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Negyvenfokos, gyilkos 
rekordhőségben fuldokolt 

vasárnap Budapest:
két fürdőhalott, százezer ember 
ostroma a zsúfolt strandok ellen

Tikkasztó, forrd nap
ra ébredt vasárnap Bu
dapest. Az embertelen 
hőség a délelőtti órák
ban még csak fokozó
dott és tartott egészen 
a késő esti órákig. A 
Meteorológiai Intézet 
megállapítása szerint,

vasárnap kulminált a kánikula!
Déli tizenkét órakor a hőmérő árnyékban 82 
fokot mutatott,

i a napsütésben pedig a higanyoszlop jó*  
val a negyven fok Celsius fölé emelke

dett.

A hőmérséklet vetekedett a gőzfürdők 
femperaturájávál.

A reggeli órákban Budapestből igazi fűr-

Lezárt strandpénztárak
'A Duna-uszodában déli egy óráig 

kétszer Is lezárták a pénztárt, 
mert a kabinos azt jelentette, hogy újabb 
vendég ruhájának már nem tud helyet adni. 
Az uszodába maximum ezer ember fér be és 
kiadtak ezerhatszáz jegyet, viszont bent volt 
legalább négyszáz bérletjegytulajdonos is. A 
Széchenyi-strandon és a GcRért Hullámfür
dőben

a gőzfürdő és a vizgyógyintézet, a ter
málfürdő kabinjaiban Is strandvendégek 

vetkőztek vasárnap.
'A Széchenyi fürdőre már féltizenegykor 

ki lehetett volna tenni a táblát, hogy meg
telt. Tizenegy órakor azután lezárták az 
ajtókat és több vendéget nem eresztettek 
be. A Margitszigeten hasonló volt a hely
zet. A Csillaghegyen sátrakat húztak fel, 
ahol

hevenyészett vetkőzőszekrényeket állí
tottak be 

és csak igy tudtak helyet adni azoknak, 
akik a hőség elöl ide menekültek. Nyolc 
év óta nem volt egy nap alatt ennyi láto
gatója a csillaghegyi strandnak. Összesen 
tizenhatezer jegyet adtuk cl. A csillaghegyi 
strand vette föl azokat a fürdővendégeket, 
akik a többi fővárosi és környéki stran
dokról kiszorultak.

A szomszédos Aquincum vízmedencéjé
ben ezerhatszáz embernél többen lubickol
tak, a kabinok és vetközőszekrények mind 
foglaltak voltak s ezért már tizenkét óra
kor lezárták a pénztárt.

Aki később jött, az a bágyasztó hőség
ben tovább utazott a következő strand

fürdőbe.
Még a legtávolabbi strtm Ion, Pünkösdfür
dőn is több mint hatezer ember szorongott. 
Legalább huszonöt-harmincezer ember ke
resett menedéket vasárnap a fővárosi für
dők hüs tizében a trópus illőség elöl, és 
ha hozzászámítjuk a Dunastrandokat, a ká
nikula menekültjeinek száma százezer kö
rül járl

De nemcsak a strandfürdők forgalma 
volt ilyen nagy. Aki csak tehette, 

menekült a városból,

dőváros lett. Megteltek az összes fürdők, az 
Andrássy-ut és a Kőrút olyan volt, mint va
lami gigantikus nagy fürdőhely sétánya: ka
lap nélküli,

strandkoszíümös hölgyek tömege hul
lámzott az utcán, 

kezükben strandtáska, mentek a strandok 
és uszodák felé, amelyek most rekordforgal
mat értek el.

Kiderült, hogy még mindig kevés az uszo
da és a strandfürdő. A pénztárak előtt hosz- 
szu sorban álltak az emberek. Az olcsó Du- 
na-uszodától a drága Hullámfürdőig minde
nütt óriási tömeg,

sokhelyütt tumultuózus jelenetek ját
szódtak le, mert a fürdők ajtaját lezár

ták és nem adtak ki jegyet, 
ugyanis a vetközőszekrények mind megtel
tek. i

és akik nem úszni mentek, azok eveztek a 
szabad Dunán. A csónakházakban garazsi- 
rozott kielbótok, falbótok mind a vizen 
voltak. A révkapitányság

tizenkétezer csónakot tart számon, eb
ből legalább tízezer használatban volt 

vasárnap.
Ha egy csónakra csak három kirándulót 
számítunk, akkor is legalább

harmincezer vadevezos

volt a Dunán.

VadevezSsöknek tilos 
a fürdés!

A csónakházakban megállapították, hogy 
ez volt a legmelegebb vasárnap az idén. Az 
evezősök, különös paradoxon, talán még 
jobban szenvedtek a melegtől, mint akik 
idebent maradtak a városban.

A dunai kapitányság ugyanis megtil
totta a Dunában való fürdést.

Ezelőtt a csónakházaknak engedélyük volt 
arra, hogy a Dunán legfeljebb váltig érő 
vízben úszógyakorlatokra alkalmas helyet 
készítsenek és itt a vendégeknek szabad 
volt lemosakodni. Ez most tilos.

És aki mégis megkísérelte a fürdést, 
azt a dunai motoros őrség emberei fel

írták.
A főváros határán túl viszont már vígan 
lubickolhatott mindenki a vízben. A vad
evezősök körében sokat beszélnek most ar
ról, hogy fte evezős sportkluboknak még 
mindig megvan az engedélyük, amelynek 
alapján a klubok tagjai lemosakodhatnak 
a Dunában. Mindenki érdeklődik, hogy

•ml szabad a sportevezősöknek, az 
miért tilos a „vadaknak"?

A csónakházak tulajdonosai most elhatá
rozták, hogy együttesen kérik meg a dunai 
kapitányságot arra, hogv engedje meg ismét 
a lemosakodást a Dunában.

A délutáni órákra már kiürült a város. 
Alig volt ember az utcán. Az elnéptelene
dett utakon, a tűző napsütésben, a megpu
hult aszfalton alig járt egy-két verejtékező 
ember.

A villamosok üresen futottak éa ■ véső
tök zubbony és kalap nélkül, Ingujjban 

álltak a villamoskocsik perronján, 
a nagy hőségben máskép nem bírták a szol
gálatot.

JégtAskA*  készenlét 
a mentőknél, két fürdő

halott a Dunán
Élet csak a büfTékben, a fagylaltszalonok

ban és a v vendéglőkben volt, ahol fantasz
tikus mennyiségű frissítő italt és fagylaltot 
mértek ki.

A nagy hőség a mentőknek is munkát 
adott, akik már előre felkészültek a káni
kulára. Jégtömlőkkel,

jégtáblákkal szerelték fel a kocsikat, 
erre azért volt szükség, mert a hőségben 
rosszul lett és a napszurásos betegeket jég
tömlőkkel szokták kezelni.

Az első komolyabb természetű baleset, 
amit a hőség okozott, a csepeli strandon 
volt. özv. Magyart Károlyné 60 éves ma
gánzónő

napazuráat kapott

Kihívták a mentőket, akik súlyos állapot
ban a Szent István-kórházba vitték.

Gyilkol a hőség, tömeges ájuBások
Vasárnap délutánig
a mentők emberfeletti munkál végez
tek, 41 esetben vonultak ki, 150 kilo- 
gram jeget és 120 üveg ásványvizet 
használtak cl a fürdőtök éa a magán
lakásokban eszméletüket vesztett embe

rek eszméletretérltésénél.

A környékbeli mentőknek hasonlóképpen 
mozgalmas napjuk volt. Újpest és Rákos
palota mentői harmincnégyszer vonultak 
ki, a kispesti mentők hússzor nyújtottak a 
hőségtől rosszulletteknek első segélyt. A 
csepeli mentőket harmincegyszer hívták a 
meleg miatt eszméletüket vesztettekhez.

