasárnap reggel különös kalandban volt 
része egy újpesti nagyvállalat tisztviselő
jének.

A Csanády-utca egyik halszobás elegáns 
lakásában lakik cgv ismert fővárosi ügy
véd, aki szombaton elutazott azzal, hogy 
csak hétfőn tér vissza a fővárosba. Ugv ala
kultak azonban a dolgai, hogy vasárnap 
kora reggel autójával már visszatért és 
egyenesen lakására hajtatott.

A szobleány csak sokáig tartó csenge
tésre és dörömbölésre nyitott ajtót, Az 
ügyvéd gyanút fogott és végigkutatta a 
lakást. Minden ajtón, minden szobába 
benézett, minden szekrényt kinyitott, azon
ban sehol sem talált semmit. Már éppen 
bosszankodni kezdett önmagán, hogy alap 
talonul gyanakodott és bocsánatot kért fe
leségétől, akit álmában fekve mély álomból 
keltett fel a lakás átkutatásával, ami termé
szetesen nem járt zaj nélkül — amikor 
eszébe jutott, hogy a cselédszobát még nem 
vizsgálta át.

Be akart nyitni a szobaleány szobájába, 
ezt azonban zárva találta s miután a szoba
leány nem akarta szobája ajtaját kinyitni, 
az ügyvéd felfeszitelte a zárat, belépett a 
szobába, felcsavarta a villanyt és legna
gyobb csodálkozására

az ajtó mögött meglapulva, egy ele
gáns, monoklis urat pillantott meg.

— Mit keres ön itt? — szólt a férfi, majd 
a szobaleány asztalán fekvő kést megra 
gadva,

a monoklis férfira nkurta magát vetni.
A férfi azonban nem ijedt meg, liánom 

erélyes hangon rákiáltott az ügyvédre:
— Tegye le azonnal a kést, mert lövök!
Az erélyes hangtól az ügyvéd megijedt, 

kiejtette a kést a kezéből, kiugrott a cse
lédszobából, majd kiszaladt a lakásból is. 
bezárta az ajtaját és lerohant az utcára, 
ahonnan

rendőrrel lért vissza, 
aki a monoklis férfit — betörőt

az

sejtve

megbilincselte és előállította
a főkapitányság központi felügyeletére.

— Nem vagyok én betörő — mondotta a 
jólöltözött férli a rendőrségen és hitelt ér
demlő módon igazolta is magát, majd meg 
mutatta, hogy több mint nyolcszáz pengő 
készpénz van nála, tehát fel sem tételez
hető, hogy betörésre vetemedett volna.

— Akkor mit keresett a lakásban? -- 
kérdezte tőle a kihallgatást végző rendőr
tisztviselő.

A ház második emeletén lakik cgv 
barátom — mondotta a gyanúsított és 
őt akartam felkeresni. Sajnos, nem találtam 
odahaza s miután egy fontos üzenetet akar-

följelentést férje ellen
és olyan harc indult meg a házastársak kö
zött, amelyek egyrészt anyagilag tették 
tönkre Börzsönyi-Brandeis Bélát, másrészt 
idegeit támadták meg, ugy hogy már

egy ízben megkísérelt öngyilkosságot.
A tragikus sorsú Börzsönyi-Brandeis Bélát 

a mentők a Rókus-kórházba vitték.

lám neki átadni, azon gondolkoztam, hogy 
kivel üzenhetnék a részére. Mikor lejöttem

az ügyvéd urék ajtaját nyitva találtam 
és a nyitóit ajtón át megkérdeztem, hogy 
van-e valaki az előszobában. A szobaleány 
jelentkezett s ezzel akartam az üzenetet át
adatni barátomnak.

— Közben beszélgetni kezdtünk és én 
cgv pohár vizel kértem a leánytól, amikoT 
hazajött az ügyvéd ur s a leány ijedtében 
elrejtett engem a szobájába.

A szobaleány ugyanígy mondotta el ■ 
történteket, amikor behozták a rendőrségre, 
mire a rendőrtisztviselő természetesen azon
nal szabadon bocsátói la az újpesti nagy
vállalat vezető tisztviselőjét.

A rendőrségtől mind a hárman együtt 
távozlak el: a tisztviselő, a szobaleány és 
az. ügyvéd, aki tépelődésbe merülten hagyta 
el a főkapitányság épületéi. Egvre azon 
törte a fejét, vájjon igazat mondott-e a ti
tokzatos látogató . . . vagy pedig a szoba- 
leánvnál tett diszkrét látogatást . . . sőt 
la Ián . . .

Mérnökök 
állapítják meg ma, 

kit terhel a felelősség 
az Orczy-uti villamos
karambolért

Súlyos villamosösszeütközés történt szomba
ton este az. Orczy-tér és Köbárujai-ut sarkán. 
Az 50-os villamos, amelyet Varró II. János 
>037. szánul villamosvezető vezetett, hibás vil- 
Innyvállóálliti's következtében nekiment agy 
23-as jelzésű villamosnak.

Az összeütközésnek hat sulyos és hat kőny- 
nvebb scbcsüllje van. A őÓ-es villamos ve
zetőjét, Varró Jánost előállították a főkapi
tányságra, almi előadta, hogy

a vállószerkezet elromlott és ez Idézte elő 
a szerencsétlenséget.

A villamoskocsi vezetőjét kihallgatás után el
bocsátották a főkapitányságról.

Az összeütközés ügyében a nyomozást ma. 
hétfőn folytatják.

A Beszkárt mérnökei megvizsgálják az 
önműködő villamos váltóliereiulezést

fs az 50-es villamoskocsi szerkezetét. Csak a 
műszaki vizsgálat b.fejeztével derül majd ki, 
hogy a karambolért kit terhel a felelősség.

Kérjen prospektust és látogassa meg a

magyar Általános ingatlanbank
r. t. parcellázási osztályát IV., Deák 
Eerenc-utca 17

Telelőn 81-8-51
ahol pesti, budai és környékbeli telkek 
kedvező fizetési lelíéte ekkel kaphatók 
négyszögölenként 5 pengőtől lölfelé.
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KÖZGAZDASÁG
Franciaország kitart

az aranyvaluta mellett
Ha szükséges — technikát intézkedések 
következnek

.Vi len a francia frankkait Ez egyik 
legégetőbb kérdéit ma az egész világ köz
gáz dóságának. Ml lesz a francia frankkal, 
kitartanak-e az arany-alap mellett, vagy 
eltérnek tálét Erről az aktuáliz kérdésről 
nyilatkozott a Hétfői Naplő munkatáriá- 
nak a magyar közgazdasági élet egyik 
mérvadó szakértő tényezője, aki a kővet
kezőket mondotta:

A jóslás általában nagyon hálátlan mes
terség, de különösen hálátlan ez deviza- és 
valutapolitikai kérdésekben.

Ennek igazolására megemlítjük, hogy 
leghozzáértőbb szakértők által bejósolt 
számos esemény nem következett be, vi
szont mint előre nem látott és be nem jó
solt eseményre rámutatunk az angol font
nak 1932 október hóvégi weekendjen, min
denki számára legnagyobb meglepetésként 
bekövetkezett

eltávozása az aranyalaptól.
Ennek ellenére alig van téma, amely 

annyi jóslásnak tárgyát képezné, különö
sen az utóbbi időben, mint az aranyblokk 
körüli kérdések. Évek óta vita tárgyát ké
pezi az, hogy megmarad-e az aranyblokk 
vagy nem és hogy az abban szereplő or
szágok megmaradnak az aranyparitás mel
lett, avagy eltérnek.

Különösen és els'.urban vita tárgyát ké
pezi ez a kérdés Franciaországot illetőleg. 
A pro és kontrák számtalan beállítása van 
már huzamos idő óta napirenden és épp 
oly nagy tábora van azon felfogásnak, hogy 
a francia frank aranyvaluta marad, mint 
annak a felfogásnak, hogy attól eltér.

Tény a, hogy az utóbbi évek folyamán 
Ismételt koncentrikus támadások In

dultak meg a francia valuta ellen 
és elég széleskörű kontremin-eladások tör
téntek azok részéről, akiknek a meggyőző
dése az volt, hogy Franciaország nem tart 
ki az aranyparitás mellett. Mindezek a tá
madások és kontremin-akclók balsikerrel 
végződtek és az azokban résztvevők többé
ke vésbé

Az Orizágoi Iparegyesület vasárnap tartotta 
04-lk évi rendes közgyűlését Görgey István 
országgyűlési képviselő alelnök elnöklete mel
lett. Az évi jelentés é*  zárszámadás elfogadása 
után indítványt tettek az uj tisztikar megvá
lasztására. További 3 évre megválasztották 
Görgey István alelnftköt és az eddigi Igazga
tósági tagokat. Ezután átadták a „Nagybátony- 
Újlaki Egyelőit Iparművek Rí nak az egyesü
leti aranyérmet, majd Neuhold Kornél m. kir. 
kormányfőtanácsos alelnök kiosztotta as egye
sületi ezüst és diszénneket.

♦
.4 Vdci Kereskedők Egyesületének vasárnapi 

közgyűlésén, melyen közel 30 vidéki egyesü
let is részt vett, Stamberger Rezső elnök 
megnyitójában hangoztatta, hogy a kereskede
lem nem a szövetkezeti formát és eszmét el
lenzi, hanem csak a szövetkezeti eszme meg
hamisítása ellen küzd. Ezután Gratz Gusztáv 
ny. miniszter tartott előadást a kereskedői hi
vatásról. Élesen támadta az antlmerkantilistá. 
kát s sok évi diplomáciai és gazdasági tapasz
talatai alapján kimutatta, hogy mesterséges 
alakulatokkal, — felülről oktrojált szövetke
zetekkel, szindikátusokkal, — nem lehet pó
tolni a szabadkereskedelmi működéséből az 
országra háramló előnyöket. A kereskedelem 
támogatása közérdek, — mondotta, — a szin
dikátusok favorizálása nem! Dr. Balkánéi Kál. 
mánnak, as OMKE igazgatójának felszólalása 
után a jelentéseket terjesztették l>e, mnjd 100 
terítékes banketten ünnepelték Gratz Gusz
távot.

*
.4 Budapesti Központi Gyógyhelyi Bizottság 

kiváló igazgatója, Szviezsényi Zoltán miniszteri 
tanácsos több évre szóló fürdőváros-program 
megalkotását szorgalmazza és a gyógyforrá
sokkal kapcsolatos reumakórházak felépítését 
is sürgeti.

*
.4: igazságügyminiszter felhívására a BIOSz 

is foglalkozott a részvényjogi reform kérdésé
vel és megállapította, hogy a bírói gyakorlat 
a régi K T. hézagait nagy körültekintéssel és 
kitűnő eredménnyel kitöltötte, úgyhogy a rész
vényjogi reform semmiesetre sem mondható 
sürgősnek. De talán időszerűnek sem, mert a 
gaKlasági viszonyok még távolról sem érték 
el azt a stabilitást, mely a gnzdasági életre oly 
súlyosan kihaló részvénytársasági reform élet 
beléptetésébe! szükséges.

★

.4 Kereskedelmi Hiteltudósitók Ipartársulata 
a héten tartotta dr. Ilajdu Miklós elnöklésével 
rendes évi közgyűlését. Az Ipartársuiai széles
körű munkásságát tárgyaló évi jelentés során 
dr Hegyháti István titkár-ügyész beszámolt a 
kereskedelemügyi minisztérium és a köiigaz- 
gutási hatóságok nagy fontosságú rendelkezé
seiről, melyek n hivatásszerű hltelhlrsrolgálatnt 
sikerrel támogatják a visszaélések, n kontárok 
as zugirodák ellen való védekezésben. A liszt- 
újítás során elnökké dr. Hajdú Miklóst, alel- 

súlyos veszteséget szenvedtek.
A korábbinál szélesebb körű és állhata- 

tosabb kontremin-akció indult meg leg
újabban, immár több hete, nevezetesen a 
francia választások lezajlása óta, amelyek 
a baloldali pártok előretörését eredmé
nyezték. Azok, akiknek véleménye amúgy 
is az volt, hogy Franciaország nem tarthat 
ki az aranyvaluta mellett, felfogásukat alá
támasztva látták a baloldali előretörése és 
egy uj szocialista kormány valószínű volta 
folytán. Tényleg, Blum személyében Fran
ciaország szociálista miniszterelnököt ka
pott, azonban valutapolitika terén azokat, 
akik tőle a francia frank aranyparitásának 
azonnali feladását várták,

csalódás értet
sőt a francia konnányelnök és pénzügy
miniszterének eddigi kijelentései határozot
tan azt mutatják, hogy további intézkedésig 
— meddig, azt megmondani nem lehet —, 

kitartanak az aranyvaluta mellett.
A Banque de Francé nagyon sokat vesz

tett hatalmas aranystokjából, megmaradt 
stokja Is azonban olyan tekintélyes, hogy 
helyzete semmiképen sem követeli meg az 
aranyparitás feladását, más szempontok vi
szont amellett szólnak, de sokkal súlyo
sabbnak látszanak azok a szempontok, 
amelyek a szocialista kormányt is arra 
késztetik, hogy alapfelfogása ellenére meg
maradjon az aranyparitás mellett. Nemcsak 
kijelentései, hanem bizonyos eddigi intéz
kedései is ezen felfogás mellett szólnak.

Mindezek alapján, bármenyire veszélyes
nek látszik a jóslás, azt a véleményt lehet 
nyilvánítani, hogy

Franciaország kitart az aranyparitás 
mellett és ha es okvetlenül szükséges 
lesz, technikai Intézkedésekkel fogja 

valutáját védeni,
amelyek folytán természetesen a francia 
frank sem marad majd meg tiszta, klasszi
kus aranyvalutának, hanem átszorzódik a 
manipulált aranyvaluták táborába.

nőkké Fischer A. Hermannt éa Domonkos 
Miksát választotta a közgyűlés; az Ipartársu
lat választmányának, illetve elöljáróságának 
Benedict Miksa, Biró Béla, Fabrlczky László, 
Freud Dezső, Krausz László, Molnár Ödön, 
Srécsl Iván, Weinberger József, Spiegel Samu, 
Batykó Károly, Fábián Gyula, Gáf Gyula, Ger
gely Antal és Vidor Oszkár a tagjai.

*
A Kender, Juta és Textilipar Rt. Václ-ut 

139. sz. alatti telepén napok óta sztrájkolnak a 
munkások. A hét közepén hatszáz munkás 
hagyta abba a munkát, majd szombatra a 
többiek is csaüakoztak és igy a sztrájkolók 
száma most már eléri az ezret. Vasárnap ér
deklődtünk úgy a munkások vezetőinél, mint 
a gyár igazgatóságánál és mindkét helyen azt 
a választ kaptuk, hogy a sztrájk tovább tart, 
egyelőre nincs semmi remény a békés meg
egyezésre. Hétfőn délelőtt a sztrájkoló mun
kások megbízottai és a Textilmunkások Szö
vetségének vezetősége küldöttségileg szándék
szik felkeresni az iparügyi minisztert és an
nak a közbenjárását kérik a sztrájkot előadó 
kérdés békés megoldásához.

♦
Egyezerőtszáz vágón osztrák fenyő-auvag- 

kvóia-felosztásának véglegesítésére ma, hét
főn Budapestre érkeznek az osztrák delegál
lak.

♦
Az uj Ipartörvény életbeléptetése előtt az 

iparosság erősen dolgozik érdekei megvédésé
ért és az Ipok ma hétfőre országos nagygyű
lést hívott egybe, hogy ott a végrehajtási uta
sítás tekintetében állást foglaljanak.

★

.4 gyógyáru-nagykereskedők együttes akciót 
indítottak a sérelmek orvoslására és az uj 
gyógyárurendelct megfelelő módosítása érde
kében.

♦
A Magyar Teztllgyárcsok Országos Egyesü

letének Julius 3-i közgyűlése elé nagy érdeklő
déssel tekintenek. Ezen a közgyűlésen vá
lasztják meg az egyesület alelnökévé dr. 
Dischka Győzőt, a Magyar Posztógyár rt. igaz 
gntóját.

♦
Az uj áruházi rendeletben egyáltalában nin

csen arról szó, hogy az uj rendelet nem en
gedné a már létező áiuházakat továbbra is 
zavartalanul dolgozni, sőt a rendelet szerint, 
éveken belül egyetlen uj áruház sem nyithat 
az ország területén

♦
A Vdrosf Ingatlantulajdonosok Egyesülete 

Magyar Árpád dr. elnökletével vasárnap dél
előtt közgyűlést tartott. Az elnöki megnyitó a 
külföldi értékekre szóló kölcsönökkel foglal
kozott. Felhívta az Ingatlantulajdonosok fi
gyelmét arra, hogy a dollár- és fontkölcsönök 
törlesztései és kamatai most lesznek esedéke
sek éa még ninca tlaxtáxva, hogy a fisetések 

milyen árfolyamon történnek. As árfolyam 
megállapításánál tekintettel kell lenni a ház
birtok értékcsökkenésére is. A program to
vábbi során Sípos Gyula, dr., Tarnóczi Tibor, 
Andrusek Imre, Csávoly Lajos és dr. Nánássy 
Ödönné szólaltak még fel. Végül bizottságot 
alakítottak, amelynek az lesz a feladata, hogy 
eljár a belügyminisztériumban az ingatlantu
lajdonosok problémáival kapcsolatban

♦
Az energiatörvény módosítására és kiegészí

tésére irányuló tárgyalásokat már befejezték. 
Az uj energiatörvénynek egy sarkalatos pontja, 
hogy olyan berendezések, amelyek nem felel
nek meg az engedély feltételeinek, vagy eset
leg veszélyeztetik az élet- és vagyonbiztonsá
got, kártalanítás nélkül hatályon kívül helyez- 
tethetök, átalakításuk, sőt lebontásuk is elren
delhető.

