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Gyilkosság a Tisza Kálmán-téren

Kettős halálos tragédia 
egy budapesti milliomos családban 
A gyönyörű szőke kislányt halálra zúzta a mázsás virág
állvány, az édesapja belehalt a bánatába — Vasárnap 
megrázó jelenetek közben közös sirba temették őket

’Á remetehegyi 'Attila Park-vendéglő ró
nákkal befuttatott rácsos kapujára táblát 
akasztottak ki:

A vendéglő 
kettőt haláletet miatt tárva.

■ Az elegáns Park-vendéglő kertjében el
némult a cigány muzsika, a pincérek az asz
talokat és a székeket a kert egyik sarkában 
halomba rakták, az Attila Parkhoz érkező 
vendégek a rácsos kapu előtt álldogálnak 
és találgatják, vájjon mi történt.

A szomorú szövegű tábla megrendítő tra
gédiát hirdet:

Szikora Bertalan, a vendéglő dúsgazdag 
tulajdonosának kisleánya halálos sze
rencsétlenség áldozata lett és az édes

apját megölte a bánat!

A kékszemü, szőke Zsuzsika 
a Szikora-villa tündére

Megalapozott anyagi nyugalomban élt a 
SríAora-házaspár, de

amilyen szerencséjük volt a vagyon kö
rül, annyi szomorúságban volt részük 
a gyermekeik körül jelentkező ba

jokkal, 
szerencsétlenségekkel.

öt esztendővel ezelőtt tragikus hirtelen
séggel meghalt Berci nevű fiacskájuk. Az 
apa, aki rajongásig szerette a gyereket,

annyira szivére vette a halálesetet, hogy 
bclcbctegedett,

azóta is állandóan szédülés és szivgyenge- 
ség környékezte.

Tetézte bánatát, hogy legidősebb gyer
meke, a -jelenleg 16 éves Iduska néhány 
évvel ezelőtt kedélybetegségbe esett, úgy
hogy a csinos, serdülő leánykát a szülők 
orvosi tanácsra kénytelenek voltak kivenni 
az Angolkisasszonyok intézetéből, ahol ta

Bezúzott fejjek vértőcsában 
a mázsás virágállvány tövében...

Pár nap előtt reggel Zsuzsika a villával 
kapcsolatos pazar szépségű parkban játsza- 
dozott. A modern parkot hatalmas, kőből 
készült virágállványok díszítik. Egy Byen. 
közti mázsás súlyú virágállvány aljában ül
dögélt a kis Zsuzsika, amikor

a virágcserepekkel teleaggatott állvány 
hirtelen megcsuszott és maga alá te
mette a kbleánykát. Pillanatok alatt

A békebeli Budapesten élt egy törekvő, 
szorgalmas, fiatal szabósegéd, Szikora Ber
talan. Sokat dolgozott, amíg összekuporga- 
tott annyit, hogy önállósíthatta magát. Elő
ször a külvárosban nyitott kis boltot, azután 
a Muzeum-köruton következett az elegáns 
szabóüzlet, ahová már csupa előkelő ur 
járt.

Hosszú esztendők munkájával megszedte 
magát, telkeket szerzett a Mátyáshegyen, a 
Remetehegyen és bérvillákat építtetett raj
tuk, megvásárolta a Magyar-utca 48. számú 
házat, azután hatalmas bérházat vett a 
Jobbágy-utc&ban, végül pedig

a Remetehegyen huszszobás, kétemele
tes, kastélyszerü villát emeltetett.

Az első emeleten hat szobában lakott a 
családjával, a kertben pedig berendezte az 
Attila Park-vendéglőt. Gazdag embernek 
ismerték ma már Szikorát. millió pengőn 
felülre becsülték a vagyonát.

nulmányait végezte. Szikora gyakran mon
dotta bizalmas ismerősei előtt:

— Nem boldogít engemet ez a nagy va
gyon, mert nincs szerencsém gyerme
keimmel ...

Két évvel ezelőtt született meg a legkisebb 
gyermekük,

a kékszemü, szőszkehaju kis Zsuzsika, 
aki apjának valóságos bálványává vált.

Az angyali szépségű kis „Dudika" szépen 
fejlődött és minden reménység megvolt 
arra, hogy ez a kis csöppség fogja véglege
sen belopni a napsugarat a SziAora-család 
életébe. Az aja. aki egy esztendővel ezelőtt 
bérbeadta szabóüzemét és kizárólag család
jának és vendéglőjének élt,

boldogságtól sugárzó lélekkel dédelgette 
a kislcánykát

és szinte egész napját a vele való játszado
zással töltötte el.

vértócsa borította be a muskátlik és 
rózsafák tövét.

Zsuzsika fejéből patakzott a vér. A kétségbe
esett anya segélykiáltásaira nyomban ott 
termelt a vendéglő egész személyzete. 
Zsuzsikát ölbe kapták és rohantak le vele a 
közelben lévő Margit-kórliázba. Az orvosok 
azonban már nem segíthettek rajta, mielőtt 
a műtőasztalra tették volna, kilehelte lelkét.

Szikora Bertalan a villa terrr ászáról látta 
kisleánynak tragikus balesetét. Halálsápad- 
tan a szivéhez kapott és igy szőlH

— Ha Zsuzsika meghal, nem élem túl ...
Amikor megtudta, hogy egyetlen remény

sége, szemefénye a másvilágra költözött, 
teljes búskomorság vett rajta erőt, órákon 
keresztül töprengve ült a dolgozószobájá
ban, fejét a tenyerébe süllyesztette és sen
kihez egy szót sem szólt. Több alkalommal 
keserves zokogására lettek figyelmesek. 
Aznap délutón

Szikora elment az orvostani Intézetbe 
és mindent elkövetett, hogy a Zsuzsikát 

ne boncolják fel.
Járt-kelt mindenfelé és a temetésről gondos
kodott. Az esti órákban ment haza a Re

Az apa elmegy halott kislánya után
Szikora az ágy mellől aléltan próbált fel

kelni a földről és alig hallható hangon mo
tyogta:

— Felkeltem ... de elszédültem ... se
gítsetek rajtam ... ugy érzem meghalok ...

Szikoráné az újabb izgalmak hatása alatt 
ideggörcsök közt roskadt össze. Sikoltozá
sára összefutott a villa személyzete. Nyom
ban a háziorvosért, dr. Mélykúti Andrásért 
telefonáltak, aki taxival sietett a Szikora- 
sillába. Az orvos a házaspárt első segély
ben részesítette, majd a mentőkért telefo

Két koporsót tesznek egy sirba 
a szivdermesztően megrendítő 

temetésen
A .Sx/Aora-család megrendítő tragédiájáról 

beszélnek lépten-nyomon Óbudán. A család 
közös gyászjelentést adott ki apa és kisleá
nyának halálával kapcsolatban. Mindenki 
arról mesél, hogy Szikora, aki szinte példát
lan vagyoni karriert ért el, a közel jövőben 
akart végrendelkezni, amikor is

vagyonának jelentős hányadát jótékony
célra akarta hagyni.

Illetékes helyen tárgyalásokat folytatott ar
ról, hogy a fővárosnak adományozza egyik 
telkét és azon szeretetházat fog építtetni.

A Bécsi-uÜ ujtcmetö halottasháza körül 
vasárnap ezrekre menő tömeg gyűlt össze 
a temetésre. Szikora Bertalan és a kétéves 
Szikora Zsuzsika koporsói egymás mellett 
feküdtek a ravatalos házban. A koszorúk 
százai érkeztek a temetésre. Szivbemarkoló. 
szívfacsaró jelenetek játszódtak la, 

metehegyre, feleségének remegő ajakkal 
mondotta el, hogy a bonctani intézetben 
megnézte Zsuzsikát, akinek a koponyáját 
teljesen szétlapjtotta a hatalmas virágáll
vány. Elmesélte, hogy

amikor meglátta a kisleánynak borzal
masan ÖMzeroncsolt fejecskéjét, hátra- 
hanyatlott és aüg tudott kitámolyogul a 

morgueból.
Este korán nyugovóra tértek Szikoráék, 
Szikoráné 16 éves leányával feküdt le egy 
szobában, egy másik szobában pedig Szikora 
pihent le. Ejfél felé járt az idő, amikor 
Szikoráné nagy zuhanásra riadt fel és azon
nal férje hálószobájába futott:

— Az Istenért mi történt t — sikolt ott az 
asszony.

nált, akik Szikora Bertalant a Margit-kór- 
házba szállították. Szikoráné csakhamar 
magához tért, de férje elvesztette az eszmé
letét. Az orvosok a vérl>ő Szikoránál vércsa- 
polást alkalmaztak, több alkalommal injek
ciót adtak neki és konzíliumot tartottak a 
betegágyánál. Azonban

az orvosi tudomány már Itt sem segít
hetett,

az 50 éves ember, anélkül, hogy eszméletét 
egy pillanatra is visszanyerte volna, né
hány órával később örökre behunyta szemeit,

A sirgödörnél a katolikus lelkész beszélni 
kezdett:

—i Itt nem lehet mit mondani, itt csak 
átérezni lehet az emberi tragédiának ezt a 
borzalmas voltát ...Az a nagy szeretet, 
mellyel az apa össze volt forrva Zsuzsiká
jával, vitte el a mélyen érző, szivében-lelké- 
ben összetört apát ...

A pap nem tudta tovább folytatni a 
szónoklatát, rajta Is zokogás vett erőt 

és nem jött ki több szó a torkán.
Ilyen megrázó temetés már régen volt a 

fővárosban. Szivdermesztő sirás-zokogás 
hangja töltötte be a levegőt.

Apa és kisleányának a koporsóját egy 
sirgödörbe, egymás mellé tették. A két ko
porsóra ráhullott rögök egy boldog családi 
életet hántolták el,

Gudeaiu Leó dr.
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Etelka főhercegnő,
Ottó királyfi Ausztriában tartózkodó nővére 

ellátogat Magyarországra
Elvállalta az ivánci-l zászlóavatáson a zászlóanyai tisztséget

Sopron julius 5.
íA Hétfői Napló tudósítójának telefonje- 

leütése.) Olló királyfi legidősebb nővére, 
I l< lka hercegnő, — mint ismeretes - hosz- 
szabb idő óla Ausztriában tartózkodik, mint 
Jenő királyi herceg vendége és ansztrinl 
tartózkodása alatt inár többször részt vett 
különböző vidéki ünnepségeken, xhszIóhvh- 
túsökon, amelyeket egyes esáSzáfhO közsé
gekben rendeztek.

Vasárnap elterjedt Sopronban az az érde
kes és szenzációs hir, hogy

Etelka királyi hercegnő Magyarországra 
l.s átrándul rövid tartózkodásra.

A vasmegyei luanci község polgársága 
ugyanis nagyszabású zászlószenlelési ünnep
ségre kéS/.ü.’. melynek fővédnöke Sirjfuy 
Antal gróf, a megyei legitimisták vezére, 
aki Etelka királyi hercegnőt felkérte, hogy

vállalja el a zászlóanyai tisztséget az Ivánci-i 
zászlószentelésl ünnepségen.

A királyi hercegnő örömmel fogadta a 
Sigran Antal gróf állal felajánlott zászló
anyai tisztséget és

kilátásba helyette*  hogy személyesen 
h megjelenik a zászlószentelésl ünnep

ségen.
Sopronban úgy tudják, hogy’ amennyiben 

a királyi hercegnő tényleg személyesen vesz 
részt mint zászlőanya az ivánci-i ünnepsé
geken, Sopronba is ellátogat, sőt arról is 
szó van, hogy utbaejti Dénesfa községet is, 
ahol édesatyja, IV. Károly király másod
szori vissza jövetele alkalmával tartózkodott.

A királyi hercegnő magyarországi tartóz
kodása alatt — amennyiben tényleg szemé
lyesen résztvesz a zá’zlóavatásf ünnepsége
ken Slgray Antal gróf vendége lesz.

A diktatúra kormányát 
parlamenti kormány 
váltotta fel Bulgáriában

Szófia*  julius 6.
(A Hétfői Napló tudósítóidnak telefon- 

'jelentése.) Bulgáriában október második 
felében uj választások lesznek. Az uj bol
gár kormány közzétette kormánynyilatko
zatét, amelyet a tegnap esti első miiii.sz.ter- 
tartáeson s/övegrztek meg.

A második Kjoszeivaturf-kormány kor
mánynyilatkozata hangoztatja, hogy az uj 
kormány ax előző kormány külpolitikai 
irányát követi, tehát

baráti kapcsolatot akar továbbra is 
fenntartani a népszövetséggel, 

együttműködést Jugoszláviával és megértést 
valamennyi más szomszédjával, valamint« 
világ minden népével. Az uj kormány bel
politikái progtamja összhanglmn áll Borist 
király mtillévi április 30-ikl történelmi je
lentőségű kiáltványával. A belpolitikai cél
kitűzések végrehajtásával kapcsolatban a 
kormány

Ha minden simán megy, 
Szolnok még ez évben visszakapja 

autonómiáját"
— mondja Madarász Adorján az uj megyebiztos

Asolnok*  július b.
■ (A Hét jói Napló tudósítójától.) A sfölfkíkl 
kereskedő kinn áll n kánikulában az üzlelajtó- 
bnn és várja n vevőket, ugyanúgy, mint télen ft 
hidegben, amikor még Szolnokon dolgoztak a 
városházi paiivnmügvek klrlzsgálóli dr. Pa- 
lásthy Ferenc és a többi vizsgálóbiztosok. Akkor 
igvekctlek elhitetni a szolnoki kereskedőkkel, 
hogy a rossz üzle»menetel oka n városházi vizs
gálni. nmclv lelki depressziót teremtett, az em
berek azért nem mernek vásárolni, mert félnek, 
hogy őket Is panamistáknak hiszik és a nya
kukra mennek n detektívek. Hangosan követel- 
bk Paláslhyék távozását a szolnoki kereskedők, 
n mi a vizsgálat befejezése után meg is történt, 
már hónapokkal ezelőtt és Isten csodája, a 
szolnoki kereskedők Patísthvék fávo/ásn után 
is összetett kezekkel állanak boltjuk előtt, ma 
sem jönnek n Vevők, most sincs forgalom nz. 
üzletben. A kereskedők közben rá lőttek afru. 
h< gy

Hz. felfüggesztett és 11*  fegyelmi eljárás alatt 
álló várost tisztviselő nem képes megUénl 
tant egy negyvenezer lakosú várót keres

kedelmét
azáltrtl, hogv nem fogyaszt ruhát, cipőt és egye
beket. A haj Szolnokon is nz általános szegény
ségben leli magyarázatát, mint mindenhol az 
országban.

Egyébként a felfllggoszlett várost tisztviselők 
még mindig reménykednek,

hogy visszafoglalják a szolnoki városházát bár 
erre alig lehel kilátásuk. A beteg dr. Tóth Ta
más polgármesteren Kívül majdnem mlndrgvi- 
k.t naphosszat nz utcán és n kávéhá/ban lehet 
1 ini < Han v.dámnib mintha semmi som történt 
vúiih és legtöbbjük nem állna bűnvádi eljárás 
alatt Dr AdrAört/ Ovőrgv volt kiiltttsrlanácsnok 
például az elmúlt héten szerezte meg az állam- 
tudományi mellé a jogi doktorátust és ügyvédi 
irodái készül nyitni, ha nem sikerül magát tisz 
tárni n fcavelml ügv során, t'gvnncz a szándéka 
dr Keres:tjah>u Oszkárnak, a városi adóhivatal 
volt vezetőjének la

Az elmúlt héten az Íróasztaluk mellől clmnz 
ditott listtvlsc'ők majdnem teljes számban meg
jelentek a távozó m«*uycli|ztos.  vitéz, dr. Vályú 
Cvuli huesurtalásánál Olt tolongtok nz előszó 
bábon dr. Molnár János, vitéz Kmrtly Clyőrgv 
felfugge ízlelt tanácsnokuk és n többiek is. hogv 
lássák elvonulni art az embert, aki gerinces

Igyekezik Bulgária gazdasági életét meg
élénkíteni,

a gazdaságilag elnyomottakat támogatni és 
minél rövidebb idő alatt a bolgár nép min
den rétege számára biztosítani a normális 
életstandardct.

A második K faszelvannf-katmÁny össze
állítása az egész országban nagy feltűnést 
kellett.

A diktatúra kormányát parlamenti kor
mány váltotta fel ugyan, meglepő awn- 
bán, hogy az u| miniszterek csaknem 
kizárólag a szélsőjobboldali Cankov- 

párt tagjai sorából kerültek ki«

noha általában azt várták, hogy a kormány 
Összetétele koalíciót jelent majd, amelybe a 
középpártokat is bevonják.

A vasárnap reggeli lapok azt rt feltűnést 
keltő hirt kőzlik. hogy Kifíéti szófiai 
rendőrfőnök lemondott.

energiával fogott hozzá n szolnoki városháza 
átszervezéséhez. A székesfővárosi szám szék fő 
jegyzői állásába kinevezett vitéz Válva Gyula 

hohoMlofhl meg S sóin okon aa Ügyosztály 
rendszert

ami könnyen ellenőrizhetővé teszi nz admi
nisztrációt és szinte kizárja a jövőben a pflna- 
mázásnak még fl lehetőségét is

Ezt a módszert épifi ki tovább elődje nyom
dokain az uj megycblztos, dr. Madarász Ador
ján, nyugalmazol! ahonyl főszolgabíró, volt or- 
szátfyllWsi képviselői aki vitéz Vólyg Gyülá 
lelépéte után azonnal

átvette a Molnokl viroaházáí
éa elfoglal la hivatalát.

Az uj megveblztrtít — aki Szolnokot nagyon 
jól ismeri - sokan üdvözölték. t)f. MfldrtrásZ 
Adorján ez.en a héten már megkezdte működé- 
Mt tlMl.HI' HfoHtMoKal IMI « ktllönböíS 
Hivatalok ♦MWáltlfl.

t)r. MíHtkrtii *<lorj»n.  »• "i mw-l'J’ioa. 
h«t>«n <» kírtlll. foktfflM.uvM, kőivel-
lett ítnhtt. Olyan kellemes, ríRlvákasu, konzer- 
vaflv öregttr, aki magas, álló (tallért visel fisz 
nakoniHirtlóh"’ egíw megielenósóvel a v,- 
.lókl knrlík entltk.l Méri fel «' >»;
brthen. ahol pipaaró mellen lehel elboMél»lp> 
meghitt csendességben. Moflí

■ programját mondja dr. Madarász Adorján 
a Hétfőt Napló tudósítójának:

— Vgymuizon a klpróMIt és bevált utón ki 
vánok habírtni. amelyen elődöm, vitéz Válya 
Gyula elindult és Igyekezett a normális állapo
tot visszahozni a megholtffníott város életébe. 
Az elért eredméntek után hűn volna változtatni 
a módszereken. Amin okon régen nem voltam, 
nem ismerem nagyon a mai állapotokat.

most készítem magamnak az oprő filmtcl- 
véietekrt a várnarrtl éa •« emberekről 

és amikor ereket a pillanatképeket le tudom 
pergelni magamnak, mondhatok véleményt fl 
helvi vHzonvoktól sóglegcsen.

Megkérdezzük az tt| megveblztosi. hogv mi- 
Iratra remélhető, haáy fisainak városa vlssta- 
lupjn oi autonómiaiéit. Madarász Adóiján a 
következőket válaszolja-

•— Az Önkormányzat felfí’ggMtlése emt 
t.-ndei idúturi'imrn «i«M. Csak ug.v jósolhatok 
ebben a tekipletbcn, mint a meteorológus.

Jelenleg nem Mlooi aHlkfléját a meghOflt-

ezabbltásnak
és nagyon nagy dolognak kellene közbejönnie, 
hogy n mostani állapotot továbbra is fenn kell
jen tartani. Azonban a meteorológus csak liu- 
flíonnégy órára Jósol előre és még úgy is meg
történik, hogy téved, mert amikor jójdő| mond, 
esik nz eső és ha zivatart jósol, kisüt a nap.

Ha minden simán megy, Szolnok még ez 
évben visszakapja az autonómiáját, 

búr • képviselőtestületi választások kiírása és 
lebonyolítása sok Időt vesz igénybe.

A megyebiztos véleménye közismert a pártok 
vezetői előtt Is és máris megindult a szervezke 
dós a képviselőtestületi választások előkészíté
sére, amit novemberre remélnek Szolnokon, 
ahol

eddig egyetlen ellenzéki városatya sem fog
lalt helyet ■ város parlamentjében.

Kivétel csupán a legutóbbi képviselőfeStÜféti 
választáson történt, amikor évtizedek után elő
ször jutottak volna be ellenzékiek. Cslpliy Sán
dor, dr. Gergelyflu Géza, dr. Juhász János és 
Weisz Ignác, a városi képviselitestületbe, de 
ekkor jött n belügyminiszter autonóniiafclfug-

A kisgazdapárt panaszkodik, 
hogy csendörség szállta meg

a pásztói területet
Évtizedek óta most szavaznak előszűr Pásztóit

Pásztó, julius 5.
(A Hétfői Napló tudósítójának telelfonjelen- 

lése.) Jövő vasárnap választ képviselőt a pász
tói kerület. Szo-übiilon benyújtották az ajánlási 
iveket, amelynek megvizsgálását a választási 
biztos nyomban megkezdte. Az eredmény máris 
bizonyosra vehető,

úgy Ivády Béta NEP-jelölt, mtnt Cseresznyét 
Átadd!1 klsguzdajetfllt ajánhVtalt érvényesnek 

fogják elfogadni
s igy mindketten indulni fognak a választáson, 

Évtizedek óta most lesa először alkalma ■ 
pfazlót kerület választóinak arra, hogy 

anavazzanak I*.
Vasárnap már nem tartottak, részben közös 

megegyezéssel, részben a kerület felzaklatott 
hrtílguirttúrfl való tekintettel, választói gyűlé
seket, a csöndes ngitáció azonban a legnagyobb 
erővel tart s úgyszólván egyénenként kapacitál
nak a kortesek minden uálaszlót s különösen 
az ingadozókat arra, hogy megnyerjék Őket.

A kisgazdapárt félhivatalos kőnyomaios 
Iflpja, fl Magyar Tudósitó hosszabb információt 
közöl arról, hogy

a kerületben esendöri niegazállás van 
és fl NEP-jelölt támogatásúra sorompóba lé
pett volna az egész közigazgatási apparátus. 
Rózsaszeiitmártonban — írja a Magyar Tudó
sító — az. ottani bányavállalat nemcsak a sa
ját munkásaitól követelte meg a kormánypárti 
ajánlóivek aláírását, hanem még nZok hozzá
tartozóitól is és még a munkásoknak olyan ro
konaitól is, akik a bányavállalattal seinmiféló 
összeköttetésben nem állanak. Ugyancsak Ró- 
zsrtszentmárfnnhftn történt volna, hogy egv hír
neves teológiai tanár tnisézés céljából jelent 
meg Rózsaszentmártonkan és amikor látogatá
sokat akart tenni,

a csendörség megtiltotta, hogy a plébánia 
küszöbét átlépje.

Kagvréde községben az iskola udvarán NÉP- 
párti gviiíés folyt, aUielyert Itrdrly Belát és kép- 
viseldlársfllt hallgatta a közönség. A gyűlés kö- 
xönsége

alig engedte azóbozjntnt a atónokokat, 
mert rt hallgatóság tekintélyes résre Cseresz- 
nyés-párti volt. A hallgatóság nagyon türel
metlenkedett a NEP-képviselők beszéde alatt, 
ügv hogv az utolsó szónokot, Drózdy Győzőt 
már maga dr. Fáy Viktor földbirtokos, a NÉP 
Oltani elnöke siettette, hogy fejezze be beszédéi.

A választási küzdelem ftagyon éles.
A Magyar Tudósitó híradására ♦önrttkozólng 

beavatott helyről kijelentenék a Hétfői Napló
nak, hogy a csendörség éppén rt kerület fel-

fin sem lehel Kiuüten 
Ön is cyfiződiön mec arról, hogy 
a HEZÖLITE RAPID arcápoló 
gyorsborotvakróminet víz, szap
pan és ecset nélkül egy perc 
alatt tökéletesen inegborotvál- 
kozhat.

Próbatlnboz 24 fillér. — Ezt is 
vlssza'óritem azután eredeti cso-

Lmagolás vásár! sánál. Kaplia'ó 
minden sznkí'zlotben és a készítő
nél. dr. HOT.CZEH vesyész Illat
szertárában. VI., Teréz-kftlut 8. 
K.1'*  n.twwjMis.mnLj 's.uunaimMB

Jól akarja érezni magát? Jöjjön a Hethlen-utcal

M Mlffl 

ahol minden este a Vígszínházban hírnevet szerzett 

Harmonikás Gizi 
kombinált zenekarával hangversenyez.

Asztalrendelés: 1-393-31 VII., Bethlen Gábor-utoa S. 
IlHngiilntvilágítás. Iiilvífz helyiség.

geszlő rendelkezése, mielőtt még az uj képvi
selőtestület összeült volna.

Az elk ivetkező képviselőtestületi választáso
kon reméli nz egyesült polgári ellenzék, hogy 
bejut a város közgyűlésébe és termékenyítő 
kritikájával lehetetlenné teszi, hogy a jövőben 
hasonló visszaélések előfordulhassanak Szolno
kon, mint amilyenekért tiz várost vezetőt a 
múlt bűneiért fel kellett függeszteni állásuktól.

Rustkai Sándor.

izgatott hangulatára való tekintettel nyert * 
választás tartamára mégerősttdst és « kisgazda
pár sérelmeit nem tekintik egyébnek, mint 
annak, hogy már előzetesen ezzel akarják iga
zolni majd a vasárnapi választáson bekövetke
zendő bukást.

A belügyminiszter ugyanis súlyt helyes 
arra — de maga Ivády Béla is ezt kívánja —, 
hogy a pásztói választás teljesen tiszta legyen.

Tízezrek Iátoflalösát várja 
Kecskemét a Hírős Héten
A tízmilliós kárt okozó tavalyi elemi ka

tasztrófák Után Kecskemét újult erővel, uj re
ménységgel építi jövőjét.