Érdekes, hogy a
legtöbb roMzullét a fürdőkben fordult 

elő,
mert túlsókéig feküdtek a vendégek a na
pon. Szerencsére azonban komolyabb eset 
alig fordult elő, a mentők mindenkit a hely
színen hagvlak.

A délutáni órákban már
mozgó mentőállomásokat Is állítottak 

fel a Ihmaparton.
Hasonlóképpen a csepeli mentők is két 

inozgóállomással dolgoztak. Az újpesti Nép
szigeten pedig sátor alatt rögtönzött segély
helyeket rendeztek be azok számára, akik 
az izzó napsütésben elveszítették eszmé
letüket.

Délre megtörtént
az első halálos hőguta-eset Is.

Antal István 26 éves budapesti szerelő ro
konainál ebédelt a kispesti Kőzsa-utca 236 
szám alatti házban. Ebéd közben többször 
panaszkodott, hogy nagyon melege van, 
majd

Halálos áldozatokat is követelt vasárnap 
a hőség. Az újpesti Népszigeten, az Illik- 
csárda szomszédságában, a vizicserkészek 
telepén hatvantagu cserkészcsapat táborozik. 
A csapat egyik tagja, Gasparek Károly, a 
P/iŐbus-villanyvállalat tisztviselőjének má
sodik gimnazista fia, a Dunában fürdőit. 
Társai a partról nézték. A fiú hirtelen la
bukott. A gyermekek azt hitték, hogy kis 
cserkészpajtásuk a víz alatt úszik. Számol
ták, hogy meddig marad a viz alatt. Már 
hatvanötig számoltak, mikor

Lébner Sándor dr. budapesti orvos fi
gyelmes lett a jelenetre.

Megtudta, mi történt és ijedten ugrott • 
vízbe a fiú után. A következő pillanatban 
már négy, majd később két másik cserkész
fiú is a vízbe vetette magát és keresték a 
Dunában az elmerült kis diákot. Tiz perg 
múlva találták meg, akkor azonban 

már halott volt.
A Csepelszlgeten a Maufner-féle magtisztító 

közelében Bilitz Erzsébet kilencéves mar» 
tonvásári kislány fürdött a Dunában. Mé
lyen ment a vizhe,

ax örvény elsodorta.
A leány elmerült a vízben és már csak a 
holttestét tudták kihúzni a partra.

hirtelen a nyukáhox kapott, fuldokolul 
kezdett, elvesztette eszméletét, lezuhant 

a székről.
Mire a mentők megérkeztek, a fiatalember 
halott volt.

HAhullám a vidéken
Sokat szenvedett a hőségtől a vidék is.

Buja, julius 19.
A nagy hőségnek Raján Is volt egy ha

lálos áldozata:
Nagy János huszonhároméves kerékpáros- 
osztagheli katona a J/onocd-utcai laktanya 
elsőemelcli ablakába állt fel, hogy friss le
vegőt szívjon, közben elszédült, lezuhant at 
udvarra és a kövezeten halálra zúzta magát,

Debrecen, julius 19.

Debrecenben is óriási volt a hőség 

vasárnap. A hőmérő árnyékban 40 fok Cel
siust mutatott. A strandokat több mint 
húszezer félájult ember özönlötte el. A men
tők

hat súlyos hőguta esetnél 
nyújtottak segítséget.

Győr, julius 19.
A győrkömyéki Koronczó község mellett 

lévő Holt-Marcali Dénes Anna tizennégyéves 
kislány át akarta úszni. Közben

hínárba akadt a lába.
Hiába kiabált segítségért, a hináros vízben 
senki sern mert utána úszni, úgyhogy a 
kislány megfulladt.

A hatalmas hőséget Győr környékén az 
I esti órákban óriási vihar követte, amely fá- 
I kát csavart ki és kéményeket döntött le.
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A LETON viz eltünteti a szőrszálakat
egyetlen perc alatt a karokról és lábakról a legegyszerűbb módon
Elegendő, lin n szőrtelcnitendő testrészt egy csekély vattával megncdvcsitjük, melyet 
LETON vIsbsi átitattunk. Egy perc múlva Útjuk, hogy a szilák összezsugorodunk 
és a következő pillanatban a szőröket egyszerűen letöröljük. Utána közönséges hi
degvizes lemosás és szőrtelenitett testrész márvány simaságban tündököl. 
A villámgyors i n tás ellenére • LETON víz taljoson ártalmatlan. Egy kiadós üveg
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A spanyol kormány le
mondott, az uj kormány 
vérbefojtja a forradalmat

Madridi julius 10.
(A Hétfői Napló tudósítójának tclefonjc- 

lentése. i A forrongó Spanyolország vasárnap
jának legérdekesebb eseménye, hogy a kor
mány lemondott.

A köztársasági elnök Martlncz Rarriót 
bízta meg az uj kormány megalakítá

sával.
Néhány órával azután, hogy megjelent a 

Barrlo kormány kinevezéséről szóló hir, 
máris uj változáson esett át a kormány. 
Vasárnap déllsen

llnrrio miniszterelnök benyújtotta le
mondását és újból átvette a corlcz el
nöki tisztét. Az uj miniszterelnök Giral 

haditengerészetügyi miniszter lett, 
mig belügyminiszterré Sebastlan Pezan tá
bornokot, n polgárőrség főfelügyelőjét ne
vezték ki. Kivált az uj kormányból Román 
tárcanélküli miniszter is, aki a mérsékelt 
köz társa sági ok csoportjához tartozik. Vé
gül nem tagja a Glral-kormánynak Rareln 
volt külügyminiszter sem, akit a Rarrio- 
kormány belügyminiszterévé neveztek ki, 
vasárnap délben azonban ő is benyújtotta 
lemondását.

Levertük a lázadást, 
— jelenti a kormány

Madrid, julius 19.
(A Hétfői Napló tudósilójának telefón- 

jelent été.) Vasárnap még mindig uj hírek 
érkeznek a marokkói lázadásról és a spa
nyolországi véres eseményekről. Vasárnapra 
virradó éjjel Madrid utcáin a népmilicia és 
a robamcsapatok osztagai cirkáltak. A mad
ridi repülőiéi cn élénk sürgés-forgás volt az 
éjszaka:

egy nagy repUlfiraj Indult útnak a lá
zadó gyarmatok felé,

hogy a kormány kiáltványait ledobja. A re
pülőgépeket azonban nemcsak kiáltványok
kal, hanem bombákkal Is felszerelték —- 
minden eshetőségre készen.

Vasárnap délelőtt nagv*  érdeklődést keltett 
mindenütt, hogy

a kormány rádióközleményt adott ki. 
A rádióközlés szerint Barcelonában kihir
detlek az ostromállapotot.

A lázadás meghiúsultnak tekinthető, 
a kormányhü csapatok sok foglyot ejtettek, 
köztük több magasrangu lisztet is. A láza
dók igen sok halottat vesztettek azokban a 
harcokban, amelyeket a kormány csapatai
val vívtak meg.

Elmenekült 
a lemondott kormány

Vasárnap délben Londonból feltűnő hír 
számol be a spanyol forradalom legújabb 
eseményeiről. A meg nem erősített hírek 
szerint

a volt spanyol kormány több tagja 
magasrangu lisztek kíséretében titok

tóin clmcuckiilt Spunyolországból. 
állítólag dél felöl erős monarchista-fasiszta 
indsereg közeledik a főváros felé.