★
A lipcsei nemzetközi baromfikongresszuson 

Magyarország is részt vesz és a kongresszussal 
kapcsolatos kiállításra többszáz baromfit, ga
lambot és házinyulat küldenek ki.

♦
A Trunkhahn Posztógyár és Ruhagyár rt. 

most publikálta 1935. évi mérlegét. A vállalat 
455.000 pengő részvénytőkéje mellett (az 1934. 
évről áthozott tétellel együtt) 190.699 pengő 19 
fillér összveszteséget számol el, alaptőkéjének 
tehát majdnem a felét mutatja ki veszteség
ként.

♦
A hajózási pool fenntartásának érdekében az 

érdekelt kormányok és azok hajóstársaságai 
holnapra, keddre tűzték ki az uj tárgyaláso
kat.

★

Az 1996. évi Bécsi őszi Vásár, amely közvet
lenül a lipcsei vásár után fog lefolyni, szep
tember 6. és 13. között fog megtartatni.

♦
Az olimpiai ruha elkészítésére az iparügyi 

minisztérium rendelkezése folytán, az I0KSZ 
kapta meg a megbízást.

A valutarendőrség kinyomozta:

ionnan csempésztek Budapestre 
hétszázezer pengő értékű kötvényt
A büntetőtörvényszék Horváth tanácsa hol

napután, szerdán tárgyalja az utóbbi idők leg
érdekesebb kötvénycsempészésí bünperét. Grün- 
blatt Mátyás Ferenc fiatal pesti tőzsdés a vád
lottja a bünpernek. Grünblatt egyik legismer
tebb tagja volt Pest éjszakai életének.

Mindenütt ott lehetett látni, ahol pénzt köl
töttek az emberek.

Az elmúlt esztendők nem egy izgalmas kártya
csatájának is „hőse" volt a pesti fiatalember. 
A Meseautó cimü filmen szerepelt gyönyörű 
drága luxusautót ő vette meg, miután a filmet 
leforgatták és a kocsit eladásra ajánlották.

Grünblatt tárcájában állandóan ezrek voll 
tak, tőzsdeüzleteiben tízezrek felett diszpo

nált,
anélkül, hogy tudta volna bárki, hogy Grün
blatt voltaképpen tiltott kötvénymanipulációk
kal foglalkozik és résztvesz azokban a nagy
arányú kölvénycsempészésekben, amelyeknek 
tetteseit hosszú Időn keresztül nyomozta a 
valutarendörség.

Amikor rendelet jelent meg, amely kötele
zővé telte a Ma gyár országra került összes köt
vények felülbélyegzését, vagyis a nosztrifikálá- 
sát.

Grünblatthos 130.000 pengő értékű kötvény 
érkezett külföldről.

A kötvényeket tiltott módon csempészték az or
szágba, de Grünblatt azzal jelentkezett a nosz- 
trifikálást végző Pénzintézeti Központnál, hogy 
a kötvények régen birtokában vannak, azokat 
most akarja felülbélyegeztetni.

A valutarendörség detektivjei lelkiismeretes 
nyomozás után pontos tudomást szereztek ek
kor már Grünblatt kötvényüzleteiröl és amikor 
a fiatal tőzsdés a kötvényköteggel a hóna alatt 
a Pénzintézeti Központ épülete előtt megjelent, 

igazolásra szólították fel.
Grünblatt ebben a pillanatban eldobta magától 
a kötvénycsomót, futásnak eredt, a detektívek 
utána rohanlak, izgalmas.

vad utcai hajsza következett,
végülis sikerült Grünblattot elfognt s u valuta
rendőrségre előállítani. A nyomozás rövidesen 
megállapította azt is, hogy Grünblatt Mátyás 
nem először kapott külföldről nagyobb összegű 
kötvényeket, legutóbb Is 65.000 pengő értékű 
külföldi kötvényt csempésztek hozzá.

Pengőkiajánlás bűntette
mialt letartóztatták Grünblatt Mátyást, aki az 
ügyészség Markó-utcai fogházának lakója s 
szerdán a büntetőtörvényszék valutatanácsának 
vádlottja lesz.

Grünblatt letartóztatásával azonban a nyo
mozás nem szűnt meg, hanem tovóbb folyt, an
nak megállapitására,

honnan érkeztek a nagyértékű kötvények 
Budapestre

Grünblatt elmére. Ez n nyomozás az elmúlt 
napokban meglepő szenzációs eredményre ve
zetett. Megállapította a valutarendörség, hogy 

Goldblatt Vilmos pesti tőzsdés Krakóból 
küldi Budapestre a nagyértékü kötvénye

ket.
Közel 200.000 pengő értékű kötvényt küldött 
Goldblatt Grünblatt elmére.

IMAtyAaffUlall parcellázás I

14-10 p havi réaalet. 
150 néirrsrözOles telek Ara 
NM-1100.- P. JAzsef 
körút 22. felelőn; SV-ia

Kényszeregyességl adós

svábhegyi és kőbá
nyai telkei, feltűnő 
olcsó árban eladók.

Dr. Rácz Miksa ügyvéd 
Rákóczi-ut 41
Telefon 41-1-15 és 41-7-07

A Hangya Rákóczi-uti uj áruházát augusztus 
közepén fogja megnyitni.

★

A föld ára, a kedvezőbb terméskilátásokra, 
országszerte emelkedik, igy az ezer holdon 
aluli birtoktestek az utóbbi hónapokban 10— 
15 százalékkal drágultak.

★

A Hofherr-Schrantz-Clayton-Shuttleworth Ma
gyar Gépgyári Miivek Részvénytársaság az 1935, 
üzletévben is fokozta export-tevékenységét. Si
került is új piacokat szereznie, minthogy azon
ban igen erős árharccal kellőit megküzdenie, 
a belföldi piac felvevőképessége pedig még 
mindig jelentéktelen, a vállalat 1035 december 
31-1 mérlege az árcsökkenés! alapnak 247.667.21 
pengővel való dotálása után 896.361.31 pengő 
veszteséggel zárult. Az igazgatóság a június 
30-án megtartandó közgyűlésen javasolni fogja 
a veszteségnek a tartalékalapból való leírását.

♦
A Magyar Cukortpar Részvényt szombaton 

tartott közgyűlése az osztalékot 8 pengőben 
(tavaly 7.50 pengő) állapította meg, mely jú
nius 22-étől a Magyar Általános Hitelbanknál, 
Budapesten kerül kifizetésre. Aa igazgatóságba 
új tagként dr Fuchs Ottót választották meg.

Miután mindez kiderült, most
nyoninzólcvelet bocsátottak ki Goldblatt 

Vilmos ellen
s a nyomozólcv'li'l megküldölték a lengyel 
hatóságoknak. A lengyel hatóságok rövi
desen kihallgatták Goldblatt Vilmost s a nagy
arányú kötvényc.seraptMtzős minden részletére 
világosság derült.

Szőlősgazdák 
nagygyűlése

A Magyar Szőlősgazdák Országos Egyesülete 
vasárnap délben tartotta évi közgyűlését az 
OMGE nagytermében. A szőlőtermelők, gazdák 
és nagybirtokosok zsúfolásig megtöltötték a tér- 
inét és nagy érdeklődéssel hallgatták a felszó
lalókat. Báró Waldbott Kelemen elnöki meg1- 
nyitójában örömmel állapította meg, hogy

az idei terméskilátások igen jónak ígér
keznek,

azonban a kormánynak intézkednie kell, hogy 
a borárak ne essenek le, mert akkor sokezer 
embert érne károsodás. Petro Kálmán ország
gyűlési képviselő felhívta a kormányt, hogy a 
beígért szeszkérdést oldja meg, majd

a bortermés értékesítéséről beszélt.
Barcsa Ernő földmivelésügyi helyettes állam
titkár, a földmivelésügyi miniszter nevében be
jelentette, hogy miként a búzaárak ügyében 
beavatkozott a kormány, úgy most

ez a bortermelők érdekében is meg fog 
történni.

Baross Endre, a hegyközségi és a bortörvény 
tervezetét ismertette, majd Relsmann Lajos dr. 
a fogyasztási adó behajtása körüli sérelmeket 
tárta fel és a teherhatár helyesbítése ügyében 
sürgetett intézkedést. Mintegy tizenöten szólal
tak fel a különhöző vidéki egyesületek részéről, 
valamennyien a termésértékesités tervével fog
lalkoztak, végül a közgyűlés elhatározta, hogy 
országos propagandát indít a szőlősgazdák meg
szervezésére és a magyar bor érdekében.

A népliget! GRAND pR|X 

versenypálya építésénél, javí
tásánál és portalanításánál a

Budapest ssföv.
GÁZMÜVEI
Által gyártott 

ulÉDitűkáiranyokat 
használták fel. 

útépítéshez es portaianiteshoz 
használjon ön Is 

Budapest Székesfővároa Gázművel által
előállítóit 

uteDitOHítranvt es 
pomatraniiti
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víz, szappan, ecsetnélküli 
gyorsborotvakrém

Próbadoboz 24 fillér
ezt is visszatérítem azután 
eredeti csomagolás vásárlásánál

HEZOLITE RAPID krómhoz 
HEZOLITE RAPID peng*!  

használjon.

Kapható minden szaküzletben 

és a készítő Dr. Holczer vegyész 
illatszertáráhan, VI.,Teréz-körút 8

Elfogták a Zita-telep 
fosztogatóit

Heteken keresztül sorozatos lopások tör
téntek a gyáliuti Zita-telepen. A betörők 
lakásokat, padlásokat fosztogatlak, azon- 
kivul behatoltak az óvodába, ahonnan pénzt 
vittek el, másnap éjszaka pedig a gazdasági 
hivatal raktárát dézsmálták meg alaposan 
’ innen olyan tárgyakat vittek el, amelve- 
két J

lakbértartozás fejében foglaltak le a 
telep lakóitól.

Vitéz Kocsis János rendőrfeaigyelőhelyettes 
és Szabó XXXI. József törzsőrmester hosz- 
szu ideig tarló eredménytelen nyomozás 
Után az éjszaka a telep közelében

két gyanús fiatalembert veitek észre, 
akik egy kézikocsit tóltak. Rövidesen ki
derült, hogy a két suhanc, akik el akarlak 
menekülni,

a Zita-telep betörői.
A főkapitányságra vitték őket, ahol meg- 
állapították, hogy Bagó József 30 éves nap
számos és egy fiatalkorú társa követték el 
a sorozatos bűncselekményeket. A lopott 
holmikat Vogelmann Jakab ószeresnek ad
ták el. Mind a hármukat letartóztatta a 
rendőrség.

— NÉMETH IMRE SZÉKFOGLALÓJA 
AZ IGÉ-BEN. Az írók Gazdasági Egyesülete 
vasárnap tartotta évi rendes közgyűlését, 
amelyen az egyesület társelnöki tisztére 
megválasztották Németh Imre országgyű
lési képviselőt, a Magyar Országos Tudó
sító szerkesztőjét. A közgyűlésen Ugrón 
Gábor dr. elnöki megnyitója után Kodolá- 
nyi János terjesztette elő a titkári és a 
pénztári jelentést. Majd megtartották a 
tisztujitást. Elnök dr. Ugrón Gábor, társel
nökök pedig Németh Imre, Földi Mihály 
és Fenyő Miksa lettek. Ugrón Gábor üdvö
zölte elsőnek az egyesület újonnan meg
választott társelnökét, Németh Imrét, aki 
székfoglaló beszédet mondott. „Nem tiszt
séget akarok itt betölteni — mondotta, — 
hanem a magyar kultúra és irodalom 
ügyét fogom szolgálni." Ezután az irói sza
badságról beszélt „Nincs szabadság felelős
ség nélkül — mondotta, ezután igy folv-1 
tatta. — Ez az igazság, mint minden sark
igazság, megfordítva is igaz: igazi felelős
ség sincs szabadság nélkül. Amikor tehát 
a magyar Írók érdekképviselete a maga 
kategóriájának gazdasági szabadságáért 
küzd, — ami a teljes szabadságnak min
denesetre egyik lényeges feltétele, — akkor 
a felelősségtudatnak épségéért és erejéért 
is küzd és harcol azért a magasabbrendii, 
nagy távlatokba néző felelősségért, amely
ből szebb, igazibb, elevenebb példát a ma
gyar nemzetiség társadalmának egyetlen 
rétege sem adott a mai magyar közösség 
vergődő életének, mint az élő magyar iro
dalom művelőinek java serege." Végül 
megígérte, hogy minden lehetőt el fog kö
vetni, hogy az IGE hivatásának megfelel
hessen.

I IHorváth és penzió
ARRA7IA Közvetlen a -engerparton. HDDHtIH Orvosi dié.ax, nupoa tcrraazok, 

árnya*  park, Jutányos pausAiArak. Salát strand 
díjtalanul. Felvilágosítás: Britannia-szállo- 
dában. d. e. 11—b-ig. lel. 2O-Ö-4B.

— A pásztói kerületben már megkezdő
dött a korleskedés. A közigazgatási bíróság 
keddre tűzte ki az Ítélethirdetést Ivády 
Béla, a NÉP országos elnökének pásztói 
mandátuma ellen beadott petíció ügyében. 
A petíciót — mint ismeretes Cseresznyés 
Aladár független kisgazdapárti jelölt hívei 
adták be, miután a választási biztos Cse
resznyést elütötte az indulás jogától és igy 
Ivády egyhangúlag jutott a mandátumhoz. 
Az utóbbi napokban sok szó esett politikai 
körökben arról, hogy Ivády lemond mán- 
dátumáról, még mielőtt a közigazgatási bí
róság kihirdetné Ítéletét. A Hétfői Napló 
már a múlt héten megírta, hogy a lemon
dás be fog következni. Ivády Béla lemondó 
levele már készen van és ma, hétfőn már 
kézbesítik is a közigazgatási bíróság elnö
kének, ugy hogy kedden Ítélethirdetésre 
már nem kerül a sor. A pásztói kerületben 
már megindult a korteskedés, mert az uj 
választás julius első felében meg fog tör
ténni Ivády Béla és Cseresznyés Aladár kö
zött.

— Lefejezett a motoros-vonat egy nagyol 
halló öregasszonyt. A pinkafői motoros-vonat 
Szombathely határában lefejezte és darabokra 
tépte Koncz Andrásné 68 éves asszonyt. A ha
lálos szerencsétlenséget az okozta, hogy a na 
gyothalló asszony nem hallotta meg a közeledő 
vonat tülkölését.

— KlrepUlt a torony ablakán a vasárnapi 
misére blvó harang. A zalamegyei Díszei község 
templomában vasárnapi misére harangoztak. 
Az egyik harang lezuhant állványáról. Az alatta 
lévő nagyobb harang éppen kifelé lendült és 
a zuhanó harangot kirepttette a torony abla
kán. amely a templom körül gyülekező tömeg 
közé esett, de szerencsére senkit sem sebesített

2 liléi, 4 henger, I«ng6f ngoly, 570 cm3, B‘/2 I. fogyatná,, 85 km sebei,ég

Service: Eladás:
VI., Arána-ut 61. T. 988-20 IV., Váci-utca 1—3. T. 828-48

Turístakatasztrófa
a Kissvábhegyen

Tűzoltók mentettek meg egy kirándulót, aki harminc méter 
magas szikláról a mélybe zuhant

Vasárnap reggel kilenc órakor többedma- 
gával kirándulni ment Perjetik Ferenc 
21 éves kárpitos. A jókedvű kirándulótár
saság a Kissvábhegyen a sziklákra mász
kált, hangos énekszó közben.

A társaság egyszerre csak arra lett figyel
mes, hogy Perjetik, aki egy harminc méter 
magas sziklán áll,

meginog és lezuhan.
A következő percben sikoltozás, jajgatás, 

kiabálás váltotta fel az énekszót. A társa
ságból többen rendőrért szaladlak, majd a 
rendőr értesítette a mentőket, akik kirobog
lak a szerencsétlenség színhelyére.

— KÉT ÜGYVÉDET TÖRÖLTEK A 
KAMARAI TAGOK SORÁBÓL. A pécsi 
ügyvédi Kamara két ügyvédet törölt a tag
jai sorából. Vermes József jánoshalmai és 
Sümegi Miklós báttai ügyvédeket, akiket 
közönséges bűncselekményekért jogerősen 
fogházbüntetésre ítéltek.

— Megőrült a győri szerelmi gyilkos. Pár 
nap előtt Szabó Gyula 24 éves fiatalember 
Győrött egyetlen késszurással megölte Rc- 
benek Anna 18 éves leányt, akibe szerelmes 
volt. A gyilkos merénylet után Szabó fel
akasztotta magát, de még idejében meg
mentették s kórházba vitték. Vasárnap de
tektívek akarták kihallgatni Szabót, aki őr
jöngést rohamokba esett, úgyhogy kényszer- 
zubbonty kellett ráhúzni és tébolydába szál
lítani.