A julius 11—— ÍÖ-ig rendezendő Hírős Héten 
minden értékét bemutatja a gyümölcs városa, 
a legnagyobb magyar exportváros. Tizenhétfcle 
kiállítás és a nagyszabású események egész 
sora Párja a Hírős Hét vendégeit. Az érdeklő
dés olyan nagyarányú, hogy az ünnepi hét al
kalmából bizonyára sok tízezer ember keresi 
fel a „Hirös várost.” Számtalan külföldi Cso
port is bejelentette már érkezését Kecskemétre 
és a világhíres Bugac-ptisztára. A Hirös Hét 
baracklríáílilása olyan grandiózus afáfiyu lesz, 
amilyent még nem rendezlek aa országban. 
Kecskemét a barackkiállitássaf is kifejezésre 
akarja juttatni vezetőhelyét, aminek legéke
sebb bizonysága az, hogy az idén csupán ba
rackból 1200 vagont exportál vámkülföldre.

K Hirös Hetet julhis 11-én, szombaton dél
előtt Hóman Bálint kultuszminiszter nyitja 
meg. Vasárnap Darányi Kálmán miniszterei- 
nökhelyettes látogat el Kecskemétre és brtrack- 
ünhep keretében adja út n legszebb kecske
méti barack kiállítójának a Hirös Hét állal 
alapított „Darányi Kálmán vándorsérleg"-et. 
Vasárnap délután a gyermek Váfoíiánilk jelké
pét. háromezer gyermek tiindéri felvonulását 
tekinti meg Darányi miniszter.

Julius 13-án rendezik a Hirös Hót különle
gesen érdekes eseményét, az éjféli étpórt- 
kongresszust a szabad ég alatt, a gyümölcs
piac reflektorokkal megvilágított Színhelyén. 
Az éjszakai kongresszuson a Külkereskedelmi 
Hivatal tart évi beszámolót és előreláthatólag 
résztvesz azon Winchkler István keréskedelem- 

; ügyi miniszter is. Julius 16-én Bornemisza 
Géza Ipariigyl miniszter lesz a Hirös Hét ven
dége, a Kecskeméti Iparegyesület 75. éves ju
bileuma alkalmával.

Kongresszusok, kulturális. gazdasági és 
Sportesemények egész sora várja még a HifÖs 
Hét látogatóit. A MÁV az egész ország terüle
téről 5(1%-os utazási kedvezményt biztosított a 
Hirös Hétre. A féláru Utazásra jogosító Igazol
ványok, amelyekkel rtz összes kiállítások is 
díjtalanul megtekinthetők. 1.60 P s árban kap
hatók a menetjegvirodúkhán. Julius 12-én éí 
lű-ín olcsó kulturvonrttok indulnák Budapest
ről Kecskemétre. Jelentkezés n nicnctjegylro- 
dákban.

— A nagy népszerűségnek örvendő DKVV- 
ftutók után a budapesti képviselethez, Majláth 
céghez megérkezett egy nagyobb DKW-tnotör- 
kcrékpárszállilmány nz uj modellekből, mely
nek legnópszcrühb darabja a kis 2>í HP erős
ségű, háromsebességes, biock-nlntorrnl beépí
tett modell, ennek 630.— pengős ára külön 
szenzáció, mivel egy elit márka eddig ilyen 
úrban nem volt beszerezhető. A DKW-gyártfrtá- 
nyok motorkerékpárja*  írni ismeretlenek kö
zönségünk körében, mivel néhányszáz dárah 
még n korábbi évekből van Magyarországon 
fnrgnloinhán. főleg vidéki használatban. Ezek 
nr évek sorún eléggé ' beigazolták a gyártmány 
kiválóságát, amit a mostani, minden vonalúban 
tökéletesített uj modellek míg megsokszo
roztak.

— A jó befőzés titkai Frisset, gyorsan, tisz
tán és olcsón. Ezt a befőzési méaiol mutatják 
be n Gázművek kedd és pénteki előadásain 
délután 5 órakor. (Vt.. Vilmos csúszúr-ut 3. 
1. emelet.) A nyári szünet előtt az utolsó elő
adásokat fcíyó hó 7-éh és tO én tartják.

— Gj timi'.’cs n’sonrn paoirsz.alvólék. fehér M 
pnslellszlnekhcn Bcffiréshez ccllophrtn, perga- 
mcntpnplr, lteföiles vignetták. Minerva Papir- 
áruháé, Kossuth bajos útra 20.
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Ejféli gyilkosság
a Tisza Kálmán-téren

* Vasárnapra virradóra éjfélkor a Tisza 
'Kálmán-tét egyik parkőre kétségbeesett 
segélykiáltásokat hallott a Városi Színház 
mögül:

— Segitségl Segítség! Meghalok! Gyilko
sok! Fogják el őket! — hangzottak a két
ségbeesett kiáltások a színház mögött elte
rülő bokrokból és

ugyanekkor két férfi szaladt lóhalálá- 
ban a téren keresztül.

A parkőr rendőrt hívott és azzal együtt 
sietett arra a helyre, ahonnan a kiáltások 
hangzottak. A bokrok között, a fűben.

vérző sebektől borított eszméletlen 
férfit találtak: Boda Gyula 29 éves pék

segédet.
A véres esemény helyszínétől pár méterrel 
odébb

fiatal nő sirdogált egy pádon, Damkó 
Ilona takarítónő,

aki mint később kiderült, jó ismerőse volt 
az áldozatnak.

A rendőr értesítette a mentőket, akik a 
férfit a /íŐkus-kórházba szállították. Azon
nal a műtőterembe vitték, de operációt mar 
nem tudtak végrehajtani rajta.

meghalt a műtőasztalon.
Az orvosok megállapítása szerint, Boda 
tüdejét, azonkívül a szivburkolatát értéka 
szúrások.

A kapitányság központi ügyeletéről 
riadóautón rendőri bizottság szállt ki a 
Tisza Kálmán-térre és a helyszínen meg
kezdték a kihallgatásokat.

Damkó Ilona, az áldozat nőismerőse, 
volt az első tanú.

__ Boda Gyulát — mondotta a leány — 
másfél hónapja ismerem. Szombaton este 
egy vendéglőben megvacsoráztunk, azután 
kijöttünk sétálni a Tisza Kálmán-térre és 
leültünk egy padra. Tizenegy óra lehetett, 
amikor két suhanckülsejü fiatalember jött 
felénk. Gyula látásból ismerhette őket, mert 
azt mondta nekem, hogy

az egyiket Rudinak hívják, a másiknak 
meg Cigány a gúnyneve.

A két férfi pár gúnyos megjegyzést tett reá, 
azután továbbment.

Egv óra múlva ismét visszatértek, ugy- 
látszik, valamelyik közeli kocsmában lehet
tek időközben. Á két suhanc most már sok
kal kötekedöbb volt, mint előzőleg, Boda

Ezer pesti zálogcéiula rejtélye megoldódott: 
Bécsben letartóztatták 
az Iparosok és Kereskedők 
Zálogintézetének megszökött 
igazgatóit

' A budapesti törvényszékre érdekes értesítés
'érkezett tegnap Bécsböl:

letartóztatták Grün Henriket és
most, az Iparosok és Kereskedők Zálog

Intézetének Igazgatóit.
akiknek ezer pesti zálogcéduláról kell számot 
adAfíntasztikus zálogcédulaszélhámosság akkor 
kezdődött, amikor Grün és K,0l,"rs..meg?'^\. 
tották vállalatukat, az Iparosok és KeresktdöK 
Zálogintézetét. A Balton-utca 12 számú ház. an 
irodahelyiséget rendeztek be és megkezdték 
működésüket:

megszorult kereskedőknek. Iparosoknak kl- 
aebb-nagyobb összegű kölcsönöket folyósí

tottak.
A kölcsönök fedezetéül zálogcédulákat vettek 
át ügyfeleiktől. Amikor azután az ügyfelek 
visszafizették a kölcsönt és jelentkeztek raloj- 
céduláikért, legnagyobb megdöbbenésükre ezt 
a választ kapták a vállalat vezetőitől:

— A zálogcédulák már nincsenek nálunk.
Hiszen ön felhatalmazott bennünket arra,

hogy zálogcéduláját eladjuk!
A meglepett kereskedőknek, iparosoknak

Sándor János vasárnap 
kibékült édesanyjával
Provokál iatta Petschauer Attilát 
Megszűnt a nagy örökség! per

Rendkívül érdekes fordulat történt a nagy 
őrökségi harcban, amelyben Sándor Pál 
özvegye került szembe fiával: Sándor Já
nossá/. A hagyatéki harc legutóbb már dön
tőbírósági Ítéletig és törvényszéki tárgyalásig 
jutott el. A törvényszéki tárgyaláson felhívta 
a bíróság a pereskedő feleket, hogy az osz- 
szcs hagyatéki iratokat csatolják be n döntő
bíróság ítéletével együtt.

A kövélemény ezekután azt hitte, hogy a 
bsrcbaaéUi -* ,4h ftgyvédjaí lázasan 

rájuk is szólt, mire az, akit Rudinak neve
zett előzőlég, dühösen igy szólt:

— Ne itt légy legény! Gyere beljebb, ha 
gajdeszba akarsz kerülni.

Ami ezután történt, arról már keveset 
tudott mondani Damkó Ilona. Arra emlék
szik csak, hogy

a péksegédet valósággal elhurcolták a 
pádról a suhancok

és pár perc múlva mar kétségbeesett segély
kiáltások hallatszottak a bokrok felől.

A Tisza Kálmán-téri gyilkosok minden 
valószínűség szerint áldozatuk zsebeit is 
kiforgatták, mert

Bodánál sem tárcát, scin más tárgyat 
nem találtak,

pedig Damkó Ilona előadása szerint, a pék
segédnél előzőleg volt pénz.

A detektívek még az éjszaka folyamán 
átkutatták az egész környéket, 

bejárták a Teleki-tér vidékét is, sorra ki
hallgatták az ott tartózkodó kubikosokat, 
hogy nem tudnak-e felvilágosítást adni a 
szerencsétlen Boda Gyula gyilkosai felől., 
A kubikosok közül többen emlékeztek arra, 
hogy

egy Rudi és egy Cigány nevű férfi már 
a múltban is többször szerepelt uton- 
állásokkal és szurkúlásokkal kapcsolat

ban
és valószínűnek tartják, hogy ezek tették 
el láb alól a péksegédet.

A Tisza Kálmán-tér környékén különben 
az utóbbi időben feltűnően elszaporodtak 
az utonállások és szurkálások, ugy, hogy

a közeli házak lakói a legnagyobb Izga
lomban élnek és legutóbb az OTI bér
palota lakói együttes beadványban 
kérték a főkapitánytól, hogy a közbiz- 
tonságilag veszélyes helyen, amely egy 
idő óta az éjszakai órákban kedvenc 
tanyája az alvilágnak, szaporítsák a 

rendőrőrszemeket.
Kérésüket azzal utasították el, hogy a 
rendőrlegénység jelenlegi létszáma mellett 
nem tudnak újabb rendőrposztot állítani.

A Tisza Kálmán-tér lakói a szombat éj
szakai gyilkosság után

remélik, hogy most már végre rendet 
teremt a rendőrség

ezen a vidéken is.

rendőrségre, 
megálla-

azonban
az or-

írást mutattak, amely felhatalmazza a vállalatot 
a zálogcédula eladására. Csakhamar kiderült, 
hogy

Grün és Kovács üzleti könyveik, írásaik 
meghamisításával önkényesen adták el az 

ügyfelek zálogcéduláit.
Tömeges feljelentések érkeztek 

ügyészségre és a nyomozás rövidesen 
pitotta. hogy nem kevesebb, mint 

ezer zálogcédula sikkadt el 
a vállalat igazgatóinak kezén.

Grün Henriket és Kovács Vilmost 
hiába keresték a detektívek, eltűntek 
szagból és mindeddig

nem sikerült megállapítani, hova szöktek.
A rendőrség rádiókörözést adott ki ellenük és 
a szomszéd államok összes rendőrhatóságait 
felkeresték: kutassanak a szökevények után.

Most azután meglepő fordulat történt: 
Bécsbcn rátaláltak a két megszökött Igaz

gatóra, 
akiket azonnal letartóztatlak és e héten útnak 
indítanak Budapest felé.

R14 ••

készülnek a dokumentumok összegyűjtésére 
és a legközelebbi tárgyalásra. Ehelyett 
azonban egészen más események történtek. 

Néhai Sándor Pál tisztelői és barátai 
ugy találták, hogy a nagynevű politikus 
emlékével nem fér össze ez a családi 
háborúskodás. Ezért mindenképpen mó
dot kell találni arra, hogy megegyezés 
jöjjön létre a hagyatéki harcban, anya 
és fia mielőbb héküljön ki egymással.

Sándor Pál tisztelőinek és barátainak fára

dozása ncin volt eredménytelen: sikerüli 
meggyőzniük Sándor Jánost arról, hogy 
apja emléke, piresztizse kibékülésre köte
lezi öt. Sándor János nem zárkózott el a 
békés megegyezés dől s özvegy Sándor 
Pálné sem akart harcolni fiával.

Amikor a békés megegyezés minden fel
tételét előkészítették.

sor kerülhetett arra, hogy anya éa fia 
találkozzék.

Vasárnap Sándor János fel is kereste édes
anyját, aki szomorúan, megindult hangon 
jelentette ki fiának:

—< Soha nem akartalak egyetlen fillérrel 
megrövidíteni, soha nem akartam a te va
gyonadót, örökségedet a magam javára biz
tosítani. Az anyai szeretet, az anyai köteles
ség vezette minden lépésemet.

Sándor János megindultan hallgatta
édesanyja szavait és kijelentette:

— Nem akartam fájdalmat okozni .. . 
El kell felejtenünk a történteket . .

Azután Sándor János kezelcsókolt az 
édesanyjának — a többi már az ügyvédek 
dolga: ők öntik formába a megegyezést 
özvegy Sándor Pálné részéről Bródy Ernő 
dr. országgyűlési képviselő és Barna Károly 
dr. kormányfőtanácsos, Sándor János kép
viseletében pedig dr. Rajna Dezső

hétfőn újból összeülnek és a megegye
zést Írásban fektetik le.

Az egyezség szerint Sándor Pálné a döntő
bíróság ítéletének szellemében, pár hónap
múlva, amikor fia harmincéves lesz, az öl 
illető vagyont rendelkezésére bocsátja, Sán
dor Jánost viszont anyja ellen indított perét 
visszavonja, ezt bejelenti a törvényszéknek és 
ezekután nem fogják továbbfolytatni a pe
res eljárást.

Még egy érdekes eseménye volt vasárnap 
a nagy hagyatéki harcnak.

Sándor János provokáltalta Petschauer

Négy napig élt
a bezárt belvárosi lakásban 
a csapdába került betörőnő

A Sör/idz-utca 4. számú ház házfelügye
lője vasárnapra virradó hajnalban észre
vette, hogy Löchercr Bélx\ vállalati igazgató 
másodikemeleti lakásának ablakán villany
fény szűrődik ki. Gyanúsnak tartotta a dol
got, mert tudta, hogy Löcherer a családjával 
együtt elutazott nyaralni. Löchercrék még 
junius utolsó napjaiban Gödre utaztak, le
zárták az ajtót és megkérték a házmestert, 
hogy ügyeljen a lakásra, amig távol van
nak.

A házfelügyelő fölsietett az emeletre, de 
mire fölért, a villanyfény már kialudt. Meg
nézte a lakás ajtaját, zárva volt. Nem nyu
godott meg a dologban, kiment az utcára 
megkereste a közeli rendőrörszemet, azután 
kelten együtt megint fölmentek az emeletre, 
kulcsot kerítettek, kinyitották az ajtót és 
bementek a lakásba.

Mindent felforgatva találtak, az egyik 
szoba padlóján megtömött hátizsák fe
küdt, teli különféle holmikkal, ruhafé

lékkel és értéktárgyakkui. 
Nyilvánvaló volt, hogy betörő járt a lakás
ban, az gyújtotta fel a villanyt, de néni ta
lálták a betörőt, bár háromszor is végigjár
ták a szobákat, csak annyit tudtak megállapí
tani, hogyan került a betörő a lakásba: föl
feszítette a konyhaablakot és az ablakon ke
resztül mászott be. Negyedszer is végigjárták 
a lakást, egyetlen helyiséget sem hagytak 
ki.

a lakás minden zegét-zugát átkutatták, 
a mellékhelyiségekbe is benyitottak és a 
kutató körút során furcsa látvány fogadta 
őket az éléskamrában:

üres befőttesüvegeket, üres szardlniás- 
dohozokat, stMeménymorzsákat láttak, 
valaki fölélte Löchererék egész élelml- 

szerkészlctét.
A rendőr és a házmester nem tudta meg
érteni. hová tűnhetett a betörő. Éppen a háló
szobában állva tanácskoztak, hogy mité
vők legyenek, amikor egyszerre csak rejté
lyes dolog történt:

az egyik ágvon a feltornyozott ágynemű 
lassan megmozdult.

A rendőr és a házfelügyelő azonnal odaug
rott, lerángatták nz ágyneműt és nagy meg
lepetésükre egy csinosan öltözött fiatal 
lányt találtak, ruhástul feküdt nz ágyban, ő 
volt a betörő.

MEINL GYULA

FAZESIM KEVERÉK
1,4 kg 345

Attilát, aki interjut közölt tőle.
Ebben az interjúban Sándor Jánost ugy ál
lította be, hogy halálrakinozia kutyáját. 
Sándor János ezt sértőnek találta magára 
nézve és ezért megbízta ügyvédjeit: dr. 
Rajna Dezsőt és őt. Radó Art húrt, hogy lo
vagias elégtételt kérjenek Petschauer Attilá
tól. A megbízottak vasárnap érintkezést ke
restek Petschauer Attilával, aki hétfőn ne
vezi meg segédeit.

— Kicsoda maga? — kérdezte a rendőr. 
A lány fölkelt és szepegve vallani kezdett. 

Elmondotta, hogy Albert Erzsébet a neve, 
harmincéves szobalány. Régebben Löche- 
rer Béláék alkalmazásában állt, ismerte a 
házi szokásokat, tudta, hogy az igazgató 
junius végén a családjával együtt elutazik 
nyaralni.

— Nem volt állásom, — siránkozott a 
lány — nem volt, miből éljek, elhatároztam, 
hogy az igazgató urék lakásából elviszek 
pár darab holmit és eladom. Még szerdán 
fölfeszitettem a konyhaablakot, bemásztam 
a lakásba és összecsomagoltam a holmikat. 
Azonnal menekülni akartam, de éppen jött 
valaki a folyosón. Meghúzódtam az előszo
bában és lestem, hogy mikor mehetek majd 
ki, de

„pechemre" folyton jöttek-mentek a 
házban, nem mertem kimászni az abla

kon,
féltem, hogy észrevesznek. Rám esteledett, 
bezárták a kaput, akkor már nem mehettem 
ki. Másnap megint megismétlődött a dolog, 
a járókelő háziak miatt nem mertem ki 
menni a lakásból. Végre nagyon megéhez
tem, bementem a spájzba és megebédeltem, 
így ment ez már szerda óla,

mindent megettem, amit találtam, már 
tegnap óta koplaltam,

ennivalót kerestem, közben fölgyujtottam a 
villanyt, ez okozta a vesztemet.

A csapdába került betörőnőt a rendőr 
előállította a főkapitányságra, ahol őrizetbe 
vették.

Megérkeztek a világhírű

DKW
müTORKERé!í?M(JH legu aDD modeméi

n RT. 2'L H? LUH’JS ára P 690
T, Km. 2go nem lukus . r 1170K Soori 250 nem . r 1370
... SB. 350 kom LUXUS . P 1<S8!)
W SB. 500 kem LUKUS . P 1970

Teljes elektromos berendezéssel, kézi és láb
kapcsolóval. Németországban 1935. évben for- 
raomba kerüli 37.000 drb uj DKW motor
kerékpár igazolja a DKW-gyártmányok 
kiváló ságál. Tökéletes konstrukció, kosszik 

élettartam minden DKW-gyártmány 
tulajuonsága.

Vezérképviselet:

MAJLÁTH M.
VI., Gróf Zichy Jenő-utca 17.
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rendezett külön 
Frigyes fő herceg, 
és Waldbott báró

Előkelő publikumnak 
előadást a mohácsi mozi. 
Albrecht királyt herceg 
családja számára tartották a külön előadást, 
amelyen bemulatták a Frigyes főherceg 
születésnapja alkalmából Sátoraljaújhelyen 
rendezett ünnepségeken készült filmhíradót. 
A főherceg! családon kivid a helyt notabili- 
tások is megjelentek az előadáson.

//.

Petőfi Sándor verseit oroszra fordították 
és egy moszkvai könyvkiadóvállalat kiadá
sában megjelenik,

HL
Most két hete Budapesten járt egy dús

gazdag luxemburgi nagybirtokos. Budapesti 
barátai megmutatták neki a magyar Alföl
det, elvitték Kunxzentmártonba is, ahol 
megnézett egy mlntagazdaságot. Luxemburgi 
barátunk ámult-bájnult a remek juhtenyé
szet láttára és valósággal odavolt a magyar 
juhászokért, no meg a terelőpulikért. A 
magyarországi kirándulás után hazautazott 
és pár nappal ezelőtt levelet irt budapesti 
Ismerőseinek, hogy szegődtessenek luxem
burgi gazdasága számára két alföldi juhászt 
terelőpullkkal együtt. A két kunsági juhász 
két pompás, villogó fogú, bogárfekete szőr
gombolyaggal már utón Is van azóta a messzi 
Luxemburg felé, 

l
Molnár C. Pált, a kitűnő festőművészt 

Jlattonya díszpolgárává választották.. A dísz
polgári oklevelek sűrű hullásának Idején 
jólesik hallani, hogy a művészekről sem 
feledkeznek meg,

V.
Prodam Guldo, az öreg sas, akinek pllóta- 

Jublleumára most készülődnek, színdarabot 
Irt. Két krizantém a elme, Japánban játszó
dik és pilóták a hősei ,

IV,

VI,
rA magyar lovaspőlócsapat le résztveez a 

berlini ollmplásson, a szigeti pályán már 
nagyban folyik a tréning. Hétfőn délután az 
„A" és „B" csapat gyakorló mérkőzést tart. 

“'A „B" eilfpdtban, mint...................... ~ '
pesten tartózkodó hindu

kisegítő, két Btida- 
ur játszik,

, v - vii,
rAs Irodalmi betegek 

végre teljesen főiépült, meggyógyult és már 
dolgotlk is. A Belvárosi Színháznak Ir da
rabot, Bulla Elma lesi a főszereplő. Indig 
Ottó régi kabalája, hogy darab jatt nem írja 
Budapesten, most Is elutazik, remeteségben 
készül el a munkájával és a kész kézirattal 
jón vissza.

hőtiU Indlg Ottó

VIII.
'A lovassport hívet nagy érdeklődéssel 'for

gatnak egy uj könyvet, Somoskeőy László 
tüzérszázados kittinő szakmunkáját, a lo
vaglásról és hajtásról,

/X.
A budapesti Orand Prl*  egyik német ver

senyzője, Berndt Bosemayer Budapesten 
szerzett sportbarátai vasárnap értesítést 
kaptak, hogy a kiváló versenyző a napok
ban tartja esküvőjét, Elly Beinhorn híres 
német pilótanővel. Még nem tudják, repülő
gépen vagy autón mennek-e nászúira,

X.
Édes történetet mesélnek egy szórakozott 

pesti fiatalúrról. Barátunk háromnapos ba
latoni kirándulásra ment. .4 második nap 
este korán hazament a szállóba, mert más
nap hajnalban indult vissza a vonata. Elő
vette bőröndjét, szépen belerakta a holmi
jait, azután becsöngette a lohndinert, meg
bízta, vlffye ki a pályaudvarra és tegye a 
ruhatárba a bőröndöt, hogy neki ne kelljen 
reggel cipelnie. Hajnalban a fiatalúr föl
ébredt, öltözni akart, de nagy rémületére 
vette észre, hogy egy szál ruhája sincs, té
vedésből mindent becsomagolt. A percek 
veszedelmes gyorsasággal múltak, a vonat 
indulása már közclgett, végül ugy oldotta 
meg a dolgot, hogy a porlds rézgombos 
frakkjában, papucsban rohant ki az állo
másra és végig a főúton mindenki megbá
multa a fantasztikus kosztümbe bujt urat. 
Az utolsó pillanatban érkezett, éppen csak
hogy megkapta a bőröndjét és a vonal 
mosdófülkéjében öltözött dl. A kölcsönfrak- 
kot postán küldte vissza.

BAKTER: Hejnye, nini, má meg 
Pesten vótak, Lepcses szomszéd?

ÖRZSI: De most osztán nem ecetet da
rálni. Igen nagy sorba jártunk odaföl.

BAKTER: No csak. Köpje ki gyorsan!
LEPCES: Hát aztat hallotta, hogy mivel 

szeretett Gömbös apánk maródilétszámba 
van, tehátlan be akarják főtten! a honvé
delmi miniszteri állást.

BAKTER: Aztat hallottam.
LEPCSpS: A többit má gondúhattya. Tüs

tént , előtergyegettem a gyavaslatomat az 
' illetékes helen, hogy engemet szegőttessenek 
í be arra az állásra.

BAKTER: Hinnye a szenvedésül Oszt
• kinek tergyegetto be eztet?

LEPCSES. Egy magyar klráli honvédelmi 
' miniszterijomi első oiztállú altisztnek. Mon

dok: nézze csak koma, maga itten járatos 
a csízijóba, ha szólna mellettem egy jó szót,

• nem bánná meg. Mer mondok, at állásra 
igen mogfelelnék, huszár vótam má béke
világba, virtigli cukszférer, tehát konyítok 
a szakmához, káronkonni senki ember nem 
tud ollan cifrán, mint én, mer mikor én a 
kaszárnyaudvaron elkanyarítottam a bun
dáé regniták égbenéző hédervári atyaárgyé- 
lussát, hát még a herr Rittmájszter Kala- 
fándy füle töve is bizsergett a gyönyörű
ségtől.

BAKTER: Nekem ne mongya, hallottam 
magát káronkonni, mikor fölemelték az 
adóját. — No, de ha beszegőttetnék, hogyan 
védné meg a hont?

LEPCSES: Először is mekketdeném a so
rozást. Behívnám katonának azokat az 
illetőket, akik az órszág jólétit akadálozzák, 
oszt reggelenklnt a kaszárnyába ágy meg
fektetném ükét, hogy öreg nyukdlijas állás
halmozó korukba is ríva emlegetnék a neve
met. Teszem fői, bevonútatnám at egész 
Beszkárt, igazgatóstul, minden retye- 
rutyástul.

BAKTER: Az ám, persze. Hallom, megen 
emelték a viteldijjat.

ÖRZSI: Az üléseket meg kivitték a villa- 
nyosbul.