A belügyminisztériumhoz olyan hírek ér- 
ieztek, hogy Barcelonában teljes a rend és 
i nyugalom, a madridi rádió délben be
mondta, hogy a kormány több rendeletét

Lá£oga£ás az el£ün£
Ghillány József báró lakásán

Újabb feljelentések az állásszerzési botrány szereplői 
ellen, akiket vasárnap letartóztattak az ügyészségen

Vasárnap délelőtt három jólöllözölt férfit kí
sértek n toghásőrők nz ügyészségre, az állás 
szerzési botrány IvtailózlulotIjalt. Még szomba
ton n főknpitáuvségról u Markó-utcal fogházba 
szállították dr. Rererzky Lajos volt vármegyei 
főjegyzőt, dr. Hátié*  Ferenc gyakorlatától fcl- 
fuggeiztetl ügyvédei é» Ignátz Sándor állásnél
küli lisztviselőt. akiket azért tartóztattak le,

mert előkelő ÜMtekötlelésekre való hivat- 
Mosással többektől khehb-nagjobb öaszege- 

kel vetlek lel
azzal, hogy állásokat szereznek, de az állásból

adott ki, amelyek értelmében a kormány 
feloszlatja azokat a csapaltesteket, amelyek 
resztvettek a forradalmi mozgalmakban.

Algíri jelentés szerint a spanyol gyarma
tok lázadói két tábornokot agyonlőttek és 
harminc tisztet fogságba vetettek. A kor
mányhü csapatok erre támadást vezettek a 
lázadók ellen és több vezető tisztjüket fog
ságba vetették.

Spanyol-Marokkó 
a lázadók kezén van

(Párls, julius 10.) Eszakafrika hírköz
pontjából, Casablancából érkező legújabb 
táviratok sserint

egész Spanyol-Marokkó a rendülök 
kezén van.

A spanyol gyarmatból mindenünnen véres 
harcok Ilire érkezik.

Most már áttekinthetőbb a helyzet s 
megállapítható, hogy a zendülés Melilla 
városából indult ki és onnan terjedt át a 
gyarmat több! helyőrségébe. A felkelők 
mindenekelőtt arra törekedtek, hogy

Spanyol-Marokkó rádióállomását, a 
centid rádióleadóállomúst birtokukba 

vegyék.
Tangerből érkező hirek szerint 
a rendülök elfogták a spanyol-marokkói 
haderők legfőbb parancsnokát, Morato 

tábornokot.
A tábornok népszerű Ilon volt a gyarmati 
hadsereg lisztjei között, mert Moruto tá
bornokot küldte ki a baloldali népfront 
kormánya, hogy o gyarmati hadsereg tiszti
karában tisztogatást hajtson végre.

Egy másik jelentés szerint
a zendülés egyik vezére, Franco tábor
nok, a kormánycsapatok kezére került.
A Spanyol-Marokkóban történt véres 

összetűzéseknek az eddigi jelentések szerint 
Melillában 9 halottja, Tetuanban pedig 

19 halálos áldozata van.
Casablancából érkező hirek szerint 
a madridi kormányhoz Ilii légirajok 
bombázták I.arache és Tetuan váro

sokat.
A forradalmárok az egyik repülőgépet, 
amely a bombázásban részlvetl, tűz alá 
vették és a repülőgépet több találat érte. A 
megsérült repülőgép kénytelen volt a szom
szédos francia zónában leszáilnl. A gépet 
azonban mindezldelg nem t alálták meg. 
Az is lehetséges, hogy ■ megsérült gép le
zuhant és utasaival együtt elpusztult.

Három hadihajó 
a lázadókhoz pártolt

Gibraltár, julius 19,
(A Hétfői Napló tudósítójának telefön

jei entése.) A spanyol hadsereg lázadóinak 
sikerült hélspanyolországban partra száll- 
niok. Egy nagy csapatszállító hajó a Gibral
tár öbölben horgonyt vetett.

Vjabb jelentés szerint három hadihajó, 
amelyet a kormány a felkelők leverésére 
küldött ki,

átpártolt a rend U lökhöz.

A Gibraltárral szomszédon spanyol városok
ban súlyos zavargások törtek ki, Igen sok a 
halott éa sebesült.

nem lett semmi * s felvett pénzt sein adták 
vissza.

Ai ügyészségen vasárnap mindhármukat rész, 
kiesen kihallgatták. Úgy Bereczky, mint dr. 
Ruzics és Ignátz hangoztatták, hogy ők 

nem akartak senkit megkárosítani
és komolyan híztak abban, hogv egy létesi- 
lendó nagv vállalkozás számára sikerül vala
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mennyi álláskeresőt akceptálni. At ügyész elé- 
bük tárta azokat

a súlyosan terhelő vallomásokat, 
amelyeket a károsultak tettek.

Vasárnap délben az állásszerzési botrány 
újabb szereplője érkezett az ügyészségre.

Dr. Kálmán Lajos adófel ügyelősífl szakáll- 
nokot is aa ügyészség Markó-utcal foghá

jba átállították.

Kálmánt is részletesen kihallgatták és elébe tár- 
ták azt az újabb fejlelentést, amelyet Rády 
László fényképész tett ellene. Kálmán a fény
képésztől körülbelül ötszáz pengőt vett fel az
zal, hogy trafikjogot szerez neki, de ígéretét 
nem teljesítette.

Információink szerint az óllásszerzési botrány 
szereplői ellen

több újabb feljelentés érkezett.
Az ügyészség vasárnap délután úgy döntölt, 

hogy
az állásszerzési botrány ügyében szereplő

kéi letartóztatja.
Valamennyien felfolyamodtak a Iclartóztatási 
végzés ellen és ma vagy holnap a vizsgálóbíró 
dönt: vizsgálati fogságban tartja vagy szabad
lábra helyezi a letartóztatottakat.

Mialatt’az ügyészségen folyik már a szerte
ágazó bűnügyben a nyomozás,

a rendőrség még mindig kutatja Ghlllány 
József bírót,

akinek novét ugyancsak említették a panaszo
sok. Eddig azonban Ghlllány báró nem került

HALLÓ, HALLÓ, ITT STOCKHOLM!.,.

Hajnali telefonriport 
a győztes magyar bridgecsapattal

Vasárnap hajnali öt 
órakor megszólalt a 
Hétfői Napló telefonja: 

Stockholmi
A magyar brldge-csa- 

pat a remek finist kö
vető óriási bankett pom
pás hangulatában je

lentkezett diadalának színhelyéről.
— A komplikált rendszer ellenére •—• kez

dődött a beszámoló —. a vendéglátó svédek 
mintaszerűen ét kifogástalanul rendezték 
meg az 1936. évi európabajnokságot, me
lyen tizenhárom nemzet vett részt. A ver
seny mindvégig nyílt volt. Az utolsó nap, 
szombat este félnyolc órakor az osztrák
belga meccs utolsó leosztásában, a belga pár 
negyet bukott éa

ez a bukás döntötte el nemesak az oszt
rák—belga meccset, hanem az curópa- 

bajnokság végső helyezését la.

Ha a belga csapat félgyőzelmet ér el, "Ma
gyarország kapja at Idei bajnoki elmet.

— Balszerencse miatt csak n vesztes szo
kott panaszkodni, folyt tovább a telefon
beszámoló, — de mi, habár második helyen 
végeztünk és szép eredményt értünk el —. 
mégis panaszkodunk. Ha a magyar csapat
nak nem kellett volna megérkezése után fá
radtan, kimerültén azonnal a játékasztalhoz 
ülni, az első nap két játékát feltétlenül meg
nyerte volna. Ezzel a két nyereséggel — még 
a többi „balszerencse" ellenére is, első lett 
volna Magyarország. Másodízben tulajdon
képpen akkor siklott ki az Európa-bajnokság 
a magyar csapat kezei közül, amikor az an
gol—magyar mérkőzés után az angol csapat 
nagy ovációja közben

első helyen jelent meg a tabellán a 
Hungária szó.