— Hatvanban elfogták Dunkcl Károly ve- 
zérlgazgató betörő Inasát. A hatvani rendőrség 
elfogott egy feltűnően költekező fiatalembert, 
aki Budapestről taxival érkezett Hatvanba. 
Zsebéből 7700 pengő került elő. Megállapltot- 
hogy a fiatalember Combor Gyula 26 éves 
urasági inas, aki egy társával betöri gazdájá
hoz, Bünket Károly budapesti vezérigazgató
hoz s mintegy 18.000 pengő készpénzt és 
10.000 pengő értékű részvényt lopott cl. Com
bot! Budapestre szállitottók.

— Hetvenbatévea betörőt fogtak, aki negy
ven évet Ilit. A mosonmegyel Lébényszentnvk- 
lós község egyik üzletében éjszaka betörőt 
fogtak: Tóth József 77 éves rovott múlt u em
bert, aki eddig negyven esztendői íilf külön
böző fegyházakhan. Legutóbb külföldi külföldi 
fegyintézetből került vissza Magyarországra. Az 
öreg betörőt letartóztatták.

— Meztelen nö holttestét fogták ki a Duná
ból. A komárommegyei Szőng község határá
ban feltűnően esinosareu, ápolttestü meztelen 
nő holttestét fogták ki. A fialni nőn csupán 
egy fekete selpcmharlsnya volt, balfülében pe
dig fülbevaló niros drágakővel. A győri ügyész
ség elrendelte a halott nő fclboncolását.

A harmincméteres mélységben feküdt 
több sebből vérezve, összetört tagokkal 

a szerencsétlen kárpitos, 
a mentők azonban nem tudlak hozzáférni 
és igy a tűzoltókat értesítették, akik azután 
nagynehezen

kötelek segítségével felhozták a mélyből 
Perjetik Ferencet.

A mentők megállapították, hogy eltört 
mindkét felső lába, a karja, az arcán súlyos 
zuzódásokat és azonkívül koponyaalapi tö
rést szenvedett. Életveszélyes állapotban 
szállították az Uj Szent Jdnos-kórházba.

— JUNIUS 21.: MA VOLT A 7 ELSŐ 
NYÁRI NAP l Nevezetes dátumot jel
zett vasárnap a naptár: vasárnapra esett 
az első nyári nap, junius 21. Az idő
járás nem cáfolt rá a naptárra. Kelle
mes, meleg idő volt egész nap. Reggel 
még néhány felhő takarta az eget, de 
aztán eltűntek a felhők, kisütött a nap. 
Jegyezzük fel itt azt is, hogy junius 
21-én 25 fok meleget mutatott a hő
mérő. Ez a vasárnap azonban nemcsak 
azért nevezetes, mert évszakfordulót je
lez, hanem azért is, mert junius 21-én 
a leghosszabb a nappal és legrövidebb 
az éjszaka. A mai vasárnapon a Nap 
reggel .3 óra 46 perckor kelt és este 7 
óra 45 perckor nyugodott. Hétfőn már 
egy perccel később: .3 óra 47 perckor 
kel fel a Nap.

XYÁItl JÁTÉKOK
ÚTRA - NYARALÓBA

PAPIRÁRUHÁZ
Kossuth Lajoa-u. 20.
As oria szállóvá' szemben

— Vasárnap leleplezték Bódy Tivadar 
mellszobrát. Bensőséges ünnepség keretében 
leplezte le n Svábhegyi Egyesület dr. Bódy 
Tivadarnak, Budapest néhai polgármesteré
nek mellszobrát a svábhegyi Eötvös-park- 
han. Az ünnepélyen többszázfőnyi előkelő 
közönség jeleni meg és képviseltette magát 
a felsőház is gróf Bethlen Pállal. Glücksthol 
Samu dr. felsőházi tag tartolt ünnepi beszé
det, amelyben elmondotta, mit köszönhet 
Budapest Bódy Tivadarnak, aki egész életét 
a köznek áldozta. Ezután lehullott a lepel 
a szoborról, amely Lányi Dezső szobrász
művész kitűnő alkotása.

Finom kis 
nyári vacsora

METROPOLE
virágoskor tjo 

flekken, cigányzene, 
csöbensült hal
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Melegebb idő 
záporesökkel

A Meteorológiai Inté
zet jelenti vasárnap dél
ben tizenkét órakor:

Budapesten vasárnap 
délben a hőmérséklet 
25 Celzius fok. a ten
gerszintre Átszámított 
légnyomás 762 milli
méter, alig változik.

Várható idő járót a következő 24 órára:
Mérsékelt légáramlás. Helyenként — 
főként északon és keleten — ujabb 
záporeső, esetleg zivatar. A hőmérsék
let valószínűleg ismét kissé emelkedni 

fog.

— A hercegprímás vasárnap ünnepélye
sen megnyitotta az esztergomi nyári egye
temet. Vasárnap délelőtt 11 órakor az esz
tergomi székesegyházban megtartott Veni 
Sancte és szentmise után délután öt órakor 
az. érseki tanítóképző intézetben megtartot
ták az esztergomi nyári egyetem megnyitó 
ünnepségét, >. melyen Serédi Jusztinián her
cegprímás mondott megnyitó beszédet. A 
tanfolyam julius 9-én ér véget.

— ÖT UJ KIRÁLYI ÜGYÉSZT NEVEZ
NEK KI. A júliusi előléptetéseket nagy ér
deklődéssel várják a bírói és ügyészi karban 
is. A Hétfői Napló információja szerint az 
igazságügyi tárcában történő előléptetések 
legérdekesebb eseménye az lesz, hogy a bu
dapesti és pestvidéki királyi ügyészségekhez 
öt uj királyi ügyészt neveznek ki. Az uj 
ügyészek a budapesti és vidéki bíróságok 
jegyzői, titkári státuszából léptetik elő és 
osztják be szolgálattételre őket a pesti és 
pestvidéki kir. ügyészséghez.

Fidelío ünnepi 
előadása Tatán

Tatatóváros, junius 21.
fA Hétfői Napló tudósítójának tclefonjelun- 

lése.) A színházba járó közönség elitje gyűlt 
össze a tatntóvárosl Esterházy-kaslély második 
szabadtéri előadásónál. A román-gótstilü vár
hoz hozzáillőén építette fel ifj. Oláh Gusztáv 
Beethoven egyetlen operájának, a Fidélton.ik 
díszletét: a várbörtönt és a börtönőr lakását 
egy színen. Pontban nyolckor szólaltatta meg 
Ferencsik János karmester az opera csodálato
san szép nyitányát az operaházi zenekar hang
szerein. Báthy Anna, lléthy Eszter (aki először 
énekelte Mar< ellina, a börlönőr leánya szere
pét, sajnos, kevés sikerrel), Rössler Endre, 
Kálmán Oszkár egyaránt kivették részüket a 
közönség ünnepléséből.

A közönség soraiban a lengyel, amerikai, ju
goszláv és német követség, élükön a követek
kel, a magyar kormány, Adóm professzor, Cho- 
lin, Köbig Jenő, Weiss Fülöp, Vida I’nl, Bu- 
day-Goldberger, Márkus László, Kaszab Leó, 
Németh Antal dr., Wertheimer Elemér és so
kan mások képviselték Budapest felső tízezrét.

— Közöm akcióra készül a főváros kör
nyéke a Beszkárt áremelése ellen. A 
Beszkárt tarifadrágitása körül egyre széle
sebb körben gyűrűznek az események. Az 
elmúlt héten Pest vármegye törvényhatósági 
bizottságiban tiltakoztak a tarifadrágitás 
ellen, vasárnap pedig a környékbeli kert
városokban tartottak gyűléseket, amelyek
nek résztvevői tüntettek a drágítás ellen. 
A vecsési telek- és háztulajdonosok Papp 
János elnökletével Pestszentlörincen tartot
tak ülést. A tizfllléres villamos pótdijak el
törlését követelték és tiltakoztak a jegyár
emelés ellen. Végül határozati javaslatot fo
gadlak el, amelyben azt hangoztatták, hogy 
a tizfllléres pótdijat vagy szüntessék meg, 
vagy szállítsák le hat fillérre. Az áremelés 
ellen pedig tiltakozásukat jelentették be. El
határozták végül, hogy közös akció előké
szítésére a többi érdekelt fővároskörnyéki 
város és község lakóinak tcstvéregycsiiletei- 
vei érintkezést keresnek.

— VASÁRNAP ELTEMETTÉK GORKIJ 
MAXIMOT. Gorkij Maxim ravatala elölt az 
utolsó diszőrség tagjai Sztálin, Molotov, Ka- 
ganovics és egyéb magasrangu szovjetsze
mélyiségek voltak. Ök vitték a hamvvedret 
a ravataltól a Vörös térig, ahol a gyászszer
tartást megtartották. Molotov népbiztos, 
Tolsztoj Alcxis orosz és André Gido francia 
iró mondottak gyászbeszédei, majd a Kreml 
falában elkészített fűikében helyezték cl 
a hamvvedret. A ravatal előtt több mint 
700 000 ember vonult el.

— Felboncolták a toronyi cscndörtlrámn 
áldozatait. Vasárnap délelőtt felboncollák 
Ferenc József és Csik László csendörtörzs- 
örmeslerek holttestét. A boncolás megállapí
totta. hogy a gyilkos golyó Csik László szi
vét fúrta keresztül és azonnali halált oko
zott. Ferenc József agyát teljesen szétron
csolta a lövés, amellyel kioltotta életét.

— A Fiat-gyér uj típust hoz a piaers. mely 
rendkívül alacsony ára és a minimumra los-o- 
rilott fenntartási költségek mellett kétszemólvcs 
kivitelben ugvanazokknl n kiváló tulajdonsá
gokkal rendelkezik, mint a rövid idő nlnll <>lv 
népszerűvé váll Fiat l'alilla és Fiat I >i r ti 
pusr.k. Az uj kocsi már megjelent és július e’so 
napjaitól fogva a jelentkezések sorrendjében 
kapható.

Eckhardt éles bírálata
Antal Istvánról Jászberényben

A Független Kisgazdapárt vasárnap három 
helyen tartott nagygyűlést és mindegyiken 
megjelent Eckhardt Tibor, a párt vezére is. 
Délelőtt féltizenegy órakor Tiszaföldváron kö
zel egy- órás beszédben foglalkozott Eckhardt 
Tibor a kül- és belpolitikai helyzettel és kü
lönösen a titkos választójog kérdésével.

Innen autón ment át Jászberénybe, ahol a 
Lehel-szálló udvarán mondott ugyancsak kö. 
zel egyórás beszédet.

Foglalkozott beszédében a miskolci NÉP 
választmányi gyűlésével. Majd beszéde további 
folyamán rátért a gazdasági kérdésekre, majd 
kijelentette, hogy most, hogy a képviselőház 
kapui bezárultak.

minden vasárnap városról-városra, köz- 
aégről-községre Járva sürgeti és követeli, 
hogy az Idei termés megfelelő áron való 

értékesítéséről gondoskodjanak.
— Odaát a NÉP oldalán is nagyon sok 
komoly, derék ember és tisztességes poli

tikus van.
Csak a rendszer hibás. Mert ezek nem juthat, 
nak szóhoz: egy kicsiny, lerrorisztikus cso
port,

egy kicsiny, diktatúrára törekvő társaság 
tulharsogja, leterrorizálja, saját pártjuk
ban is elnémítja a túlsó oldalon a jó 
szándékú, tisztességes, a diktatúra gondo

latát maguktól elutasító képviselőket.
Beszélt ezután Apponyi Albertról a nemzeti 

egységgel kapcsolatban.
— Nemzeti egységet prédikálnak — mon

dotta. — Mi sem könnyebb annál, mint ezt 
megvalósítani. Én azt kérdezem önöktől, vajj'jn

a nemzeti egységet ki szolgálta jobban, 
Apponyi Albert gróf-e vagy az önök je

lenlegi képviselője,
aki mindenáron olyan nemzeti egységet erő
szakolt, amelyekből ez a nemzet soha kérni 
nem fog.

Nemcsak, hogy nem volt konstruktív, ha
nem destruktív módon tönkretenni ipar
kodott mindazt, ami az ő politikai céljait

— Vasárnap eltemették a halálkomp 
egyik áldozatát. A kompkatasztrófa egyik 
kispesti áldozatát, Binges József Beszkárt 
vezető 50 éves feleségét vasárnap tcinetlette 
el családja a kispesti temetőben. A temeté
sen a Beszkárt és a Nemzeti Munkaközpont 
is képviseltette magát. Békássy József re
formátus lelkész szentelte be a halottat meg
ható beszéd kíséretében. A halálvacsora 
többi áldozatát ma délután temetik a rákos- 
keresziuri temetőben. A temetésen, amelyet 
a rádió közvetít, több beszéd hangzik cl s 
résztvesz rajta a Beszkárt diszszázada, ének- 
és zenekara.

— Nagy tűzvész pusztított Mohácson. 
A vasárnapra virradó éjszaka Mohácson 
nagy tűz pusztított, a Vida és Sehwarz-féle 
fatelepen tűz támadt. A tűzoltóság és u 
közeli vasútállomás személyzete éjjel egy 
óráig tartó munka után tudta csak eloltani 
a veszedelmesnek Ígérkező tüzet, amely 
huszonhétezer pengő kárt okozott. Oltás 
közben ősz Lajos tűzoltó és dr. Oltványi 
József rendői tanácsos sérültek meg. A tü
zet gondatlanság okozta.

Lldő — az elegáns 
nyári férffiöStöny 

pehely könnyű szövetanyagból, 
amely nem gylirödik. Kellemes vi
selet, rendelhető mérték szerint 
kétszeri próbával 40 pengőért. 
László uriszabó, Józse;-körút 45.

I. emelet.

— Tájékoztató az UJságlrónap-programmról. 
Az Újságírók Szanatórium Egyesülete 25 éves 
jubileuma alkalmából junius 27-én az Angol- 
Parkban Ujságirónapot rendez. A nyár hagyo
mányos kari ünnepe ez, amely eddig a legjobb 
emlékeket hagyta a közönségben, mert délután
tól hajnalig jókedvet és mulatságot jelent olcsó 
pénzért; egv pengőért ezer szórakozásban lesz 
része a közönségnek.

— Az uj lakásbérleti szabályrendelet teljes 
és hiteles szövegét magyarázatokkal, joggya
korlattal, irásmunkákkal közli dr. Pongrác/ 
Jenő könyve. Ara 2 P. Minden könyvkereske
désben kapható.

— Felhívjuk olvasóink figyelmét László 
Sándor 40 éves uriszabóságára (József-körut 
45.), akit mindenki a legnagyobb bizalommal 
kereshet fel. mert szakképzett munkásokkal 
készít legdivatosnbb nyári szövetekből mérték 
után remek szabással 40 pengőért férfiruhát.

Evezősök!
MoftOrOSOkj A Mész és a 8 Órai Újság

keresztezte.
Eckhardt beszéde után Gaál Olivér, Berg 

Miksa báró, Lázár Imre képviselő beszéltek 
még, majd délután hat órakor Eckhardt Tibor 
Gyöngyösre ment, ahol a katolikus legényegy
letben pártszervezö nagygyűlést tartott.

Friedrich a választójogról
Hódmezővásárhely, junius 22.

Vasárnap délelőtt tartotta a kerület képvise
lője, Kun Béla beszámológyülését, melyen 
megjelent Friedrich István is és hosszabb be
szédet mondott.

Kun Béla azt hangoztatta hogy 25 évvel ez
előtt — amikor megválasztották — ugyanazo
kat az elveket vallotta, mint most és akkor is 
követelte a titkos választójogot és most is kö
veteli.

Utána Sulyok Dezső beszélt, majd nagy lel
kesedés közepette emelkedett szólásra

Friedrich István,
aki azzal kezdte beszédét, hogy ő hozta a tit
kos választójogot és Bethlen István vette el 
ezt a jogot a nemzettől, de most elérkezett ré
széről az elégtételadás:

Bethlen István is együtt küzd ma már ■ 
titkos választójogért.

— Gömbös Gyula lélektiprásnak mondotta a 
nyilvános választást — folytatta Friedrich. — 
Megkérdeztem tőle, megadja-e a titkos vá
lasztójogot, amire azt mondotta: Igen! Majd 
azt is megkérdezték tőle, ha nem hozhatja, le
vonja-e a konzekvenciát? Erre az volt a vá
lasz: Igent

Beszélt azután a NÉP szervezkedéséről, 
majd azzal fejezte be beszédét, hogy

Nekünk nem kell nagy mellhőség, nem 
kérdezzük ki, hol imádja az Istenét, 

csak az kell, hogy dolgozhassunk saját orszá
gunkban.

Tauffer Gábor, Kiéin Antal beszéltek még.
A gyűlés után nagyméretű kőzebéd volt, me

lyen számos felköszöntő hangzott el.