BAKTER: Oszt ugyan mér?
LEPCSES: A teccés-nyllváníttás elkerü

lése végett. Nálunk is vót eccer illen eset. 
Egy szép téli vasárnap legyütt a kép
viselünk, hogy beszámolót tarcson a válást*  
tők előtt. A gazdakörbe vót a gyűlés, de a 
népeknek állni köllött, mer minden padot, 
meg széket kihordatott az élharcos. Kér
dezte az öreg Turcsik: „nini, jedző ur, mér 
vitték ki az üléseket?" „Hát" — aszongya a 
jedző ur, —> „azér, mer illenko nincs virág, 
oszt nehogy a választók a székeket, meg a 
padokat dobájják szeretett képvisellŐnk 
felé."

BAKTER: Nono. ►— De aztat is óvastam, 
hogy most a pesti népek nem flnek villa
nyosra, hanem biciglin Járnak.

LEPCSES: Haggya el. Egy hét 
már újra villanyoson átáznak.

ÖRZSI: Mirű gondujja, aptya?!
LEPCSES: Mer mikorába a MÁV 

úti tarifát, az a Hátulszembe Balog, 
sárvári tejüzembe dógozott, Igen verte a 
mcllit, hogy ezentúl biciglin Jár be a mun
kába, mer az ingyér van. Hát következő 
vasárnap kérdezem füle: „no sógor, birgya 
még a biciglizést?" Aszongya rá: „nem já
rok mán biciglin, mer a vasát mégis 
ócsóbb." „Ugyan no" — montam — „hájasé 
a bicigliá nem köll Jegyet váltani!" „Igen**  
— aszongya —, „de a vonat mégis gasdasá-

ujfent

múlva

a vas*  
áld a

XI.
Budapest e heti legérdekesebb vendége a: 

átutazó Mayer-Föuld A kötné.

gosabb, mer nem áll meg minden kocs
mánál. "

ÖRZSI: A fene a kancsal lelkit, nem a 
bicigli állt meg a gyalu forgács láttán, ha
nem ű!

BAKTER: Biz a bor jobban megállíjja a 
népeket, mint a sorompó. — Hát még mit 
hallottak odaföl, Lepcses szomszéd?

LEPCSES: A négus elment a Népszövecs- 
cségbe, oszt igen panaszolkodoti, hogy 
vissza akar térni a hazájába.

BAKTER: Estet nem értem. Iszen azér 
azalatt el onnan házul, mer félt, hogy az 
alattvalói rapityánkára verik ütet.

LEPCSES: Hájjá, tuggya, az a Vödörlopó 
Kiskos Andrásné egy nap elkezdett ríni, 
hogy ű vissza akar menni az urához. „Tán 
elment az eszed" — borként rá az ídes- 
unnya — „iszen mikor otthun vótá, akkor 
se nézett rád má hónapok óta." 
igaz" — monta a menyecske, 
aznap is mikor elgyüttem, kéccer 
közé vágott az ustornyelével."

ÖRZSI: Kár vót azér az ütésér,__
léje ment, mer annak ollan pofája 
akar a beretva.

BAKTER: Hát abbul mi igaz, hogy a pa
lesztinéi zsidók igen keseregnek az ángolok 
ellen, mer nem védik meg ükét az arabu- 
soktul?

LEPCSES: Nézze csak, eccer Háztoló Csa- 
podi Pálékhoz beszállásoltak e* huszárt. 
Hát ahogy beesteledett, oszt lefeküttek, 
megszólal az asszony: „János, idegyütt a 
huszárl" Aszongya az ura: „hallgass, van 
itt ész!" Megen szól az asszony: „János, 
ölelget a huszár!*  Rámordul az ember: 
„fogd be a szád, van itt ész!" Reggel osztán 
a Méri igen kesergett, hogy a katona egész 
éjjel nem háttá alunnl, s az ura tűrte. 
Aszongya rá mérgessen Háztoló Csapod!: 
„azért tűrtem, mer legalább addig nem

már unalmasak ugyan, de azért nem tud
juk magunkat teljesen bűvkörükből ki
vonni. Iinpriméböl az egészen nagyvirá*  
gos anyagokat próbáljuk viselni színes 
élénk övvel, ami hosszan lelóg ugyanilyen 
szinü virággal.

Nagyon ajánlhatjuk hölgyolvasóinknak, 
hogy most már fekete ruhákat is csinál
tassanak. Gondoljunk egy kicsit a zse
bünkre és a feltartóztathatatlanul közelgő 
télre. Ha most egy nagy fekete-fehér ruhát 
csináltatunk, már egy kis változással téli 
nagy ruhánk problémáját is megoldottuk. 
Például láttam egy gyönyörű fekete se- 
lyemhátu ruhát, amire elöl fehér selyem
anyag jött kötényszerűen, hátul végiggom
bolva. A ruhának fekete ujjal voltak és a 
fehér elől a nyaknál kicsit raffolva, me
zei virágcsokorra! volt Összetartva. De ha 
ez nem tetszik, ajánlunk még egy remek, 
alakításra „csudaalkalmas" fazont. Bizo
nyára van otthon mindenkinek régebbi 
fekete selyemruhája és fehér selyemblúza. 
No kérem, ebből a fekete ruhából csinál
tassunk egy sima, szűk szoknyát, dolgoz
tassuk hozzá a fehér blúzt .ennek elejébe 
pedig applikáltassunk bele egy nagy im
primé virágot. Lehet a blúznak kis reverje 
is, ami azután a ruhához csináltatott fe
kete kis kabátra kihajlik. Nem is hiszik, 
milyen olcsó és mégis milyen nagyszerű 
toilette ez, amit még estélyre is nyugod
tan fel lehet venni.

Dr. Dévalné Erdős Böske.

„Annem 
— „mer 
nyakam

aki mel- 
van,

éiért tűrtem, mer legalább addig 
horta a zabomat a lovának."

BAKTER: Hát az igaz. Az asszony 
fogy el, a zab meg drága.

ÖRZSI: Oszt indúhatnánk Is, aptya.
BAKTER: Megájjon csak. Mit szól ahhoz, 

Lepcses szomszéd, hogy ollan nagy idegen
forgalom van nálunk?

ÖRZSI: De még a falusi népek is minő 
szívesen fogaggyák a külhonbéll útasokat.

LEPCSES: Errül hallottam egy igen ta
nulságos esetet. Pár évvel ezelőtt e*  ménkű 
gazdag ámerikánus átázott Pest felé n 
gyorsvonaton. Ahogy Cseklész halárába ki
tekint as ablakon, megpillant e*  jányt, amint 
a tőttés ajjába gugzsol, oszt a természeti 
tüneménynek tesz ölöget. Hát az ámeriká- 
husnak annyira megteccett a jány szép 
fehér testye bűre, hogy megrántotta a vész
féket, kifüsette a büntetést, leszállt a vonat
ra! s elvette a Jányt feleségül.

BAKTER: Mi a ragya!
LEPCSES: Várgyon csak. Tavai megen 

erre átázott az illető. Hát ahogy Cseklész 
határába ér a vonat, begyűn a kalóz, oszt 
gyorsan lehúzza a függönyt az ablakra. 
„Hejnye" •— aszongya az ámerikánus —, 
„ippen ki akarok nézni, mér húzza orrom 
elé eztet a függönyt?" „Azért — mondta a 
kalóz*  —, „mer pár év előtt erre átázott e*  
bolond külföldi ember, meglátott e*  jányt, 
ahogy Ippen végbevitte a természeti tüne
ményt, u*  megteccedett neki, hogy rögvest 
elvette feleségül s azóta ahányszor erre 
mén a gyorsvonat, az egész falu minden 
Jánya itt gugzsol a tőttés ajjába. — No, Is
ten álgya.

nem

A Hétfői Napló az európai brldge-bajnok- 
ság rendezőbizottságától, Stockholmból 
megkapta a résztvevő országok listáját, 
amely szerint a következő tizenhárom nem
zet vesz részt a versenyem Belgium, Észt
ország, Ausztria, Magyarország, Hollandia, 
Dánia, Anglia, Finnország, Jugoszlávia, 
Norvégia, Csehszlovákia, Franciaország, 
Svédország. A nevezések során nagy feltű
nést keltett, hogy a franciák nem a tavalyi 
Európa-bajnok csapatot küldik Stockholm
ba. A bajnokcsapat Párisban marad és az 
Európába átrándult Culhertson-csapattal 
fog megmérkőzni a Schwab-kupáért.

A verseny első fordulója julius 13-án, 
hétfő délután 8 órakor, az utolsó pedig Ju
lius 18-án, szombat délben 12 órakor kez
dődik. Papírforma szerint a magyar együt
tes az első három csapat között fog vé
gezni, de kis szerencsével Európa-bajnok- 
ságot is szerezhet.

★

A „Hétfői Napló" vállalati versenyén 
hölgydijat nyert ismert női játékos válása 
nagy feltűnést keltett a bridzsezők táborá
ban.

♦
Feladvány
4 A, B, 8, 3
9 -
0 A
4*  A, 9, 8

♦ 10, 9, 6
9 —
0 D, 8
4. D, 8,8

♦ D, 7, 8
9 - 
0 K, 5
* 10,78

♦ K, 2
9 7
0 10,7
4* K, B, 4

HOCHSOMMER"
fíochsommer alatt értjük azt a divatot, 

amikor as emberek homlokáról ét hálá
ról nagy, kövér cseppekben csorog az iz
zadtság és a hölgyek nehéz báreonykala- 
pokhnn éa sapkákban, nyári szőrmecso- 
dákbnn, hosszú ruhákban ejtik bámulatba 
az izzadót. (Ezzel szemben téli, januári 
divat, amikor az emberek vacogó fogak
kal, hidegtől vörös orral járnak és a höl
gyek fejét egész vékony szalmakalftp bo
rítja. a lábukat pedig a legkivágottább 
körömeipöhe bujtatják.)

A laikus — közöttük természetesen a 
férj is — azt kérdezheti méltán: —- Mi 
nz? még mindig rendelnek a nők nyári 
ruhákat? Nem Volt elég eddig? S mi erre 
nemes egyszerűséggel azt feleljük: — Nem

bizony! Mert a tulajdonképpeni nagy 
nyári ruhák most készülnek a gardenpar- 
tykra és az Anna-bálokra.

Végigjártuk a divatszalonokat és meg
állapítottuk, hogy faionban a teljesen hát
nélküli dekoltáss a favorit, hogy a höl
gyek csokoládébarna hátuk annál jobban 
érvényesülhessen. Ezért már eleve fi
gyelmeztetjük a napozókat, trieójuk váll
pántjait (de van-e egyáltalán olyan ma
napság) jól rejtsék el, mert nem valami 
felemelő látványt nyújt a helyenkénti fe
hér esik.

Anyagban a muszlin dominál. Ez a szép, 
egészen vékony, gyönyörű elmosódott min
tájú, sűrűn behúzott anyag sokat enged 
sejtetni és keveset mutat. Az Imprlmék

Kör az ada. Dél Játszik ■ nem ad ki ütést.
★

A Tatatóvárosi AC julius 11-én és 12-én 
Tatán országos bridzs csapatversenyt rendez. 
Budapestről 3 team indul: BEAC I., BEAC II. 
és a „Magyar Bridzsélet" együttese. Vidékről: 
Komárom, Győr és Szombathely nevezett be. 
A verseny szombat délután 5 órakor kezdődik.

*
A csehszlovák Bridzsszővetség aug. 14-én és 

16-án rendezi Pöstyénben a szokásos nyári 
nemzetközi versenyét. Kedvezményes ellátás ét 
utazás. Jelentkezést a „Hétfői Napló" bridza- 
rovata Is elfogad.

Siófok legtöbbet nyújt!

A termesze' es 
művószsa szépségéi 

vonulnak fel Júliusi utalásainkon.
Pengő

Juliul 11—27.: Olnstorstág (Firenze, Róma, Ná
poly, Cnprt; chból 4 nap a Cosulich Llne 
„Vulcnnia" lususmotorosán)................................... Z7S.—

Jtilltis 1^— au«. a.: Pelsgotnatnratág íautocaron 
felsóolssi tavak. Dolomitok, Svájci Nemiét!
Park, Grossulockner, Snlzknmmergut) . . . M4.—

Julius 1?»—nup. 2B.: gahkammerflit (atilocaron) IfS.—
Julius 26-ntig. 2.: Wien (hajón)......................... IS.—

Felvilágosítást nyújt a „Vlláglárás" rt. és as
ÖMIKE TANULMÁNYUTAZÁST OSZTÁLYA, 

IV Cllfll-ut 1V1B. Telefon! 1-S77—11.
(M.N.B. Ml., , 414., 415. «. Mg-I
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Trettina Jenő 
kegyelmet kér

A

I'emcaak politikai és jogászvilágban, ha
nem a közönség legszélesebb rétegében is 
élénk feltűnést keltett a hir, hogy esztendő
kig tarló pereskedés után

Turchányi Egon békét kiltiltt Treltlnn 
Jenővel.

Turchányi legutóbb rágalmazás! pert indí
tott Trettina ellen, mielőtt azonban ítéletre 
került volna sor, Trettina kijelentette: va
lótlan állításokat tett Turchányira és ezért 
megköveti öt. Turchányi e kijelentéseket 
elégtételül elfogadta, visszavonta panaszát 
Trettina ellen. így született meg a béke és 
igy bocsájtott meg Turchányi ellenfelének.

Mindezt Turchányi maga mondotta el két 
nap előtt egy nyilatkozatában. Arról azon
ban nem tud a közvélemény, hogy 

voltaképpen milyen események álla
nak a történtek mögött.

Miért követte meg Trettina Turchánylt és 6 
miért bocsájtott meg? Ezt kérdezik mind
azok, akik figyelemmel kisérték esztendőkig 
a két ellenfél késhegyig menő izzó harcát. 
A Hétfői Napló információja felel ezekre a 
kérdésekre.

Trettina Jenőt az IBUSZ-ügyben

Lovagias ügyek lavinája 
a Bridge Club tréningbotránya 
nyOman Eddig kilenc kihívás történt

Az Országos Magyar Bridge Club helyiségé
ben az elmúlt héten lezajlott kínos incidens 
hullámai még mindig nem múltak el. A bot
rányban szereplő felek között egyre folynak 
• tárgyalások, hogyan lehetne a magyar bridge 
nagy erőpróbája, a stockholmi Európa-bajnok- 
aág előtt békét teremteni.

A lovagias ügyek lavinája egy tréningmérkö- 
xésen történt inzultustól indult ki. A bajnok
tágra induló csapat tréningmérkőzésre hívta 
meg az MTK első csapatát. Játék közben 
Cohen Rafael, a válogatott csapat kapitánya és 
a nézők között ülő Politzer Pál MTK-játékos 
között nézeteltérés keletkezett, amely

tcttlegességgé fajult.
Cohen ég Politzer azonnal megbízták segédei
ket, hogy lovagias utón intézzék el az affért. 
Cohen Rafael a Bridge Clubban jelenlévő gróf 
Zichy Edét és dr. Bartha Andort kérte fel 
ideiglenesen az ügy vitelével, akiktől a vasár
nap Budapestre érkező dr. Rozgonyi György 
és Keleti Andor vették át a válogatott csapat 
kapitányának képviseletét. Politzer Pál megbí
zottai, dr. Dietz István és Erdélyi János még 
vasárnap este összeültek Cohen Rafael segédei
vel és

megkezdték a tárgyalásokat.

Jogerősen tizhónapl börtönre ítélték.
Eddig a büntetés végrehajtására nem kerüli 
sor, mert Trettina perújítást kért. A tör
vényszék azonban elutasította a perujra- 
felvételt^ mire Trettina ugy határozott, hogy 

kegyelmet kér.
A kegyelmi eljárás megkönnyítése érdeké
ben likvidálni kívánta összes pereit, ame
lyet Turchányi Egonnal és másokkal szem
ben folytat. Ezért érintkezésbe lépett 
Turchányi Egonnal, aki viszont ugy találta, 
hogy n reverenda megbocsátásra kötelez: 
elfogadta Trettina nyilatkozatát s letelte a 
pert ellene.

Most, miután a per befejeződött és a többi 
pereket is sikerült likvidálni,

Trettina e héten benyújtja kérvényét, 
amelyben kegyelmet fog kérni tlzhóna- 

po8 büntetésének elengedésére, 
ettől függetlenül azonban Trettina újabb 
perújításra is anyagot gyűjtött és másodszor 
ia kérni fogja, hogy a bíróság rendeljen el 
perfelvételt csalási bűnügyében, mert uj 
dokumentumai vannak ártatlanságának iga
zolására.

A Bridge Clubban lezajlott botránynak to
vábbi következménye az lett, hogy az MTK 
elégtételt kért Alpár Imrétől, akinek az incidens 
után tett kijelentéseit az MTK sértőnek találta. 
Dr. Bodánszky Pál, az MTK elnöke és Kun 
Sándor külön elégtételt kért Alpár Imrétől

az egyesület éa külön a brldgc-esapatban 
résztvevő Játékosok nevében.

Alpár Imre vasárnap nevezte meg segédeit: dr. 
Kovács Jenő orvost és Áldor Ferenc vállalati 
igazgatót. Ez utóbbi affér

békés elintézése érdekében
különben vasárnap mór történlek különböző 
lépések: Briill Alfréd, az MTK elnöke többször 
tárgyalt dr. Szigeti Pállal, a Bridge Club igaz
gatósági tagjával.

A kínos incidens, melynek nyomán eddig 
kilenc lovagias ügy támadt, 

két táborra szakította a stockholmi Európa 
bajnokságra készülő magyar bridgclársadnlmaf 
és veszélyezteti a pénteken Stockholmban indüló 
magyar válogatott csapat egyensúlyát és kon
dícióját. Az egyetemes magyar bridge-sport- 
érdek megköveteli, hogy ez az ügy minél előbb 
elintézést nyerjen és a válogatott csapat teljes 
tudásával képviselhesse a magyar színeket.

fiík-as n°' divatcipők iránti érdeklődés olyan nagy, hogy 
• *SW  a forgalom akadálytalan lebonyolítása érdekében 

| személyzetünk létszámát kiegészítettük.

Reméljük, hogy ezen páratlan olcsó és jó cipők
ből most már vevőink minden igényét jól és “
gyorsan kielégíthetjük. — A cipők kaphatók to
vábbra is feketében, fehérben, barnában és kékben P

8“

Postai megrendeléseket utánvétellel szállítunk. 15 pengőn felül portómentesen.

D1WcmM)K
Rákóczl-ut 72-74.

tatásai közben Takács értékes hangszergyiij ! 
töményre is szelt tett. Magával hozta többek 
között a fejvadászok „orr furulyáit" is, nme 
Ivekkel a bensziilött férfiak a leánykérést be
vezetik ...

A cimbalom 
kétezeréves őse

Silány kötél 
okozta 
a város-ligeti 
cirkuszdrámát

A fulopszigeti vademberek 

ének- és zenevilágát kutatta 

fel egy magyar tudós

Életveszélyes fonográf fel vételek a sivatagban 
és a „negyvenek" elvarázsolt falujában

Néhány napja érdekes vendége van Buda
pestnek: Takács Jenő zeneszerző és zongora
művész, a kairói zeneakadémia tanára, aki 
nyári szabadságát használja fel arra, hogy az 
európai rádiókban a közel- és távolkeleten 
végzett folklorisztikus kutatásairól számoljon 
he. ..

A markánsarcu, 40 év körüli magyar művész 
mögött egészen fantasztikus karrier van. Ta
nulmányainak elvégzése után fiatal korában 
Amerikába került, ahonnan a manillai egye
tem hinta meg tanárául. Háromévi katedrái 
működés ulán itt érte a berlini „Phonograph- 
Archív" megbízása, hogy egyrészt a Philippini- 
szigeteken, másrészt Kínában és Japánban vé
gezzen folklorisztikus kutatásokat és a primiliv 
népek zenéjéről készítsen fonográf-felvételeket.

A repülő svábboj/ár-ónás
Expedíciójának költségeit a németek fedez

ték, valamint ők bocsájlollák Takács Jenőnek 
a szükséges technikai felszereléseket is rendel
kezésére.

Hatalmas felszereléssel, vezetőkkel és tol
mácsokkal Indult el Takács őserdei expedí

ciójára,
amelynek folyamán rengeteg élményben volt 
része és nem egyszer életveszedelemben for
gott. Bár őserdőbe való sátrakkal volt felsze
relve, egy éjjel mégis bejutottak sátrába n 
hatalmas, 8—10 centiméter hosszú repülő sváb
bogarak, amelyek reggelre

teljesen lerágták a talpáról a bőrt, 
úgyhogy heteken keresztül tétlenségre kárhoz
tatva kénytelen volt az őserdőben gyógyítani 
magát.

Benszülölt vezetőjének az egyik primiliv

törzs főnökével sikerült összebarátkoznia 
Ennek a segítségével azután bejárta az összes 
fejvadász törzsek lakótelepeit. Takács

az első kutató, aki ezeknek a fejvadász 
törzseknek a zenéjét fonográflemezre fél

ve He.
Az egyik törzs különösen barátságtalan volt 
Takács expedíciójával szemben. Negyven dár
dákkal és mérgezett nyilakkal felfegyverzett 
benszülölt kísérte minden lépését egy álló hé
ten keresztül. Csak később tudta meg, hogy a 
benszülöttek arra vigyáztak, nehogy „tabu"- 
jaik: egy-egv fa, ház, ló stb. közelébe jusson. 
Ebben az esetben ugyanis

azonnal megülték volna, 
mivel szent tárgyaikat, helyeiket megszentség 
telcnitette volna jelenlétével. Az itt végzett ku-

1000 ul ötletet — mulatságos filmet és színpadot hoz a

SZOMORÚ CSÜTÖRTÖK - 
VIDÁM VASÁRNAP

Gonihaszöql, R átkai, SzŐnyi, Keleti, Pataki 
minden szavára nevetőviharral válaszol a közönség

Nyitott tető! FÓRUM Mától 7 és >410 órakor

Kinában és Japánban végzett kutatásai köz
ben érdekes összehasonlításra nyílt alkalma 
a keleti és a magyar zene között. A magyar 
cimbalomhoz hasonló hangszere minden ke 
leli népnek megvan. Kínában már Krisztus 
elölt kétezer évvel ismerték a cimbalmot. Ez 
a hangszer ma sem változott meg a keleten. 
Bambusztörzsekből csinálják és a húrokat egy
szerűen a fa héjából hasítják fel.

Az elátkozott falu
Takács Jenő most már évek óta Egyiptom 

bán él, ahol a közel-keletnek a zenéjét tanul
mányozza. Legutolsó expedícióját a Lyblai 
sivatagba vezette, ahol egy sziklatömbön épüli 
arab falu évszázados zenéjét vette fel lemezre 
Ebben a faluban többszáz év óta nem lakik 
több ember mint negyven. A legenda szerinl 
ugyanis egy dervis elátkozta a falut, hogy falai 
között csak 40 élő ember tartózkodhatik. Ezért 
azután, ha egy idegen jön a faluba, egy arab 
azonnal eltávozik. A természetes szaporodás 
ellen ugy védekeznek, hogy egy gyermek szü 
Ictésénél

egy üreget eltávolítanak. Rendszerint ki
teszik a sivatagba, ahol azután étlcn- 
Azomjnn néhány napon belül nyomorultul 

elpusztul.
Ennek az arab falunak a zenéjéről felvett 

lemezekkel megy most Takács Berlinbe, hogy 
I átadja azokat a német Phonograph-Archivnak. 

ahol már többezer vinszklemez bizonyítja a 
magyar tudás és a magyar kutatás bátor műn- 

I kéjét.

A Fővárosi Nagycirkuszban történt artista
szerencsétlenség áldozata, Czanek Honik lég
tornász, vasárnnp délelőtt eszméletre tért a 
Rókusbán és bár állapota még mindig súlyos, 
az orvosok bíznak felépülésében. A rendőrség 
még nem hallgatta ki az artistát, erre csak hét
főn délelőtt fog sor kerülni, azonban

egy rcndőrtisztvlselő két delektlvvel kint
járt n cirkuszban, ahol az alkalmazotta

kat és több artistát kihallgatlak.
A rendőrség megállapítása szerint, minden 
egyes artista, a légtornásztól kezdve a bohó
cig. minden egyes fellépésénél saját felszerelé
seit, illetve artistanyelven reknizltjeit hasz
nálja. Czanek, nki Csehszlovákiából érkezett 
Budapestre, szintén

magával hozta szerelvényeit, maga sze
relte fel és senki mást hozzá nem engedett 
nyúlni, mert hiszen élete függ annak n 

felszerelésétől.
Az artista a mutatványhoz szükséges kötelet 
junius 28 án, a prágai kötélgyárban vásárolta 
és minden valószínűség szerint, csakis azokat 
terheli a felelősség, mert

a cirkuszi mutatványoknál használatos kő
tél helyett bizonyára silányabb minőségűt 

adtok el.
A rendőrség ezzel he is fejezte munkáját.

Az alapos detektív leleplezte 
a lóival kalapost

Vasárnap a rendőrség letartóztatta Bec.;ei 
István 25 éves ki fii lót. aki a Garbouics és Ná- 
nási knlnpárugvér llajó-ulca 8—10, szám alatti 
telepén sorozatos lopásokat követett el. A ka 
lapgvnrban már huzamosabb ideje történtek 
lopások, mire n rendőrséghez fordultak és 

egy detektív, mint segéd, kezdte figyelni a 
cég ulkalinazoltalt.

Szorgalmasan dolgozott és alapos munkát vég
zett. Szombaton este a fiffvclések eredményre 
vezetlek és sikerült elcsípni a cég háziszolgáját. 
Becsei István

n lopott holmikat n pincében, a liftakna 
milgiHt rejtette cl 

és üzletzárás után nnnm •,Ft!r el.
Tiihbczcr pengő értékű árut lopott el gaz
dáitól. <lr illírt brirlt'Hr. ő ma"" élig l’»’«z- 

harminc pengői kupáit a zsákmányból.
A cég egyik volt segédje beszélte rá a lop^ 
sokra, nz értékesítette n kalapokat és az csapta 
be őt is. Ez az ember jelenleg szökésben van, 
de remélik, hogy rövidesen kézrekcrül.
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Kartelenkivüli jéggyár 
sürgős alapításáról tárgyalnak 
a jégfogyasztó iparosok

hatásuk üzemracionalizálási, illetőleg rentabi
litási szempontokból az 1936. üzletévben már 
mutatkozni fog. A« igazgatóság bejelentette a 
közgyűlésnek, hogy a vállalat nyersanyagszál
lítójával, illetve egyik főhitolezöjével, • Ralli 
Brothers Ltd. londoni céggel angol font tar
tozása tekintetében megegyezést létesített, 
amellyel kapcsolatban a londoni cég a vállalat
nál részvényérdekeltséget vállalt. Az átvett 
részvényérdckeltséggel a Ralli Brothers Ltd 
bekapcsolódott az Angol-Magyar Bank veze
tése alatt álló részvénycsoportba. Az igazgató
ság uj tagjaiként a közgyűlés Kálmán Henrik, 
dr. Márkug Andor és dr. Heinrich Antal ura
kat választotta meg.