A magyar csapat ugyanis alig hogy nehéz 
és mindvégig izgalmas küzdelem után le
győzte at angolokat, máris fáradtan, idege
sen azonnal asztalhoz ülhetett, hogy erejét 
összemérje at egész délután pihenő osztrák 
együttessel.

— Ezzel a mérkőzéssel érte el tetőpontját 
a bajnokságot figyelő közönség Izgalma, 
amely átragadt a többi asztalnál ülő Játéko
sokra is, akik minduntalan érdeklődtek,

hogy áll ■ bajnokság döntő küzdelme?
Az asztalt többszörös gyűrűben állták körül 
a kibleek, úgy hogy a magyar brldgesport 
népszerű „Pail bácsija" — dr, Szigeti Pál, 
magyar szövetségi kiküldött — is csak

egy hevenyészett emelvényről gukkerrel 
n élhette

saját csapata küzdelmét.
Mialatt ez a telefonbeszélgetés folyik, a 

készülék körűi tolongó magvarok egymás 
kezéből kapkodják ki a kagylót, végül Pali 
bácsi mély baritonja hangzik fel:

—• Meghívtam Európát Budapestre és a 
meghívást egyhangúlag el Is fogadták.

1937-ben Budapesten tartják meg aa 
európai brldgebajnokságot.

Párls és Kartsbad Is jelentkezett, de mikor 
legyőztük at angolokat, az általános lelke
sedés hatása alatt, o francia és csehszlovák 
kiküldöttek lemondtak a jövőévi bajnok
ságról.

Alpár Imre örömmel újságolja*.
— Jövő vasárnap repülőgépen

elő s nem tudják, hol tartózkodik.
A Hétfői Naplő munkatársa vasárnap 
ellátogatott a Molnár-utca 35 b. sz. házba, 
ahol Ghlllány József báró lakott legutóbb.

A hatalmas bérpalota egyik földszinti szobai 
konyhás lakásában lakott Ghillány József fele- 
légével és leányával. Hiába kopogtatunk az 
ajtón, senki sem Jelentkezik.

Beszélgettünk a házbeliekkel, akik ezeket 
mondották:

— A báró urat már a múlt hét eleje óla nem 
láttuk. Legutóbb, amikor beszéltünk vele, azt 
mondott;:, hogv

balaszlhalatlanul sürgős ügyben vidékre 
kell utaznia.

Pár nap niulva az újságokból tudtuk meg, hogy 
a báró urat keresik. A felesége s leánya sincse
nek itthon, úgy tudjuk, szintén elutaztak.

— Hogyan élt Ghillány József báró és csa
ládja? — kérdeztük a házbeliektől, akik ezt 
válaszolták:

— Szerényen, egyszerűen éltek, oflyszerÜen 
és Igen szerényen van berendezve a szoba-

konyhás lakásuk is.
Akik közelebbről ismerték életüket, azt mesél
ték nekünk, hogy bizony sokszor voltak anyagi 
gondjaik. Idegenek nem igen fordultak meg ,t 
lakásban s a báró ural nem is igen találták 
solna Itthon, mert igen korán elment és sok
szor csak az esti órákban tért haza.

Ezeket mondják a Molnár-utcai házban, 
ahonnan Ghillány József báró eltűnt.

Pestre érkezik Culhertson
és felesége, öt is teljesen meghódítottuk és 
most személyesen akarja megköszönni, 
amiért rendszerét ismételten diadalra vittük.

A magyar csapat hat teljes győzelmet, há
rom félgyőzelmet és három félvereséget ért 
el. Ez az európabajnokság

legnagyobb teljesítménye,

mert a bajnok osztrák csapatnak is csak 
néiyp teljes győzelme van. A stockholmi má
sodik hely talán értékesebb is, mint a tava
lyi brüsszeli, mert mig Belgiumban tiz or
szág indult, az idén tizenhárom csapat ellen 
kellett kiverekedni az előkelő helyezést. A 
magyar csapat mindvégig nagy lelkesedéssel 
játszott, a finisben pedig túlszárnyalt min
den várakozást és helyrehozva az első nap 
hibáit, megvédte az egész világon elismeri 
magyar bridgesport becsületét.

A Magyar Divatcsarnok 
magyaros ruhák tervezésére 

kiirt pályázatának eredménye
A Magyar Divatcsarnok ez év júniusában 

pályázatot hirdetett magyaros női- és leányka
ruhák tervezésére. A pályázat iránt az ország 
egész területén Igen nagy érdeklődés nyilvánult 
meg. A Magyar Divatcsarnok ugyanis e pályázat 
kiírásával és a beérkezett anyag alkalmas részé
nek megvételével és felhasználásával azt a célt 
akarja megvalósítani, hogy mind a köznapi élet 
viseletében, mind pedig a különös vagy alkalmi 
öltözködésben a magyaros Jelleget kidomborítsa 
és meghonosítsa.

A pályázat bírálóbizottságának elnöke, Fe*  
rencty Ferenc dr. m. kir. belügyminiszteri tit
kár, a Magyaros Öltözködési Mozgalom Orszá
gos Bizottságának ügyvezető elnöke volt.

A bírálóbizottságnak 753 beérkezett terv felett 
kellett döntenie és a dijakat a pályázati kiírás 
feltételeinek megfelelően odaítélnie. Ennek ered
ményeképpen:

A női felsőruhák csoportjában 200 pengős 
I. dljnt a „Kalota" jeligéjű pályamunka terve
zője, Friss Erzsébet budapesti rajztanár (IX., 
Lágymányosi-ut 17/a),

a 150 pengős II. dijat a „Négylevelü lóhere1* 
jeligéjű pályamunka tervezője, Pongrác*  Klára 
iparművészeti iskolai növendék (Budapest, VIL, 
Bulyovszky-u. 26),

a 100 pengős III. dijat a „Torockól 1936'*  
jeligéjű pályamunka tervezője, Érczheggl Irén 
(Budapest, I., Győri-ut 5) nyerte.

A nőiruhák csoportjában a bírálóbizottság a 
cégnek megvételre ajánlotta a „Búzavirág*  
jeligéjű pályázatot, melynek szerzőle Tamás- 
falvy Zsuzsa (Nagykanizsa) a „Buzakalász**  jel
igéjű tervet, melynek szerzője alapi Salamon 
Magda (Budapest, I., Pálya-u. 2/a), a „Rimócl 
rátét**  Jeligéjű tervet, melynek tervezője Engi 
Mária siabómeslernő (Budapest, XI., Bornem
issza-tér 14), a „Cslktapolczai1* jeligéjű tervet, 
melynek szerzője Lázár Kornélia (Peslhldegkut, 
Gazda-utca 1) és a „Pityke" Jeligéjű tervet, 
melynek tervezője Stegedi-Tedesco Anni (Buda
pest, V., Fáik Mlksa-utca 22). A megvétel Ara a 
kiírás szerint 60 pengő.

A pályázat másik csoportjában, melyet • tét 
magyaros leánykaruhák tervezésére Irt ki. « 
ssürl egyhangú ítélete alapján sem a beérkezett 
ruhák mennyisége, sem a tervek minősége nem 
ütötte meg azt a mértéket, amely a tervpályá
zatban megkőveleltctell. Mindazonáltal a zsűri 
megvételre ajánlotta az „Úgyse nyerek" jeligéjű 
pályamunkát, melynek szorzója K. Ralió Mariit 
(Orosháza, Boeskay utca 10) és még két munkát.