— Lejátszották a nemzetközi sakkverseny 
tizenkettedik fordulóját. Vasárnap délután ját
szották le a Budai Vigadóban a nemzetközi 
sakkverseny 12. fordulójának még függőben 
lévő játszmáit. Az eredmények a következők: 
Lovas nyert Szabó ellen, Szigeti Slcincr Endre 
ellen, Kiinger—Kluge döntetlen, Neudorf nyert 
Négyesi dr. ellen, Balogh—Glatz döntetlen. La
punk zártakor a Boros—Lovas játszma még 
folyik, valószínűen Boros nyeri meg. A mester
verseny eredményei ezek szerint a következők,:
1. Neudorf 9 pont. 2. SleincT Lajos 8 pont, 3. 
Bariba 7 pont, 4. Gereben pont. A verseny 
másik számának, a főtornának függőben lévő 
játszmái igy alakultak: Druckcr nyer Kovács 
ellen, Füstér Wiesner ellen, Erdész Pongrác 
ellen, Pongrád Ormos ellen. .4 főtorna eredmé
nyek a kővetkezők: Elsők: Drcnicka. Fiislcr, 
Gecsey 7% pont, 2. László dr. 7 pont, harmadi
kok Druckcr, Erdész. Tipary 6% pont, 4. Csi
szár, Pongrác 6 pont. Hétfőn játsszák a nagy- 
vcrsceny tizenharmadik fordulóját .

Esküvője előtt 
agyonütött az áram 

egy fiatal szerelőt
Nagykanizsa, junius 21.

CA Hétfői Napló tudósítójának tclcfonjclcn- 
lése.) Vasárnap délelőtt Knoll István 27 éves 
szerelő fölmászott az egyik utcai villanypóz
nára. hogy megjavítsa a vezetéket. A lentállók 
látták, hogy a szerelő

megrándult, majd ráhanyatlott a villany
drótra.

Percekig feküdt a fiatalember a kábelen, mi
kor észrevették, hogy valami baj van. Értesí
tették a tűzoltókat, akik

holtan húzták le a póznáról.
Megállapították, hogy a villanyáram ölte meg.

— Temetés. Kunstfídter Adolfot, a pesti izr. 
hitközség Rombaeh.utcai templomának elöljá
róját vasárnap délután 4 órakor temették a 
rákoskeresztúri izr. temetőben.

— Vlllamoskészlllék- éa gytimölcsbcfűzési he
mutató. A Honvéd ucca 22. sz. alatti elektro
mos-kiállításon a szokásos villamos főzési és 
háztartási készülék-bemutatókon — az idényre 
való tekintettel — gyümölcsbefözést is mutat
nak be. Minden hétfőn, csütörtökön és pénte
ken délelőtt fel 10 órakor kezdődnek a be
mutató-előadások. A kiállítás megtekintése díj
talan, nyitva reggel 8-tól délután 3 óráig.

e

Pap József ötvenéves 
ügyvédi jubileuma

Díszes közgyűlés keretében ünnepelték va
sárnap az ügyvédi Kamarában Pap József 
felsőházi tagot, aki évtizedeken át elnöke volt 
a Budapesti ügyvédi Kamarának és most töl
tötte be

ügyvédi működésének ötvenedik és fordu
lóját.

A jubiláris ünnep alkalmából tisztelői megfest- 
tellék arcképét, amelyet a nemrégen elhunyt 
Meizler Gusztáv nyugdijintézeti főtitkár arc
képével együtt az ünnepi közgyűlésen leplez
tek le. A művészi képeket Zádor István és 
Basch Árpád festőművészek festették.

Küldöttség hozta be a közgyűlésre az ünne- 
pelt Pap Józsefet, akit Oppler Emil az összes 
ügyvédi kamarák nevében üdvözölt.

Lelkes ováció közben, könnyekig meghatva 
igy mondott köszönetét

a hetvenöt éves Pap József
az ünneplésért:

— Hinni a jobb jövőben és bízni azokban 
az erkölcsi erőkben, amelyeket az ügyvédség 
magában rejt.

Mindig haladni és sohasem maradni,
mindig előre: ez az én ügyvédpolitikai végren
deletem. amit most élőszóval kihirdetek.

— KÉT TESTVÉR PAPPÁ SZENTELÉSE. 
Vasárnap délben könnybelábbadt szemű, idős 
házaspár hagyta el az esztergomi bazilikát. A 
házaspár dr. László Gábor, a Magyar Földtani 
Intézet tudós főgeológusa és a felesége voltak. 
Az öröm könnyei csillogtak szemükben, hi
szen ennek meg is volt a magyarázata: vasár
nap szentelték pappá az esztergomi baziliká
ban a főgeológus két fiát, a 24 éves dr. László 
Mihályt és a 23 éves ifj. László Gábort. A fé
nyes egyházi ünnepségek után a szülők és a 
két fiatal pap visszautazlak Budapestre, ahol 
hétfőn reggel kilenc órakor mondják el első 
miséjüket az István-uti Szent Szív zárda ká
polnájában. A két testvér első miséjén a csa
lád, a rokonság és az ismerősök vesznek 
részt, először az idősebb testvér misézik, utána 
a fiatalabb mig a szentbeszédet egyik volt ta
náruk tartja.

Méreg!
Méreg!

Méreg!
Az öngyilkosok szomorú 
vasárnapja

Vasárnap hét öngyilkossági kísérlet történt 
a fővárosban és a környéken. Az öngyilkosok 
közül hat nő volt és egy férfi és különöskép
pen kivétel nélkül

valamennyien méregpoharat ürítve 
keresték a halálba vezető utat.

Szabó Mária 27 éves himzőnő Újpesten, a 
Tavasz-utca 73. számú házban heresóval mér
gezte meg magát. A gróf Kóro/yí-kórházba vit
ték. A másik öngyilkos Csanádi Mária ápolónő 
volt, aki hipermangán oldatot ivott. Verpeléti
üt 6. szám alatti lakásáról a mentők a Rókus- 
kórházba szállították. Asztalos Lujza 28 éves 
mindenesleány Kispest, Szent Imre herceg-ut 
68. számú házban lévő szolgálati helyén maró
lúgot ivott, igy került a Szent István-körhózn. 
Béla Ilona 34 éves háztaitósbeli leány szubli- 
mát pasztillát oldott fel egy pohár vízben. Sú
lyos állapotban vitték a mentők a Rákus-kőr- 
házba, a Reiter Ferenc-utca 102. szám alatti 
lakásáról. Az ötödik öngyilkos Szalontai Sán
dorné 28 éves háztartásbeli, aki Rákospalotán, 
a MÁV-telepen ivott hercsót. A gróf Károlyi- 
kórházba került. Wafner Jánosné 27 éves ház
tartásbeli, Rákospalotán, a 7.ápolya-utca 63. 
szám alatti lakásán atropinnal mérgezte meg 
magát, öt is a gróf Kdro/pí-kórházba vitték. 
A hetedik öngyilkos Szabó József 21 éves gép
szerelő, aki szerelmi bánatában ismeretlen 
mérget ivott a rákospalotai erdőben. A járó- 
kelők találtak rá, a mentők kórházba szállí
tották.

— A pesti izr. hitközség közgyűlése. A 
pesti izraelita hitközség vasárnap délelőtt 
10 órakor székházának dísztermében tar
totta közgyűlését. Stcrn Samu elnök meg
nyitóbeszédében megemlékezett Vázsonyi 
Vilmosról, halálának 10. évfordulója alkal
mából és felavatta Sándor Pál arcképét. 
Az elnöki előterjesztésekhez és jelentések 
hez. többek közölt dr. Fábián Béla ország
gyűlési képviselő szólt hozzá, majd Kertész 
Imre, a frontharcosok nevében szólalt fel. 
A közgyűlés azután Eppler Sándor főtitkár 
és dr. Munkácsi Ernő főügyész előterjesz
tései alapján elfogadta a zárszámadást, va
lamint a napirend egyéb tárgyait, majd 
Stciner Marcelít és dr. Vajda Vilmos uj 
választmányi tagoknak választotta és meg
választotta az adótanácsok négyszáz tag
ját is.
— Rozgonyinál 3 kabinetkép 5 P. Kálvin-tér ő.

— Fey volt alkancellár szárnysegédének iz
galmas afférja a pesti korzón. E elmen múlt
beli számunkban megjelent cikkünkre vonat
kozóan Kemény Lászlóné annak közlését kéri, 
hogy nem a férje vált el tőle, hanem ő hagyta 
el az urát. A szóbanforgó ügyben nem polgári 
per. hanem Keményné följelentésére lopási 
bünper van folyamatban. Glass Dénes pddig 
annak megállapilásál kéri, hogy az ügynek ö 
volt a szereplője, nem pedig iinoknbályjn. 
Glass Tibor, nki n Rapid utazási iroda igaz
gatója. Glass Dénes szerint őt Kemény László 

■ nem inzulinba s nz nffér után ö nem sietett 
lel a törvényszékről.
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SZÍNHÁZ-MOZI

Megnyílt a margitszigeti Póló-Színpad is, ahol 
Bródy István vezetésével színes, forgatagos re- 
vüt mutatnak he „Szerelmes Budapest" cím
mel. Főszereplők a csinos, szőke Bródy Juci, 
a ragyogó Fellegi Tery, n pompásan táncoló 
Bihari Klári. Weygand Tibor, a remek Pártos 
Gusztáv és Bobby Grny gvönvőríi görlcsoportja.

A Márkus Park-mozgó szerda este nyitja meg 
kapuit és a filmen kívül kaharémtisorral szóra
koztatja a közönséget Rótt Sándor, Solti Ilcr- 
min és Radó Sándorral az élén.

Fehér Pál kitűnő magyar tenorista, har
minc estére szerződést kötött a bécsi nyári 
ünnepi estékre való fellépésre.

Feltűnően érdekes szerződést kötött Ver- 
bőczy Ha, n kitiinő fiatal magyar prima
donna. Hat hónapra az Angol-Szudán fővá
rosába szerződött, mint énekesnő és revü- 
primadonna.

Görög Etát, a volt szegedi színigazgató leá
nyát. akit Bolváryék magukkal vittek Mün
chenbe, most egy újabb német filmre leszerződ 
tették.

Megszületett az uj primadonna, Rózsa
hegyi Kálmán növendékeinek vasárnapi 
vizsgaelőadásán láttuk a kis Huber Lottit: 
primadonna lesz, akárki meglássa.

A régi görög és római világ művészeinek éle
téről, társadalmi helyzetéről tart érdekes elő
adást a rádióban dr. Molnár Dezső.

FILMHIREK
A reprlzck rekordja. A reprlzek rekordját 

Joe May hatalmas filmalkotása, A hindu sír
emlék tartja. Több mirtt tiz éven keresztül 
mindon évben reprizre vették a mozik és a 
reprizek az eredeti bemutató vonzóerejével ha
tottak a publikumra. Thea von Harbou, a ma 
már népszerű írónő, ezzel az alkotásával szer
zett világhírnevet, Putty Lla pedig ebben film 
ben kezdte meg filmszínésznél karrierjét, 
Conrad Veidt, Bernhard Goetzke és Mia May 
mellett. A filmet most a Pátria és Savoy film
színházak fogják újra reprizben műsorra tűzni 
és bizonyos, hogy a mai mozilátogatók is szí
vesen látják majd a vásznon a hatalmas drá
mát, monumentális építkezéseivel és remek 
fordulataival.

Most fejezték be a „Forog az Idegen*  című 
filmszkeccs jeleneteinek forgatását. A szkeccs 
filmjeleneteinek egy részét Mezőkövesden vették 
fel Orosz Vilma, a film egyik női főszereplője 
egy érettségizett matyó kislányt játszik, aki 
hazamegy Mezőkövesdre férjhezmennl. Az ara
tásra készülő mezőkövesdiek közölt nagy fel
tűnést kelteit a hétköznap lázas munkájában a 
vasárnapi díszbe öltözött filmező társaság. Kü
lönösen az ifjú kisgazdák fogadták nagy öröm
mel Orosz Vilmát s az egyik közülük nagyon 
kedves figyelemben részesítette a szőke film
primadonnát. Magyaros gavallériával egy gyö
nyörű matyó ünneplő ruhát küldött, a húgáét, 
azzal a kéréssel: hogy ..ha meg nem sérteném, 
tessék ebben a valódi ruhában játszani . 
Orosz Vilma örömmel telt eleget a kérésnek 
és a színpadon már ezt a ruhát fogja viselni. 
A film egyébként egv uj fiatal filmcsillagot is 
reveiéit, ez pedig a szőke, végtelenül bájos és 
tehetséges Kondás Juci, Komlós Vilmos leánya.

Szomorú csütörtök — vidám vasárnap — ez 
a címe a legmulatságosabb nyári filmszkeccs- 
nek, amely a közeli napokban bemutatásra ke
rül a Roval-Apollóban. A film úgyszólván az 
összes sportpályákon végigvonul, ahol a főhős 
nő. Gombaszögl Ella a legmulatságosabb bo
nyodalmakba kerül, llarmath Imre irta, Lakner 
Arthur rendezte ezt a filmszkcccset és ez a két 
név már egymagában is garantálná a sikert, 
még ha nem 'is lenne rttögötlük a legremekebh 
szinészgúrda, Ráikai Mártonnal az élen.

Döntő sikert aratott 
a főváros leírmulatságosabb, teljesen 
újszerű revüje:

Jicsuda mosa?”
a Király Színházban
Sylvrster SehUSfcr 6s Gerard-dal 

a főszerepben
Csupa sláger, csupa meglepetés, uj 
ötletok — Jegyrendelés: 45-3-21

Előadások mindennap d. u. 4 óh este 8-kor

Mims pmí wazga
megnyitás szerdán
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jegyelővétel hétlőtől

1. Mauxi és Jan világfiírii titfia
MINT A MESÉBEN... Talán meg sem 

szabadna írni, hiszen ugy mondták el ne
kem egy nyári este, mint annak a régi, jó 
barátnak, aki mellett olt tipegett a gyer
mekprimadonna topánkája és aki barát1 
szemmel figyelte azt a rakétagyors utat, 
amelyet az immár világhírű filmsztár olyan 
hallatlanul rövid idő alatt befutott.

— Hát ott kezdődött az egész — mondja 
Eggerth Márta, — hogy körülbelül tizen
egy évvel ezelőtte —■ kilencéves koromban 
— egyetlen szál ruhában anyámmal együtt 
valósággal menekültünk Amerikából. Ilogu 
miért — családi dolgok, úgyis tudja!... 
Hideg, szeles, esős nap volt, egy motorcsó
nakon bolyongtunk a brooklyni partoknál, 
mikor meghallottuk az Európába induló 
gőzös füttyjelzését. Egy pillanatnyi elhatá
rozás müve volt: fölszálltunk a hajóra. 
Elbújtunk és amikor már háromórányira 
voltunk a partoktól, jelentkeztünk a hajó 
kapitányánál. Anyám elsírta a bánatát, a 
hajó kapitánya jó ember volt, 
rült rajtunk. Szerencsénk volt, ott marad
hattunk. A harmadik napon az anyám ide
gei, ugylátszik, 
sírva ölelgetett, 
ma lenne:

megkönyö-

felmondták a szolgálatot, 
ugy emlékszem, mintha

jRémregény 
a hajón

— Mauzikám, én nem 
bírom tovább, ugorjunk 
együtt a tengerbe . . . 
Akkor én már mindent 

tudtam. Felnőtt voltam. Vigasztaltam, be
céztem édesanyámat: Anyuskám, meglá
tod, mennyit fogok én dolgozni, mennyi 
pénzt keresek majd és milyen jó lesz ne
künk . . .

— Elárulom magának, ez a kép kisért 
bennem azóta. Talán egyetlenegy jól át
aludt éjszakám nem volt. Folyton tanul
tam, dolgoztam. Hogy ma már hat nyelven 
forgathatok filmet és ott tartok, ahol — 
azt ennek az egy jelenetnek köszönhetem, 
amely csodálatos erőt adott az élet elvise
léséhez... Azután még valami. Tizennégy- 
éves voltam és elvettek egy sze
repet t 6 l e m a Fővárosi Operettszin- 
házban. A rendező azt mondta, hogy még 
nem vagyok nő, viszont már gyerek sem 
vagyok többé... Csak egy dalt kellett 
volna énekelnem az operettben s ez napi 
tiz pengő keresetet jelentett volna.

Itt közbeszól az édesanya is:
— Mauzika elhallgatja a lényeget. Ez a 

rendező feltételt szabott a tizennégy- 
éves gyereknek. Elkeseredve sírtunk mind
ketten az utcán, amikor magával találkoz
tunk. Maga vigasztalt — emlékszik — s 
azt mondta, menjünk külföldre, mert Mau
zika hangja aranyat ér. A színházból egye
nesen egy varieté-ügynökséghez mentünk 
és Mauzika másnap Récsbe szerződött. Ha 
ez a rendező akkor nincs, és napi tiz pen
gőért Mauzi énekli a szerepet, akkor ma 
nem tartunk itt. Hálás köszönet érte,

— Igen — iyy van ez, 
anyukám — és akkor 
nincs Jan sem ...

A beszélgetés során 
számtalanszor felbukkan, 

ez a gyönyörű, szőke, fiatal nő só
hajtja, hol édesanyja simogatja szavával. 
Jan igy, Jan ugy — miatta tanult meg len
gyelül, miatta megy ki ismét Amerikába és 
minden miatta és érte van. De térjünk 
vissza a tárgyra. Hogyan csinált karriert 
Eggerth Márta?