Kevés pénzzel 
sokai érő 

telket vegyen 
Budafétényben 

Érdeklődőket díjtalan ui klvlsssdk 
MAGYAR ÁLTALÁNOS INGATLANBANK R.-T
IV., Deák Ferene-utoa 17. ♦ Telefon : 1—818—51

A jégdrágaság és a kánikula beállta óta 
tarló jégmizériák arra indították az érdekel
teket, hogy a jégkartel túlkapásai ellen 
minden eszközzel védekezzenek. A fővárosi 
kereskedők és Iparosok érdekképviseletei 
most

közös akciót indítottak.
Néhány nappal ezelőtt a vendéglős Ipartes- 
tűiét n probléma megvitatására szakmaközi 
értekezletet tartott. A vendéglős, kocsin áros, 
szállodás, cukrász, hentes és mészáros ipar- 
törültetek kiküldöttei vettek részt a meg
beszélésen.

Egyhangulag elhatározták, hogy kar-

felen kívüli jéggyárat alapítanak.
Elhatározásuk értelmében tárgyalásokat 
kezdtek szakemberekkel, akiktől sürgősen 
/^.Wf/drf költségvetéseket kérnek. Egy
idejűleg

kérdőíveket küldtek azét
az iparosokhoz, azt szeretnék ugvanis tisz
tázni, milyen fogyasztás fedezésére kerül
het sor a létesítendő jéggyár részéről. 
A kérdőivek most futnak vissza és ezekből 
az derül ki, hogy a jégfogyasztók mind
nyájan szabadulni szeretnének a jéggyárak 
diktatúrájától.

Egye£emi £anár és gimnáziumi 
íanárnő házassági csatája 
a biróság elő££

Gyermekrablássalgyanusiíoffaaférj különválván élő feleségéi

A magyar textiliparhoz 180.000 
ember exlsztenclája fűződik

Iluday-Goldberger Ixó érdekes beszéde

A Magyar Textilgyárosok Országot Egyesü
lete pénteken tartolta Buday-Goldberger Leó dr. 
elnöklete alatt folyó évi, fennállása óta 42. ren
des közgyűlését. Buday-Goldberger Ix:ó dr. meg
nyitó beszédében rámutatott a magyar textilipar 
nagy közgazdasági jelentőségére, különösen 
pénzügyi és szociális szempontból. Az elmúlt 
évben különböző textil-nyersunyagokért, fél- 
gyártmányokért és készárukért 79.3 millió pen
gőt fizettünk a külföldnek. Ha textilipari fejlő
désünk az 1925. évi színvonalon megállt volna, 
ez ax összeg 246 millió pengőt tett volna ki, 
avgyls textiláru-szükségletünk fedezése érdeké-, 
ben évenként 165 millió pengővel több devizára 
volna szükségünk. Textilipari kivitelünk 1935- 
ben elérte a 21*4  millió pengőt, amiből körül
belül 10 millió pengő értékű deviza volt szaba
don konvertálható. Az exportkassza révén a 
textilipar kivitele exklirlng országba a folyó év 
folyamán előreláthatólag körülbelül 6 millió 
pengővel fog emelkedni, mig az ipar nemes
deviza szükséglete csökkenni fog, úgy, hogy a 
folyó évben a textilipar a maga nemcsdeviza- 
szükségletének már körülbelül a felét fogja a 
saját produkciójával előteremteni. A háború után 
n magyar textilipar kereken 16.000 munkást 
foglalkoztatott, ma ez a létszám 55—56.000 kö
zött mozog, amihez még járid körülbelül 4000 — 
5000 tisztviselő. Ex azt jelenti, hogy a textil
iparhoz ma már minimálisan 130.000 ember 
erisztenciája fűződik az országban és a textil
ipar fejlődése a háború óta körülbelül 120.000 
uj exiszlcnciának adott kenyeret, nem szólva 
orról a sokezer emberről, akik a kereskedelem
ben, a forgalomban, a lateincr-osztályban ezen 
iparág révén találják meg exlszlenciájukat. A 
mai textiliparban mindössze 254 külföldi van 
foglalkoztatva, ami az összlétszámúnk nem is 
tS% ka. Ami a textilipar közterheit illeti, az 
1934/35. évi zárszámadások szerint a textilipar 
1H.9 millió pengővel járult hozzá a „mezőgazda
hág megseg'tésére szolgáló alap"-hoz, nem Is 
szólva az ipr állni viselt egyéb közterhekről 
és szociális terhekről. A belföldi textiláruk ár
alakulása ma mór teljesen nlkalmazkodott a 
fogyasztók vásárlóképesgégéhez. Éppen ezért a 
textilipar helyzete távolról sem olyan rózásás, 
amint azt általában beállítani szokták. A való
ság az, hogy a textilipar ma (s óriási nehézsé
gekkel küzd, ezeket a nehézségeket igazán csak 
az ismeri, aki maga is résztvesz a termelésben. 
Mondhatjuk azonban, hogy a magyar textilipar 
megtette kötelességét és ennek köszönheti, hogy 
megélni és dolgozni tud, sőt az ország közgaz
daságának ma már egyik legjelentékenyebb fak
torává vált.

A nagy tetszéssel fogadott elnöki megnyitó 
beszéd lilán a közgyűlés egyhangúlag elfogadta 
az egyesület 1935. évi működéséről szóló jelen
tést és l'ái Géza indítványára köszönetét szava
zott ngv n vezetőségnek, mint Schiller Ottó dr. 
főtitkárnak és a tisztikarnak eredményes mun
kásságukért. Az nlaptznbályszcrü választások 
során a W'iminer I-'ülop halála óta betöltetlen 
alelnöki állásra a közgyűlés egyhangulng 
Jlischka Győző dr.-t, a csepeli posztógyár igaz
gatóját választotta meg. Ezután a jövő évre 
mint soros elnök, Sturday Róbert vette át az 
elnöki széket. Székfoglaló beszédében hangsú
lyozta, hogy bár a világpolitikai és ezzel kap
csolatban a világgazdasági helyzet rendkívül su- 
lyos, minden reményünk megvan arra, hogy a 
magyar közgazdaság ezekben a válságos idők
ben Is életképesnek fog bizonyulni. Végül még 
n szokásos formalitásokat ejtették meg, amivel 
a tagok által nagyszámban látogatott közgyűlés 
végeiért.

Az áruház fogalmának és üzletkörének meg
határozására vonatkozó szakvéleményt a Keres
kedelmi és Iparkamara a kereskedelemügyi mi
niszter felhis ásóra a következőkben adta meg: 
„Áruház fogalma alá azokat a kereskedelmi 
üzemeket lehet sorolni, amelyek legalább tlát 
kereskedelmi alkalmazottat foglalkoztatnak, évi 
kétmillió pengő forgalmat érnek el, a vállalat 
legalább három különböző árucsoporttal foglal- 
k' zik és az áruház épülete 1500 négyszögméter 
területet foglal el".

*
’Ar építőiparban életbelépett az nj OTl napi- 

hérosrtályozás és Igy ezen a héten. Ő-dlg, min
den munkaadó tartozik alkalmazottait ax uj 
osztályok szerint átjclentenl.

★
.. ^“’árnap éjjel német molnárok érkeztek Bn- 
dapestre, akik hatnnpox magyarországi tanul 

mányutra jöttek hozzánk és holnap, kedden, 
értekezletet tartanak a magyar malomipar rész
vételével, majd ezután a malmi es tudományos 
szakintézeteket is megtekintik.

★
Ax automobilizmus egységesítés*  érdekében 

megindultak a tárgyalások. Nagy fontosságot 
tulajdonitanak az autóüzemanyag hazai előállí
tási problémájának is, mert a kizárólag nemes 
valutáért beszerezhető autóüzemanyag rendki- 
vülmcgterheli az ország fizetési mérlegét

♦
Ax Interparlamentáris Uniónak az utódálla

mokból kiküldött delegátusait akik a közgazda
sági élethez közelállanak, az OMKE elnökei, 
holnap, kedden, vendégül látják.

*
A drogtsták ezen a héten fogják megtartani 

országos tiltakozó gyűlésüket a most kiadott 
gyógyszerek és gyógyszerfélék kereskedelmi 
forgalmát szabályozó rendelet elten. A drogis
ták a gyógyszerfélék és az összes teák kevert 
állapotban való forgalombahozatalának meg
adását, továbbá a szakmára való lépés érettsé
gihez való kötését szorgalmazzák.

♦
A magyar-román fizetési egyezmény módosí

tása érdekében a napokban megkezdődnek a 
tárgyalások.

At nj Ipartőrvény végrehajtási utasításában 
az Iparügyi minisztérium kétévi átmeneti Időt 
hajlandó biztosítani azoknak a kereskedőknek, 
akik eddig ipari munkára megrendelést vehet
tek fel, hogy azután Időközben az ipari képesí
tésüket megszerezhessék. Az átmeneti idő alatt 
iparigazolvány nélkül Is olyan keretek között 
folytathatják ezek a kereskedők ipari munkóra 
való megrendelések gyűjtését, mint azt az ipar
törvény módosítása előtt tehették.

*
'Ax aj fémjelzés! törvény csak január elsején 

lép életbe, mert igen sok oly technikai ujitást 
rendelt el, melyeknek előkészítése hónapokat 
vesz igénybe.

A Magyar Sütök Országot Szövetsége szep
tember 19-én nyitja meg jubiláris sütőipari ki
állítását. A kiállításnak külön érdekessége tesz, 
hogy a külföldiek a kiállítás tartama alatt na
ponkint repülőgépen szállítják majd ide a friss 
speciális süteményeiket.

★
At Urlkány-Zsilvőlgyl Magyar Kősxénbánya- 

Részvénytársaság 1936 junius 30-án tartott köz
gyűlése az 1935. üzletévre szóló osztalékot 
részvényenként 2.50 pengőben állapította meg. 
A részvények 45. számú szelvénye 1936 julius 
4-től kezdve a Magyar Általános Hitelbanknál 
kerül beváltásra. ,

★
A Bauxit Ttust A. G., Zürich igazgatósága 

megállapította az 1936 január elsejével lezárt 
üzletév mérlegét. A tiszta nyereség 804.439.32 
svájci frankot (az előző üzletévben 299.617.20 
svájci frank) tesz ki. Ez a nyereség lehetővé 
tenné, hogy a társaság részvényenként 3 svájci 
frank (nz. előző üzletévben 1.20 svájci frank) 
osztalékot fizessen. Tekintettel azonban a fenn
álló transzfernehézségekre, az igazgatóság a 
julius 9-én megtartandó közgyűlésnek indítvá
nyozni fogja, hogy a társaság 702.127.66 svájci 
írnokot külön tartalékalnpba helyezzen. Ezen 
tartalék annakidején — kizárólag a 12. számú 
osztalékszelvénynek darabonként 3 svájci 
frankkal való beváltására lesz fordítható.

★
Az Alumlnlumérc-bánya és Ipar Rt. Igazga

tósága Nemes Vilmos főmérnököt cégjegyzésre 
Jogosított bányafelügyelővé, Sehalta Alajos és 
Tetitlcni Pál dr. főtisztviselőket cégvezetőkké 
nevezte ki.

♦
A Magyar Kender-, Len- ét Jutaipari Bt. 

mai közgyűlése megállapította az 1935. évi 
mérleget, amely az értékcsökkenési tartalék
alapnak 400.000 pengővel való Javadalmazása 
lilán az előző évi áthozattal együtt 92.457.52 
pengő nyereséget tüntet fel. A nyereség az 
1936. üzletév számlájára vezettetik át. Az igaz
gatóság jelentése szerint az 1935. évben esz
közölt nagyszabású átszervezési mnnkák befe
jezést nyertek és a mérlegben elszámoltattak; 

ciánoz Es Takarít

Három érdeket ügyet tűzött ki szombatra a 
büntetőjárásblróságon dr. Gráf biró, mind a 
három ügynek ugyanazok a szereplői: dr. Bo
ros Ádám egyetemi magántanár, különváltan 
élő felesége, dr. Murányi Jolán gimnáziumi ta
nárnő és dr. Gondos Jakab, a tanárnő ügy
védje. A három ügy előzményei hosszú évekre 
nyúlnak vissza, számtalan hatóságot és bíró
ságot foglakoztattak.

Gráf biró elsőnek art az ügyet vette elő, 
amelyben dr. Boros Ádám szerepelt vádlott
ként.

Az egyetemi magántanár felesége Jelen
tette föl

hatóság előtti rágalmazás vétsége elmén, mert
— mint feljelentésében előadta — egy őrsze
mei rendőr előtt azt Állította róla, hogy el
rabolta gyermekét.

A tárgyalás megnyitása után dr. Boros 
Ádám ügyvédje zárt tárgyalás elrendelését 
kérte, de a bíróság, miután dr. Gondos Jakab 
ügyvéd az indítványt ellenezte, elutasította a 
tanár kérését.

— Semminemű feljelentést — kezdte vallo
mását a vádlott egyetemi magántanár — a 
sértett ellen nem tettem, vádat nem emeltem.

A feleségem visszaélt az én Jóindulatom
mal,

hogy a gyermeket, betegsége után, ar árvaszék 
által megállapított látogatási időtől eltérő na
pon félórára odaadtam és tovább tartotta ma
gánál a kisfiút. írásbeli kötelezvényt irt alá 
dr. Murányi Jolán, hogy a gyermeket félnégy
kor átveszi és négy órakor visszaadja. Mikor 
negyed öt tájban kértem a kisfiút, nem akarta 
visszaadni és igy nem kínálkozott más törvé
nyes ut részemre, mint az őrszemes rendőrhöz 
fordulni segítségért. A rendőr eleinte vonako
dott közbelépni, de mikor megmagyaráztam, 
hogyha nem segit, akkor

gyermekrabláe történhet,
velem jött a feleségemmel levő kisfiúhoz. Mi
után az esőt körülményeiben a gyermekrablás 
ismérvei fellelhetőek, jogosan tártam el.

Az egyetemi magántanár után dr. Murányi 
Jolán tett vallomást:

— Annyit áztam és fáztam már férjem la
kása előtt, amíg megkaptam kisfiámat, hogy 
aláírtam azt a cédulát, csakhogy láthassam a 
gyereket. Pár lépéssel odébb leültünk, de alig 
beszélgettünk egy kis ideig, már jött a férjem 
és kérte a kisfiút. Kértem, hogy várjon pár 
percig, amig becsomagolom a gyümölcsöt, amit 
a gyereknek hoztam. Dr. Boros Ádám azonban 
szó nélkül elrohant és rendőrhöz ment. Mikor 
visszafelé jött, hallottam, ahogy mondta a 
rendőrnek:

— Az • nő ott elrabolta a gyermekemet, 
vegye vissza tőle. írja fel annak a nőnek az 
adatait.

— Azután — folytatta vallomását aa asz- 
szony — elvitte tőlem a gyermeket.

Győri András rendőr volt a kővetkező tanú:
— Boroz dr. ur azzal jött hozzám, hogy a 

felesége elrabolta a gyermekét és tudja, hol 
vannak. Én vonakodtam beavatkozni, mert ez 
családi ügy, de Boros dr. ur azt mondta, hogy 
gyermekrablásról van szó, tessék jönni. Pár
száz lépésnyire ott ült az asszony és a kisfiú 
a gyepen.

— Elrabolta ennek az urnák a gyermekét?
— kérdeztem.

— Dehogy raboltam, — válaszolt az asszony
— hiszen egy cédula ellenében kaptam meg 
egy félórára. Negyedórája vagy húsz perce, 
hogy nálam van. Még ezt a kis barackot sem 
tudtam odaadni neki.

— Ha jól emlékszem, — folytatta a rendőr
— azt m mondta a doktor ur, hogy „elhurcol
nád, elrabolnád a gyermekét". Amikor a férfi 
a kisfiúval elment, megnéztem az órámat, 4 
óra 20 perc volt.

A bizonyítási eljárás befejezése után at 
ügyész az egyetemi magántanár megbüntetését 
kérte, majd dr. Gondos Jakab ügyvéd tartottá 
meg vádbeszédét.

— Súlyos Ítéletre van szükség, — mondotta 
—- mert 1928 óla, amikor kidobta • feleségét 
lakásából, egyebet sem tesz, mint

hajszolja a ezereneeétlen asszonyt.
Megtanulta A büntetőjogot, a polgári jogot, a 
perrendtartást, hogy maga láthassa el ügyelt, 
lelehetné A Jogi doktorátus! Is, de semmi jogér
tés nincs benne. Mikor az asszony az egyik 
ügyben szegénységi bizonyítványt szerzett, dr 
Boros Ádám

a küzoktralhamlsltáAl eljárások egéac sorát

Indította meg ellene.
Polgár! és büntető perek egész áradatát indí
totta meg, többek között sikkasztás miatt isme
retlen tettes ellen is beadott egy feljelentést, 
amelynek alapján felesége ellen eljárás indult 
meg.

Dr. Boros Ádám ügyvédje védöbeszédében 
hangsúlyozta, hogy az apának más célja nem 
volt, mint hatósági segédlettel visszakapni a 
gyermeket Gráf biró ezután Ítéletet hirdetett

Bűnösnek mondotta U rágalmazás vétsé
gében

dr. Boros Ádám egyetemi magántanárt és ezért 
kétszáz pengő pénzbüntetésre ítélte, amelyet 
behajthatatlanság esetén tíz pengőnként egy
napi fogházbüntetésre kell átváltoztatni. Az 
Ítélet végrehajtását azonban felfüggesztette.

A második ügy
vádlottja dr. Gondos Jakab ügyvéd volt, 

akit dr. Boros Ádám Jelentett fel rágalmazás 
miatt, mert az ügyvéd egyik beadványában, 
amelyet az árvaszékhez intézett, azt irta, hogy 
az egyetemi magántanár Boros Adámné ellen 
sikkasztás miatt alaptalan vádat emelt, amit 
az ügyészség és a büntető törvényszék jogerő
sen elutasított. A feljelentésben közölte az 
egyetemi magántanár azt is, hogy az ügyvédet 
ugyanezért az állításáért a törvényszék becsü
letsértés vétsége miatt már elítélte.

Ebben az ügyben Gráf biró egy tárgyalást 
már tartott és szombaton került volna aor az 
árvaszék idevonatkozó iratainak ismertetésére. 
A biróság azonban az első tárgyalás miatt, 
amely a késő délutáni órákba nyúlt, a Jövő 
hétre halasztotta ennek és egy harmadik ügy
nek, amelyben

a különváltan élő házaspár gyermekei körül 
kavargó vlszálykodág

A per tárgya, letárgyalását.

Randevú
Budapesten: 

sikasztott és budapesti 
leányismerőséhez szökött 
egy bécsi fiatalember

Vasárnap a bécsi rendőrigazgatóság rádio- 
gram utján értesitette a budapesti főkapitány
ságot, hogy Reichmann Erlch 24 éves magán
tisztviselő, aki

87.000 schillinges váltóhamisítást köve
tett el,

megszökött az osztrák fővárosból.
A fiatal tisztviselő szökése után levelet Irt 

egyik barátjának, amelyben azt közli, hogy, 
St. Pőttenbe utazik és ott öngyilkosságot kö
vet el. Ezt a levelet azonban, mint kiderült, 
a hatóságok félrevezetésére irta és a nyomozás 
eddigi adatai szerint,

valószínűleg Magyarországra szökött, 
mert több ismerőse, köztük egy fiatal leány, 
akivel nemrég ismerkedett meg Bécsben, itt 
él Budapesten.

A budapesti rendőrség megtette a szükséges 
lépéseket, hogy abban az esetben, ha Reich
mann tényleg Magyarországra szökött, mielőbb 
kézrekerüljön.

Hajnal! bicskázás 
három sebesülttel

Kispesten, nz üllői-ut és Árpád-utca Sarkán 
vasárnap hajnalban hazafelé Igyekezett fiatal 
feleségével Menyhárt Gyula vasesztergályos. 
Szembejött velük egy ittas társaság, amelynek 
tagjai megjegyzéseket tettek az asszonyra. Eb
ből verekedés keletkezett, az ittas emberek 
kést róntotlak és

több sebet ejtettek a házaspáron.
A scgilségkiállúsokra rendőr siclett elő, amirO 
az ittas banda elmenekült. Menyhártékat a 
mentők részesítették első segélyben.

Később derült ki, hogy az összetűzésnek egy, 
harmadik sebesültje is van. Az ittas társaság 
egyik tagjának valamelyik barátja véletlenül a 
veséjébe szúrt. A sebesült, amikor meglátta a 
rendőrt, társaival együtt elmenekült, de ké
sőbb összeesett és a járókelők vitték a mén
főkhöz, akik súlyos állapotban vitték a hely
beli magánkórházba. Megállapították, hogy a 
bicskázás legsúlyosabban sérült áldozatát Fa- 
róczay Jánosnak hívják, huszonhat éves tntua*  
kás.
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A borsodi Héletidő 
szörnyű mérleget

hét haBott, Siseser könyörtelen, 
tizenkétmlBBéő $engö kár! 

Gyilkos vihar pusztított Tolnában és Nosonyban is
Vasárnap állították össze a borsodi isten

ítélet végleges és hiteles veszteséglistáját, 
amelyből most már pontosan kiderül, hogy 
milyen szörnyű pusztítást végzett a jég
vihar:

hét ember életét és tizenhárom falu ke
nyerét vette el az Ítéletidő.

Hatezernégyszáz hold termését tüntette cl 
a föld színéről.

Tizenegy-tizenhét millió 
pengőben állapította meg a miskolci vár
megyei tiszti-ügyészség a viharokozta kárt. 
A tizenöt kilométer szélességben és hatvan 
kilométer hosszúságban dühöngő szombati 
viharban aláhullt félkilós jégdarabok még 
vasárnap is fehér lepellel vonták be a föl
del. A falvak utcáin még ott hevernek nz 
agyonvert baromfiak és a mezőkön a nyu- 
lak tetemei. A borzalmas nagyságú jégdara
bok az állatállományban is súlyos károkat 
okozlak.

Ároktő, Fejőkeresztur, Szakuld, Hejőpapl, 
Hejőszalonta, Mezőcsát, Nagycsécs, Muhi, 
Tiszatarján, Tiszák eszi, Onód, Foga és 
Gona község gabona és kukorica, valamint 
gyümölcstermését a vihar százszázalékban 
elpusztította. A környéken még mintegy 
huszonkét falu termése pusztult el nyolcvan 
százalékban, ami azt jelenti, hogy

az eddigi négyezer munkanélküli föld
munkás száma tízezerre növekedett.

A tiszai áradások és a mezei bogarak az 
utóbbi években minduntalan nagy károkat 
okoztak a termésben és éppen ezért az idei, 
nyolcvan százalékkal feljavult termés elé 
nagy reménykedéssel tekintettek a borsodi 
gazdák. így érthető, hogy az istenítélet 
pusztításai

anyagilag helyrehozhatatlanul tönkre
tették Borsod vármegyét.

Vasárnap délután sikerült csak 
a vihar halálos áldozatainak 

névsorát összeállítani. Bodony György ber- 
zencei bányászt, Kovics Imre disznópásztort, 
Szibulszki János szikszói pásztort, Juhász 
Csáti József kácsi gondnokot a villám súj
totta agyon, Szabados János mucsonyi 
munkást a téglagyár tetejéről a vihar le
sodorta és szörnyethalt. Klasics Andrásnét 
a villám fürdés közben a Sajóban ölte meg, 
Kalász György tízéves kisfiút vizmerités 
közben a közelben lecsapó villám szele a 
kútba lökte és segítség hijján a kisgyermek 
megfulladt. Barnovszky István juhász a 
vihar elől a ju bakóiba menekült, melyet 
azonban a vihar összedöntött és igy lelte 
halálát.

Vitéz Borbély-Maczky Emii főispán 
végigjárta a megyét, 

személyesen győződött meg a vihar okozta 
károkról és a legszükségesebbnek mutat

Két kislányát karjaiba kapta 
és úgy akart a Dunába ugrani 

egy utazó felesége
•Vasárnap délután hat óra tájban nagy ria

dalom támadt a Lánchídon. Egy fiatalasszony 
ugyanis karjai közé kapta két kislányát, a 
híd közepetáján felkapaszkodott a korlátra és 
a Dunába akart ugrani. A járókelők nngynehe- 
zen leszedték a korlátról a zokogó nőt és a 
két kiáltozó gyermeket. Az asszony

El akarta szabadítani magát
az emberek kezel közül, de lefogták.

Hamarosan rendőr érkezeit a hidra és be
vitte a főkapitányságra nz asszonyt és a kis
lányokat. A sírástól fuldokolva mondta el a 
főkapitányság közponli ügyeletén a szeren- 
C3éllen nö, hogy Kovács Sándornénak hívják, 
egy kereskedelmi utazó 27 éves felesége, férjé
vel és két kislányukkal,

a hatéves Terézzcl é.s a négyéves Erzsi
kével

a Losonci-utca 10. számú házban laknak. 
Elmondta ezután Kovács Sándorné, hogy

Kifosztotta a színházat
a vág'özvegy pénztárosnő, 
hogy udvarlókat vásárolhasson magának

Prága, julius 5.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) „A mi 

kedves pénzforrásunknak” — ilyen fellrásu 
férfiportrét mutattak be n teplitzi bíróságon 
a városi színház pénztárosnője nagyarányú 
sikkasztási bünperének tárgyalásán. A ké
pet számos tisztelője közül egyik küldötte a 

kozó esetekben segélyt utalt ki a nyomorba 
döntött lakosságnak.

Tolnatamási környékén is Ítéletidő pusztí
tott. Szélvihar dühöngött és óriási felhő
szakadás volt, amely

a lábonálló termést elpusztította, 
a szőlőket tönkreverte. Az országúton fel
gyülemlő víz embereket és állatokat sodort 
el. A llorgospatak a felhőszakadástól hirte
len kiáradt és egy tolnatainási-i kereskedőt 
kocsijával .lovával együtt elragadott. A ke
reskedő Elirlich Henrik és kocsisa, Piszker 
Vince megmeneküllek, a lovak azonban el
pusztultak az áradatban.