Mind a pályázat dijai, mind pedig a megvett 
tervek ára a Magyar Divatcsarnok Irodájában 
(Budapest. VII., Rákóczi-ut 70 Hl. emeleti bár
mely délelőtt m arra illetékeseitnek megfelelő 
igazolás mellett rendelkezésére állanak.
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Negyvenezer pengőt költött el, 
azután öngyilkos lett, mert 
halálosan szerette elvált feleségét 
Fried Samu vas- és gépnagykereskedő kalandos életű fia

Vasárnap reggel hat órakor megszólalt a 
mentők Markó-utcai székházéban a telefon 
és egy kétségbeesett női hang jelentkezett:

— Itt Fried Klára tanárnő beszél. Jöjje
nek azonnal az urak az Andrássy-ut 56. 
számú házba, a harmadik emelet 15. alá, 
valami baj történt a fivéremmel, Fried 
Imre 26 éves vállalkozóval.

Az őrsvezető, aki a telefonözenetet fel-
vette, azonnal intézkedett és egy-két perc 
múlva már a helyszínre is érkeztek a men
tők. Az Andrássy-uti ötszobás, elegánsan 
berendezett lakás egyik utcai szobájában 
az ágyban fekve,

eszméletlen állapotban, habzó szájjal, 
balkarján véres sebbel találták a fiatal

embert.

Luminállal mérgezte meg magát, utána bo
rotvával felvágta az ereit. A mentők bekö
tözték a sérülést, azután gyomormosást al
kalmaztak és mire a hordággyal leértek az 
utcára, az atléta termetű, napbarnított arcú 
férfi magáheztért és tétován körülnézett, 
mint aki nem tudja, hogy tulajdonképpen 
hol is van, mi történt körülötte?

— Családi okok miatt követtem el az ön
gyilkosságot, — fordult az orvoshoz — de 
már megbántam, még az a szerencse, hogy 
talán nem lesz komolyabb bajom.

Az orvosok megnyugtatták, hogy idejé
ben érkezett a segítség és pár nap múlva 
már fel is gyógyul. A Fasor szanatóriumba 
szállították és az egyik különszobában he
lyezték el.

Az öngyilkos vállalkozó ismert fővárosi 
nagykereskedő család gyermeke. Édesapja, 
Fried Samu vas- és gépnagykereskedö, aki
nek a Jókcrf-utcában van az üzlete és a Ber
lini-lét 5. számú házban lakik. Fried Imre 
iskolái elvégzése után édesapja irodájában 
dolgozott, de az irodai munkákat csakha
mar megunta. Minden vágya az volt, hogy 
külföldre jusson, mert

nagy érdeklődést tanúsított a filmszakma 
iránt.

Apja anyagi támogatásával hosszabb kül
földi tanulmányútra indult. Először Bécsbe, 
majd Párisba és Londonba ment, később a 
Balkán-államokat járta sorra. Görögország
ban tartózkodott leghosszabb ideig. A múlt 
é>v elején

megismerkedett egy athéni gyáros aWg 
tizennyolc esztendős feltűnően szép leá

nyával

és pár hónapi udvarlás után feleségül is 
vette a leányt. A házasélet azonban nem 
tartott sokáig. Pár hónap múlva az asszony 
külön ment lakni és a fiatal vállalkozó is
mét régi kedvenc szenvedélyeinek hódolt;

újból mindennapos látogatója lett az éj
szakai mulatóhelyeknek.

Az éjszakai élet, a mulatozások azonban 
igen sok pénzt emésztettek fel. Fried Imre

egy esztendő alatt negyvenezer pengőt 
költött el.

November óla Budapesten élt, itt is foly
tatta költséges életmódját. Júniusig odahaza 
lakott szüleinél, de nézeteltérés keletkezett 
közöttük, mire nővérénél, Fried Kláránál, 
aki a svábhegyi gyermekszanalórium tanár
nője bérelt szobát és azóta nála lakott.

Pár nappal ezelőtt barátai előtt kijelen
tette, hogy rövidesen ismét hosszabb kül
földi útra indul. Már az útlevelét is kivál
totta és augusztus második felére tervezte 
az indulást. Barátai jól tudták, hogy Fried 
Imre szivében

újra fellángolt a szerelem felesége Iránt.

AUTOMENTH
fizappa’imentes, 
dúsan habzó 

Forgalomba 
hozza:

Mihály Ottó gyógy- 
Srunagykereikedéa, 
Podmanfcxky-a. 45. 
Kapható: drogérta- 
LUatízertArban.

süriin emlegette könnyes szemekkel a szép 
asszonyt.

Szombaton este Budán vacsorázott és két 
óra felé járt az idő, amikor hazatért. A 
fiatalember, aki rendszerint jókedvűen, du- 
dolgatva lépett be a kapun, az éjszaka na
gyon levertnek látszott, szomorúan sietett 
fel a lakására. Nem feküdt le mindjárt, még 
sokáig épe maradt a villany a szobájában

Egy néger újságíró felhaszná
lásával fantasztikus kötvény

manipulációt követett el 
két pesti kereskedő

A valutaügyészséget egészen újszerű valuta
bűnügy foglalkoztatta legutóbb. A budapesti 
idegenforgalom felhasználásával, fantasztikus 
leleményességgel történtek ezek a büncselekmé 
nyék, de a valutaügyészség leleplezte a tiltott 
manipulációkat és pontosan megállapította: 

kik és hogyan követték el azokat.
Nemrég rendelet jelent meg, amely szabá

lyozta, hogyan válthatják be kötvényeik szel
vényeit a Pestre érkezett idegenek. A rendel :t 
szerint

a szelvényeket csak akkor lehet beváltani, 
ha az Idegen igazolja, hogy a kötvény sa
ját tulajdonát képezi és egyik külföldi 

nagybankban van letétben.
Erre a rendeletre azért volt szükség, mert a 
külföldi kötvények szelvényeinek beváltása kö
rül különböző visszásságok voltak.

Amikor ez a rendelet megjelent, két pesti ke
reskedő, Breitlender Dávid és Wel/i József bir
tokában nagyobb összegű külföldi kötvényszel
vény volt, amelyet olcsón vásároltak össze, de 
a rendelet megjelenése után már schogysem 
tudtak értékesiteni. Breitlender és Welfi ezek- 
után eszellék ki azt

a fantasztikus manipulációt, 
amely lehetővé tette, hogy a szelvényeiket 
mégis beváltsák.

A két kereskedő raffinált ügyességgel érint
kezést keresett egy Budapesten tartózkodó exo- 
tikus idegennel:

Jean Cecil Nancuty párisi néger újságíróval. 
Elmondották neki, hogy nagyértékii kötvény
szelvényeik vannak és ezeknek beváltását újab
ban bizonyos formaságokhoz kölötték. Nagy 
szolgálatot tenne a néger újságíró, ha a Nem
zeti Bank előtt tanúsítaná,

hogy az ő saját tulajdonát képező kötvé
nyek szelvényeinek beváltását kéri.