Egy napon üzentek Eggerthért, hogy 
jöjjön a bécsi opereltszinházba ... Adclr 
Kern, a híres énekesnő lemondta a szere 
pét, mert nem kapta meg előadás elölt o 
gázsiját. A kis Márta gyorsan öltözik ét 
már énekli is a Kálmán-opcrcttet. Bomba
sikere van s másnap a színház pénztáránál 
kérdezik, ki énekel: Adélé Kern, vagy az a 
kis ismeretlen magyar kislány. A pénztár
nál mcnlegetödzve mondják, hogy a ma
gyar kislány, mire ez a válasz: Hát akkor 
megvesszük a jegyet. Adélé Kernnel ki
egyeznek, de ez a színház anyagi exiszten- 
ciájába kerül. A kis Eggerth hetekig 
ingyen játszi k, mert a gázsira már 
nem telik.

— Annyi pénzűnk sem volt, hogy elő
adás előtt egy kávét megigyak, pedig hál 
éhesen énekelni nem igen le
het. Két hétig birtam a dolgot s azután

És a Jan

Jan Kiepura neve 
Hol ez a gyönyörű,

ERZSÉBETVÁROSI SZÍNHÁZ SXOTJTCÍS
.lunlui 26-án. pénteken elö.iBr KwíPlíÍMl?*i»íű>."l»t''íi»ír
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játsz-

azt hit-

jött egy ajánlat Hamburgból, hogy 
szám el a Montmartrei ibolyát. Elutaztam 
Hamburgba, de pechemre tiz nappal elha
lasztották a premiert s a német igazgató 
nem akart fizetni. Olt álltunk is
mét egy fillér nélkül. Az igazgató kihasz
nálta a kényszerhelyzetet, azt az ajánlatot 
tette: énekeljem el három nap múlva a 
Denevért, akkor kapom a gázsit, viszont 
ha nem éneklem, akkor nem tudja, mi lesz 
a Montmartrei ibolyával sem. Egyetlen 
dalt tudtam csak a Denevérből. Három na
pig éjjel-nappal tanultam. Mi az, hogy 
énekeltem ...

—• A többi már mintha simábban ment 
volna. Először Joe May utazott le hozzám 
és filmajánlatot tett. Elutasítottam: hogy 
Is ne, filmre, amikor én komoly énekesnő
nek készültem. De amikor E t c h b c r 
jött és azt mondta, hogy filmemért hu
szonötezer márkát fizet, 
lem, hogy álmodom. Huszonötezer márka 
— amikor huszonöt sem volt otthon. Ez 
több pénz volt akkor az én szememben, 
mintha ma huszonöt milliót ajánlanának. 
Elfogadtam. Élményem? Lutushajón men
tem ismét Amerikába, ahonnan mint kis 
potyautas jöttem át Európába ... 
a Jan ...

Jan Kiepura, a világhírű tenorista, film
sztár. Asszonyt szivek bálványa. Jan Kie
pura és Eggerth Márta.

Igen, házasok. A ma- 
Ami hiányzik ma (példát vehetnek er- 
a boldogságból ről a nagynevű asszony

ról a: összes prima
donna-mamák), egyszer elszólta magát. 
Azt mondta, hogy ennél nagyszerűbb vöt 
egyetlen anya sem kívánhat. Jó, mint egy

2. Megszólaltak a budai
VÉGRE ITT A NYÁR, hivatalosan és 

visszavonhatatlanul a Budai Színkörben 
megszólaltak a nagyágyúk. Hét sztár olyan 
színházat reprezentál ebben a pillanatban 
Budán, mire nagyon büszkék lehetünk a 
Duna másik partján is. Szilágyi Lász
lónak nagy feladat jutott, mert szerepet 
írni Honthynak, Fejesnek, Csortosnak, 
Rózsahegyi Kálmánnak, Págernck, Vere
besnek, Gárdonyi Lajosnak — nem cse
kély dolog. Szilágyi ennél is többet telje
sített. Ragyogó, vígjátéknak beillő operett
mesét irt, amelyet ízlésesen és elegánsan 
köritettek Buda y Dénes nyári slágerei. 
Kettő belőlük: Honthy Hanna t a n g ó j a. 
Fejes Verebes Kiskacsa cimü duettje 
egész biztosan rövidesen meghódítja Ru

3. Piccolino, ax uj nyári sláger
AHOGYAN a Warner Bros, vagy a 'Olh 

Century Fox márkázza az évi nagy remi
jét, ugyanilyen márkázás illeti meg a: an
golparki csodareviit is, amelyet rövidesen 
igy hirdetnek: Csodátevü 19 3 6. Az 
Angol Parkban felépült nemcsak Magyar
ország, hanem Középeurópa legnagyobb 
szabadtéri színpada, amely nemzetközi vi
szonylatban is pompában, eleganciában és 
látványosságban kitűnően megállja a he
lyét. Négyezer férőhely várja itt a nyári 
pesti esték közönségét és a szinpndon a 
legnépszerűbb táncos és énekes színészek 
egy összefüggő, kitűnő révül mutatnak be. 
Á revü keretében uj tánccal ajándékoz
zák meg Budapestet. Amint tavaly innen 
indult el hóditó kőrútjára a Contincntul. 
az idei nyári sláger Piccolino lesz, ame
lyet C tud el Ferenc, egy zseniális fiatal 
tánctanár hozott Londonból. A revü, ame
lyet Lóránth Vilmos rendez ötletesen és 
felkészülten, a szombaton tartandó IJ j- 
ságirónapnak is nagy a 11 r a k-
dója lesz, a tizenhattagu Rhytmiean 
Boys produkciójával, görlökkel, bogokkal
és mindennel, 
egyetemben.

ami szem-szájnak ingere,

,, Kicsuda 
moga ?**

Ezzel a furcsa címmel 
mutatta be nyári cir- 
kuszrevüjét a Király 
Színház, állapítsuk meg 

sürgősen — óriási sikerrel. Egész télen
nem telt meg a Király Színház s most, 
amikor Sylvestcr Scháffer, Wílly Krüger 
és fíérard, a világhírű artisták felléptek, 
egyszerre akadt elég közönség. Egy szel-

*

Ön la magengedheti 
magának,
hogy autótulajdonos legyen’ A 
DKW autók nemcsak gyorsak, 
iizcmbiztosnk, jó hegymászók éa 
elegánsak, hanem a leggazdasá
gosabbak is. Kérdezze meg a 
DKW tulajdonosokatés meg fog 
róla győződni, hogv a DKW 
l iont 100 krn-re csupán 7 litert 
fogyaszt.
Tízezrek használják és 
tízezrek fogják használnia 

. DKW
autókat.

Csukod négyszemélyes 
ára 3.080

50 000 kilométer motorgarar.cia 
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falat kenyér. Éppen olyan, mini a Mauzi*  
ka. Kit gyerek. Két világhírű gyerek, az 
egyik alig huszonegy éves, a másik har*  
minccgy. Mindketten fiatalok, szépek, te
hetségesek, világhírűek és gazdagok. Ta
lán éppen hogy csak nem teljesen boldo
gok. Pedig imádják egymást. Látta volna 
az olvasó, milyen ragyogó szemmel mon
dotta ezt Eggerth Márta: Vasárnap 
nem leszek Pesten, u> e e k e n d r e 
utazom, találkoztam valaki
vel... Hát kivel? A J a n n a I . . « 
A szeme már előre csókolódzott . ..

Mindene van, amit csak akar. Egy 
Horch-kocsi áll a filmgyár előtt, Berlinben 
pedig egy hatalmas Benz-Mercedcs várja 
vissza szép gazdáját. Negyedmillió pengőt 
kap egy filmért, felesége a világhírű teno- 
rlsta-szlárnak és mégis titkolnia kell a vi
lág elölt a boldogságát. Lopva találkoz
hatnak, mint a filmbeli szerelmesek T i 11- 

a rideg filmszerződések 
a g r a f u s a. De jövőre már szabad 

ja 
pár 
nyíltan is szeretniük egymást.

Ezt a filmtémát pedig ezennel copyriglh- 
tolom.

nagyagyuk...
dapcstet. Honlhg Hanna sohsem volt 
bajosabb, elragadóbb. mint most, Fejes 
Teri pezsgőbb és vidámabb. Verebes 
Ernő pedig szélvész temperamentumával 
valósággal röpíti az előadást. Milyen kár, 
hogy télen nincs ilyen bonvlvdntink. mint 
Págcr Aulai, és milyen gazdagok va
gyunk, hogy R 6 z s a h e g y I Kálmánnal 
dicsekedhetünk és olyan komikusunk van, 
mint Gárdonyt Lajos. Felírhatjuk a 
listára Z. Molnár László, Pcthes Ferenc, 
Soltész Annié, Honátli Ági, Verő Erzsi ne
vét is és azt, hogy a táncokat Felek 7 
Kamill és Gall a y Nándor tanították be, 
a ragyogó díszleteket Gora Zoltán készí
tette, az egészet pedig Lóránth Vilmos 
mesteri rendezői keze formázta sikerré!

amelyet K ö v á r y 
valamint Kökény 

Rudolffy Erzsi.

lemet revüt is kapunk, 
Gyula irt és a szerző.
Hona, Soltész Annié, Rudolffy Erzsi. Sd- 
rossy Andor, Balassa Jancsi és Vidos Jenő 
játszanak. A 
Robb y Gray.

revüt kitünően rendezte

Álszabó
Beregi
Boócz

ellopta 
és Köpeczy 
ruháit

Vasárnap délben egyszerre két színész
vendége is volt a főkapitányság központi 
ügyeletének: Beregi Oszkár és Köpeczi-
Boócz Lajos, a Vígszínház művészei jelen
tek meg az ügyeletes rcndörlisztviselő 
előtt, hogy jegyzőkönyvbe mondják pana
szukat. A két színész meglehetősen bosszús 
hangulatban volt, nem is csoda, mert mint 
utóbb kiderült,

szélhámosnak estek áldozatul.
Beregi és Köpeczi-Boócz a Vígszínházban 

megismerkedtek egy állítólagos szabómes
terrel, aki jóidéig bejáratos volt az öltö
zőkbe. Az alig huszonöt eves ..mester" ol
csón vállalt ruhajavilásokat, vasalást és 
egyéb munkálatokat. Sokan dolgoztattak 
vele és a színház bezárása előtt Beregi há
rom öltözet, Köpeczi-Buócz egy öltözet ru
hát adóit ót a fiatalembernek vasalás vé
gett. Teltek-jnultak a napok, de a szabó 
csak nem jelentkezett. Végül is elhatároz
ták, hogy fölkeresik lakásán és megkérde
zik, mi az oka a késedelemnek. Együtt 
ment el a két színész szombaton este a 
megadott címre, olt azonban kiderült, hogy 
a fiatalember

Ismeretlen helyre távozott.
Természetesen magával vitte a színészek 
ruháit is. Beregiek feljelentésére a rendőr- 
s.’g megindította a nyomozást.
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Egyetlen első helyet sem 
engedtek át a magyar atléták 
a külföldi versenyzőknek

Kovács játszi könnyedséggel állította be a400-as gátrekordot
Az olimpiára gőzerővel készülő magyar at

létika vasárnap, a BBTE nemzetközi versenyén 
szólította starthoz az ath'lngárda szine-virágát. 
Ezúttal csehszlovák és osztrák vendégei vol
tak Budapestnek, akik igyekeztek az egyre 
előbbre törő magyar atléták nimbuszát meg
tépázni. Ez a törekvésük nem járt sikerrel, 
mert a versenynek egyetlen számában sem tud
ták az első helyet megszerezni. A megujhodott 
FTC-pálya volt a verseny színhelye, ahol az 
atlétika helyet kapott a nagy érdeklődéssel 
várt Sláuia—Ferencváros-mérkőzés előjátéka
ként. Mintegy négyezer néző gyönyörködött a 
pompás versenyekben és biztatta kedvenceit.

400 méteres gátfutás: 1. Kovács BBTE 53.2 
mp. Országos rekord beállítva. 2. Kertész FTC 
56 9 mp. 3. Héjjas dr. Beszkárt 68.1 mp. Ko
vács nagy könnyedséggel nyerte ezt a versenyt 
és állította be a rekordot, ha csak egy kicsit 
jobban bele/ekszik, tnár a múlté lenne a régi 
rekord

Sulydohás: 1. Darányi MAC 1462 cm. 2. Hor
váth PÁC 1425 cm. 3. Németh UTE 1359 cm. 
Ez a verseny csak amellett bizonyít, hogy do

Támogat ta~e anyagilag 
az amatör futballt 
az OTT vagy sem ?

Három héttel ezelőtt a Hétfői Napló nagy 
feltűnést keltő cikkben tárgyilagosan ismer
tette a labdarúgás legutóbbi félesztendejé
nek szomorú mérlegét. Megírtuk, hogy a 
futball testnevelési járulék címén — amit 
röviden OTT-adónak neveznek — 36 ezer 
pengőt fizetett be. Megemlítettük azt is, 
hogy ebből az OTT, az eddigi gyakorlattal 
elleniéiben, nem adóit semmit az amatő
röknek. Adatainkat hiteles forrásból, lelki
ismeretes ellenőrzés után tettük közzé anél
kül, hogy kommentárt fűztünk volna hozzá. 
Cáfolat, helyreigazító nyilatkozat sehonnan 
sem érkezett, de nem is érkezhetett, mert 
cikkünk lényege mindenben fedte a ténye
ket. A közleménnyel kapcsolatban

az OTT mégis ugy látta jónak, hogy la
punkat ■ nyilvánosság előtt teljesen 

szokatlan módon megtámadja.
Az OTT a sajtó sürgetésére néhány nap

pal ezclőtl értekezletei hívott egybe, hogy 
azon az olimpiai előkészületekről és az 
olimpiával kapcsolatos kérdésekről beszá
moljon és meghallgassa a sajtó képviselői
nek hozzászólását és tanácsait. Az ülésen 
megjelent az OTT szükebb vezérkara, élén 
'Kelemen Kornél dr. elnökkel, aki megnyitó 
beszéde során egyszerre csak meglepő kö
vetkezetlenséggel, az egybehívott ankét cél
jától messze eltérően az egyes sajtóorgánu
mokban megjelent cikkeket kezdte bírálni. 
Valósággal oldató délelőttöt rendezett és a 
többi közölt a Hétfői Napló fentebb ismer
tetett cikkét és „Iclemrehivtn", mint olyat, 
ami valótlan ndntaival egyedül csak arra 
alkalmas, hogy az OTT-I bosszantsa. Kije
lentette, hogy

ar OTT ötször annyit adott a futball- 
nak, mint amennyit a testnevelési já

rulékalap kapott a ftitbnlllói.
Az OTT elnökének e szokatlan és meg

lepő támadásával szemben most ismételten 
közöljük azokat a hiteles adatokat, amelyek 
a hivatalos elszámolásokban szerepelnek 
Megállapítjuk, hogv nz elmúlt félévben n 
futball n testnevelési járulékalapba több 
mint 37 ezer pengőt fizetett. Ebből nz OTT 
nz amatőrök támogatására az eddigi gya
korlattal ellentétben semmit sem adott. 
holott azelőtt tízezer pengőt szokott kapni 
n szövetség a klsegyletek segélyezésére. 
Mindössze 3900 pengő folyt be nz amatőrök 
részére, de ezt kifejezetten az olimpiai elő
készületek költségeinek fedezésére kapták.

A fentebb megerősített állításainkul ki
egészítjük még nzz.nl is, hogv nz elmúlt baj
noki évben n Nemzeti Bajnokság ndózásrn 
kötelezeti egyletei és a válogatott mérkőzé
sek rendezősége

több mint 73 ezer pengővel dotálta ■ 
testnevelési járulékalapot.

Ennek az összegnek a felét más esztendők
ben visszatérítette az OTT a labdnnigósnnk. 

bóink még nagyon messze vannak a nemzet
közi nívótól.

800 m-es síkfutás: 1. Vadas, olimpiai keret, 
1 p. 54.8 mp. 2. Temesváry BBTE 1 p. 55.4 
mp. 3. Istenes MAC 1 p. 56 mp. Indult még 
Rosicky csehszlovák, de annyira belenyargalt 
az elején, hogy a finisre már nem volt ereje. 
Egyébként a verseny nagyon szép és izgalmas 
volt.

Távolugrás: 1. Koltay BBTE 729 cm. 2. Dom- 
bóvárv MAC 718 cm. 3. Somló O. kér. 087 cm.

100 m-es síkfutás: 1. Gyenes MAC 10.5 mp.
2. Sir BBTE 10.6 mp. 3. Juranka Csehszlovák 
10.8 mp. Gyenes 50 m. után feljön és három
negyed méterrel veri a BBTE futót. Az ideje 
kontinentális viszonylatban is kiváló.