Több helyen tüzet okozott a villámcsa
pás

a környéken. A kár nagyságát egyelőre még 
megbecsülni sem lehetett.

A felső Dunántúlon is pusztított a vihar, 
amelynek

halálos láldozata is volt.
Mosonszentpéter közelében a villámcsapás 
érte Winchkler Pál szabómunkást. A szeren
csétlen ember nyomban meghalt.

Példátlan víztömeg zudult 
a Hortobágyra

Debrecen, julius 5.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonje

lentése.) Szombat este a Hortobágy és Macs 
község fölött irtózatos felhőszakadás vonult 
el, amely példátlan víztömeget zúdított a 
vidékre. A megfigyelő állomások adatai sze
rint

vasárnapra virradó éjszaka 158 mlllnié- 
teres eső esett.

A hatalmas vízmennyiség nagy területen 
elárasztotta a földeket és nagy károkat 
okozott. Sokhelyen jég is vegyült az eső 
közé.

A Hortobágyon emberemlékezet óta nem 
volt akkora eső, mint a vasárnap éjszakai. 
Az évtizedes szárazság ulán a felhőszakadás 
egyszerre pótolta a vízhiányokat és a kutak 
mindenütt bőségesen megteltek. A debreceni 
gazdasági intézők méréseket végeztek, amely
nek adatai szerint a város hatezer holdas 
birtokán a májusi és júniusi esőzések során 
egy holdra 16.500 métermázsa viz zuhogott 
le. Ezen a környéken az átlagos vízmennyi
ség a két hónap alatt mindenütt meghaladta 
a 300 millimétert és ezzel

országos rekordot ért el.
Ebes környékén nagyerejü szélvihar 

pusztított vasárnap hajnalban.
A szél fákat csavart ki

és sok tanya tetejét elvitte. A Dcbrecen- 
kömyékl Ítéletidő a vasárnap hajnali órákig 
tartott.

férjének már hosszú idő óta nincs keresete, 
rendkívül súlyos helyzetben vannak és férje 
az utóbbi időben állandóan nagyon ingerült,

többször bántalmazta feleségét éa kis
lányait.

Vasárnap délben — az asszony vallomása 
szerint — Kovács Sándor ismét megverte őt 
és a gyermekeket. Kovácsáé ekkor kézenfogta 
a kél kislányt és a szó szoros értelmében el
menekült a losonciutcai lakásból. Órákbosszat, 
sírva bolyonglak az utcákon, amikor délután az 
asszony végre

elhatározta, hogy a gyermekekkel együtt 
öngyilkos lesz.

Vasárnap este a rendőrségen Kovács Sándor
nál lebeszélték az öngyilkosságról, de egyelőre 
a gyermekekkel együtt, saját érdekében, bent
tartották Őket a főkapitányságon. A férj ellen 
megindult a vizsgálat.

pénztárosnőnek, aki bár negyvennyolcéves 
özvegyasszony, még mindig fiatalnak érzi 
magát és egész a legutóbbi

Időkig kiterjedt szerelmi levelezést foly
tatott a legkülönbözőbb állású embe

rekkel.
Tcplitz városában nagy, feltűnést keltett,

mikor a pénztárosnőt sikkasztás gyanúja 
miatt letartóztatták. A nyomozás során elő
kerültek a szerelmi levelek, amelyekből ki
tűnt, hogy a teplitzt „vigözvegy” több férfi
nak nagy összegeket kölcsönzött és ajándé
kozott. így például egy teplitzkörnyéki is
mert gyárosnak 35.000 csehkorőnát és egy 
férfinek, aki később elhidegült vele szem
ben — mint ez a levelekből kiderül —, rö
viddel a visszaélések leleplezése előtt

százezer csehkoronát Ígért.
A bűnjelek között több fénykép is szerepel, 
amelyeken ilyen ajánlások vannak: „A mi 
kedves pénzforrásunknak” — „Te vagy az 
én utolsó reménységem”.

A teplitzi vigözvegy gyakran utazott sza
badságra is. Leginkább Grádóba szokott 
menni, ahol

tengerésztisztekkel töltötte idejét.
Ezek az utak elég kötlségesek voltak, mint 
azt a szintén a bűnjelek között lévő háló
kocsi-számlák és

drága borokról, pezsgőkről szóló szá
molócédulák

mutatják. Többször meglátogatta Bécsben a 
Zeí/efa-intézetet is.

A pénztárosnő a vizsgálati fogságban be
ismerte a sikkasztásokat, de vallomását ha
marosan visszavonta és ügyvédje nein keve
sebb, mint 165 oldalas védőiratot adott be. 
A tárgyalás során tagadta bűnösségét az 
özvegyasszony és kijelentette, hogy fölajánlja 
megtakarított pénzét a hiányok fedezésére, 
mert szeretne már nyugtot találni. Kijelen
tette még azt Is, hogy luxusutazásain nem 
ő viselte a költségeket és

Budapesti diák tragédiája 
a magyar-jugoszláv 
határom

Baja, julius 5.
(A Hétfői Naplő tudósítóidnak telefon

jelentése.) Egy budapesti diák halállal vég
ződő tragédiája játszódott le a jugoszláv- 
magyar határon, Alsólendva közelébon.

A fiút Deák Gyulának hívták, 19 éves 
volt és a határ közelében, rokonainál töl
tötte a vakációt. Az egyik határmenti er
dőbe ment kirándulni, de

eltévedt, jugoszláv területre jutott

„A szokatlan alkohol meg
ártott" - meséli dr. Ottó Imréné, 

a rejtélyes rablótámadás hőse
A rendőrség beszüntette az eljárást

Dr. Ottó Imréné titokzatos eltűnése és 
rejtelmes megkerülése ügyében a rendőrség 
megszüntette a nyomozást, de a nyilvános
ságot érthető módon még mindig foglalkoz
tatja, hogy mi történt a fiatal uriasszony- 
nyal, akit a fővárosi társaságokban min
denütt ismernek. Vasárnapra tisztázódott, 
hogy Ottóné szombaton

hajnalban fél öt órakor férfitáHiaság- 
ban az egyik Nagy mező-utcai mulató 

előtt autóba szállt.
Éjszaka fél egytől ebben a helyiségben 
szórakozott. Mindenkit az a titokzatos kér
dés izgat, hogy mi történt a feltűnően csi
nos fiatalasszonnyal fél öttől kezdve addig, 
amig a mentők eszméletlenül, tépett ruhá
ban á lakására szállították.

A rejtélyes kérdésre az ügy szenvedő 
hőse

Ottó Imre dr. felesége adott vasárnap 
választ.

A fiatalasszony, akit na elmúlt nap ese
ményei érthetően nagyon megviseltek, va
sárnapra már olyan jól érezte magát, hogy 
egyik környékbeli nyaralóhelyre utazott, 
hogy Izgalmait ilt kipihenje. Elutazása 
előtt pár szóval így magyarázta meg, mi 
történt tulajdonképpen.

— Különösen jól éreztem magamat. Kel
lemes társaságban voltam, ittam Is. Nem 
szoktam meg ftz italt és a szokatlan alko
hol megártott. Szerettem volna szabad le
vegőt szívni, azt hittem attól jobban leszek. 
Autón elmentünk, kiszálltam a kocából, 
hogy egy kicsit sétáljak. Eddig emlékszem 
az eseményekre, hogy azután mi történt, 
nem tudom. Csak arról tudok, hogy a la
kásunkon zúgó fejjel eszméletre tértem.

Ennyit mond az asszony. A férj, akii 
szintén megvisellek az események, amelyi k 
előtt értetlenül áll, még mindig csak azt 
hajtogatja:

— Az ügy rendőri részét beszüntettem,
ne nyomozzanak.

Annyi tény, hogy akikkel feleségem elment 
a lokálból, nem viselkedtek fairen. Egye
dül elengedték és kint a töltés közelében 
hajnali járókelők visszaéltek az állapotával,
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mindig akadtak kísérői,
sokszor a legelőkelőbb teplitzi polgárok 
közül.

Még a per során egy igen érdekes dolog 
derült ki:

a színháznak egyedül a pénztárosnő sik
kasztásai miatt volt állandó deficitje.

Ariiig az asszony a színháznál volt, az egyik 
igazgató közel egymillió koronát, a másik 
pedig két és félhónap alatt 250.000 koro
nát vesztett, de amióta eltűnt a pénztárosnő, 
eltűnt a deficit is.

A teplitzi vigözvegy ellen folyó bűnügyet 
még nem fejezte be a bíróság, a tárgyalást 
több előkelő teplitzi polgár kihallgatása 
miatt elnapolták.

és jugoszláv határőrökkel találkozott, akik 
megállásra szólították fel. A fiú megijedt, 
futni kezdett, a határőrök erre utánalőttek.

A golyók Deák Gyula szivét járták át 
és nyomban megölték.

A határőrök jelentést tettek az esetről, 
vasárnap jugoszláv-magyar vegyesbizottság 
vizsgálta ki a IraglkusuégÜ esetet és meg
állapították, hogy a határőrök jogosan 
használták fegyverüket.

kirabolták. Cipőjét, harisnyáját, retiküljdt 
elvittek. Ez az, ami az ügyben a nyilvános
ságot érdekelheti.

— Ez az én feltevésem. Feleségem abszo
lút úri nő, tanult, müveit, sokat utazott, 
jól ismerem a természetét és én is igy tu
dom csak rekonstruálni a történteket.

Ami ezután történni fog, az már családi 
HRf.

Természetesen először is azt kell megtud
nom, hogy kikkel ment el a lokálból a fele
ségem. Még nem kérdeztem tőle semmit, 
megvárom mig egészen kiheveri a történte
ket.

Mikor a férj az Üllői-utl lakásban izga
tott rapszódikus mondatokkal igv magya
rázta a helyzetet, a nyitott ajtón egy kis 
apró szőke emberke topogott be. A házas
pár kéleszlendős kisfia, akinek a születés
napja kiindulója volt a halul végződött 
mulatságnak.

A gyerek megkapaszkodott egy székben, 
azután elkezdett sírni.

— Marha, mama ..,

Vígszínházi bérletek 
kiszolgáltatása

A Vígszínház bérleti osztálya és gazda
ági hivatala A nyári szünet alatt Is folytatja 
működését. Az előjegyzett bérleteket, vala
mint új bérleti megrendeléseket délelölt 10 
órától 1-ig és délután 5-tŐl 7-ig szolgáltat
ják ki a bérleti osztályban: V., Pannónia 
iicca 1 alatt. A Vígszínhóz új telcfóhstámai 
1-153-44.

Tájékoztatást telefónon h ad a bérleti 
osztály, felszólításra pedig részletes Ismer
tetőt küld a Vígszínház nagyszerűen bevált 
bérleti rendszereiről.
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Melegebb Idő
A Meteorológiai In

tézet jelenti vasárnap 
(léiben:

Az európai időjárás 
valamivel csendesebb 
és nyugodtabb lett. Ma

délelőtt már csak a Balkánon van komo
lyabb esőzés. Hazánkban tegnap még sok 
helyen volt záporeső, az ország keleti felé
ben néhány zivatar is kialakult.

Budapesten vasárnap délben a hőmér
séklet 26 Celsius-fok. a tengerszintre átszá
mított légnyomás 762 milliméter, gyengén 
süllyedő irányzata.

A Halálon vizének hőfoka vasárnap reg
gel Keszthelyen 21. Bogláron 20, Füreden 
22, Siófokon 21. Kenésén 21 Celsius-fok.

Várható időjárás a következő 24 órára:
A szél gyengülése, néhány helyen még 

záporcső, a hőmérséklet kissé emelkedik.

— EDEN VASÁRNAP LONDONBA ÉR
KEZETT. Edén angol külügyminiszter va
sárnap Gcnf bői visszaérkezett Londonba. 
Hétfőn Edén jelentést tesz genfi tapaszta
latairól Baldmin miniszterelnöknek. A hét 
közepén rendkívüli minisztertanács ül ősz- 
sze Londonban, hogy megvitassa: milyen 
álláspontot foglaljon el Anglia a locarnói 
értekezleten.

— Flscher József temetése. Vasárnap dél
ben nagy részvét mellett temették el Fisc.her 
Józsefet. .4; Est-lapok hirdetési osztályának 
vezetőjét. .Munkahelyén huszonöt éven át 
teljesített lelkiismeretes munka után ötven
hatéves korában hosszas betegség ölte meg. 
Eischer Józsefet hozzátartozói, Az Esi-lapok 
munkatársai és tisztviselői teljes számban 
kisérték utolsó útjára a rákoskeresztúri 
izraelita temetőben. Koporsóját a virágok 
és koszorúk hatalmas tömege borította el. 
Sümegi Vilmos az Újságkiadó Tisztviselők 
Egyesülete és Nyugdíjintézete nevében mon
dott beszédet, amelyben hangsúlyozta 
Eischer József állhatatos szorgalmát, szer
vezőteket ségét és odaadó lelkiismeretessé
gét. .4; Est-lapok üzletszerzőinek nevében 
Keleti Géza búcsúztatta Fischer Józsefet.

— Felavatták a fehérgyarmati Járásbíró
ság uj épületét. Vasárnap délben ünnepélyes 
külsőségek közölt avatták fc) az uj fehér- 
gyarmati járásbíróságot. Bcniezky Imre, a 
járásbíróság elnöke, Kormány Sándor 
jegyző és Bornemisza Béla ügyvéd beszéde 
után a megjeleni előkelőségek megtekintet
ték a gyönyörű modern épületet. Ezután 
bankéit voli.

— ÓRIÁSI TŰZVÉSZ STOCKHOLMBAN. 
Stockholmban sasárnnpra virradó éjszaka 
súlyos tűzvész pusztított nz Eicklro-Lux- 
gyárban. A raktárépületek és több munka
terem a lángok martalékává lett. Az anyagi 
kórt 5 millió svéd koronára becsülik.

— A szolnoki milvésztelcp kerll ünnepé
lye. Negyedik esztendeje, hogy a Szolnoki 
Müvésztelep festőművészei megrendezik 
kerti ünnepélvüket, aniclv mindig országos 
művészi és tár ;::'l i1mi esemény. Az idén 
julius IR én faii'.'k meg a telep gyönyörű 
parkjában, ahol c/ alkalommal szenzációs 
szabadtéri előadás lesz, amelyen fellépnek 
Szalay Karola, az Operaház prímaballeri
nája, BékeíTy László és még más híres fő
városi művészek. Ezen a napon filléres vo
natok jönnek Szolnokra. A kerti ünnepély 
előkészületei már serényen folynak, hogy a 
szolnoki festőművészek mindenki számára 
felejthetetlenné tegyék a julius 18-i kerti 
ünnepélyt.

— Súlyos adópanaszok Nagykanizsa rend
kívüli közgyűlésén. Nagykanizsa törvény
hatósága rendkívüli közgyűlést tartott, 
amelyen l'app Oszkár, a Nemzeti Egység 
Blokkja nevében azt indítványozta, hogy 
küldjenek ki bizottságot, amely feltárja a 
súlyos adópanaszokat és kieszközli, hogy a 
pénzü<iiiiii<i:<ialóság vegye revízió alá a sé
relmes adóillelékcket. Több érdekes felszó
lalás után elfogadták az indítványt, amelyet 
az ellenzék is támogatott.

OrszágzástlóavBlás Dlósllgeten. A Diósdi 
Kertváros Egyesület Diósligetcn vasárnap 
avatta fel. ünnepélyes külsőségek között, az 
ország zászlaját. Az ünnepélyen Urmáncty 
Nándor és Baranyai Nándor érdi főjegyző 
mondott beszédet.

— BOMBAMERÉNYLETEK SOROZATA 
PALESZTINÁBAN. Egész Palesztinában 
újból fellángolt n harc az angol katonaság 
és az arab felkelők között. Jeruzsálemben 
a bombamerényletek egész sorozatát követ
ték el az arabok Egy bomba robbanásánál 
busz ember sebesült meg. Hebron és Jenül 
közelében is kiújult a harc.

Hirtelen halál az utcán. Schimmcl Ferenc 
49 éves szíjgyártómester Kőbányán a Liget 
téren összeesett és meghalt, Szlvszélhüdés ölte 
meg

Morfiummal megmérgezte magát 
vasárnap elegáns lipótvárosi 
lakásán egy magánzónő

Rövid idővel ezelőtt költözött Fiilöpszál- 
lásról Budapestre Kovács Etelka 29 éves 
magánzónő. A Lipótvárosban, a Hollán- 
uIca 9. számú ház első emeletén sett ki ele
gáns főbörleti lakást. Kovács Etelka vasár
nap kimenőt adott a szobaleánynak, aki 
estefelé ment haza. A lakást belülről zárva 
találta, csengetett, remélve, hogy úrnője ki
nyitja az ajtót, de hiába. Hosszú ideig tartó 
csöngetés és dörömhölés után leszaladt a 
házfelügyelőhöz és annak segítségével kinyi
tották a lakást

A hálószobában
a sezlonon fekve, sápadtan, eszméletle

nül találták Kovács Etelkát.
Miután hiába próbálgatták életre téríteni, a 
mentőkért telefonáltak, akik párpercnyi

Egy debreceni lelkész harca
a dunántúli egyke ellen

Debrecen, julius 5.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonje

lentése.) Madarász József református lelkész 
néhány hónappal ezelőtt Nádudvar község
ben embereket toborzott, különösen a sok
gyermekes földmivesek köréből és a refor
mátus szeretetszövetseg segítségével

a vállalkozó családokat a Dunántúl 
egykepusztitolt néptelenedő vidékeire 

telepítette.
Eddig több mint 150 családot helyezett el

— HORTHY ISTVÁN A DIÓSGYŐRI 
REFORMÁTUS EGYHÁZ UJ FC'GOND- 
NOKA. Vasárnap iktatták be a kormányzó 
fiát, vitéz nagybányai Horthy Istvánt Ma
gyarország legrégibb egyházának, a diós
győri ősi református egyháznak főgondnoki 
tisztségébe. Farkas István püspök istentisz
telet keretében üdvözölte az uj főgondno
kol. aki eskü letétele után elmondotta szék
foglalóját.

— Temesváry György dr. az uj törvényszéki 
orvosszakértő. Temesváry György dr. büntető
törvényszéki fogházorvost belügvminisztériumi 
és döntőbizottsági orvossznkértet a budapesti 
törvényszékhez és a mellette működő járás
bíróságokhoz orvosszakértővé nevezték ki. A 
kinevezéssel a fiatat magyar orvosgeneráció 
egyik legkiválóbb tágjánál; jutott méltó elis
merés. Temesváry György dr. azonkívül, hogy 
oivosj prakszisában kitűnő eredményeket ért 
el, tudományos kutatómunkát végez és a kül
földi és belföldi tudományos szaksajtóban sok 
értékes és jelentős munkája került sajtó alá.

— AZ INTERPARLAMENTÁRIS UNIÓ 
VASÁRNAPJA, Az Interparlamentáris Unió 
vendégei vasárnap Esztergomba rándultnk 
ki. Wiart gróf, az l’nió tanácsának elnöke 
valamennyi delegátus hódolatát tolmácsolta 
Scrtdi Jusztinján hercegprímás előtt, aki 
keresetlen szavakkal köszönte meg az üd
vözlést. Innen Tatabányára rúndult át a 
társaság és megnézte a bányatelepet. A bá
nyatársaság nevében Vida Jenő felsőházi 
tag, a Magyar Általános Kőszénbánya vezér- 
igrzgalója üdvözölte, a delegátusokat és 
sendégül látta őket

— 2370 kBzrégbcrt Indítja meg oz egészség
ügyi propagandát a Magyar Egészség Vonata. 
A Turul Szövetség Egészség Vonata a legtel
jesebb mértékben halad n megvalósulás felé. 
Naponta érkeznek a lelkes csatlakozások a 
Turul országos jelentőségű mozgalmához. Való
sággal 2370 magyar község egészségszociális 
mozgalmát irányítja e pillanatban a Turul 
Szövetség egészségügyi szolgálata. Az Egészség 
Vonat minden állomáshelyén Magyar Egészség 
Napját rendez a Szövetség. Ennek legmegkn 
póbb programpontja nz egészséges családok 
jutalmazása. Minden kiállítási helyen egy leg
egészségesebb szegény nagy család, egy leg
egészségesebb szegény gyermek családja és 
egy aznap született szegény gyermek családja 
jutalmat kap, mely egészségügyi gondozást, 
téli ruhát és élelmiszert jelent a jutalmazol- 
laknak. A Turul Szövetség ifjúsága ernyődet 
len szorgalommal dolgozik tovább és — ugy- 
látsr.ik — most már s--mmi sem akadályoz
hatja munkája befejezését.

— Rázuhant a sírkő egy miskolci kisfiúm. 
Palló Zoltán miskolci fiúcska vasárnap a Szent 
Anna temetőben hozzátartozóinak sírját láto
gatta meg. Ltjában egy .súlyos márványsirkŐ 
rázuhant és a kisfiú koponvnalapi törést szén 
vedelt. Életveszélyes állapotban szállították 
kórházba.

— Halálos aratóverseny Meiőturon. Kőrös 
Pál hnrminchntéves mezőtúri gazdasági munkás 
aratás közben hirtelen összeesett és meghalt 
A boncolás megállapította, hogy a téli nélkülö
zésektől legyengült munkíis szervezete nem 
bjrta cl a 'crsenvkaszálást, amelyben társai fel
szólítására vett részt.

— KnszapúrbaJ a harkányi uradalomban. A 
harkányi uradalom kaszálói vasárnap cgv lány 
miatt összeverekedtek,. Kaszákkal rontottak 
egymásnak és a csendőrsig csak akkor tudta 
szétválasztani a verekedőket, mikor már több 
súlyos sebesülés történt.. 

vizsgálat után megállapították, hogy a ma- 
gánzónönek súlyos morfiummérgezése van. 
Eszméletlenül vitték be Kovács Etelkái a 
Rókus-kórházba.

A lakásban megtalálták a magánzónőnek 
a rendőrséghez intézett néhánysoros bú
csúlevelét, amiből kiderült, hogy Kovács 
Etelka öngyilkosságot kísérelt meg, mert 
sok év óta meleg barátságban van egy gaz
dag vidéki gyárigazgatóval, de az utóbbi 
időben többször éles szóváltások voltak kö
zöttük és

az igazgató szakituni akart vele.
Az öngyilkossági kisél let ügyében meg

indult a vizsgálat. A késő esti órákban Ko
vács Etelka még mindig nem nyerte vissza 
eszméletét, állapota életveszélyes.

a baranyai falvakban, ahol valósággal ritka
ságszámba megy a gyermek, egész szokat
lan látványt nyújtanak a játszadozó gver 
mekek.

Madarász József telepitó munkáját to
vábbfolytatja és ezen a héten újabb csoport 
indul a Dunántúlra.

Az uj honfoglalókkal együtt utazik a 
lelkész is,

aki sorra látogatja a tizennyolc dunántúli 
községben letelepített hajdúsági családokat.

— SOMLÓ ISTVÁN TÚL VAN A VÉSZÉ- 
LYEN. Hosszú hetek óta súlyos betegen 
fekszik egy fővárosi szanatóriumban Somló 
István, a népszerű, fiatal színész. Betegsé
gének voltak periódusai, amikor Somló 
élete komoly veszélyben forgott. Most végre 
örvendetesen javult Somló István állapota. 
A művész a vasárnapra virradó éjszakát 
nyugodt alvással töltötte, vasárnap máj
teljesen láztalan és az orvosok véleménye 
szerint, túl van a veszélyen. Természetesen 
még hosszabb szanatóriumi ápolásra van 
szüksége.

esztergályos 
szocialista Képviselő 
Királyt akar inkább, 
mint a mai kormányt

Szombathely, julius 5.
f.4 Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) A szociáldemokrata pórt vasár
nap délelőtt nagygyűlést tartott, amelyen 
közel kétezer munkás veit részt. A gyűlés 
szónoka Esztergályos János képviselő volt, 
aki éles kritikát mondott a mai kormány
zatról, majd beszéde végén megállapította, 
hogy a szociáldemokrata párt elvileg köz
társasági alapon áll, azonban kijelenti, hogy 

inkább jöjjön egy demokratikus érzésű 
király, uki jogot, szabadságot és mun

kál hoz a dolgozó népnek.
minthogy a mai kormány maradjon tovább 
is uralmon.

A gyűlés hallgatósága itt, a legitimisták 
erős fészkében is vegyes hangulatban fo
gadta Esztergályos János ezen kijelentését.

Ezúton hálásan köszönjük mindazok jóleső 
részvétét. akik szeretett férjem, illetve édes
apáin elhunyta alkalmából gyászunkban osztoz
tak- ö«v. KORMOS OSZKARNÉ

Dr. KORMOS PÁL

— Halálozás. Szombaton hajnalban elhunyt 
Forró Lázár, budapesti köztiszteletben álló 82 
éves magánzó. Az elhunytban dr. Forró Lajos 
és dr. Forró Pál iró édesatyjukat gyászolják. 
Temetése ma, hétfőn d. e. 12 órakor lesz Rá
koskeresztúron.

— Rozgonylnál 3 kabinetkép 8 P. Kálvin-térő.
— AUTÓGÁZOLÁS AZ ÜLLÖI-UTON. Fodor 

László gyárimtinkást az üllői-uton a BH. 592. 
rendszámú autó elütötte. Súlyos állapotban 
szállították a mentők a Rókusba.

— Turlslaünnep Badacsonyban. A Magyar 
Turista Egyesület vasárnap avatta szép ünnep
séggel a badacsonyi Bodostó-turistahnzat és le
leplezte Rákóczi Ferenc emléktábláját.

— Kedvezmény a M. Kir. Folyam- és Tenger- 
linjózáai Részvénytársaság utasainak. A Magyar 
Királyi Folyam- és Tengerhajózási Részvény
társaság közli, hogy mindazon utasok, akik a 
vállalat gőzöseivel Wienbc úsznak, ezen állo
másról kiindulólag az Osztrák Szövetségi Vas
utak több viszonylatában rendkívül mérsékelt 
áru ausztriai körutazási jegyeket válthatnak. 
Ily körutazás! jegyek Budapesten az Osztrák 
Forgalmi Irodánál, VI., Andrássy-ut 28. szám 
alatt válthatók.