Neki semmi kellemetlensége nem lehet az ügy
ből, mindössze formalitásról van szó. A néger 
újságíró elhitte a két kereskedő előadását, el- 
ment velük nz összes illetékes faktorokhoz, akik 
előtt neki valóban egy szót sem kellett szólni, 
mert a két kereskedő mindenütt azzal állított 
be, hogy néger ismerősük még angolul is törve

Heten keresték vasárnap
a Dunában a halálto

Az 1936 esztendő eddig legmelegebb va
sárnapján az öngyilkosjelöltck előszeretet
tel választották halálnemül a Duna hullá
mait és vasárnap hajnaltól a délutáni órá
kig pontosan heten ugrottak a Dunába, de 
valamennyinket kimentették egyrészt az 
evezősök, másrészt a motoros rendőrség de
rék emberei. A kihívott mentők inindany- 
nyiukat kórházba szállították.

Vasárnap reggel öt órakor a csepeli Duna- 
ágban egy

csónakról ugrott a Dunába
Szabó Júlia 23 éves varrónő, de két vad
evezős kimentette. Félórával később az új
pesti összekötő vasúti hid lábánál

sétált be a Dunába
Varga Gábor 40 éves állásnélküli szabó
segéd, de a weekendezők utána úsztak és 
az újpesti mentők a gróf Káraiul kórházba 
szállították az öngyilkosjelöltet.

A harmadik dunai öngyilkosjelölt nyolc 
órakor ugrott a Dunába a készülő boráros- 
téri hid egyik oszlopáról, ahová az őrök 
éberségét kikerülve felkuszott és mintegy

négy méter magasból a Dunába ugrott. 
Kertész István lakatossegédet a hidmunká- 
sok fogták ki és a pesti mentők szállították 
a Rókus kórházba.

Negyedórával az öngyilkosság ulán
a Margithid budai hídfőjénél ugrott a 

Dunába
egy férfi, akit ájullan vittek a Rókuskór- 
házba. Nem lehetett kihallgatni és igy a 
nevét sem tudják.

Az ötödik öngyilkosság elkövetője Ke
mény Lujza 27 esztendős cipőfelsőrész- 
készitőnő, akit az Eskü-térnél halásztak ki 
a dunai motoros őrség tagjai, akik alig let
tek készek ezzel az életmentéssel, máris 
újabb öngyilkost kellett kimenteniök Pesti

Fogat ragyogóan fehérít, fogkövet leszed, 
baktériumölő, leheletet iidit, nyalkát old. 
Abszolút olcsói Utólérhetetleníil kiadósI 
Doboz 90 fillér — hónapokig elegendő.

Figyelje tükörben az eredményt!

Ugylátszik, hosszasan tépelődött magában, 
mire

elhatározta az öngyilkosságot.

Vasárnap este érdeklődtünk a Fasor szana
tóriumban a fiatal vállalkozó állapota iránt 
és azt a választ kaptuk, hogy örvendetes 
javulás állott be nála, nemsokára el Is 
hagyhatja a szanatóriumot.

MIÉRT MINDIG A NÖ?

beszél és őket kérte meg kötvényszelvényei be
váltására.

A kereskedők külföldi bankok leveleit, ira
tait mutatták fel

és oly ügyesen és biztonsággal léplek fel, hogy 
sikerült csaknem valamennyi külföldi kötvény
szelvényeiket rövid idő alatt beváltani.

A legutolsó kötvényszelvények beváltásánál 
azonban a Nemzeti Bank valami szabálytalan
ságot észlelt,

értesítette a valutaUgyészséget éa a detektí
vek csakhamar leleplezték a két kereskedő 

manipulációját
Azonnal megindult az eljárás ellenük a leg

újabb kötvényrendeletbe ütköző bűncselekmény 
miatt,

de csalásért éa oklrathamlsltásért Is fele
lősségre vonták őket

a külföldi bankok megtévesztő levelei miatt.
A két kereskedő azzal a meglepő védekezés 

sel állott elő, hogy sem csalást, sem okiratha- 
misitást nem követtek el, mert egyetlen olyan 
bank sem létezik, amelynek leveleit felmutat
ták. Már pedig

nem létező bankok nevében sem okiratot 
nem lehet hamisítani, acm pedig kárukra 

csalást elkövetni.
— A Nemzeti Bankot sem károsítottuk meg. 

— hangzott a kereskedők védekezése — mert 
nem érvénytelen és értéktelen papirost, hanem 
szabályszerű, értékkel biró kötvényszelvényeket 
váltottunk be.

A kereskedők védekezése után a nyomozás 
rr '"állapította, hogy

a szóbanforgó bankok valóban nem létei
nek

és az összes beváltott szelvények forgalomban 
lévő értékes kötvényekről származnak. Kihall
gatták még a néger újságírót Is, aki Igazolta 
teljes jóhiszeműségét.

Ezekután a csalási és okirathamlsitási bűn
ügyet megsemmisítették a két kereskedő ellen, 
de

a kötvényrendelet kijátszásáért a járásbíró
ság elé állították

őket és itt fejenként 300 pengő pénzbüntetést 
kaplak.

MOST A? EGYSZER A 
FÉRFIAKEAZELSOSÉGI 
Összes üzleteinket az urak 
szolgálatába állítottuk. — 
Póking, Póknadrág, férfi
zokni, férfiharisnya stb. 
— Árak a kirakatban; 
minőség az üzletben 

PÓK 
ÁRUHÁZAK

Géza személyében, aki azért akart öngyilkos 
lenni, mert 

elhagyta ■ felesége.
A hetedik öngyilkos Gaál Gizella 24 évei 

varrónő volt, aki
harminc gombostűt nyelt le

és igy ugrott a Dunába, azonban őt is ki
fogták a motoros rendőrök. A mentők a Ró- 
kus-kórházba szállították.

jh ■»

Razzián keresték 
vasárnap éjjel 

a Tisza Kálmán-téri 
gyilkost

Vasárnapra virradó éjszaka a főkapi
tányság bűnügyi osztályának detektivjel 
széleskörű razziát rendeztek a Tisza Kál
in án-tér környékének lebujaiban s utána a 
Csikágóba látogattak el: a Tisza Kálmán- 
téren pár béllel ezelőtt elkövetett gyilkosság 
gyanúsítottját keresték, akit az alvilágban 
Dadogó Rudi néven ismernek.

A rendőrségre szombaton több bejelentés 
érkezett, amelyek szerint a gyanúba vett 
ember nein szökött meg a fővárosból, ha
nem

egy nő lakásán bujkál.
A detektívek ki is mentek a rovottmultu nő 
fccskeutcai lakására, de nem találták ott
hon. Egyes vallomások szerint egy fiatal
emberrel távozott, akire

ráillik a gyanúsított személylelrása.
Hiába keresték azonban őket egész éjszaka, 
nem találtak rájuk.

A razzia során sok rovottmultu, régen 
keresett bűnöző került kézre.

A Tisza Kálmán tér közbiztonságának ja
vulására egyébként most már minden re
mény megvan. Az OTI hatalmas bérpalo
tájának többszáz lakója végre nyugodtan 
hajthatja álomra a fejét. Többször elutasí
tott kérelmüket -- amelyben a palota elé 
rendőrőrszem felállítását kérték — most 
teljesítették. Ferenczy Tibor dr. főkapitány 
szombaton elrendelte, hogy

állandóan rendőrőrszem álljon az OTI 
épület előtt.