1500 méteres síkfutás: 1. Iglói BBTE 4 p. 
01.2 mp. 2. Hősek csehszlovák 4 p. 02.2 mp.
3. Eper UTE 4 p. 05 mp. .4 csehszlovák futó 
végig vezet, de aztán Iglói 1300 méternél me
sés finissel tör előre s valósággal faképnél 
hagyja az ellenfeleit

400 méteres síkfutás: 1. Zsilvay BBTE 49.5 
mp. 2. Ribényi MAC 51.2 mp. 3. Csopaki Pos

Ebben az évben ezt a pénzt sem kapták meg 
a labdarugók. Mindössze 8000 pengős adó
elengedésben részesültek azért, mert a nyo
mor miatt öt-hat vezető egylet állott a meg
szűnés elölt és ezek bukása az egész futbnll- 
adórendszer összeomlására vezetett volna 
Ezek az adatok világosan bizonyítják, hogy 

az O'IT elnökének kijelentésével szem
ben a futball nemhogy ötször annyit

Balázs Zsiga az UTE-ban!
Balázs Zsiga, a BEAC neves lennlszczője, aki 

a magyar élcsoport negyedik helyezettje, tragi
kus körülmények között került kórházba. Egy 
elmérgesedett légvcsipés nyomán támadt vér
mérgezés megbénította a karját, s az orvosok 
csak n csodával határos módon tudták az am- 
pulációtól megmenteni. Az életveszélyen már 
tulvan a fiatal versenyző, aki most érdekes 
fordulat révén került ismét a sportérdeklődés

Szenzáció készül a boxolásban:
Jack Dempsey és Jack Dickson futárja Pesten van

Érdekes sportvendége van Budapestnek: Pa
risból megérkezett George Steiner, nz ismert 
sportmenedzser, a világhírű Jack Dempsey és 
Jack Dickson csoport futárja. Nem magánem
berként tartózkodik a fővárosban, hanem

érdekes megbízatással
érkezett. Dcmpsey-ék egyedülálló sportszenzá
ciót készítenek elő. Párisban meg akarják ren
dezni Európa tehetségkutató boxversenyét, hogy
annak győzteseit kivigyék Amerikába, a boxo- 
lás hazájába. Minden számottevő országba 
megfigyelő szakértőket küldtek ki, akik

keresik azokat a boxolózsenlket. 

Megindult a zöldasztal melletti csata 
az amatőrök között a Nemzeti 
Bajnokságba való jutásért

Nngy versengés folyt az amatőr futballisták 
közölt a dicsőségért, hogy melyik csapat kerül 
n Nemzeti Bajnokság küzdelmeibe. Az Elektro
mosok helyzete a legjobb és mögöttük a Bcsz- 
kárt következik. A Beszkárt bejuttatását most 
már csak a zöldnsztal mellett tudják olyként 
megkísérelni, hogy osztályozót játszhasson az 
Elektromossal. Ezt az osztályozó! — érdekes — 
csupán a „33" FC—FTC mérkőzés 1:1 arányú

tás 51.4 mp. Knemicky nem érkezett meg a 
versenyre s igy a 400 méteres futás elvesztette 
nemzetközi jellegét. Zsitvay ideje jó.

Magasugrás: 1. Bódossy dr. BBTE 186 cm.
2—3. Rétsági MAC és Galanda csehszlovák 182 
cm., holtverseny. Bódossy ugrása még nem éri 
el azt a fokot, ami az olimpiára elegendő 
lenne. Reméljük, csak ezután jönnek a nagy 
versenyek, ahol Csernával megmutathatják, 
mit tudnak.

5000 m-es síkfutás. 1. Simon Beszkárt, 15 p. 
12.2 mp. 2. Kelen BBTE 15 p. 13.6 mp. 3. Esz
tergomi Beszkárt 15 p. 14.4 mp. Az osztrák Fi
scher is indult ezen a versenyen, de utolsó 
lett. Csodálatos finisben előzte meg a fáradt 
Kelent a friss Simon.

4X100 m-es staféta. 1. BBTE A. 42.6 mp. 2. 
BBTE B. csapat 43.6 mp. 3. Beszkárt 43.6 mp.

II. nszlálvu svéd staféta. 1. BBTE 2 p. 04.8 
mp. 2. MAC 2 p. 05.3 mp. 3. BEE 2 p. 07.3 
mp. A BLE eredménye nagyon szép.

800 m-es II. osztálya síkfutás. 1. Szőllőssy 
MÜVE 2 p. 03.2 mp. 2. Gettesi BEAC 2 p. 04.6 
mp. 3. Oláh MÁVAG 2 p. 04.9 mp.

kapott volna, mint amennyit adózott, 
hanem a profik mindössze 8000 pengőt, 
mig az amatőrök egyáltalában nem 

kaptak semmi segélyt.
Mindezeket azért tartottuk most szüksé

gesnek előző, szűkszavú cikkünk kiegészíté
sére ismertetni és megismételni, mert az 
OTT elnöke a maga igazolását a nyilvános
ság előtt igyekezett megszerezni.

így az elnök ténykedése kényszerít 
minket arra, hogy erélyes cáfoló sza
vaira a valóságnak megfelelő rideg 
adatok felsorakoztatásával mi még erő

sebb cáfolattal feleljünk.
Most már a sportszerető közönség döntse 

el a problémát: kinek van igaza!?...
Horváth Zoltán

középpontjába. Arról van ugyanis szó, hogy 
az UTE szerzi meg Gábory pótlására.

Az újpestiek, mint minden sportágban, a ten- 
niszben is hegemóniára törekszenek és sport
szerű keretek között üzentek hadat a MAC 
lennisz-szakosztályának. Balázs Zsiga leigazolá
sával az újpesti team nagyon megerősödik és 
a griffmndarasok győzelmi reménységeit szét
oszlathatja.

akik eddig az ismeretlenség homályában rej
tőzködtek.

Magyarországot ugy ismerik ezek a szakér
tők, mint ahol a tehetséges boxolók — terem
nek. Ismerik az amatőr ökölvívóink olimpiai 
kiváló szereplését és tudják, hogy nem is lenne 
nehéz ilt megfelelő anyagot találni. George Stei
ner. aki magyar szórmazásu ember, különösen 
ambicionálja, hogy a párisi gigantikus körtorna 
három első helyezettje között magyar is legyen. 
lln ez sikerül, olyan propagandót kap az or
szág sportja, amilyenre kevés példa volt. Re
méljük, hogy nem jött hiába és nem távozik 
Pestről — egyedül.

döntetlenjének megsemmisítésével lehel elérni. 
Ugylátszik, hogy a szövetség egyes szervei 
megkísérlik még a lehetetlent is. amit bizonyít 
az, hogy az FTC hosszú pereskedés után még 
mindig fenntartja panaszát az emlékezetes 
döntetlen mérkőzés ügyében. Röviden az tör
tént. hogy az FTC—..33" FC mérkőzésen a hu- 
daink egyik játékosának Igazolványa hiányzott. 
Ezért, hogy a személyazonosságot kétségkívül 

megállapíthassák, az illető játékosról, valamint 
a mérkőzés bírójáról a helyszínen fényképfel
vételt készítettek. Az FTC ez ellen nem emelt 
kifogást különben is a félidőben mór előkeri- 
tették a hiányzó igazolványt. Amikor a mérkő
zés eldöntetlenül végződött, az FTC azon az 
alapon óvott, hogy bár. a szabályok megenge
dik az ilyen közbenső fényképezéses igazolást, 
mégis ugy rendelkeznek, hogy azon az egész 
csapatnak rajta kell lennie. Ez nem történt 
meg, tehát a mérkőzés megismétlendő — 
mondja az FTC. Nem igy a fellebbezési bizott
ság, amely elutasította az óvást azzal, hogy ha 
az egész csapat rajta lehet a képen, rajta lehet 
egyedül a kérdéses futballista is. Az MLSZ el
nöksége újabb Ítélethozatalra utasította a bi
zottságot, amely most aztán ismét jóváhagyta 
az 1:1 -es eredményt, arravaló hivatkozással, 
hogy a belügyminiszter csakis a pályán elért 
eredményeket és nem a zöldasztal melletti 
„dribliket" veszi figyelembe. Ezt az ujahb ma
rasztaló ítéletet most az FTC ismét panasszal 
támadta meg. Érdekes a dologiján az a tény, 
hogy mind az FTC-ben, mind a Beszkárlban, 
mind pedig a szövetség vezetőségében azonos 
személyek szerepelnek, ami az Elektromosok 
szerint, ha nem is esik súllyal a latba, mégis 
könnyen félreértésekre adhat okot.

250 induló
a „Duna-ünnepén"

Július 5-én a Magyar Evezős Szövetség és a 
8 órai Újság együttes rendezésben bonyolítja 
le a hagyományossá vált „Duna-ünnepet". Az 
érdekes versenyen, amelyen a kismotorosok és 
a vándorevezösök indultak eddig, újdonságként 
szerepel a klubok verseny-nyolcasainak és 
szkiffjének indítása. A versenypálya, amely 
tíz kilométer hosszú, a Római-fürdőtől az Er
zsébetidig terjed. Az evezős társadalom e ki
magasló eseményét nagy érdeklődés előzi meg, 
amit bizonyit az indulók nagy száma is. Mint
egy kétszázötven nevezésre számit a vezetőség. 
Felvilágosítással szolgál Biró György, a 8 órai 
Újság sportrovatvezetője.

Feltámadt 
Nagykanizsa futballja

NZTE—DKASE 5:6 
Nagykanizsa, junius 21.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 
tése.) Évek óta nem volt olyan óriási érdek
lődés a futball iránt Nagykanizsán, mint va
sárnap, amikor a Zrínyi vendégül látta a deb
recenieket az országos bajnokság elődöntő 
mérkőzésére. Megjelent jóformán a város ap- 
raja-nagyja, élén a polgármesterrel és a pálya 
körüli hatalmas autótábor bizonyította a mér
kőzés fontosságát. Rendkívüli izgalomban csap
tak össze a mérkőző felek. A debreceniek stí
lusosak voltak, viszont a Zrínyi lendületesebb. 
Ez a lendület valósággal elsöpörte a debreceni 
technikát és Csöngey, Pump, valamint Kömyetj 
góljaival 5:0 arányban győzedelmeskedett. A 
nagy siker tomboló tetszést aratott és a nagy
kanizsai futball ujahb térhódítását jelenti.

Hatalmas botrány 
a diósgyőri országos 

bajnoki döntőmérkőzésen
SZOMBATHELYI MÁV HTK—DVTK 1:0 (0:0)

A játék első perceiben máris látható volt, 
hogy a két csapat között óriási különbség 
van a szombathelyi együttes finomkodó, szép 
játékával szénben a diósgyőriek erőteljes, ke
mény játékot mutattak. A közönség egyre job
ban biztatta a diósgyőri játékosokat, ugv 
hogy a játék egyre durvább lett és egyre több 
volt a sérülés.

Barna Béla biró a tőle telhető legnagyobb 
eréllyel igyekezett féket vetni a kemény játék
nak,

egymás után kiállította a DVTK három 
játékosát Is,

Stumpfot, Kalotayt és Kádárt, de ez sem volt 
elég, sőt olaj volt a tűzre.

A második félidő közepén Paár szabadrú
gásból lőtt góllal megszerezte a vezetést, amire

forró katlanná vált a játéktér
s csak egy tüzcsóva kellett n kigyulladásához. 
A tüzcsóva nemsokáig váratott magára: a 38. 
percben, hét perccel a befejezés előtt a szom
bathelyi kapu előtt elesett egv diósgyőri játé. 
kos. A diósgyőri közönség faultot látott az eset
ben és 11-est követelt, amit a biró nem adott 
meg. Erre

a klizörség a pályára rontott, meg akarta 
lincselni a szombathelyt játékosokat és a 
bírót, a rendőrség azonban egykettőre 

kordont vont a szombathelylek köré,
ugy hogy azok szinte bántalmazás nélkül tud
tak bejutni a bíróval együtt az öltözőbe. A 
rendőrség nemsokára megtisztította a pályát, 
de a biró már nem volt hajlandó levezetni a 
mérkőzést.
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Csodás csatában izekre szedte az 
újjáéledt Fradi a rettegett Slaviát

FERENCVÁROS—SLAVIA 5:2 (4:1)
A magyar futballsport fekete szombatja után 

bizonyos kesernyés szájízzel vándorolt ki a 
közönség az Üllőiuti pályára. Az uj gyeppázsit 
szinpompás képet varázsolt a körülbelül tizen
ötezer főnyi közönség elé. Az idő is kitűnő 
volt, némi hőség ugyan gátlólag hatott. Udva
rias taps fogadja a piroscsillagos, jól megter- 
niet Slavia-legénységet, tapsfergeteg jár ki a 
Fradinak. Barlassina olasz biró középre inti a 
két kapitányt: Sárosi dr.-t és Fialát. A sorso
lás a Slaviának kedvez.

■ Fradi kénytelen az erősen tűző nappal 
szemben felállanl

A két csapat virágcsokorral kedveskedik egy
másnak, majd halálos csendben áll szemben 
egymással a két KK-csapat.

Ferencváros: Háda — Korányi, Papp — Pósa, 
Polgár, Lázár — Tánczos, Kiss, Sárosi dr.. 
Toldi, Kemény. — Slavia: Planicka — Fiala, 
Daucsik — Pruha, Tuhlar, Jezbera — Horak. 
Vaczek, Bradács, Kopecki, Vytlaczil.

A Fradi-kórus egetverő módon biztat:
— Hajrá, Fradi... Hajrá, Fradi...
Kemény vezeti az első támadásokat, de két

szer egymásután kapu mögé száll a beadása. A 
fi. percben Toldi komért harcol ki, amelyet 
Kemény szépen Ível,

Toldi a nagy „rumliban" labda fölé ka
szál, amely Tánczos elé perdül s a fürge 
kis jobbszélső éles védbetetlcn lövéssel 

röppenti ■ jobbsarokba. 1:0.
Rég hallott hatalmas taps köszönti a gyors si
kert. Alig kezd a Slavia, a kitünően játszó Pol
gár csípi el a labdát, Sárosihoz küldi, aki 
Kisst ugratja ki, ő viszont keresztpasszt ad 
Toldinak, akt a két hátvéd közt Sárosihoz jut
tatja a labdát.

as ismét nagy formát kijátszó Gyurka re
mek testcsellel faképnél hagyja ■ robusz
tus bekkekel és mint egy tiz méterről éle
sen • balsarokba bombáz. Planicka méte
reket úszik a levegőben és képtelen ki

fogni a remekbeszabott gólL 2:0.
Fergeteges tapsorkán szánt végtg perceken ke
resztül a pályán. Maguk a Fradi-játékosok is 
valósággal szédülnek örömükben, talán ennek 
tulajdonítható, hogy a 11. percben

Lásár egészen primitív módon engedi ke
resztül Horakot, aki a kornervonaLról éle
sen ad be a középre, Háda as erősen tűző 
naptól nem látja a labdát, későn nyúl 

utána s a ráfutó Bradácsnak csak a mellét 
kell odatartani, hogy a kapuba perdüljön. 

Tipikus éa bosszantó potyagól. 2:1.
A csehszlovák csapat most rákapcsol és Bra- 
dácsnak két nagy lövése Is van egymásután, 
szerencsére mindkettő kapu mellé kerül. A já
ték igen szép, Sárosi fénykorára emlékeztető 
okos húzásokkal viszi előre a csatársorát, de 

a szenzáció erejével hat Polgár jó center, 
balfjátéka is.

Tánczos pedig a Jobbszélen úgy futja le ax 
ellenfél nehéz védelmét, ahogy akarja. A Fradi 
óriási technikai és taktikai fölényben van, 
úgyhogy a Slavia helyenként egészen másod
rendű szerepet játszik. Most Horák nagy olt- 
szájdról indul el, Juhász Attila dr., a taccs- 
biró nem jelzi, de Barlassina szeme kitűnő, 
le is fújja és egyúttal

figyelmezteti Juhászt, hogy jobban ügyel
jen és fürgébben mozogjon.

A tixenhatoi vonalról két szabadrúgás adódik 
a Fradinak, Toldi az egyiket falanszkba lövi, 
a másikat Keményhez passzolja, aki ax ötös 
sarkáról bosszantó módon elpuskaporozza a jó 
helyzetet. Most ismét Tánczos fut le, beadása 
egészen elsőrangú, Toldi a tizenegyes tájékán 
fogja el, óriási bombát ereszt meg, de

Planlcaka szenzációs bravúrral fogja.
Ezután gyönyörű cseh támadás indul meg a 
balszélen, pontosan röppennek a pazzzok láb. 
tól-lábhoz, végül Bradáes a szóp beadást kö
zelről melléfejell. A 38. percnél tart a játék, 
amikor Kiss szöktctésével Toldi egyedül ki
tör, már közvetlenül a 16-os vonalnál tart, 
amikor Fiala elkaszálja és mint egy lisztes, 
zsák zuhan végig a puha gyeppázsiton. A ti
zenhatos vonalról ismét szabadrúgást kapunk, 

de most Sárosi áll neki. Az egész Slavln 
sorfalat áll, Planicska pedig hluz módjára 
helyezkedik és várja a nagy lövést. 
Gyurka azonban gyengén a sorfal feje 
fölött emeli a labdát és a lebegő lüvés, 
mint a vlzlpólómeccscn csinálják, szépen 

beesik a sarokba. 3:1.
Hihetetlen az Őröm, az emberek kalapjukat 
lengetik és a tribün valósággal csókmámorhan 
aszik. Két perc múlva, tehát a 85. percben 
Planicska kornerra védi Toldinak egy lövését.

A sarokrúgást Kemény szépen íveli, Sá
ros! egy fejjel emelkedik ki a kapu előtt 
tömörült gomolyból és élesen homlokával 

pofozza a labdát a Jobbsarokba. 4:1.
Percekig tart ismét az ünneplés. Itt ma nincs 
klubember, itt ma csak magyar drukkerek 
'annak. Egy kórusban bömböli a tömeg:

— Gyur.kat fíyur-ka! Gyur-ka!
Ezután ismét Toldi tör ki. Fiain csak kor

nerra tudja szerelni. Bá sem ismerni a Ferenc
városra! A régi lelkesedésével, harcképcsségé- 
'el teljesen a kapujához szegzi a Slaviát. At 
első félidő teljesen durvaságmentes volt és a 
futballnak a legszebb propagandája. Feltá
madt a Fradi.lelkesedés s az eredmény sem 
maradhatott el.