Lipótvárosi kaland
A mama és a lány közelharca 
a gavallér pénztárcába körül

Tegnap este megszólalt a telefon a főkapi
tányig központi ügyeletén. Egy izgatott férfi, 
hang jelentkezett:

— Kérem szépen, panaszt akarok tenni.
— Miről van szó? — kérdezte az ügyeletes 

rendőrtiszt.
— Furcsa dolog történt velem — panaszolta 

a férfi. — Apróhirdetést olvastam egy lapban. 
Kalandmentes ismeretséget keresett egy fiatal 
urileány. írtam neki és megkaptam a címét, 
hogy keressem fel a szülei lakásán. Most esté 
elmentem a megadott címre. Mikor becsönget. 
lem.

egy idősebb nő nyitott ajtót,
ugy viselkedett és ugy fogadott, mintha 6 
volna a mama és betessékelt egy szobába. Még 
arra sem veit időm, hogy körülnézzek, mikor 
kinyílt a szomszéd szoba ajtaja,

bellbbcnt rajta egy szép, fiatal leány, aki 
azonban barátságos üdvözlés helyett, min
den szó nélkül nekem esett, benyúlt a zse

bembe éa kivette a tárcámat.
tessék elképzelni, milyen értelmetlenül álltam 
én a szoba közepén. Persze hamar fölocsud- 
tam a meglepetésemből, nagy lármát csaptam, 
mire ki dkartak tuszkolni. Én azonban nem 
engedtem magam, hangosan kiabáltam, a 
..mama és leánya", ugy lászik, megijedlek h 
botránytól, meggondolták a dolgát és vissza
adták a tárcát, örültem, hogy már a zsebem
ben van a pénzem, otthagytam őket és elsiet
tem.

— Hol tártént az esett — kérdezte a rend
őrtiszt.

A telefonáló férfi megnevezett egy lipótvárosi 
utcát,

megmondta a házszámot és a földszinti la
kás ajtószámát Is, a saját nevét azonban 
nem volt hajlandó elárulni, arra hivatko

zott, hogy kerülni akarja a botrányt, 
kínos lenne neki, .ha a neve hatósági eljárással 
kapcsolatban nyilvánosságra kerülne.

— Csak azt akarom elérni a bejelentésem
mel, hogy a rendőrség tudomást szerezzen ar
ról, miféle szerelmi bandilizmus folyik itt, ne
hogy újabb gyanútlan férfiakat is léprecsalja- 
nak ebben a lipótvárosi lakásban — fejezte be 
a mondókáját s ezzel letelte a kagylót.

A főkapitányságon jegyzőkönyvet vettek fel 
a bejelentésről és vasárnap már megindult a 
nyomozás, hogy tisztázzák a furcsa lipótvárosi 
kaland részleteit.

podgyászáf!
/ Aru-éa Podgyászblzto

• iltóRf. tout rlgquekötvénye 1 nz összes állomrtsokon é«ute*  f vy zAgl irodain topnatóis.

Legtiiketetesebb feltételek. — Jutányos dllak 
Kötvényét teleronhlvasra (1-827-07, 1-827-08) házhoz küldjük

— MEGGYILKOLTÁK APJUKAT AZ 
ÖRÖKSÉGÉRT. Szabó György szili gazdál
kodót két fia leitatta, mikor az idős ember 
elvesztette eszméletét, az együk fia, Szabó 
Lajos fejszecsapásokkal kivégezte. Az elve
temült testvéreket, akik az örökségért akar
tak apjuktól megszabadulni, a csendőrség 
letartóztatta.

— Lezuhant és szörnyethalt a 21 éves 
vitágrekorder-pilóta. Millrose 21 éves auszt
ráliai világrckorder-pilóta Mellbourne köze
lében gépével lezuhant. A pilóta és utilársa 
életet veszítette. Valószínűnek tartják, hogy 
a repülőgép motorja a levegőben felrob
bant és a gép a sziklák közé zuhant.

— Vihar a Dunán címmel múlt héten cikk 
jelent meg a Hétfői Naplóban, amelyben közöl
tük. hogy Bakig Lajos csónakháztulajdor.os, a 
híres életmentő százhúsz csónnkot vontatott a 
partra. Bakig Lajos annak a közlésére kér ben
nünket, hegy az evezősöket ő csak a partra 
küldte a közeledő vihar elől.

— Az életmentő cigarettatárca. Horváth 
Dezső koroncoi gazdálkodó a falu utcáján le 
akarta szúrni Vámos Ferenc kisbirót. Kése 
azonban eltörött a kisbiró zsebében lévő ciga
rettatárcán, igy a megtámadott ember szeren
csére sértetlen maradt. A merénylőt letartóz
tatták.

— öngyilkos lett egy poatúsaltlszt. Zügu 
Nándor soproni postaoltiszt vasárnap lakásán 
felakasztotta magát. Mire rátalállak, halott 
volt.

— Szabadtéri előadások Győrben. A győri 
színtársulat nagysikerű szabadtéri előadásokat 
tartott szombaton és vasárnap. Az érdekes és 
újszerű szinielőadásoknak sokezer nézője 
akadt.

— Lgy amerikás magyar tragédiája. Dancsek 
József ő2 éves csörötnöki gazda, aki sokáig 
Amerikában élt, nemrégiben hazajött. Ameriká
ban idegbajt. szerzett, amely itt kitört rajta. 
Tegnap vasvillával támadt feleségére és nyolc 
gyermekére. A kétségbeesett család elmenekült 
hazulról. Dancsek pedig a padlásra ment, fel
akasztotta magát és holtan vágták le a kötél
ről

— Olcsó németországi utazások. A Magyar
ország részéről tanúsított nagy érdeklődés és 
különös előzékenység lehetővé tette egy olyan 
különleges megállapodás megkötését, melynek 
alapján minden Németországba utazó, 1936 
julius 7-től szeptember 7-ig 600 márkát igényel
het hivatalos napi árfolyamon, minden felár 
nélkül. A szükséges összeg, útlevél felmutatása 
ellenében bármely MÁV Hivatalos Menetjegy
iroda fióknál, újságok utazási irodáinál, bár
mely banknál vagy bankfióknál igényelhető.

— Balatonzamúrdin ismét megnyílt a Flórián 
Café Bnr Dancing, ez a csodás balatoni szóra
kozóhely.
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KÁNIKULÁI
SZÍNHÁZ
ÉS MOZI

A kánikulái pesti színházi front 
nem visszhangzik szenzációktól, de 
azért csurran-cseppen a nyári esemény.

A nyári premierek sorában először 
a Kamaraszínház újdonságáról kell 
pár szót Írni. A Madame Bajazzo ép
kézláb, rendes kis operett. Már csak 
azért is érdemes volt előadni, hogy 
teljes tehetségében kibontakozzon László 
Lola, ez a remek fiatal szubrett. Nem 
kell hozzá nagy váteszi készség, hogy 
megjósoljuk,

ezt a kis László Lolát rövidesen 
úgy elviszik Pestről, akárcsak Itökk 

Marikát vagy Bársony Rózsit!
Bárdos Artúr már megkezdte a szer

vezkedést, Faludl Sándor pedig nagy
ban tárgyal a Roual Színház átvételé
ről, egyelőre a régi közterhek rende
zése körül forog a szó. Faludl Sándor 

vacsorautául színházat tervez, 
este kilenc órai kezdettel

Hiába a kánikula, megrohanták a 
Fórumot. Jót kell adni és a közönség 
elfelejti a kánikulát, a napi gondokat 
és hálásan tapsolja a neki nyújtott szó
rakozást. A

Szomorú csütörtök — vidám vasár
nap 

filmszkeccs Írói és szereplői eltalálták 
a közönség Ízlését. Gombaszögi, Rátkal, 
SzŐnyl, Keleti minden táncát, énekét, 
minden szavát viharos elismeréssel fo
gadja a zsúfolt ház közönsége.

Bombasikere van a Rádius Forog az 
idegen cimü filmszkeccsének, amely
nek Orosz Vilma, Komlős Juci, Feleky 
Kamill és Radó Sándor a főszereplői.

A Bioscop megfilmesíti 
a Sárga csikót. 

Rendező Pásztor Béla, a forgatóköny
vet Pásztor Lajos irta. Pár nap múlva 
a bugaci pusztán megkezdik a külső 
felvételeket.

A Phöbus Film szeptemberre készülő 
magyar filmvigjátékának a címe sok 
fejtörést okozott. A gyár jutalmat tű
zött ki annak, aki a legjobb címet 
adja. Győztes: Nóti Károly. A győztes 
cim: Danaparti randevú.

— GÖMBÖS GYULÁNÉ A NAGYTÉTÉ
NYI FRONTHARCOSOK ZÁSZLÓAVATÁSÁN 
Az Országos Frontharcos Szövetség nagy
tétényi csoportja vasárnap délelőtt tartotta 
zászlószentelési ünnepélyét, amelyen a 
zászlóanyai tisztet Gömbös Gyuláné, a mi
niszterelnök felesége töltötte be. Az ünnep
ség tábori misével kezdődött. Vitéz Takách- 
Tolvay József gróf országos elnök ünnepi 
beszéde után Gömbös Gyuláné elhelyezte a 
zászlóra a zászlóanyai szalagot. A zászló
szögek beverésénél a gyengélkedő minisz
terelnök helyett vitézi várományos Ernő 
fia verte be a zászlószöget.

— őskori emberi csontvázat találtak 
Fehérgyarmaton. Zlchermann Sándor nagy
kereskedő udvarán, pinceásás közben, a 
munkások egy emberi csontvázra bukkan
tak mintegy másfél méter mélységben. A 
csontváz mellett még egy kutya csontváza 
és egy cserépkorsó darabjai feküdtek. A 
hatósági vizsgálaiot vezető dr. Csaba László 
szolgabiró és dr. Ascher Kálmán tiszti fő
orvos a csontok teljes megfeketedéséböl, to
vábbá a csontváz teljes ki fejlettségéből, 
melynek feje feltűnően kicsi és homloka 
lapos, arra következtettek, hogy valószínű
leg őskori leletről van szó. A leletet béküld- 
lék az egyik múzeumnak alapos vizsgálat 
céljából.

Ml nem tervezünk, mi nyaltjuk 
•rt. ami ai Ideális nyaraló feltételeibe! arűkaéaeal 

IIALATOVFÖLOVÁHOS 
a atrand közelében. I ívei kedveió réarletre váriról 
hat leflnlrsóbban. előirtsarerten feltöltött vfltony- ♦' 
virveietékkel ellátott telket Az tam iportehetőrim 
kultúra Síé mula««ia el mrfileklnlenl. Dijtnlan tálé 
koitató. Irodánk: Andrássv-ut 27 Telefon: 1-171

— A patakba fulladt egy kisleány. Császár 
Mária ncmcsgulácsi kisleányt fürdés közben 
elkapta és elsodorta a Csege patak vize. A sze
rencsétlen kisleányt nem tudták megmenteni, 
holtan fogták ki a patakból.

— FÉLHOLTRA VERTE LAKÓIT A RA- 
DIATUS HÁZIGAZDA. A Kapásutcs 47. számú 
ház egyik lakásának bérlője, Száraz István fu
varos albérlőket tart, Kiholcz Pál mázolómesler 
lakik nála tízéves fiával. Szárat nz éjszaka Itta
san ment haza, doronggal rátámadt albérlőire 
és fólholtra verte őket. A montők Kiholczot és 
a fiút kórházba vitték. Szárat Istvánt előállítót- 
ták a rendőrségre és megindították ellene az 
eljárást.

— HUSZOVSZKY LAJOS MARAD A NÉP 
HIVATALOS JELÖLTJE A PACSAI KERÜ
LETBEN. A közigazgatási biróság ismeretes 
döntése következtéién nagy erővel megin
dult máris a választási küzdelem a pacsal 
kerületben. Politikai körökben elterjedt az 
a hir, hogy a NÉP hivatalosan a mezőcsáti 
kerület mandátumától ugyancsak a közigaz
gatási biróság ítélete alapján megfosztott 
Nagy Ivánt jelölné a p<acsai mandátumra és 
Nagy Iván már le is utazott a kerületbe. Va
sárnapra kiderült, hogy Nagy Iván hivatalos 
jelöltségéről szó sem lehet. A NÉP hivata
los jelöltje újból Huszovszky Lajos lesz, ki
vel szemben ismét fellép a független kisgaz
dapárt programjával Bosnyák Andor, aki
nek hívei peticionálták meg sikerrel Hu
szovszky mandátumát.

— Közlekedési balesetek. A Rákóczi-ut 55. 
számú ház előtt Apró Balázs kerékpározó nap
számost elütötte egy szürketaxi. A mentők sú
lyos állapotban a Bökus-kórházba vitték. — 
A Budaörsi-utón Rappay József fuvaroskocsis 
lova megvadult. A szekeret elragadta, a kocsis 
leesett a bakról, agyrázkódást szenvedett és az 
UJ Szent János-kórházba vitték. —- A Mária 
Terézla-téren a 16-os villamos egy 60—65 év 
körüli ismeretlen koldusasszonyt ütött el. 
A tűzoltók emelték ki a kerekek alól. — Az 
Aréna-ut és Andrdiiy-ut sarkán Benke Kálmán 
hentessegédet az AC 502. rendszámú autó el
gázolta. Életveszélyes állapotban vitték mind
kettőjüket a Rókus-kórházba.

— MEGTÁMADTA A RENDŐRT IS, MERT 
NEM ENGEDTE BE FELESÉGE A LAKÁSBA. 
A vasárnapra virradó éjjel Pestszentlőrincen, a, 
Bókay-utca 17. számú házban mindenáron be 
akart hatolni különváltan élő feleségéhez és 
gyermekéhez Novits Ede munkás. Miután az 
asszony nem engedte be, betörte az ajtót. 
Rendőrt hívtak, akit Novits megtámadott. 
A dühöngő férfit összekötözve állították elő a 
rendőrségre.

PAPÍRSZALVÉTA10?^™.
Befőző pergament-cellophan, vignetták
MINED1SA papikaruhazt M ■ a H M jftjfl Kossuth Lajos-U. ZO.
■ ■SÍI ■ ■■B u w W As'orfa szállóvá1 szemben

Siller Irén, Dénes Oszkár, 
Ráíkaí Márton,Huszár Puli 

és a városatya kalandja 
a kispesti halvacsorán

Két nap óta sokat beszélnek egy pesti mfi- 
vésztársaság kispesti vendéglői kalandjáról és 
annak várható folytatásáról.

A hét végén Kispest népszerű vendégtőjében, 
— ahová híres halvacsorák csábítják ki a pesti 
publikumot — ismert színészek állítottak be. 
A társaság tagjai, Biller Irén. Dénes Oszkár, 
Rátkai Márton és Huszár Pufi voltak. Autón 
érkeztek és a kerthelyiségben egy előre meg
rendelt asztalnál foglaltak helyet. A legjobb 
hangulatban szórakoztak, a cigány is egymás
után játszotta a szebbnél-azebb magyar nótá
kat, amikor

■ szomszédos asztalnál valaki megjegyzést 
tett a milvészfársaság tagjaira.

A színészek úgy tettek, mintha meg sem hal
lanák a nyilván ittas embertől származó gú
nyos megjegyzést.

Egy volt városatya azonban, aki jóbarátja 
a vendéglősnek, odasietett a tulajdonos

ból és figyelmeztette a történtekre.
A vendéglős senkit sem akart megbántani, 
mert annak a társaságnak a tagjai is, ahonnan 
az állítólagos sértés elhangzott, régi vendégei, 
s ezért udvariasan felkérte őket, hogy tartóz
kodjanak a hangosabb megjegyzésektől. Ebből 
szóváltás keletkezett és most már

a rendreutasltott vendégek valamennyien 
a volt városatya ellen fordullak, 

azt hangoztatván, hogy ők nem sértették meg 
a müvészlársaságot. Talán még hangosabb foly
tatása is lett volna a dolognak, ha a társaság 
higgadtabb tagjai nem igyekeznek csillapítani 
a kedélyeket.

Az ügynek különben
folytatása lesz a kispesti rendőrblró előtt, 
Illetve a járásbíróságon, mert kölcsönös 

feljelentések történtek,
a müvésztársaság tagjait is ki kell maid hall
gatni tanukként, hiszen ők a iegilletéksebbek 
megállapítani azt, hogy tényleg történt e sér
tés, vagy csak félreértett tréfálkozásról volt-e 
szó csupán.

— Tűz a Szondy-utcában. Vasárnap hajnal
ban, a Szondy-utca 42. számú házban, a vilá
git 6u cl varban felhamozott szemét kigyulladt. 
Félórái munka után sikerült eloltani a tüzet.

— Ismeretlen támadók összeszurkáltak egy 
napszámost Paróczay János napszámost Kis
pesten, az üllői-utón Ismeretlen tettesek meg
támadták és oldalba szúrták. Súlyos állapot 
bán szállították kórházba. Támadóit keresi a 
rendőrség,

— Egy fiatal varróleány eltűnése. Vasárnap 
bejelentették a főkapitányságon Blau Teodóra 
22 éves varróleány eltűnését. A leány szülei
vel. akik tönkrement kereskedőemberek, lakott 
a Király-utca 25. számú házban. Kél héttel ez
előtt azzal távozott hazulról, hogy egyik roko
nukhoz megy, de azóta nem tért vissza é>s élct- 
Jelt sem adott magáról. Az a gyanú, hogy ön
gyilkosságot követett cl.

— Tűzvész Gutorfülde községben. Gutor- 
földén egy gazda háza kigyulladt. A lángok 
átterjedtek a szomszédos házakra is. Több 
ház és gazdasági épület leégett. A tüzet 
csak nagynehezen tudták megfékezni. A kár 
igen nagy,
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SPORT-PARLAMENT
Látszóing szélcsendes nyári pihenő unalmu 

telepedett a futballra, a háttérben azonban 
óriási erők feszülnek és hallatlan harc vihar*  
zik. A haldokló futball keres uj életformái: 
tiltakozik a halálos Ítélet ellen. Kiderül ez a 
Hétfői Napló fulbiillparlanientjének ehell ve
zérszónoka felszólalásából Is. I odor Henrik 
dr. mondja el leleplezéseit a mai rendszerről 
és érdekes tervet terjeszt elő a magyar futball 
ujjátere intésére.

A futballdíhfatura 
rombolása

— A legválságosabb időkben sietett a fut
ball segítségére a Hétfői Napló, amikor a 
futhalldiktatura némaságában uj teret átlőtt 
a futball vezetőinek ahhoz, hogy a legszéle
sebb nyilvánosság elé vihessék a gondosan 
titkolt bajokat, síit bűnöket

Nagj Urümmel üdvözölték ezt az akciót 
országszerte a sportemberek, 

mert igy remény van arra, hogy a robbaná
sig fokozódott feszültség felenged és erplo- 
zió nélkül sikerül uj vizekre veretni a leg
nagyobb is legmagyarabb sportágat.

— A futballdiktatura legnagyobb kártevése 
az volt, hogy

■ hiúság és presztízskérdés lelt úrrá 
még azokon a területeken is, ahol egyedül 
csak a józan ész, a sport rezon diktálhatott 
volna. Bebizonyosodott, hogy a Nemzeti Baj
nokság rendszere rossz, hibás, kártékony. 
A nyomorúsággal, sőt éhhalállal küszködő 
labdarúgáson ugy segilettek a bölcsek, hogy 
a kívánatos létszámcsökkentés, leépítés, ra
cionalizálás helyett még több egyesületet 
löktek arra a vadászterületre, ahol már ad
dig is sokkal több volt az éhes eszkimó, 
mint a sovány fóka. Bebizonyosodott, hogy 
a 12-ről li-rc emelt létszám magas, a „fel
vizezés" nem jelentett sportbeli megerősö
dést, de mégcsak anyagit sem és az is vitat
hatatlanná vált, hogy az amatőröket kellő 
előkészités nélkül nem állíthatják a hivatá
sos futballisták közé. Már az első évben meg
buktak az amatőrök és kiestek a további 
küzdelmekből. Érthető is. hiszen az elemi is
kolából nem mehet rögtön az egyetemre 
menni. A kettőt összekötő jutball-középisko- 
Iáról hallani sem akartak az amatőrvezérek, 
holott éppen az ő érdekük kívánja ezt.

— Szükség van egy egységes bajnokságra 
és biztosítani kell minden magyar csapat 
számára a teljes érvényesülést, de erőszako
san kinevezni a gyengét erőssé vereség, bu
kás nélkül lehetetlen. Ez most megtörtént — 
változtatni kell rajta.

Nincs példa a világon arra a rendszerre, 
amit nálunk honosított meg a futball

diktatura.
Mindenhol gondos és fokozatos szelekció 
utján kerül fel a megerősödött kiscsapat a 
nagyok sorába. Nálunk meghonosították a 
Nemzeti Bajnokságot anélkül, hogy gondos
kodtak volna „előszobáról". A hely itt, hogy 
lenne egy egységes B-csoport az NB alatt, 
most van vagy 10 alszövetség és külön profi
liga. Ez nem szolgálja a sport érdekeit, sőt 
mérhetetlen kárára van a labdarúgásnak. 
Sürgősen cl kell tehát törölni.

— Tudjuk jól, hogy a futball e vastörvé
nye ellen kézzcl-lábbal tiltakoznak a hala- 
lomvágyó amatőr-csákmáték. Ugy vélik, hogy 
ha a Nemzeti Bajnokság és a: amatőr nlszö- 
vetségek közé beékelődne az észszerű B-cso
port, mint egy nagy rczervoár, ahol felügyel
hetne a futball minden tehetsége és ígérete, 
akkor ők valójában a harmadik helyre szo
rulnának. Behat pozíció szempontjából nem 
mindegy, hogy második helyen utolsó-e va
laki, vagy harmadikon? Ebből nem szabad 
presztízskérdést csinálni, Csak ar egykor vi
lághírű magyar futball érdeke nz egyedüli 
szempont, nem pedig az egyéni hiúság és 
szereplési i'ópi/-

-- A feltétlenül szükséges B-csoport meg
valósítását meghiúsít hat ja a mai diktatóri
kus rendszer. De ha ezt tenné, akkor a gyó
gyítás érdekében magát a rendszert kell 
előbb megreformálni, hogy ne gáncsolhassák 
el a sportot a sport politikusai, akik a po
litikával sportolnak és a zöld szint nem a 
gyepen mulatják be.

A Magyar Országos Torna Szövetség julius 
hó 12 én. vasárnap rendezi a városligeti Sport 
arénában a japán-magyar nemzetek közötti 
mérkőzést, az olimpiai s/nbadonválasztolt 
anyaggal. A mérkőzésnek különös jelentősége 
van, mert a japán tornászcsapat egyik Isme
retlen pontja az olimpiai Összecsapásoknak és 
itt lesz nlknlmunk mértéket adni arról, hogy 
h japánok is a nehéz ellenfelek közé tartóz 
nak e vagy sem.

A Középmagyarorswágl Automobil és Motor 
Club julius tű én <1. u. 3 órakor Kecskeméten 
n ..llirős //él" alkalmával a város belterületén 
négy kilométer útvonalon vvrsenv . sport- és 
túraautók részére remek tiszlelehlijak kitűzése 
mellett I Nemzeti Autós Gyorsasági Körver 
senyl rendez. Indulnak a magvar bnjnoksAgbe 
benevezett versenyzők, valamint beneveztek az 
összes nutóképvisclctck. legtöbbjük ■ még be 
nem mutatott uj modeljeikkel.

Szomorú atlétikai szenzáció:
„leégtek" az atléta-sztárok és megdöbbentően gyenge 
eredmények születtek az olimpiai válogatóversenyen
Egyedül Kovács és Somló tett ki magáért

Az atlétika bajnokságok második napi ese
ményei elé felfokozott érdeklődéssel tekintett a 
magyar sporttársadalom. Közel négyezerfőnyi 
közönség verődött össze a Beszkárt pazar 
sporttelepén, hogy szemtanúja legyen az olim
pia küszöbén álló atlétáink legkomolyabb 
próbagaloppjának. De nem annyira ez a körül
mény, mint inkább

■ szombati botrányos események korbácsol
ták fel az izgalmakat

a szenzációkra éhes sportemberek tömegében. 
Az elsőnapi kellemetlen incidensnek folytatása 
következett. Ugyanis

Sir ■ 200 méteres előfutamok startjánál 
nem jelent meg,

ami felette kínos meglepetést keltett. De nem
csak Sir bojkottúlta a legklasszikusabb magyar 
atlétikai viadalt távolmaradásával, hanem leg
nagyobb olimpiai reménységünk: Kovács sem 
vett részt a 110 méteres gátfutásban, ami min
den bizonnyal Sir sértődöttségével hozható ösz- 
szefüggésbe. Már a verseny közben mértékadó 
komoly sportemberek arról a szomorú eshető
ségről tárgyaltak, hogy

a 100 méteres síkfutás döntőjének szom
bati botránya esetleg kivált egy BBTE— 
MAC-harcot, ami a közelgő olimpiára való 
készülődéseink esélyét minden bizonnyal 

kedvezőtlenül befolyásolná.
Sem a bajnokságban résztvevő egyénekre, sem 
pedig az egyesületekre nem tartozik, hogy az 
atlétikai szövetség egy vitás esetben miképpen 
dönt. A sporteseményeken rendnek, pedanté
riának és fegyelemnek kell megnyilvánulnia és 

nem szabad kicsinyes egyesületi érdekekért 
a sértődött szerepét megjátszani.

Hisszük és reméljük, hogy ugy Sir, mint pedig 
a BBTE sportszeretette mihamarabb felül fog 
emelkedni a vélt sérelmen és a magyar érde-

A pesterzsébeti 4x3 decis 
gyorsíró staféta 
országos rekordot nyelt
A pesterzsébeti verseny

uszodában uj sportot mu
tatott be az ETC úszók 
és tenniszezök válogatott 
csapata. Az Antialkoho
lista Kupáért

négyszer hdromdecis 
gyorsivó-staféta 

versenyzett egymással. A 
szódabikarbónáig menő

rendkívül érdekes és ádáz csatát hatalmas kö
zönség nézte végig. Ez a speciálisan magyar 
sportág, amelynek rövidesen országszerte ha
talmas versenyzőgárdája és közönsége lesz, a 
következőképpen rendezi versenyeit. Egy asz
talnál négy ember ül le egymás mellé, velük 
szemben ismét négy, a másik csapat képvise
letében. A starter lövésére a staféta első em
berei a legrövidebb karmozdulattal szájhoz 
kapják a poharat és amilyen gyorsan csak le

jbe!, lenyelik a bort. Majd ismét a legrövidebb 
utón koppanlják az asztalhoz az üres poha
rat és ebben a pillanatban következik be a 
váltás: emelheti ivásra a második staféta-tag 
a teli poharai. Előbb váltani nem szabad. Ami
kor a slafcla negyedik embere az üres poha
rat az asztalra teszi, megállnak az időmérő 
stopperórák.