Szombaton délben vonult ki először rendőr 
a Tisza Kálmán-lér és Kun-utca sarkára, 
azonkívül kerékpáros rendőrök is sűrűn 
cirkálnak a környéken.
__■■————•———■—•

A Metropole lüktető for
galmú halijában állva 
francia, angol, spanyol, 
német, olasz, sőt furcsa- 
hangzású japán szavak 
ütik meg füleinket. — 
Hiába : az igazi finom 
konyhának és a magyar 
oigánynak nemzetközi si
kere vanl
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Sürgőt interpelláció Usetty Béla őméltó- 
tágáhozl Tud-e arról, mi a helyzet az Ok
togonon az autóbuszok körül? Ha nem 
tudná, majd elmondjuk. Három autóbusz
vonalnak öt megállóhelye van az Oktogonon. 
Jönnck-mennek n kocsik, jobbról, balról. A 
publikum pedig szeretne átszállni. Szeretne, 
de ennek leküzdhetetlen akadálya van: a 
legtöbb soffőr valóságos virtust csinál ab
ból, hogy pontosan az átszálló publikum 
orra előtt Indítsa el a kocsit. Tisztelettel 
ajánljuk Usetty Öméltóságának, üljön be 
negyedórára az Abbázia terraszára, igyon 
meg egy feketekávét és nézegesse innen az 
öl megállóhelyet. Nézze meg, hogyan liheg
jek, loholnak az álszállójegyet lobogtató 
jámbor utasok és hogyan szorul ökölbe a 
kezük, amikor hiába Integetnek, ,, elsüss zol" 
elöltük a kocsi. Azt már nem ajánljuk, hogy 
egészen közel menjen a megállóhelyekhez, 
mert nem volna kellemes hallgatnia a 
Beszkárt elmére adresszált jókívánságokat. 
Azt hisszük, ha Usetty Öméltósága megfo
gadja a tanácsunkat, a terrászról egyene
sen a telefonfülkéhez megy és kiadja a pa
rancsot, hogy a soffőr és kalauz urak szán
ják meg egy kicsit a <?6 filléres átszállóuta
sokat. o

De nem vagyunk azok, akik „hivatalból" 
mindent szidnak, dicsérnivaló is akad eb
ben a városban. Itt jártak a német kertmü- 
vészek egyesületének emberei, tizenkilenc 
nngy német város fő-kertészei. Kegyeitől 
estig járták a pesti utcákat, tereket és nem 
győzlek óiméi kod ni: ezt még ők sem tud
ják! Nem került ki kezükből a notesz és a 
ceruza, folyton jegyeztek, folyton kérdez
gették a kisérő hivatalos urakat, tanulni 
akarnak, megtanulni, hogyan varázsol apró 
tündérkerteket az aszfaltba Morbitzer De
zső, a pesti virágok legfőbb generálisa. .4 
német kertésztudósok nem győzték dicsérni 
'hforbitzert, aki előtt feszes glédában állnak 
az nlabárdos testőrdáliák, a vörösesákós 
muskállihuszárok és az aranysisakos gyü- 
szüvirág-k idetlek .. .

e
Andrássy Géza gróf, a „legfessebb és leg

fiatalabb gróf" — akár hiszik, akár nem — 
csütörtökön nyolcvanesztendős lesz. Isten 
éltesse! Vendégeskedett Vll. Edivardnál és 
villámán elbeszélgetett egy pesti lokálban 
Vll. Edmard unokájával, a mostani Vili. 
Edmard angol királlyal. A legszebb szüle
tésnapi ajándék az volna, ha mindenki kü- 
IQn-külőn megsúgná, vagy megírná egy 
könyvben az örökifjuság titkát.

A budapesti szovjetkövetség a Bajza-utcá- 
ban, bérelt palotában rezideál. Az oroszok 
most végleges helyiséget keresnek, palotát 
akarnak vásárolni. Már tárgyalnak is egy 
Muzeum-utcai grófi palotáról. Félmillió 
pengő körül mozog a vételár. Az mondják, 
biztosan nyélbeütik a vásárt és a szovjet
követség beköltözik a pesti mágnásnegyedbe.

Eszterházy Tamás gróf devecseri birto
kán vasárnap vérebtanfolyam nyílt meg va
dászok és erdészek számára.

0
X balatoni kultuszt propagáló összes hi

vatalos, félhivatalos és ncmhtvatalos szer
vek figyelmébe ajánljuk o Vörösmarty-téri 
balatoni iroda díszes portáljához támasztott 
táblát, amely „balatonielei" iveekendre csá
bítja a publikumot Igy: egy ellel. Nem 
nagy dolog az egész, de talán melléje le
hetne Imi mégis azt a hiányzó egyszál „I" 
betilt...

Művészkörökben nagy részvéttel beszél
nek Körmendi-Frimm Ervinről, a kitűnő 
piktorról. Pár nappal ezelőtt súlyosan meg- 
betegedett. Előbb szanatóriumba vitték, on
nan pedig kórházba szállították át. Vasár
napra már javult az állapota.

0
Hollandus vendégek érkeznek pár nap 

múlva Magyarországra. Csupa autós sport
ember. Az eddigi számítás szerint közel har
minc autóval jönnek. Bejárják az egész or- 
s:ágof. .4 hollandi autósok túrájának egyik 
érdekessége az lesz, hogy a Balaton mel
lett sátortábort ütnek, sátrakban tanyáznak 
egy álló hétig.

I úr. Horváth óu penzió
A ARA7IA Kietlen n tcogrrpnrton.
•• i)tvi>ii dietAU. napú- torraazok.

Arnyn» park, Ju'ánvns pKuMiArxk. At strnnd 
■l'palnnul. Felvilágosítás: llrltanaú;.- -.Alim. 
Uáhan. d c. U-b-ig. lei.

BAKTER: No, Lepcses szomszéd, még ebbe 
a döglesztő kánikulába is fölútaztak 
Pestre?

ÖRZSI: Föl ám, mer megnéztük a Duna 
vizén a vadevedzősöket.

BAKTER: Vadevedzös? Hát ammeg miféle 
Isten borja?

ÖRZSI: Asse tuggya? Ekkis csolnakba be
leül e’ legény, meg e’ jány. A legényen csak 
egy apró kis fügefagatya van, a jányon meg 
csak ippen annyi ruha, hogy ne vakkujon, 
aki ránéz. Akkor osztán megmarkolják az 
evedzőlapatát s eltűnnek arra fölfelé, ahun 
senkise láttya őket.

BAKTER: Eztet Pesten vadevedzésnek hij- 
ják? Nálunk itthon szabadtéri cicázás a 
neve.

LEPCSES: Hő, hő! Nem azér mennek oda, 
hajjal Hanem a testedzés miatt.

BAKTER: Nojsze nekem ne mongya, mer 
ölég testedzést műveltem magamis a fehér
népekkel, amikor még edzőképesebb álla
potba vótam.

LEPCSES: De nem a Dunán, maga köz
lekedési szennyfolt! Ezek fölevedzenek még 
Visegrádra is, oszt ottan sátrat ütnek s abba 
laknak.

BAKTER: Most mán értem. Maga nem 
vadevedzést, hanem vadházasságot akar 
mondani.

LEPCSES: Ne bosszincson föl hájjá, mer 
elrúgom a bakterházát innen Alsó Mocso- 
ládra. Muszáj magának mingyár rosszra 
gondúni?

BAKTER: Nem rossz az hájjá, inkább na
gyon is kellemes időtőttés.

LEPCSES: Haggya abba, mer ugy meg- 
taszajtom, hogy elrepül a Balatonyra tíz 
napi szahaccság-meghosszabbítással.

BAKTER: Jó van no, azér nem köll min
gyár mérgelőnni. Inkább mongya meg, Lep
cses szomszéd, mi újság Pesten?

ÖRZSI: Nagy újság van. Megtiltották a 
kódulást.

BAKTER: Hinnye fene! Oszt mi lesz azok
kal a szegény párákkal? Eleresszük ükét, 
mint az Isten a legyet?

LEPCSES: Mán láttam is, hogy a rendőr 
megállított egy ollan rongyos embert. Kér
dezte tiille: „Ki maga?" Aszongya rá az 
illető: „Azelőtt kódus vótam, jelelleg munka
nélküli*'.