A szünet után óriási üdvrivalgás fogadja a 
Fradit. A zöld-fehérek Ismét nagy lelkesedéssel 
fognak hozzá a Játékhoz, Sárost szépen kiteszi 
Keményt, azonban Planicskának sikerül védeni 
a bődilletes lövést. Egy Slavia-kornernél Háda 
kifut és elfalazták előle az utal, úgyhogy kint- 
ragad, a kapu teljesen üres, a labda Vaczek- 
he: kerül, aki azonban szerencsére az clőttn 

álló Háda kezébe bombáz. Erőteljes Slavia- 
támadások peregnek le gyors iramban, Prága 
csillaga igyekszik csökkenteni a nagy gól
arányt. Sárosi és Kemény nagyszerűen megér
tik egymást és szép akciókkal vonulnak le, 
már a lövés pillanata következik, de Daucsik 
idejében közbelép és elhárul a gólveszély. A 
11. percben esik

a Slavia második gólja, amely parázs bot
rányt vált ki a lelkes közönségből, llorak 
az offszájdon álló Vaczekct ugratja ki a 
félvonalnál, de Juhász Attila taccsblró Is
mét nem veszi észre a kirívó lesállást 
nem jelez. A közönség __ I__  ___ ,
h°gy offszájd, Vaczek közben .szélsebesen 
száguld, a —.................................................

és
kórusban kiabál,

Fradi-bckkek leállnak, Vaczek
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PolgárBradácnPruch a Toidt

Sárosi dr.

AHg keid a Slavia az első gól után, Polgár rohamra küldi a csatársort, a többit álmél- 
kodva nézték a pályán és csodálva nézhetik a rajzon. Mestergól! Első félidő 7. perc.

(Copyright by Hétfői Napló — System Horváth.)
2:0.

pályán éa Intézkedéséreátfut

továbbfut, úgyhogy Háda kénytelen egé
szen a tizenhatodig kifutni, a technikás 
cseh jobbösszekötő oldalt pöcköli Háda 
mellett a labdát, majd az üres kapuba gu
rítja. Óriási felháborodás tör ki az egész 
pályán. A B-közép pedig oly fenyegető ma
gatartást tanúsít, hogy attól lehet tartani, 
hogy párszáz ember a pályára ront be és 
meglincsell az érthetetlen módon gyengén 
funkcionáló magyar határblrót. Meskó 
Arisztid rendőrtanácsos néhány rendőr
tiszttel í::_: _ r_._
mintegy harminc rendőr rajvonalba áll a 
taceavonal közelében, hogy megakadályozza 
a kitörni készülő botrányt. Közben a játé
kosok Juhász dr.-ral vitába kelnek, de ez 
mltsem használ, mert Barlastdna középre 

mutat éa megadja a gólt. 4:2.
At igazságtalanul és érdemtelenül bekapott gól 
felélénkíti a Fradit és ismét nyomasztó fölény
nyel söpri el a Slaviát, melynek közvetlen Vé
delme azonban egészen elsőrangút nyújt. Pol
gár egy összecsapásnál fekve marad, de hama
rosan rendbejőn és folytatta nagyszerű játé-

Torinóban fntball-istenek 
kergetik a labdát

TORINO—ÚJPEST 2:0 (1:0)
Torino, junius 21.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon- 
jelentése.) Féltő aggodalommal bocsátotta 
útnak Olaszország felé a magyar sportkö
zönség az Újpest reprezentáns csapatát a to
rinói nehéz csatába. Az újpestieknek ugy- 
látszik nincs jó összeköttetésük a szerencse 
istenasszonyához, mert most is ők kapták a 
tegjobb csapatot ellenfélül: a Torino FC 
csapatát. Már egygólos vereség is tisztes 
eredménynek számíthat odalent! — ez volt 
a szakértők véleménye. Ahogy tudósítónk 
jelenti,

az Újpest 2:0-áa veresége is tiszte*  ered
mény, mert szinte elképesztő áradozás- 
sál szólnak a Torino kiváló harci eré

nyeiről.
Szimpatikus csapat, hallatlanul gyors, szo
katlanul észszerű kombinációkkal őrli fel 
az ellenfelet, valósággal gurigáznak s a 
tabda alig emelkedik a fii fölé. Ezenkívül 
pedig ezen a meccsen még a lövőkészségük 
szempontjából is ragyogóan vizsgáztak.

Nem az olasz Iskolái játsszák Torinó
ban a futball nagymesterei,

nem a lendület a döntő, hanem az ész, a jó 
taktika, amiben az egyébként kitűnő kon
díciójuk kiválóan elősegíti őket.

Ezzel a „csodacsapattal” szemben saját 
pályáján nem lehetett győzni. Az újpesti 
védelem pedig brillírozott, sőt a fedezetsor 
is kitünően látta el a feladatát, bár ilt-otl 
hibák csúsztak be.

A mérkőzést egyébkén! csatársor
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kát. Most egy Kemény—Sárosi-akció követke
zik, Gyurka szélsebesen pöccinti keresztül a 
Slavia-védelmen a labdát, majd falsosan emelt 
lövést küld Planicska kapujára, amely alig sü
vít el a léc mellett- Nagy tapsot kap érte. Ismét 
Slavia-oslrom következik, amikor is a gyenge 
Korányi helyett Háda valósággal a harmadik 
hátvéd szerepét kénytelen betölteni. A redivi- 
vus Papp ellenben ismét nagyszerűen dolgozik, 
belépései, szerelései és nagyszerű felszabadító 
rúgásai igen nagy tetszést aratnak. Polgár 
újra és újra lendületbe hozza a Fradi csatár
sorát, amelyben Tánczos remek lefutásaival 
excellál. Tónczosnak egy közeli fejesét csak 
nagynehezen tudják kornerre menteni. Ismét 
igen nagy a Fradi-nyomás, de a csapatnak

gól 
gólt

nincs szerencséje. Oly gyakori és veszélyes 
helyzetek adódnak, hogy újabb két-három 
lőhetett volna a Ferencváros.

A 37. percben végre megérdemelt gólhoz jut 
a Ferencváros.

húsz méterről szabadrúgást ítél a blrő a 
Slavia ellen. Polgár áll neki a labdának, 
de nem lövi kapura, hanem letolja Sírod
hoz, akit a lövés pillanatában csúnyán 
faultolnak. A bíró habozás nélkül tizen
egyest diktál és Sárosi remekül csúsztatja 

a büntetőt .i jobbsarokba. 3:2.
Gól után Fiala odarohan a bíróhoz és gúnyo
san gratulál neki. A biró erre kiveszi jegyző
könyvét és feljegyzi a renltenskedő látékos ne
vét. Állandóvá válik most a Fradi-nyomáa. 
Tánczos a kapura ível egy labdát, a labda re
mekül jön Toldi fejére, de a tulrössel érkező 
összekötő potyog a hálóba a labda helyett. 
Állandó ferencvárosi támadások közben ér vé
get az izgalmas s mindvégig érdekes mérkőzés.

Bravó Fradii Gratulál a nagy győzelemhez 
az egész ország.

• • •

széteső játéka miatt vesztette el az új
pesti gárda.

Hallatlanul idegesek voltak, nem bírták le
küzdeni a lámpalázat a nagy mumus iránt 
s igy nem csoda, ha vesztesként kellett le- 
vonul niok. Ezenkívül

mérkőzés második gólja a potyagólok 
iskolapéldája volt.

Valóságos szaharai forróság légkörében 
kellett végigküzdenie azt a nehéz kilencven 
percet. A biró kitünően látta el a tisztét, 
de nem hibázott a Torino csatársora sem. 
A félidő derekán

Biiscaglia, a remek összekötő védhetet- 
len gólja dagasztja az újpesti hálót. 1:0.

A szünet után pedig már a fi. perc végleg 
eldönti a nagy csata sorsát.

Sllano, ■ balszélső pompás lövést küld

Még mindig nyílt
vizipólóbajnoksága

MAC—MTK 3:1 (1:1).
Óriási érdeklődés mellett folyt le a 

derby. A meccset gyönyörű jálék és 
mák egész sora jellemezte. Mindjárt

vizipóló- 
az izgal- 

, .... a játék
elején Tarics lövi a MAC vezető góljót. 1:0. Ku- 
tnsit a biró kiállítja, de nemsokára a Honion 
navnak sikerül nr egyenlítés. 1:1. Honwnnav 
nagyszerűen Játszik és egy doplerc parázs lap
tól vált ki a közönségből. Tarics h dopplere*,  
neki is kijut a tapsból. MTK-föicnyhen telik el 
a félidő. Szünet után Brandy kihagy egy jó 
helyzetet, majd Vadast ülteti a pari szélére a 
szigorú biró. Tarics három nagy helyzetnek

Beiottss-Űueg
darabja
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III. emelet

kapuru, ez azonban gellert kap és a 
meglepett llóri tanácstalanul mered a 
potyamódra hálóba jutóit labdára. 2:0.
Közvetlenül a gól után Pusztai nyomban 

megsérül s ezentúl már csak statisztál- Sé
rülése szerencsére olyan természetű, hogy 
jövő vasárnapig teljesen rendbe jöhet. A 
mérkőzés után beszéltünk Langfclder Fe
renccel, az Újpest igazgatójával, aki a kő
vetkezőket mondotta a Hétfői Naplónak:

— Nem tudom szavakkal leírni azt a 
meglepetést, amelyet rám a Torino csa
patának ragyogó játéka tett. Csak any- 
nyit mondhatok a helyzet jellemzéséül, 
hogy a budapesti rcvánsmeccsen a kö
zönség olyasmit fog látni, amiről még 
csak álmodni sem lehet. A futballtudo- 
mány kvintesszenciáját adja ez a tori
nói csapat. A 2:0-ás vereség mindezek 
után nem csüggeszt el bennünket, mert 
objektlven megállapítható, hogy pusz
tán csatársorunk elfogódottságának kö

vetkezménye az eredménytelenség.
Ha úgy játszunk, mint a Bocskai ellen, ak
kor még mindig kiegyenlíthetjük a gólelőnyt. 
Abszolút fair mérkőzés volt s a támadásaink 
hevességére jellemző, hogy 7:5 (5:0) volt a 
kornerarány.

Újabb szenzációk
a KK-fronlon

FC BOLOGNA—AUSTRIA 2:1
A honi földön elért egygólos győzelem előre

láthatólag nem lesz elegendő ahhoz, hogy a 
bécsi revánsoii az olasz bajnokcsapat tovább
jusson.
A FAVORIT ROMA KIKAPOTT A RAPIDTŐL.

Bécsből jelentik: Ugvancsnk a Stadionban ját
szották le a Rapid—Róma KK-meccset, amely
nek az előzetes híradások nyomán a nagy for
mában lévő Roma volt a favoritja. A bécal 
zöldfebérek azonban — miként itthon a Fradi 
is — rácáfoltak a kishitüekre és remek játék
kel, régi nagy formájukra eflékeztetve, bizto
san győzték le az olasz csapatot 3:1 (2:0) arány
ban. A 21. percben Rropst szerezte meg a Ra- 
pidnak a vezetést, majd a 30. percben Binder 
2:0-ra emelte a gólarányt. Szünet után a 10. 
percben Binder góljával már 3 0 ra vezetett • 
Rapid, amikor a meccs végefelé az olaszoknak 
sikerült a bccsületgőlt belőnlők.
PROSTEJOV NAGY GYŐZELME

FELETT.
Bécsből jelentik: A Stadionban 

közönség előtt tartották meg a 
Admira KK-mérkőzést, amely óriási meglepe
téssel az alig ismert közepesképcsségü cseh vi
déki csapat négygólos győzelmével végződött. A 
csehszlovákok oly lelkesen és szépene játszot
tak, hogy győzelmük megérdemelt voltához két
ség sem férhet. Az Admira ezzel szemben vá
ratlanul fáradtan és bágyadtan játszott, úgy
hogy a hatalmas közönség végül elkeseredésé
ben kifütyülte a bécsieket. A vezető gólt Drotz 
lőtte a fi. percben, majd szünet után a 3. perc
ben Passer gólja következeit, a 30. percben 
ugyancsak Drotz, a csehek góllövője.

AMBROSIANA—ZSIDENICE 3:2 (2:0)
Az Ambroslnnának Brünben elért egygólos 

győzelme minden valószínűség szerint az 
Amhroslana továbbjutását fogja bebiztosítani.

9:1.
AZ ADMIRA

25.000 főnyi
Prostejov—

az „clpacco).isa“ után bravúros gólt helyez a 
kék-fehérek kapujába. 2.7. Röviddel később is
mét Tarics a góllövő és ezzel beállítja a vég
eredményt. 3:1 A meccs utolsó percében a kö-
zönség köréből valaki fütty jelzést adott a játé
kosok :izl hitlék, n Játéknak vége s örömmel

k ki a vízből, de ekkor derült ki a 
Durva jelenetek következnek, aminek 
vege, hogv a biró Kónásyt, Tolna vt 
kiállítja.

té
ri*  
és

UTE—Hl. KÉR. TVE 2:1 (1:0).
Németh nagy lövése hozza meg az első iz

galmat, majd ugyancsak Némclhnck egy dopp- 
lerjét Bródy remekül védi. Vágó II. Némethez 
juttatja a labdát, aki a hálóba küldi. 10. A 
biró kiállítja Szigetit, Bolhának sikerül az 
egyenlítés, /./. Elkeseredett harc következik, 
óriási az izgalom. A biró három játékost ki
állít. Köztük Halassyt is. aki valósággal őr
jöngve száll ki a vízből, mert azt hiszi, hogy 
nélküle elveszett a merek Vágó II -nek azon, 
bún egy sikerült akciója meghozza a lilák 
győzelmét
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Rajcsányi a hőse
a Hősök Emlékversenyének

Nagyszámú és előkelő közönség elölt folyt le 
a MAC által rendezeti hőaök emlékversenye n 
Műegyetemen. Az izgulnia*  selejtező mérkőzé
sek után az aláblii kilenc vívó került a dön
tőbe: Knbo.s, Rajcnányl, Mns/.lay, Sziláin), Ko
vára, Rajczy, Gercvlch, Erdélyi é« Bcrczclly. 
A versenyt Rujcaányl nyerte, egy vereséggel és 
hét győzelemmel. A második és harmadik hely ■ 
kérdése Kabos és Rajczy között dől el. Mind- |

SZOLNOKI MÁV—BUDAI „11“ 4:1 (0:1)
Szolnok, junius 21.

(A Napló tudósítójának tele/onjelen-
lése.) .Mintegy ezerötszáz, néző elölt, szolnoki 
fölénnyel kezdődött a budapesti proficsapat és 
n helyi együttes küzdelme Egymásután indítot
tuk támadásokul a szolnokiak, de a vezető 
gólt mégis a Budai ,.11“ szerezte meg: Rökk 
a 16-os vonalról erős sarokrúgással hálóba 
küldi a labdát. Az első félidő mindvégig a 
MÁV fölénnyel telik el A második félidőién 
végleg összeroppan n fővárosi csapat és Sár
kány. Pollák I. Horváth, végül Rcnner egy
másután lőtték be a szolnokiak góljait.

A BOCSKAI GYŐZELME BELGRÁDBAN
Belgrádhól jelentik: Kétévi szünet után va. 

•árnap szerepelt először magyar csapat Jugo
szláviában. A Bocskai Belgrádiján a .lugosla- 
vija együttesével mérkőzött. amelyet három 
fi uncia játékossal erősítettek meg. A Bocskai 
2 0 (0:0) arányú biztos győzelmet arat >11, Ta
kács két góljával. A Bocskai igen szépen és 
fölényesen játszott.

A BUDAFOK NYOLC GÖLT LŐTT VILNÁBAN
Vilnáhól jelentik: Az. északi túrán lévő Bu

dafok csapata nz FC Vilna ellen 8:2 (2:1)
arányban biztos győzelmet aratott. A budafo
kiak igen lelkesen és szépen játszottak, úgy
hogy a meccs végén a közönség meleg ünnep
lésben részesitette őket.

Vasárnap délelőtt ünnepelte a BLASZ tízéves 
fennállásának fordulóját. Az Eszterházy-utcal 
NÉP központiján megtartott diszülésen meg 
jelent Tárczav Fclicidesz Román. Moldoványi 
István dr., Fclkay Ferenc dr. fővárosi tanács
nok, Bérli László ny. ezredes, valamint Usetty 
Béla. Az. ünnepélyes üdvözlőbeszédek után 
plakdekkcl tüntették ki az érdemeseket. Este 
négyszázlcrilékes bankett fejezte be a tízéves 
jubileumot.

A KISOK-válogatott nyerte nz országos ser- 
legdönlől. Rákoscsabáról jelentik: KISOK-válo- 
yatott—Közfpmayyar ifi. válogatott .1:0 (0:0). 
\ mérkőzést, amelynek ötszáz nézője volt, 
Egncr vezette. A KISOK szerencsés győzelem
mel szerezte meg nz országos ifjúsági serle
get. A gólokat Benczc, Benc/e • (tizenegyesből) 
és Pásztói lőtték.