A pesterzsébeti versenyre nagy közönség 
gvüll össze,

egymásután érkeznek ingatag léptekkel a 
helyi ivótársadalom notabilitásai.

A versenyasztal körül ott látjuk Bohrért, a 
snapszivós sokszoros világrekorderét, Bnllai 
mestert, a Saufbrudcr Egylet neves társelnökét 
és más előkelőségeket. Végsőkig felcsigázott 
várakozás közben a következő összeállításban 
ültek starthoz a csapatok. ETC vizipolózók: 
Hauser II . Lauer, Grünhut, László. ETC tenni- 
szezők: Talabér, Balta, Kertész. Orbán. Az idő
mérés nehéz tisztét Kerekes Mihály és Weisz 
Elemér végzik A versenybíró kezéből fel
repül a pénzdarab: pályát választ a kél kapi 
lány. A választásnál az uszóknnk kedvez a 
szerencse és igy a tenniszcsapal holddal szem
ben kénytelen inni Elhangzik a starter pisz
tolylövése, mire

a közönség egetverő „Le-ve-leT*  csata
kiáltással buzdítja

a versenyzőket. Talabér egy gondolattal előbb 
váltja Baltát, aki további kétkorlynyi előnyt 
szerez. A lejháshoz szokott Kertész leadja az 
egész előnyt n kitűnő Grünhuttnl szemben, de

Orbán élete legjobb ívásával megelőzi a 
remekül finiselő Lászlót.

keket szem előtt tartva a legkomolyabb tempó
ban fognak ők is rétszvenni az előkészületek 
finisében. Az esetleges kedvezőtlen hangulat
keltés most, amikor a magyar atlétika amúgy 
is válságosán nehéz óráit éli, igen kellemetlen 
hatást válthatna ki.

Pontban négy órakor erős szeles időben in
dították el

A KÉTSZÁZAS SÍKFUTÁS 
előfutamait. Sir távolmaradása teljesen lefo
kozta e verseny iránt megnyilvánult érdeklő
dést, úgyhogy egy pillanatig sem volt kétes 
Gyenes győzelme.

Az első startra indult el a mezőny, Gyenes 
végig vezetett és kitűnő idővel szakította el a 
célszalagot. Bajnok: Gyenes, MAC 21.6 mp. 2. 
Minay, OK 22 mp. 3. Ember, BEAC 22 mp, ke
leti kerületi rekord. 4. Gerő, MTK.

1500 MÉTERES SÍKFUTÁS
Bajnok: Szabó, MAC 3 p 58.4 mp. 2. Iglói, 

BBTE 4 p 00 mp. 3. Aradi, DEAC 4 p 02 mp, 
keleti kerületi rekord. 4. Eper, UTE 4 p 04 
mp. Ebben a versenyszámban tizenhat induló 
vett részt. Az első kört egy gomolyban tették 
meg a versenyzők, idejük 59 mp volt. Lassan 
széthúzott a mezőny és Szabó mindjobban 
küzdelemre szorította ellenfeleit, végül az 
utolsó körnél elnyargalt mellettük és könnyen, 
hat méterrel szerezte meg a győzelmet

110 MÉTERES GÁTFUTÁS
Bajnok: Jávor Beszkárt 15.3 mp. 2. Szabó, 

MAC 15.5 mp. 3. Levente, Budafok 15.6 mp. 
A bajnokjelölt Kovács, BEAC nem indult, a 
három résztvevő a harmadik startra indult el, 
Szabó hatvan méterig vezetett, amikor is Já
vor a finisben legyőzte.

SULYDOBÁS
Bajnok: Horváth, MAC 1520 em. 2. Darányi

dr, MAC 1509 cm. 3. Ráthely, ARAK 1403 cm. 
Ez volt a nap egyik legnagyobb érdekessége, 
hogy Darányi dr. bérelt bajnokságától elesett’. 
Horváthnak mindössze két dobása sikerült, 
mig négy alkalommal volt jobb dobása, vagy 
kilépett.

4X400 MÉTERES IFJÚSÁGI STAFÉTA
Budapest-kerület ifjúsági bajnokságáért.. Baj
nok: MAC A-csapata 3 p 32.4 mp. 2. MTK 
3 p 43.2 mp. 3. MAC B csapata 3 p 43.4 mp. A 
versenyt rossz váltások jellemezték, de igy is 
a győztes ideje mindössze kéttized másodperc
cel maradt el az országos ifjúsági rekordtól.

BUDAPEST KERÜLET 3000 MÉTERES 
IFJÚSÁGI ÖTÖS CSAPATBAJNOKA

UTE A-csapata 24 pont, 2. BLE 31 pont, 3. 
UTE B-csapata 69 pont. Egyénileg 1. Híres 
(UTE) 9 p. 34.2 mp., 2. Keresztes (UTE) 9 p. 
34.6 mp., 3. Kovács BLE 9 p 35.8 mp.

MAGASUGRÁS
Bajnoki dr. Bódosl (BBTE) 188 em, 2. Só

lyom (KEAC) 188 cm., 3. Kerkovics (BBTE) 
182 cm. Késmárki 182-nél elvérzett, Bódosl és 
Sólyom külön „idegfeszitő" küzdelmet vívott a 
holtverseny eldöntéseiért a • gyenge Lábon álló 
bajnokságért.

400 MÉTERES SÍKFUTÁS
Bajnok: Vadas (OK 49.1 mp, 2. Z sít vay 

(BBTE) 49.3 mp., 3. Ribényi (MAC) 49.5 mp. 
A meglepetést Zsitvay szolgáltatta, aki legutóbbi 
jó formája után váratlanul Összeroppant a cél 
előtt és átadta az elsőséget a fiatal Vadasnak.

DISZKOSZVETÉS
Bajnok: Madarász (MTK) 48 m. 04 (ml, 2. 

Remecz (Váci Remény) 46 m. 61 cm., 3. Hor
váth (Pécs) 45 m. 82 cm. Ebben a számban 11 
folytatódott a meglepetések sorozata, ugyani! a 
favorit Donogán 4395 cm-es eredményével nem 
juthatott a döntőbe.

A részletes eredmény a következő: 4XJ de
cit gyorsivóstaféta: 1. ETC tenniszezök 12.6 
mp, országos rckordl 2. ETC vizipólósok 12.7 
mp. Gyenge hátszél. A bort nyomban lemérik 
és mivel az előírásosnál két maligánnal erő
sebbnek bizonyult, tehát a rekord hitelesíthető. 
A közönség az eredmény kihirdetése után be
tódult a pályára és az öltözőbe támogatja a 
versenyzőket. Az egyéni félliteres meghívásos 
versenyben: 1. László 8.8 mp. Országos rekor
der beállítva. 2. Laurer 8.9 mp. 3. Batta 9 mp. 
Ittak még: Hauser III., Balázs, Szigeti. A ver
seny után a következő nyilatkozatokat tették 
a csapatkapitányok:

Ifj. Hauser Emil, az úszók intézője: — Tar
talékos csapatunk tejesitménye jó.

Trégingen ittunk már sokkal jobb időket is.
Nagyon megéreztük Petfls és Rácz hiányát, 

mert a beállított tartalékok nágy lámpalázzal 
nyeltek. Károsan befolyásolta a versenyzőket 
az erősen lehűtött tulsavanyu bor is. Egyéb
ként a versenyt megóvjuk, mert az ellenfél 
csapata doppingolva volt.

Be voltak etetve sósmandulával és ringli- 
vei, mig ml aludttejre ittunk.

A biró sem állt a feladta magaslatán, mert 
a tenniszezök második emberét diszkvalifikálni 
kellett volna pályaelhagyás miatt: legalább fél
deci folyt le a szája mellett az asztalra.

Orbán Andor, a tenniszcsapat intézője: — Ki
mondhatatlanul boldog vagyok, hogy ml, szá
razföldi sportolók legyőzhettük az ivásban 
sokkal nagyobb gyakorlattal rendelkező vlzi- 
pólózókat. Tessék elgondolni, hogy az ellen
felünk. a pólócsapat egy-egy pólómeccsen ki
issza a fél uszodát. Ilyen nagy gyakorlattal 
szemben érthető, ha kétszeresen büszkék va
gyunk, hogy csapatunk mind torokmunkában, 
mind kannunkában felülmúlta az ellenfelét. 
A válogatáshoz ész is kell.

Én kizárólag antialkoholistákat állítottam 
a csapatba,

akik sohasem isznak bort. Mig az ellenfél in
tézője végzetes taktikai hibát követett el, mi
kor kimondott hosszutávivókat tett a sprint 
stafétába. Megfigyeltem, hogy

az úszók második embere ivás közben 
valósággal csámcsogva élvezte a bort és 
ezzel legalább fél másodpercet vesztett.
A nagysikerű erzsébeti gyorsivóstafélavcr- 

senyl most országosan megszervezik és lóg 
közelebb már városok közötti mérkőzést ren
deznek.

Mottó

TIZEZERMÉTERES SÍKFUTÁS
Heten indulnak az agyforraló hőségben a 

hatalmas távnak. Az indítás után Kelen nyom
ban az élre vág és a „magyar Nurml" szép, 
hosszú, egyenletes lépésekkel egymásután kö
rözi le statisztáló ellenfeleit. Háromezerméte
res ideje 9 perc 17.6 mp. A közönség lelkesen 
buzdítja a rekordra a távfutót, aki az ötezer 
métert 15 p 40.8 mp alatt futja meg. Mindenki 
rekordot vár, de hétezer méternél előveszi a 
forróság a kitűnő futót és szemmelláthatóan 
lassít. Csak az utolsó kör egyenesében vág 
finisbe, de a saját rekordját még megközelí
teni sem tudja.

Bajnok: Kelen BBTE 32 p 06.6 mp. 2. Her
nádi TSE 33 p 1.8 mp. 3. Vass PÁC 33 p 27 
mp, délnyugati kerületi rekordl

HÁRMASUGRÁS
Nem várt, érdekes küzdelmet hozott a hár

masugrás. ahol Somló, a szám favoritja verse
nyen kívül indult, miután átigazolás alatt áll. 
Az átigazolás alatt álló atléta többizben ugrott 
hatalmasat, de rendszerint belépett. Belépett 
ugrásait a rendezőség nem mérette le, amiért 
a közönség zajosan tüntetett. Az ötödik ugrás 
végre kijött, hatalmasat lendült az ugró teste 
és messze az ugrópályán belül ért homokot. 
A közönség már látja, hogy rendkívül hatalmas 
volt az ugrás és izgatottan lesi a megafont, 
amely bemondja, hogy Somló ugrása 15 méter 
10 centiméter volt, amely 21 centiméterrel jobb 
Szirmai régi országos rekordjánál. Hatalmai 
tapsvihar köszönti a nemzetközi viszonylatban 
is számottevő eredményt. De bajnoki szalagot 
még sem kaphatott, mert versenyen kívül 
indult el, miután átigazolás alatt áll. Balnok: 
Horváth (PÁC) 14.23 in. 2. Bácsalmási (BEAC) 
14.11 m. 3. Bessenyei Sz. (MÁV) 13.68 m. 
4. Kapros (BEAC) 13.64 ni.

400 M-ES GÁTFUTÁS
A nap legérdekesebbnek Ígérkező száma nem 

hozott rekordot, mert Kovács lépése n túloldali 
egyenes egyik gátjánál nem jött ki s kénytelen 
volt leaprózni. Ideje igy is rcspcktábilis. Baj
nok: Kovács (BBTE) 53.5 mp. 2. Kertész (FTC) 
56.2 mp. 3. Levente (BTK) 56.4 mp. Pestvidéki 
kerületi rekord

BOCSKAI GYŐZELEM ANKARÁBAN

A Bocskai labdarugó csapata szombaton az 
ankarai vegjescsapatot 3:2 (1:1) arányban verte. 
A nngy melegben a debreceni együttes bágyad
tan játszott az erőszakosan védekező törökök
kel szemben. A Bocskai biztosan győzött. Gól
iáit Hajdú, Palotás és Markos lölte.

A Hungária 11-én, szombaton este félkilenc 
órakor tnrtjn a Roynl-< ttc.rcmben bajnoki va
csoráját. Érdeklődőket és vendégeket szívesen 
lát a klub vezetősége. Jelentkezni lehet csütör
tök estig bezárólag 1-374-51 telefonhivósz im 
alatt.
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Abesszln talajon egyetlen góllal 
verté az Újpest a félelmetes hírű, 

Admira-verő Prostejovot 
Volt mőg egy második gát Is, de ez a gSrttngyds kaputérbŐ! visszapattant

ÚJPEST— PROSTEJOV 1:0 (0:0). 
Prostejov, julius 5.

(A Hétfői Napló tudósítójának telelonje- 
lentése.) Az Újpest csapata nagyszerű, fair 
küzdelmet vivott a kis csehszlovák város 
kitűnő reprezentáns legénységével, amely

a Slavtának és a Sporténak mindig lég*  
nagyobb mumusa volt.

legutóbb pedig az Admira kiverésével mu
tatta meg oroszlánkörmeit. A lilafehérek 
ennek tudatában teljes felkészültséggel vet
ték fel a küzdelmet és az első félidőben 
pompás változatos harc utón is fölényüket 
tudták biztosítani, szünet után pedig a mi
nimális biztonság elérése után csak az ered
mény tartására törekedtek. Különösen a má
sodik félidőben volt erőteljes az Újpest fö
lénye és a 10. percben

Kocsis beadásából Zscngellér kapásból 
szerezte meg az egyetlen győzelmet je

lentő gólt. 1:0.
Ezután az újpesti csatársor szemre szép 
mezőnybeli kombinációkkal igyekezett ki
tüntetni magát. Ugyanis csakhamar nyil
vánvalóvá vált, hogy

a salakos, göröngyös talajon a legke
csegtetőbb gólalkalmak Is veszendőbe 

mennek.
A legszebb kombinációk is elperdültek, 
úgyhogy csak a legnagyobb nehézség árán 
sikerült a kapura irányítani egy-egy lövést.

Kocsisnak egy bombája a kapuvonalon 
túljutott, azonban éppen egy nagyobb 
göröngyre pattant, úgyhogy onnan M- 
falsolt és az olasz Barlassina biró nem 

adta meg a gólt.
Végeredményben Újpest csapata nagy 

tetszést aratott és pompás ünneplésben ré
szesítette a közel tizezerfőnyi közönség az 
együttest.

A védelem és a fedezetsor egészen első
rendű, nagyvonalú játékot nyújtott, 

a csatársor kombinációi pedig a rossz talaj 
miatt mentek veszendőbe. így is a lövések 
egész sorát volt kénytelen védeni a kiváló 
prostejov! kapus.

A Prostejov csapata minden tekintetben 
beigazolta előzetes jó hírnevét. Masszív, 
sportszerű keretekkel operáló, kitűnő csa
pat.

Langfelder Ferenc, az Újpest kitűnő 
igazgatója a következő nyilatkozatot 
adta a mérkőzés után a Hétfőt Napló

Az Austria lesz az Újpest 
legközelebbi KK-ellenfele?

ben az olaszok még jól védekeztek, de Szünet 
után mind gyakoribbak voltak a Vienna ost
romai. A második félidő 33. percében Machu 
tizenegyesből, négy perc múlva pedig Moher 
beadásából Pollack lőtt gólt.

AUSTRIA—SLAVIA 3:0 (0:0)
Az első félidőben az Austria könnyű fölény

ben volt, csatársora azonban a teljesen formán 
kívül lévő Sindelarral az élén puhának bizo
nyult. Planicska is remekelt, úgyhogy nem si
került neki gólt lőni. Szünet után mintha ki
cserélték volna az Austriát, rendkívül veszélyes 
offenzivát vezetett, amely sikerrel is járt. A Ifi. 
percben Riegler, a 23.-ban Stroh és a 41. perc
ben Jernsalem szerezték a gólokat. A Slavia két 
gólját offszájd cimén a biró nem adta meg. j

Béca, julius 6.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelcn- 

tése.) A Stadionban negyvenezer főnyi közön
ség őrült izgalom közt drukkolt a kánikulai 
hőségben a két bécsi KK-résztvevö győzel
méért. Ügy a Vienna, mint az Austria jelentős 
sikert vívott ki olasz, Illetve csehszlovák ellen
felével szemben, de ennek ellenére a tovább
jutásukat nem feltétlenül biztosították be.

VIENNA—AMBROSIANA 2«0 (0»0)
A bécsi csapat nem játszott ki olyan nagy 

formát, mint a Hungária ellen, de igy is köny- 
nyen bánt el az AmbroSianával, amely az 
osztrák fővárosban még soha nem játszott 
ilyen gyöngén. A Vienna győzelme sokkal na- 
gyobbnrányu is lehetett volna. Az első félidő

részére:

— Mindenkivel meg vagyok elégedve, 
mert a csapat minden tagja tudásának maxi
mumát nyújtotta. A Prostejov egy egészen 
kivételes tudása csapat, úgyhogy otthon is 
igen nehéz lesz győznünk, de remélem, hogy 
az újpesti talajon is sikerülni fog meg
adásra bírnunk. Igén jó sportra van kilátás. 
Sérülés a csapatban nincsen Megható volt a 
közönség meleg ünneplése, a drukkerek ez
reinek sorfala közt vonult a csapat az öltö
zőjébe, Hétfőn délután indulunk Prostejov- 
ból és este féltizenkét órakor érkezünk 
Budapestre. A Hétfői Napló nagy nyilvános
sága utján üdvözöljük a magyar sporlkö- 
zönséget és összes sportbardtalnkat.

< 1 1 "■■■■■ -

I Remek 
kerekeo^eredmények 

az országúton
A Magyar és Osztrák Kérék pár Szövetség al 

olimpiai jelöltekkel vebífinyszerü országúti 
ti éninget bonyolított te a KCfékeméti ország
úton vasárnap délelőtt 104 km*p  távon. A 
versenyt olyképpen rendezték, jiogy 4—4 
osztrák és magyar versenyzőt két csoportba 
osztottak. A két csoportnak az időcreőményé- 
l>ői adódnak az egyéni és a csapat helyezési 
sorrendek. Ennek a rendszernek köszönfw*tö,  
hogy mindkét csapat kiváló teljesítményt 
nyújtott és különösen kifelé menet hátszéltől 
támogatva ragyogó eredményeket értek el.

Az első csoportban a következő sorrend aia-» 
kult ki: 1. Németh Károly UTE 2 óra 33 p«
20.4 mp. 2. Altmann (Ausztria) 2 óra 33 p. 
20.8 mp.

A második csoport is gyönyörű finist vágotf 
kir Bognár hatalmas küzdelem után remek, 
győzelmet aratott. A második cspport helye
zése a következő? 1. Bognár UTE 2 óra 38 p. 
53 mp. 2. Zinkovsky (Ausztria) 2 óra 38 p.
53.4 mp.

Az első csoport óraátlaga végeredményben 
40.605 km. nagyszerű teljesítmény volt.

Izgalmas-küzdelem
a párbajtőr-hegemóniáért

A párbajtőr egyéni bajnoki versenyt a Mi' 
gyár Viv<> Szövetség vasárnap rendezte a 
HTVK vlvótéiynében. Ez a verseny volt az 
olimpiai kiküldess előtt az utolsó válogató 
verseny. A selejtező mérkőzések során a tizen
nyolc induló közül p döntőbe a következők' 
jutottak: Dunay, Bay, Rerich, Ungár, Békfssy, 
Rorovszky, Székelyhidy, dr. Gázsi, Platthy és 
Petnehózy.

A döntő mérkőzések délután hat órakor kez
dődtek és lapzártakor még folynak.

Az első két helyen I)unav (BBTE) és Bo- 
rOvsaky (IITVK) áll.

Mindkettőn hat győzelmet arattak egy vereség*  
get. Az első hely kérdését az egymás ellen 
vívandó asszójuk dönti el. Harmadik Bau 
(BEAC) fi győzelem, 2 vereséggel.

Lapzártakor Borouszky megnyerte a ver-

Az amerikai gép-atléták
elképesztően tudnak

Newyork, julius 5.
A Palmer Stadionban, Prlncetownban, bonyo

lították le az amerikai atlétikai bajnoki ver
senyt, amely pompás eredményekkel végződött. 
A kaliforniai atléták nem Indultak, mivel azok 
jövő hét szombatján az olympial válogatóver
senyen indulnak. Eredmények: 100 m.t 1. 
Owcns 10.4 mp. 2. R. Metcalfe 10.5. 200 m.: 1. 
Metcalfe 21.2 mp. 2. Packard. 3. Rodenklfchen. 
400 ni.: 1. Mallwood 47.3 mp. 2. Luvallc. 3. 
Willlams. 804) ni.: 1. Beetlinni 1:50.3 p. 1500 m.:
l. Cunningham 3:54.2 p. 5000 mi 1. D. Lash 
15 p. 04.8 mp. 3000 ni. akadályfufás: t. Manning 
0:15.1 p. 11(3 m. gátfutás: 1. Forcsl Towns 14.2 
mp. 200 m. gátfutás: 1. II. Tucliér 23.8 mp. 400
m. gátfutás: 1. Glcnn Mardin 51.0 mp. Amerikai 
rekord. 4Xl66 m. staféta: 1. Millwaukee Mar-

. ............ ■

Ismét csatasorba állnak 
a „futball*bölcsek “ és uj 
szervezetben tömörülnek

A szenzáció erejével fog hatni a Hétfői 
Napló értesülése egy uj futballszervezet meg
alakulásáról. fiégi Fufballbarátok Kőre néven 
uj alakulás indult meg. amely tagjai sorába 
szólítja a futball egykori híres harcosait, akik 
az utóbbi években teljesen félreálltak a inai 
vezetők erőszakos tevékenységé miatt. Akko
riban országos feltűnést keltett

Tibor Lajos, Verés Imre. Sulczer Vilmos, 
Llngauer Albin

és a többi tapasztalt, nngymultu sportember ki
válása az aktív munkából. Móst .hogy a fut
ball válságos periódusba jutott, engedték a 
meggyőző érvek súlya alatt hajthatatlan állás

AMATÖRRABSZOLGÁK KÁLVÁRIÁJA
a világon példátlanul álló kényszer-amatőrség csapdájában

Sok magyar specialitás telt világhírre szert 
és hódított utánzókat, de a magyar futballban 
bevezetett ,.kényszer-nmftfőrsóg" példátlanul 
áll az egész vilflgotl Valósággal rabszolgasors 
'arja azl a labdarugót, aki előbb kedvtelésből, 
majd foglalkozásszerűen akar futballozni. Uj 
rendszert vezették be, ami indokolatlanul

súlyosan támadja meg az egyéni arabad- 
áágot éa — főleg! — a munkavállalás •«•- 

badságát.
A hivatalos labdarúgás hatásági megállapítás 
*'érint: Ipar lett. Képesítéshez netn kötötték, 
aki tud és akar, pénzt kereshet vele. Azaz csak 
kereshetne. Az amatőr labdarugók vezetői 
ugyanis est a legújabb rendelkezéssel lehelet
lenné teszik. Az amatőr csapatokban azereplo

TSSi

quette Club 41.3 mp. 4X400 m.: 1. Newyorkl AC 
3:15.1 p. Magasugrás: 1. C. Johson 203 cm. 2. 
Washer. 3. Brition. (Mindhárom 208 em., a 
döntés holtverseny után történt.) Rúdugrás: 1. 
George Varoff 442.5 cm., világrekord. 2. Mca- 
dowa 484 ém. 8. Scfton 427 cm.

TESSÉK MEGFOGÓDZKODNI: 
KÉT UJ VILÁGREKORD!

Varoff György sanfranciskól atléta a prlnce- 
towni versenyen 4 méter 43 cm-es ugrásával 
megjavította a rúdugrás eddigi világrekordját. 
Az eddig világrekordot Brown Keilh amerikai 
atléta 4 méter 39 cm-es ugrásával tartotta. 
Ugyanazon a versenven Towns Forrest georgiai 
versenyző a 110 méteres gátfutásban 14.2 mp. 
alatt uj világrekordot állított fel.

pontjukból és Ismét a porondra lépnek, hogy 
megmentsék a süllyedő hajót. Iladat Üzennek 
a személyeskedésnek, a marakodásnak és tá
mogatni akarnak mindenkit, aki dolgozni akar 
a régi idők szellemében. A napokban ülnék 
Össze az egyesülés megbeszélésére és olyan 
társadalmi szervezetet akarnak létrehozni, 
Amely nem hivatalos szervként működne. A je
lenlegi elnök, Usetttj Béla dr. személyével tel
jesen meg vannak elégedve és szívesen tómo- 
gfltják, gyarapítják táborát a túlzó, hangos és 
munkaképtelen „futball-hadnagyok" szervezett 
társaságával szemben. Ez az esemény döntő 
fordulatot hozhat az anarchiában vergődő fut 
ballba.

futballisták profik, pénzt kereső labdarugók 
csak úgy lehelnek, ha az egyletük megengedi. 
Ha az amatörcsapat nem kap elegendő pénzt 
a távozni akaró futballistáért, akkor megta
gadhatja a kiadását él a játékos legfeljebb egy
évi kényszerpihenő után távozhat. Addig nem 
rúghat labdába. Egv év alatt, ha nem gyako
rolják a futballt, teljesen elkallódhat a tehet
ség. A rabszolga-paragrafus tehát kiszolgáltat|n 
a futballistát az egyletnek és meggátolhatja 
kenyérkeresetében « — „futballista Iparost". 
Erre sehol sincs példa az egész világon. Az egy
éves tilalmi idő oly

Műrnytt rém,
hogy még alig volt példa arra, hogy egy já
tékos ki tudta volna várni. Legfeljebb három 
hónapnak lenne szabad tilalmi Időként szere- 

pelnl. Lehetetlen állapot ugyanis az, hogy egy 
fiatal és tehetséges játékos ne kereshessen ke
nyeret a családjának, ha arra módja van, csak 
azért, mert ezzel jelentéktelen egyesületi érde
keket akar szolgálni néhány szavazatra spe
kuláló amatörvezér. Sajnos, még a független 
biróság elé sem mehet ügyével a kenyerétől 
megfosztott futballista, mert — óvatosak! — 
a szabály szerint azonnal és örökre kizárják 
a futballisták közül azt, aki nem a szövetség
ben, hanem a biróságon keresi az igazát.

-M—i l -*■ ——«■

Drímai csata az emberbőrzőn
Sternberg. Szalag fis MDIler 
nem megy Franclaorszagba

Mint minden évben, most is megérkeztek 
Budapestre a külföldi játékosügynökök, akik 
nyaranta valósággal

megtizedelik a lehetséges magyar futbal
lista gárdát.

Az idén Is a francia ügynökök serege lepte el 
a futballpiacot és igyekezett „anyagot" sze
rezni a hallatlan arányokban fejlődő francia 
labdarúgásnak. Nemcsak amatőröket szemel 
tok ki, de kivetették hálójukat a profikra is.

Sternberget, Szalayt és Müllert szerették

A MAGYAR EVEZŐSÖK NEM INDULTAK 
HAMBURGBAN

Hamburgból jelentik: A vasárnapi nemzet
közi versenyen a magyar evezősök nem indul
tak.

Jó eredmények az Ifi-bajnokságokon. Az 
északnyugati kerületi ifjúsági atlétikai bajnoki 
versenyek második napján nz eredmények a 
következők voltak: 200 m síkfutás: 1. Deme
ter, ARAK 24.6 mp Sulydobást 1. Nagy, ARAK 
12 ni 24 Cm. 1500 m síkfutás: 1. Hegedűs, Za
laegerszegi MOVE 4 p 27.4 mp. Magasugrás: 
1. Sejey. ARAK 172 cm 400 m síkfutás: 1. Ró
nay, GyAC 56.4 mp. DtStkoszVctés: 1. Nagv. 
ARAK 33.87 m. Hármasugrás: 1. Kamarás. 
GyAC 12 ni 40 cm. 110 m gát: 1 Nagy, ARAK 
19.t mp 400 ni gát; 1. Keresztúri, FSE 64.6 
mp.

A dunántúli tcnnlaz Csapatbajnoki küzdel
mek során a Székesfehérvári Tanulsz Egyesü
let a Győri AC csapatát 6:0 arányban legyőzte.

II. osztályú vlzlpóló bajnokság: ETC—Postás 
18:1 (6:0>. Ezerkétszáz néző elölt játszották le 
a mérkőzést, amelyben az ETC valósággal le
hengerelte ellenfelét. Góldobók: Pclus (5), Hau- 
ser II. (3), dr. Fürcdy (2) és Hauser III. (8).

Győztek üszőink Kassán
Kassa, julius 4.

Szombaton at uj városi uszodában nemzet
közi uszóverseny volt, amelyen magyar úszók 
is résztvettek. Az érdekesebb eredmények: 100 
m-es gyorsuszás: 1. Brandi 1:04.8, 2. Laki
1:06.8, 3. Bellus Kassa 1:10.2 n. Vlztpátómér- 
kőzés: Magyar B) válogatott—Kassal Atlétikai 
Club 10 0 (6:0). A magyar csapat fölényes já
ték után könnyen győzött. A gólok közül 
Brandi, Vértesi és Somóczi hármat hármat. 
Molnár pedig egyet dobott.

volna elsősorban megsserer.nl.
Az egyesületi vezetők, de a futballközönség la 
nagy érdeklődéssel és aggodalommal figyelte 

a drámai csatát az emberbürzén, 
ahol a tízezer frankosok vívták a harcot a — 
klubhüséggel. Szerencsére az utóbbi győzött és 
örömmel jelenthetjük, hogy Sternberg, Múltét 
és Szalag marad, ellenben mennek — és pe
dig üres kézzel — az ügynökök, akiket a fut
ballközönség röviden és Hálóan: fehérhus- 
kereskedőknek nevez.

Az ETC tenniszezői 
munkábakezdtek

Az ETC rendezésében megkezdődtek a pest- 
vidéki kerületi 1. osztály egyéni tenniszbaxnokl 
versenyek a Somidy-féle sporttelepen. — Rend
kívül erős mezőny indul a kerületi bajnokságért 
és a versenyek remek sportot nyújtottak Részle
tes eredmények. Férfi egyes: Knaus—ForstneT 
6:8, 0:2, Orbán—Károlyi 6:0, 6:1, Kertész—Or« 
ley 9:7, 9:7, Dr. Peleskey—Dr. Tamásy 6:0, 
62, Bek—Rózsa 6:4, 9:7, Dr. Háros—Mátéffy 
w. o., Albricht—Dr. Bruck 6:4, 6:4, Dr. Jánszky 
—Wunder 6:0, 6:0, Dr. Háros—Bek 7:5, 2:4, 
félbeszakadt. Női egyes: Weiszné—Klelner 
Kató 6:4, 7:5, Klelner igen szépen játszott. 
Pongorné—Pető 6:1, 6:0. Férfi párol: Dr. 
Jánszky, Albricht—Grűnhut I., Orűnhut 11 6:3, 
6:2, Dr. Háros, Dr. Pelrskey—Károlyi, Forstner 
6:1, 6:1. A holnapi kiírások Iránt érdeklődni 
lehet a Somody sporttelepen (telefon; 1-477-22) 
délelőtt 10—12._________________________ _

A Hétfői Napló 
uj telefonszámai 

hétköznap és vasárnap déli 12 óráig: 
1-308-96,

vasárnap délután 1 órától: 1-100-43 é« 
1-245-81,

vasárnap délután fél 5 órától kezdve 
lapzártáig 1-100-42, 1-100-43, 1-100-44 

és 1-245-81.

megsserer.nl
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Óriási meglepetés:
a Szombathelyi MÁV került 
a Nemzeti Bajnokságba!

Végre megszületett a rettegett 
4x200-as úszóstafétánk 
uj Európa-rekordja

Az országos vidéki bajnokság döntője hatal
mas meglepetést hozott- u nagy favoritként in
dult Szolnoki MÁV SE csapata összeroppant a 
szombathelyi közönség örjöngő buzdításai közt 
és igy a bajnokságot ós ezzel a Nemzeti Baj
nokságban való indulási jogot nz elparentáll 
szombathelyi együttes nyerte el

A nagy tétre menő „sorsjáték" újra bebizo
nyította, hogy helytelen a Nemzeti Bajnokság 
rendszere, inért a pályaválasztási jog körül 
lejátszott küzdelem már hólközben eldönti a 
nagy kérdést.

Ezzel az eredménnyel most már végleges, 
hogy

a Nemzeti Bajnok súg három újonca a Nem
zeti, a Szombathelyi MÁV és az Elektromos 

Müvek lelt.
Utóbbi bekerülése szombaton dőlt el a polgár
mester határozatával, amely véglegesnek te
kinthető, miután mind a BESzKRT, mind az 
FTC vezetői ugy nyilatkoztak, hogy nem kíván
ják nz ügyet a belügyminiszter elé vinni.
SZOMBATHELYI MÁV—SZOLNOKI MÁV 2:0 

(1:0).
Szombathely, julius 5.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 
’tése.) A régi jó, Sabnria-idők jutottak a szom
bathelyiek eszébe, mikor látták a 4000 főnyi

közönséget. A szolnokiak nap és szél ellen 
kénytelenek játszani az. első félidőben. Az első 
negyedórában óriási az iram. A közönség 
őrjöngve buzdítja a szombathelyi együttest, ami
nek meg is van a hatása, minden egyes szombat
helyi játékos önmagát múlja felül. A 8. perc
ben Kiss 20 méteres bomba szabadrúgását a 
kapus kornerre tólja, a komért Boda kapura 
lövi, visszafejelik, éppen Nagy elé, aki a lab
dát a knpuba küldi. 1:0. A gól uj erőt ad a 
szombathelyieknek, szinte egykapura játszanak 
egy ideig. .4 szolnokiak csak vergődnek, a meg
lepetésükből nem tudnak felocsúdni. Csak Bu- 
lyáki áll a helyzet magaslatán, minden mozdu
lata nagy veszélyt jelent, de partnerek nélkül 
semmire sem megy.

Szünet után a szombathelyi együttes erősen 
visszaesik, a szolnokiak nagy fölénybe kerülnek, 
de ezt nem tudják kihasználni. A közönség buz
dítására a helyi csapat lassan magára talál, 
újra átveszi nz irányitó szerepet. A 20. perc
ben Boda 12 méterről a bal felső sarokba lőtt 
góljával bebiztosítja a győzelmet, ami után már 
cllanyhul nz. iram. Az utolsó percben Boda még 
egy gólt rúg, de ezt Vass biró lesállás címén 
megsemmisíti.

A szombathelyi játékosokat végnélküli ün
neplésben részesíti a győzelmi mámorban úszó 
közönség, ami érthető is.

Nem mennek az amatőrök Berlinbe
Az amatör-futballválogatott körül hónapok 

óta dúl a vita: menjenek-e Berlinbe vagy nemi 
Álláspontunk mindig az volt, hogy bár na
gyon kevés az esélye a csapatnak, 

tanulmányi szempontból 
szükség van a kiutazásukra. Megtehetik ezt 
annál is inkább, mert az olimpiai bizottság 
olyan kevésszámú versenyzögárdát kiild az 
olimpiára, hogy a futballisták kényelmesen el
férnek benne. Náluk sokkal esélytelenebb ver
senyzőket is kiküldőnek, s ha azok veresége 
nem szégyen, elviselhetik a futball kudarcát is. 
Most mértékadó körökből nyert információink 
szerint mégis az a helyzet, hogy

az amatőrök olimpiai szereplése meg
hiúsult.

Az OTT elnöke legutóbb ugyan sajnálkozá
sának adott kifejezést amiatt, hogy a futball
ban az amatőrök háttérbe szorulnak a profik 
mögött, ugyanekkor azonban

L'setly elnök válaszában megérdemelt ok
tatást nyújtott arról, hogy a két tábor 
között nem lehet különbség, mihelyst a 

címeres trikót öltik magukra.
Egyesek éppen e korrekt helyreigazítás nyo

mán támadt mulatságos helyzetre vezetik visz- 
sza most azt, hogy az amatőrök is kegyvesz
tettek lettek. A kérdésben csak a bét folyamán 
döntenek. Hozzáértő körökben nagy meglepe
tést kellene, ha az olimpiai válogatók a kikül
detést mellőznék A különböző sportszövetsé
gek „szakértő" véleménye alapján százhatvan-

egynéhány olyan versenyzőről tudnak az OTT- 
ban, mint akiknek „komoly" esélyük van az 
olimpián az első három helyre. Ha ezt a vé
leményt nevetőinger nélkül elfogadják, akkor 
„lelőtték" a futballvlcc poénjét is: az amatő
rökről is clhihelik a beígért jó helyezést.

Budapest kerület uazóbajnokságainak küz
delmeit alig háromszáz néző jelenlétében tar
tották meg a Csáazárfürdö sok izgalmat és vb 
hart látott medencéjében. A verseny sláger
száma a 4x200 méteres stafétauszás volt, ame
lyen úszóinknak uj Európa-rekordot kellett 
uszniok. hogy a franciák álla) a napokban fel
állított 9 p 22.4 mp-es Európa-rekordot átadják 
az enyészetnek.

A rekordkísérlet kitünően sikerült, 
úgyhogy ismét Magyarország stafétája sze
rezte meg az európai hegemóniát és remélhe
tőleg ezt a sikerét kamatoztatni fogja a jövő
hónapban Berlinben is.

4x200 méteres staféta, Európa-rekordklsérlet: 
1. Magyar válogatott 9 p 13.8, Európa-rekord! 
Abai-Nemes ideje 2 p 24.4 mp.. Gróf ideje 2 p
16.8 mp., Csik ideje 2 p 16.6 mp., Lengyel 2 p 
17 mp. 2. a B-slaféta 9 p 54.6 mp. A Kcrtai— 
Kőrösy—Pyber—Kiss tartalékstaféta 30 mp 
előnnyel indult. Kellemes meglepetést keltett 
Kőrösy 2 p 22.4 mp-es Idejével.

200 m hölgy mellúszás bajnoka: Hldegh 
Kató BSE 3 p. 22.6 mp., 2. Bethlen Margit 
FTC 3 p. 47.2 mp.

400 ni-cs hölgy gyorsuszás bajnoka: Húr- 
sányi Vera KISOK 6 p. 11.4 mp., országos re
kord! A régi rekordot Tóth Ilonka tartotta 
6 p. 13 mp-es idővel. 2. Ács Ilona BSE 6 p. 31 4 
mp. 3. Mirányi Margit FTC 6 p. 43.6 mp.

100 m-es há túsz ás: 1. Szerdahelyi FTC 1 p. 
17 mp. 2. Székely MAFC 1 p. 18.4 mp. 3. Nagy 
Lajos UTE 1 p. 18.8 mp.

100 m-es hölgy hátuszás: 1. Győrfy Irén 
BSE 1 p. 25.4 mp. (!), 2 Szőnyi Teréz FTC 
1 p. 35.8 mp.

100 méteres gyorsuszás: Bajnok: Csik BEAC
58.8 mp. 2. Gróf UTE 1 p 00.8 mp. 3. Zólyomi 
BBTE 1 p 05.2 mp. Versenyen kivül dr. Abay- 
Nemes 1 p 00.8 mp-et uszcit.

Hölgy műugrás. Bajnok; Fonyó Lili MTK 
63.43 pont.

Férfitoronyugrás: Bajnok: Hódy MTK 105.55 
pont. 2. Kovács UTE 89.67 pont. 3. Hcnézy 
FTC 82.43 pont.

100 méteres hölgygyorsuszás: Bajnok: Ha-

rányi KISOK 1 p 11-4 mp. 2. Ács BSE 1 p 13.8 
mp. 3. Biró UTE 1 p 15.8 mp.

200 méteres mellúszás. Bajnok; Fábián MAC 
2 p 59.8 mp. 2. Lengváry BEAC 3 p 05.2 mp. 
3. Sólyom UTE 3 p 07.8 mp. Barócsy verse
nyen kivül 2 p 57.6 mp-et úszott.

1500 méteres gyorsuszás: Bajnok: Lengyel 
BEAC 20 p. 24.6 mp., országos lekord. (Régi 
rekord 20 p. 49 p.) Lengyel 800 méteren 10 p. 
41.2 inp-cl szintén országos rekordot úszott, sőt 
ezer méteren is 13 p. 26.8 mp-el megjavította 
az országos rekordot. (Régi rekord 13 p. 42.6 mp. 
2. Páhok MTK 22 p. 02 mp. 3. Pyber UTE 22 
p. 09.8 mp.

400 m-es Ifjúsági gyorsuszás (Albrecht királyi 
herceg vándordíjáért): 1. Makláry MAC 5 p. 30 
p. 2. Végházy BBTE 5 p. 40 mp. 3. Lörincz 
FTC 5 p. 45 mp.

Jól sikerült
a „Duna-ünnepe“

Vasárnap délelőtt tartotta a 8 órai Újság és 
az MESz nagyszabású Duna-ünnepe evezős ver
senyét. Több mint száz evezős startolt a Ró- 
mai parton lévő Fodor csónakháztól az Erzsé
bet Ilidig. A versenyt Budapest társadalmának 
előkelőségei az Erszébet hídnál — hajóraépi- 
tett — tribünről nézték végig. A versenyzők,' 
gyönyörű eredményt értek cl. A főbb eredmé
nyek a következők: Kezdők: I. Holtai. Csordást. 
Újoncok: I. Hankó. Juniorok: I. Hankó. Vegyes
párok: I. Ország Irén, Balavics Béla. Kafakok: 
I. Benedek. Nudlisok: I. Újlaki. Szeniorok: I. 
Bogyi.

Motorok: Kismotoros 83 köbcentiméteres ka
tegória: Kajakok: 1. Csáklyán. Evezős: 1. Kal
már. Százköbcentiméteres kategória. Kajak: 1. 
Murányi. Evezős: 1. Barna. Százlizenötköb- 
centiméteres kategória: Kajak: 1. Pataki. Eve
zős: 1. Nuestadt. Százhuszonötköbcentiméteres 
kategória. Kajak: 1. Mészáros. Százhetvenöt
köbcentiméteres kategória: Kajak: 1. Pataki. 
Százhetvenöt a) köbcentiméteres kategória: 

I*  Junior: 1. dr. Feledi. Kétszázötvenkőbcentimé- 
teres kategória: Kajak: 1. Gömbös. Evezős: 1. 
Nagy. A győztesek értékes dijakat nyertek.

Az angolok 
lehengerelték a német 

motorosokat
Berlin, julius 5.

Az Ernsttalhan lévő 8.66 km. hosszú hochen- 
stcini körtávon vasárnap 40.000 főnyi közön
ség előtt bonyolították le Európa motorkerék
pár nagydijas versenyét. Az időjárás derült 
volt a az eredmények a következők:

175 ccm csoportban egy versenyző sem ért 
a célhoz. 250 ccm csoport 301 km.: 1. T Smith 
Írország (Excelsior). 2. ó 42 p. 28.2 mp. 111.9 
km-es óraátlag. 350 ccm. csoport. 344 km.) 1 
Prilh angol (Norton) 2 ó. 56 p. 20.6 mp. (117.8 
km. óraátlag).

Az országos Ifjúsági futballbajnokság dön
tőjében vasárnap az UTE és az FTC csapata 
találkozik, mert az UTE tegnap 4:l-re le
győzte a Miskolci Vasutas SC-t, a Nyíregyházi 
TVE pedig lemondta az FTC elleni mérkőzést.

Figaro nyerte a bárú Wenchheim-emlékversenyt
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a /TejivenyQ
VÍZSZINTES:

I. Esscticiaklvonnt. 
rrim-tív világilóvszkAz. 
II. Csipkelöd k. izg,Irtás- 
k.nlik. 12 Vn.s 
tl-SV. 14. KülónlcgcsséKl 
dohány 15 Tugado szó. 
II. A Múikctaxi krl be
tűje 17. Mól latinul. 
19. Híres német optikai 
gyár 21. Névutó. 22. to
ll.unt hajós. 24. Vn.ig- 
t.iiió. 25. Kilka férfinév. 
25. Hús-, vagy kenyér- 
szelet. 27. Régi ármérték. 
2S. Önlejflség, makacsság. 
29. Multsrára-lbcJJ mert- 
szólitás. 32. írunk rá 35. 
Fiunév. 3H. A Szávába 
torkolló folyó 39. Szó- 
moruság. w, Noé egyik 
lia 41. Lengyel Tibor 
n. ■ lek 42. Gyakori rö
vidítés. 4.1. A Duna fel
vidéki mellékfolyóin 45. 
Japán játék 4S. Sziget n 
Földközi tengerben. 4H. A 
hunok hatalmas királya. 
49. Delibes balcltwnéjc.

A Derby másodikja, Figaro, csak nehéz küz
delem után nyakhosszal verte a kancadij má
sodikját, Borúra derűt. Ez utóbbi mindjárt élre 
áll és erős tempóban vezet Figaro előtt. A cél
egyenesben Figaro felnyomul a vezető mellé, 
pillanatra ugy látszik, hogy elsétál mellette, de 
Borúra derű szívósan küzd és még a cél előtt 
is fej-fejt tudja tartani magát nagy ellenfelével, 
mely végül is nyakhosszal megveri. Borúra derű 
a rövidebh távon sokkal jobban futott, mint a 
kancadij távolságán, mig Figaro azt látszik 
igazolni, hogy a Derbyben futott magas for
mája inkább jockevjának, Gutainak számlájára 
írandó, aki ügyes helyezkedésével sok hosszat 
nyert a Derbyben Try Wcllcl szemben az utolsó 
fordulóban.

A nap második jelentősebb eseménye a Lom- 
nici handicap, a nagyot javult Zula győzelmét 
eredményezte. A Ganelon-kanca szombaton kü
lönösebb momentum nélkül futott a Margit
szigeti díjban s igy győzelme érthetően nagy 
meglepetésnek számit.

A Nyeretlen kétévesek versenyében Jonathan 
korrigálta első mérsékelt formáját, az 1200 mé
teres Handicapban >' reális esélyű Sylva, az 
1600 méteres Handicapban a szombaton jó ver
senyt futott Napnyugta, végül a Welter bandi- 
capben az alaposan lefutott Begulus győzött.

Részletes eredmények:
I. Tóvárosi díj. 1. Donilno (4:10) Gutái 2. 

■lecamier (5) Szentgyörgyi. 3. Landler (2J4) 
Klimscha. 7 hossz, ötnegyed hossz. 10:10. Be
futó: 10:40.

II. Nyeretlen kétévesek versenye. 1. Jonathan 
(2) Rózsa. 2. Cavaliero (4) Csapiár. 3. Cárevics 
(lki) Nagy. F. m.: Ereszd el (2‘A) Weissbach, 
Naso (10) Vrábel, Amhara (14) Martinék. Fej
hossz, 2 hossz. 10:33, 22, 32. Befutó: 10:220.

IH. Limnlci handicap. 1. Zula (8) Vrábel. 2. 
Bokréta (4) Esch T. 3. Mák (8:10) Csuta. F. ni.: 
Amaranthe (6) Balog, BMW (6) Teltschik, 
Ciráda (12) Klimscha, Rummy (6) Szentgyörgyi, 
Ultimo G. (10) Bihari 3!4 hossz, háromnegyed 
hossz, 10:107, 22, 17, 14, Befutó: 11:32.

IV. Báró Wenckbeim Béla emlékverseny. 1. 
Figaro (4:10) Gutái. 2. Borúra derű (2kí) Csap- 
lór. 3. Bagó (6) Szentgyörgyi. Nyakhossz, 2% 
hossz. 10:12. Befutó: 10:14.

Kislány (14) Kovács L., Csárda (12) Simics, 
Kedves (5) Teltschik, Bon pás (2) Csuta, 0. K. 
(14) Keszthelyi, Hali Gani (16) Klimscha II., 
Cserebere (12) Esch T. % hossz, ötnegyed 
hossz. 10:82, 19, 14, 17. Befutó: 323.

VII. Welter handicap. 1. Rcgulus (2) Gutái. 
2. Széltoló (4) Müller. 3. Bájos (4) Teltschik. 
F. m.: Pénz (10) Szabó J., Danv (8) Balog, 
Mazsola (6) Rózsa, Africanus (10) Horváth K. 
II., Visegrád (14) Hatscher, Charles (16) Stan- 
kovics, Signorina (6) Bihari, Lulu (10) Vrábel, 
Gelléri (6) Klimscha, Hálás (14) Hevesi, Hans 
down (12) Csuta. 2 hossz, 3 hossz. 10:38, 16, 
17, 17. Befutó: 174.

Hírek
A Sir Calille Barclay-dijat futják vasárnap 

Budapesten, mely után háromhetes szünet kö
vetkezik a pesti pályán. A 2400 méteres ver
senyben: Sokrates (Teltschik), Simplon (Schej- 
bal), Nordland (Gutái) Situt unga (Csapiár), 
Mulass (Klimscha) és Naplóm (Csuta) állnak 
starthoz. Simplon legutolsó formája szerint alig 
verhető.

Az alagl csikóárverést ez évben augusztus 
21-én tartják meg.

Gangslcr, az évjárat egyik legjobbnak tar
tott kétévese indul szombaton a Balatoni díj
ban.

Tammuzt vasárnap reggel elszállitották ko
pottba, ahol a julius 12-én eldöntésre kerülő 
4000 méter távolságú nagy akadályversenyben 
vesz részt Jeney főhadnaggyal nyergében.

Duce idei főfcladata az Ausztria-dij. 
ügetőverseny csütörtökön van a héten. 
Curragh legközelebbi feladata az augusztus 

2-án eldöntésre kerülő Baltazzi-emlékverseny.

Ff’GGŐI.F.GF.S:
I. Mén 2. Vallási Óvi- 

dites 5. Tamil. 4. Zilahy 
1 xn s/.mmüve. 5. Maga 
elöli haj1. I Mise - né
metül. 7. A étikor tulaj
donsága. 8. Név liba 
házszám 8. Sajátkezűi. rt. 
II. Féktelen, temperám1 i- 
tumos , 13. Orsiággyülés.
19. A vetésben virít Is. 
Csórselék. 28 Leánynév. 
21. Szélesre nyit. 23. Ihcn 
árus n kofa. 24. Értékte
len, silány. 29. Olasz tartomány.
89. Így - latinul 31. Ipari nö- I ség 37.................. -Cup. ■ legnsgvobb I teszt. 44. . . Blas — francia aj-
vény 33. HAlósióvó. 34, Egy ' g I leniiisstrófea, 39. A nyugati sémi I ság 41. Szent — idegen rövidítése,
hírű sltgcidal neve volt 39. Hegy- I népek közös Istene. 43. Dohányos I 47. Zsírban, vajban képződik.

Julius 11 és 12-én d. u. 8 órakor

a Mawar uwartawiel wrsciwe
V. Handicap. 1. Sylva (5) Klimscha. 2. Párt

fogó (3) Simics. 3. Indiana (4) Gosztonyi. F. in.: 
Hozomány (12) Schwadlenka, Pennang (10) 
Bihari, Tiro (12) Lőkös, Lca (12) Heinrich, Ké
kes II. (51 Horák. Prima vista (5) Csömöri, Ma
tador (12) Esch T., Kundrv (6) Alt. 2% hossz, 
fejhossz. 10:42, 13, 15. 16. Befutó: 197.

VI. Hnndleap. 1. Napnyugta (6) Schejbal. 2. 
Timoleon (2) Klimscha. 3 Honvéd (5) Gutái. 
F. m.: Agfa (14) Rózsa, Tékozló (10) Balog,

HÉTFŐI NAPLŐ
Szerkesztik:

Dr. ELEK HUGÓ ÉS MANN HUGÓ
Felelős szerkesztő és kiadó:

Dr. ELEK HUGÓ
Szerkesztőség és kiadóhivatal:

Budapest, VII. ker., ErMébel-körul 28. árúm.
IHétköznnp és vasárnap déli 12 óráig:

Telefon: 1-308-96.
Vasárnap délután 1 órától:

VI. ker., Aradi-utca 8. sz. (Glóbus-nyomda). 
Telefon: 1-100-43 és 1-245-81.

Vasárnap délután fél 5 órától kezdve lapzártáig:
Telefon: 1-100-42, 1-100-43, 1-100-44 és 1-245-81.

AZ ELŐFIZETÉS ÁRA:
Egy évre 5 pengd. — Egyes szám ára: Magyarorszá- 
fon 10 fillér, Ausztriában 20 Groschen, Franciaország- 

an 1 frank, Jugoszláviában 2.50 dinár, Németország
ban 15 PL, Olaszországban 1 líra, Romániában 5 lei. 

Csehszlovákiában 1.20 ék.
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