A miskolci tornabeniulntó nagy sikert ért el. 
A női verseny összeredménye a következő: 1. 
Gamauflié 71 1 pont. 2. Kráiner 68.7 p. 3. Mé
száros 67.6 p. I. Nagy 66.3 p. 5. Tőrös 65.3 p. 
6 Vargám- 63.2 p. 7. Pohncr 60.1 pont.

SzFC—33 FC 12:1 (3:0). Amatőrbajnoki.
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kettőnek Berczelly elleni asszója van hátra és 
ez az a&szó dönti el a második, Illetve harma
dik helyet. Kabos kitűnő formában viv, de a 
Rajczy-asszóban több téves ítélkezés folytán 
vereséget szenvedett. További helyezések a kö
vetkezők: 4. Kovács 3 v., 4. gy., 5. Gerevich 
3 v., 4. gy., fi. Maszlay 5 v., 2 gy. A többi he
lyeken Berczelly, Szllasay és Erdélyi osztoz
kodnak.

GYÖRFFY ÍREN SZENZÁCIÓS REKORDJA
A MAC uszóversnyén a legjobb eredményt 

Győrfly Irén érte el, aki 300 méteres hátusző 
rekordjavitási kísérlete közben megjavította a 
100, 200 és 300 méteres női hátuszó rekord
kai. Az eredmény: 300 rn-en 4 p 50.2 mp.

A budapesti kerület 1926. évi műugró baj
nokságát Hídvégi (MAC) ellenfél nélkül 132.13 
ponttal nverte. A többi eredmény: 100 m. gyors: 
Kőrösy (ÍTE) I p 03.8 mp. A00 m. yyorsuszás: 
Pyber (UTE) 5:21.8 mp. 200 null: Vágó 11. 
(UTE) 3 p 01.2 p. 100 hát: Nagy (UTE) 1:17.6 
mp. 100 ni. hölgy gyors: Harsány! (KISOK) 
1:12.2 mp.

Esztergom—Budapest közti evezős-verseny 
ezldel abszolút győztese 

PÁRÁIM (PETYERITY) ATLANTIÉ 
CSÓNAKHÁZ 

első és harmadiknak futóit be 
Jó és olcsó a Parádi csónak. 

Atlantic-csónakház, Népsziget, Telefon: 935-82.

REMEK SPORT A BUDAPEST—ESZTERGOM 
EVEZŐSVERSENYEN

Gvönvörü verőfényes időben bonyolították le 
az idei Sobiesky-evezösvcrsenyl az Esztergom— 
Budapest 72 kilómétercs dunai szakaszon a 
Magyar-Lengyel Egyesület rendezésében. Dél
előtt megható ünnepség keretében koszoruzta 
meg az egyesület Sobiesky János lengyel ki
rály esztergomi diadalát megörökítő emlékeket. 
Felemelő látvány volt a csónakok hatalmas me
zőnye a napfényben úszó Duna tükrében. Esz
tergom egész előkelősége végignézte a startot. 
6 óra 40 perckor futott be az első csónak Bu
dapestre. 1. Viktória csónakház hajója. Mankó, 
József, Horváth Jenő, Weszely János 4 óra 24 
perces idővel. 2. Horgony csónakház. 3. Atlan- 
tis csónakház.

Az északnyugati kerület atlétikai bajnoksá
gait Székesfehérvárott tartották meg. Az 1500 
méteres síkfutást a zalaegerszegi Háry nyerte 
4 p 10.2 mp-es kerületi rekorddal. A sulydo- 
básban Rákhely ARAK 1386 cm-el, a magasug- 
rsában Bállá ÉVSE 175 cm-rel, a diszkoszdo
básban Vörös Magyaróvár 4095 centiméteres 
eredménnyel győzött. A hármasugrásban ugyan
csak Bulla lelt az első 1357 cm-rel. A Szent 
Imrc-v.'indordijban 1. ARAK 89 pont. 2. MOGA 
AC 59 pont, 3. Zalaeegrszegi MOVE 33 pont.

Németh nyerte a Budapest—Székesfehérvár 
közötti kerékpárversenyt. A Budapest—Székes
fehérvár Polgárdi—Székesfehérvár között 100 
kilómétercs távon megrendezett országúti ke
rékpárversenyt Németh UTE 2 óra 34 p és 03 
mp alatt nyerte, Gere Postás és Mády UTE 
előtt. Az ifjúsági verseny győztese Droba Tö
rekvés lelt, a szeniorversenyt pedig Vitori UTE 
nyerte.

Raranyapécs—Millenáris 5:3 (2:1). A mér
kőzést Pécsett játszották le.

A Magyar Demy öeíuíöja:
1. Try Well, 2. Figaro, 3. Balos

A legklasszikusabb trófea nem szolgált vá
ratlan eredménnyel s mint előrelátható volt, 
Try Well és Figaro matchévé Vált a verseny. A 
ragyogó időjárás lehetővé tette, hogy ezúttal 
a nézőtér képe is méltó legyen a nagy díjhoz.

A versenyben az előre jelzett nyolc három
éves állt starthoz. Napóleon és Try Well nyug
talankodása késleltette néhány percig a star
tot s végül Napóleon néhány hosszat vészit az 
érvényes indításnál. Napnyugta vezette köze
pes tempóban Cyrano, Botos és Bagó előtt az 
ut első negyedén a versenyt. Az utolsónak el- 
ugró Try Well fokozatosan javít pozícióján, 
mig Figarót utolsónak veszi vissza lovasa. A 
rövid oldalon már Napnyugta, Try Well. Botos 
a sorrend, de az egész mezőny szorosan zárt 
egységet alkot. A célegyenesre fordulóban a 
mezőny legnagyobb része kifele húz, mig az 
utolsónak forduló Figaro belül talál utat s pil
lanatok alatt élen terein. Az egész mezőnyből 
csak Try Well tud üldözésére indulni.

A két kiváló hároméves pillanatok alatt 
hosszakkal jár a többi előtt.

Figaro szcmmelláthatólag könnyebben megy, 
de a szívós Try Well is szorosát mellette van. 
A távoszlopnál Balog, a favorit Try Wcll lo
vasa ostorhoz nyúl.

Figaro nyeri a Dcrbyt, 
hördül fel a tribün. A következő ipllanatban 
azonban az eddig fölényes Fgiaro lovasa is os
torhoz kényszerül nyúlni s az ádáz finisből 
nyakhosszal a jobban hazaálló Try Well kerül 
ki győztesen.

A többiek közül Botos hat hosszal harmadik 
s ezzel újból igazolja, hogy egy klasszissal 
rosszabb, mint két kiváló ellenfele s csak a 
körülmények szerencsés összejátszása folytán 
nyerhetett bécsi Dcrbyt. A startnál megkésett 
Napóleon és Naplóm egy hosszal Botos mögött 
holtversenyt futnak a negyedik helyért.

A nap többi versenyei közül kimagaslik 
Duce nagystílű győzelme. Jóképességii kétéve
sek debütáltak a Nyeretlen kétévesek verse
nyében Dongola és Rianás személyében, de 
mindkettőt megverte az egyszer már futott 
Csaba.

A handicapek Sátán kivételével mind meg
lepetéssel végződtek.

Részletes eredmények:
I. Szödi díj. 1 Duce (7:10) Csapiár. 2. 

Zsolcza (4) Teltschik. 3. Bácska (3) Gutái. F. 
m.: Játékos (8) Rózsa, Prímás (12) Csuta, 
Indinna (12) Bihari, Adamas (12) Gosztonyi, 
Napfelkelte (16) Simics, Példás (4) Klimscha 
II., Napszámos (12) Schejbal. 2 hossz, 3JÍ hossz. 
10:16, 12, 16, 13. Befutó: 10:63.

II. Nyeretlen kétévesek versenye. 1. Csaba 
fl‘/s) Gutái. 2. Dongola (3) Teltschik. 3. Ria
nás" (6:10) Esch. F. m.: Mérges (5) Sz. L. II.. 
Mák (12) Hevesi. ’/< hossz, 2 hossz. 10:25, 13,
12. Befutó: 10:112.

III. Júniusi handlcap. L Sátán (4) Keszt- 
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— Clgányháboruság. Vasárnap délután meg
jelent a hidegkútiul! 72-es rendőrőrszobán az 
egvik közeli tyukfann tulajdonosa. A rendőr
séget arról értesítette, hogy háza előtt minf’gy 
negyven-ötven főből álió cigánysereg összeve
rekedett, kések is kerültek elő és egymást 
össze-vissza szurkálták. Mire a rendőrök kiér
keztek, csak egv sérültei találtak a helyszínen. 
Szojka Gusztáváét, akit több helyen összeszur
káltak. A többi sérült és verekedő elmenekült. 
A cigányok több tyúkot és csirkét loptak el a 
környéken és a zsákmányon vesztek össze.

— Nekiment az autónak. Györkös János mii- 
egyetemi hallgató a Svábhegyen, a báró Eöt- 
vös-uton motorkerékpárjával beleszaladt az 
arra haladó szürketaxiba. Lezuhant az ultentre. 
Agyrázkódást és súlyos sérüléseket szenvedett. 
A mentők az Uj Szent János-kórházba szállí
tották.

— Német tanulással egybekötött olcsó nya
ralás Ausztriában. A Magyar-Osztrák Társaság 
tanulmányi kirándulást tervez julius 4-iki in
dulással Karinthiába, a Millstfílter tó mellé. 
A résztvevők bekapcsolódhatnak a kirándulás 
német társalgási tanfolyamába is. Felvilógísi- 
tással szolgál a Magyar-Osztrák Társaság (Zri- 
nyi-u 1.) és a kirándulás tanárvezetője: Tre. 
bic: O. János (Vilmos császár-ut 12.)

— Kél gycrmekholttestct találtak egy kai
ban. Bercgböszörmény község csordakutjában 
ma reggel két gyermek holttestére akadtak. A 
nyomozás során kiderítették, hogy a gyerekek 
Dcbrcczeni József tizennégyéves és Zsámbor 
János hároméves hajdúböszörményi lakások. 
A nyomozás megindult.

— Lépten-nyotnon DKW autókkal találko
zunk ugy a városi forgalomban, mint ország
utakon; ezen fürge kis autók nagyszámú elter
jedésének magyarázata abban rejlik, hogy 
egész kis költséggel tarthatók fenn. Speciális 
kétütemű motorja a világhírű nemet Aato 
Unión A. G. gyártmánya. Javítási költséget a 
tulajdonosok autójuknál alig ismernek cs való
ban fennáll az a ritka eset, hogy minden DKW 
tulajdonos teljes megelégedettséggel nyilatko
zik kocsijáról. Ebben a konstrukció kiválósá
gán kívül nagy érdeme van a képviseleti Máj- 
láth cégnek is, mivel minden DKW autóra 
50.600 kilométer motorgnranciát ad, mellyel 
két évre teljesen leveszi vevőinek válláról a 
motorjavilással járó gondokat és mentesíti jc- 

I ientékeny költségektől — ezen előzékenységé- 
• vei ma egyedül áll az autószakmában.

hclyi. 2. Bon-Pas (4) Esch T. 3. Aderno (4) 
Szcntgyörgyi. F. m : Vulkán (10) Sz. L. II., 
Bonaparte (4) Schejbal, Csatárló (6) Csuta, 
Mórán (4) Teltschik, Mumus (10) Gosztonyi, 
Crataegus (12) Klimscha II. ’/s hossz, nyak
hossz. 10:36, 35, 22, 18. Befutó: 10:427.

IV. Magyar derby. 1. Try Well (8:10) Balog. 
2. Figaro (2) Gutái. 3. Botos (6) Klimscha. F. 
m.: Naplóm (8) Teltschik, Cyrano (6) Schej. 
bal. Napóleon (6) Nagy G., Bagó (16) Csapiár, 
Napnyugta (25) Takács I. Nyakhossz, 6 hossz. 
10:20, 12, 12, 17. Befutó- 10:32.

V. Handlcap. 1. Dánia (4) Csömöri. 2. Ca- 
mélia (6) Gosztonyi. 3. Soubrctte (2) Klimscha 
II. F. ni.: Bomba (12) Simics, Búvár (4) Alt. 
Lajtagyöngye (20) Esch T„ Gyöngyvér (parii 
Bihari. 2 hossz, nyakhossz. 10:78, 20, 24, 16. 
Befuló: 10:855

VI. Nyeretlen kétévesek luindieapje. 1. Fiir- 
stenhrauch (5) Weissbach. 2. Borzas (5) Ró
zsa. 3. Botor (10) Vrábel. F. m.: Ciráda (6) 
Nagy G., Babvirág (20) Hatcher. Szimat (4l 
Balog, Dont worry (2j-á) Klimscha, Lancia (25) 
Szabó L. II.. Flegmás (3) Gutái, Futóbolond 
(6) Szcntgyörgyi. Hadd abba (8) Teliseink, 
Mckkorka (20) Csömöri. ’/« hossz, 1% hossz. 
10:91, 40, 20, 52. Befutó: 10:804.

VII. Weltcr handlcap. 1. Pruneile (12) Esch. 
2. Signorina (6) Szentgyörgyi. 3. Penang (4) 
Rózsa. F. m.: Minek (12) Simics, Regulus (4) 
Klimscha, Príma vista (8) Teltschik, Visegrád 
(10) Balog, Alvajáró (4) Gutái, Africanus (20) 
Horváth K. II., Pozőr (4) Csapiár, Pénz (14) 
Hevesi. Sylva (4) Halscher, Csók (6) Szcnt
györgyi. Egy hossz, nyakhossz. 10:124, 33, 33, 
28. Befuló: 10:1316.

Junius 25,28 és 29-én d. u. 8 órakor

a maovar Louaregylei uersenys
Hírek

A Gróf Batthyány Elemér emlékverseny a 
vasárnapi versenynap főszáma. A 2400 m tá 
volságu versenyben az alábbi mezőny várható 
starthoz:

Simplon (58 lov. Schejbal 
Nordland (53) lov. Gutái 
Situtunga (56) lov. Csapiár 
Rang (56Fí) lov. ? 
Bohó (56) lov. Weissbach

A Tátrai handlcap, a békeidők nagymultu 
előrefogadásos versenye a szombati verseny- 
nap főszáma.

A Pestvidéki nagy gátversenyre 23 lovat kö
teleztek.

Duce vasárnap olyan stílusban győzött rö
vid távolságon, hogy benne az utolsó évek ki
magaslóan legjobb fivérét kell látnunk.

— ünnepély az ovodásgyermekek étkeztetési 
akciójára. A Mária Valéria újtelepi állami 
iroda növendékeivel Pekanovich Kató óvónő 
az ovodásgyermekek étkezési akciója javara a 
plébánia nagytermében bájos és kedves ünne
pélyt rendezett, melyen az ovóda apró, bajos 
kis növendékei szerepeltek a kedves műsor
ban, előadva a külömbözö játékok, táncok kö
zött egy kétfelvonásos kis színdarabot >s- 
amelyet ugyancsak Pekanovich Kató óvónő irt. 
rendezett és hónapokon át tarló türelmes 
munkával lanilott be a kis szereplőknek

— Níffy halottja van a vasárnapi fürdő
zésnek. Az Alsó-Dunántulon sorozatos ha
lálos fürdőszerencsétlenségek történtek va
sárnap. Bogyiszlóit Horváth Ferenc kilenc
éves gyermek a Dunába fűlt, Tolnán für
dés közben Szinnecsek Lajosné merült el 
a Dunában s mire segítségére siettek volna, 
halott volt. Littcr József bőrgyár! munkás 
fürdés közben a Sióba fűlt. A bonyhádi 
.Inas-lónak is halottja volt, itt Péter Jó
zsef fűlt a vízbe.

— Egy pengőre (+ 15 fii), iivegbclél) olcsób
bodott a vesebajosok világhírű Fiuggi-gyógy- 
vize.

— Vérmes, gutaütésre hajlamos embereknél 
az emésztési, jó vérkeringést biztosítja a jódos 
M1RA glaubersós gyógyvíz.

— A jó bizonyítvány jutalma: nyári játékok 
strandon — nyaralóban játszhatók. Minerva 
Papiráruház, Kossuth Lajos-utca 20.

HÉTFŐI NAPLÓ
Szerkesztik:

DR. ELEK HUGÓ ES MANN HUGÓ
Felelő*  zzcrkcszió és kiadó:

DR. ELEK HUGÓ
Szerkesztőség és kiadóhivatal:

Budapc.l, Vll. kér, Eruébel kBrul 28. «■««• 
Vasérnap d. u. 2-tól kezdve:

VI. kér, Ar.cll-ole. 8. u. |Globu«-njomd.) 
Telefon: 308—96.

Vasárnap (d. u. 2-től): 245—81, 100- 43.
AZ ELŐFIZET

Egy évre 5 pengő. — Egyes 
Éon 10 fillér. Ausztriában 20 

an 1 frank, Jugoszláviában 
bán 15 Ff. Olaszországban 1

ES ARA:
, szám ára: Magyarorszé- 
Oroschen. Franciaország- 

2.50 dinár. Németország- 
Ura. Romániában 5 let- 

m 1.20 ék.

NYOMATOTT A GLÓBUS NYOMDAI MlTNTÉZET R. T. KÖRFORG0GÉPE1N, BUDAPEST, VI, ARADI-UTCA 8. - NYOMDAIGAZGATÓI HAVAS M.