BAKTER: Könnyű a bókának a tetűt át- 
ugorni! — Hát arrul mit hallottak, hogy a 
két nyilaskörösztös vezér megen össze
akasztotta a teng élt?

LEPCSES: Ilajja tuggya, nálunk tavasz 
végin a két főnyilas: a Ilideglábú Papp An
tal, meg a Börcsök Józsi összetűztek a Mózsi 
kocsmájába, hogy ki legyen kettőjük közül 
a helbéli fűrer. Elsőbb igen tekintélles pofo
nokat mázútak egymás füle hegyire, de ké
sőbbed mán szoldásüvegekkel tróbálták el-
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Diva£ Emmi balaéoni levele
Balaton, 1956 julius 20.

Édes Lilikémt
Ne haragudj, hogy amióta eljöttem ott

honról, nem írtam Neked, de tudod, bor
zasztóan el voltam foglalva. Ugy, ahogy 
írom: borzasztóan el voltam foglalva. Té
ves at, hogy as ember nyáron pihenni 
megy és hogy nincs több dolga, mint 
otthon. Hidd el, egy szabad percem nin
csen. A gyerekkel is csak az ebédnél ta
lálkozom. (Még szerencse, hogy nem hall
gattam at uramra és elhoztam a nörszöt. 
Jól néztem volna irt egyedül, Bábyvel.)

Az első napok a klpakkolással és ismer
kedésekkel tellek el. Idegen helyen min
den fával külön Ismerkedem. Így például 
reggel ki kellett magamat Ismernem, hogy 
meddig aludhatok. Első nap 11-kor kel
tem, de láttam, hogy ez az Itteni fogal
mak szerint, egy kicsit késő. (Hiába, az 

MIRABEL-CASINO
megnyitása

SALZBURGBAN
Julius huszonlurtodlkán nyílik meg a Mirabel Casino 
Salzburgban. Rendelte — Baccara — Chemindefer 
Játékidő délután 6 órától reggel 3-ig

dönteni a vezérséget. Mózsiné rettentően 
megijett, beszalatt az urához s aszongya: 
„Ja, ezek még agyonütik egymást!" Rámor
dult a Mózsi: „Szalaggy gyorsan, zárd be a 
kocsma-ajtót, nehogy valaki megzavarja 
űketl"

BAKTER: így van az, ha a vezető állásra 
kelten is respektálnak.

LEPCSES: Tán mondaná rendessen, hogy: 
reagálnak

BAKTER: Úgy köll mondani?
LEPCSES: Aki nem tud arabusul, az ne 

beszéjjen arabusul. Az a Vödörpótló Mártái 
is igen szei ette a tudálékos beszédet. Eccer 
hallotta Pesten, hogy egy úriember rákaja- 
bált e’ másikra, hogy ne flkszérozza a fele- 
sógit. Hát, mikor a kicsindi batyubál vót. 
oszt Vödörpótló észrevette, hogy egy városi 
ember igen nézeget az ű feleségire, nagymér- 
gessen odaugrott s aszongya: „Kikérem ma
gamnak, hogy az úr a feleségemet állandóján 
krisztérozzal"

ÖRZSI: Nem is való azl
BAKTER: Nem hát. — Ahhoz mit szól 

Lepcses szomszéd, hogy a németek kibékű- 
tek az osztrákokkal?

ÖRZSI: Oszt most már békesség lesz az 
Ejurópába.

LEPCSES: Pár esztendeje, mikor Fülhö- 
rúgó Sári Jánost elhalta a felesége, az a 
kötözködő ember folton ivott búvába s nem 
múlt el úgy nap, hogy a kadarkáiul fölzán- 
dorodva, valakit meg ne vert vóna a faluba. 
Egy nap osztán örömmel ujságóta a biró 
a gazdakörbe, hogy aszongya: „No hálisten- 
nek, most mán nyugalom lesz a kösségbe. 
mer Fölhörúgó kibékűt a feleségivei s ezen
túl csakis aztat fogja verni."

ÖRZSI: Asszonyt ütni nem bátorság.
BAKTER: De hasznos.
ÖRZSI: Jő,jó. — Gyüjjön aptya.
BAKTER: Nem addig, míg el nem mon- 

gyák, mi igaz abbul, hogy egy bajai ember 
lenyelte a zsebóráját.

ÖRZSI: Le azt. Most legalább a hasa Is 
akkor mer korogni, ha láttya, hogy itt az 
evés ideje.

LEPCSES: Elöfordúnak illen katasztró- 
kák. — Avadzó Balázs, akinek az egyik 
szeme üvegből vót, éccakára mindig e’ po
hár vízbe szokta tenni az üvegszemit. Eccer 
hajnalba begyütt e’ szomjas vándor, meg
látta a tornácon eztet a pohár vizet, fogta, 
kiitta s ment úttyára. De mikor aznap este 
a városba ért, ollan rettentő csikarás támatt 
a bele végire, hogy beszalatt a spitájba. Hát 
egy orvos levetkőztette, hasra fektette s el- 
kezte vizslatni. Eccer csak a doktor akkorát 
ordított ijettébe, hogy az egész kórház ösz- 
szeszaladt. „Mi történt, doktor úr?" — kér
dezték tülle. „Jézus Mária" — aszongya az 
orvos —, „Ebbül az emberbül kinéz valaki!" 
— No hasolló jókat.

ember csak otthon találja meg az igazi pi
henést.) Délelőtt a vizet tanulmányoztam, 
hol mély és hol a legjobb. Na, azután az 
embereketl Mondhatom, nem volt egyszerű 
dolog 16 emberrel megismerkedni egy hét 
aiatt. De végül mégis csak sikerűit. Van 
köztük egy házaspár, a férfi cuki ember, 
de a nő? Kémes! Nem lehet klblrnt. Foly
ton az urán lóg, mindig vele akar menni. 
Ilyet még életemben nem láttam. Azután 
vannak banktisztviselők, három gyáros, 
két négusszakállu igazgató, stb. Lehető
leg férfitársaságban vagyok, a nők leg
újabban az idegeimre mennek. És mire a 
bridgepartiem összejött — nem fogod el
hinni, Drágám —, két nap ts beleteltett. 
De most, hála Istennek, együtt vagyunk 
Három férfipartnerem van. Minden d. e. 
11—1-lg és d. u. 2—7-ig játszunk.

A ruháim, azt hiszem mondanom sem

SZEGEDI

SZABADTÉRI JÁTÉKOK
m Lóm-töran

Áz ember tragédiája
augusztus 1. 2, 4-én.

Bizánc
augusztus 8, U, 11-én.

Jánoe vitéz
augusztus 14, lö, 18-áo.

Filléres vonatok, 90 • oa utasáéi kedvezmények. 
Rendkívüli vlzummentesség I

Jegyváltás: IBUSZ Szegedi Szabadtéri Játékok Íródé 
iában, Vigadó, Festi Hírlap, Az Est, Függetlenség. Hely 
árak: Ölő 1-5 P, álló 50 tilt. Központi iroda: Szeged. 
Korzó mozi. Toletnn: "

kell, óriási tetszést arattak. Csak most 
örülök, hogy mind a tizennégy ruhámat 
elhoztam, mert igy naponta kétszer jele
nek meg, mindig másban és csak a hét 
elején kell újra kezdenem a szériát elöl
ről.

Igaz, hogy itt a nők legnagyobrészt 
egész nap pizsamában, vagy shortban jár
nak és csak este öltöznek fel, de ezzet nem 
törődöm. Biztosan azért nem öltözköd
nek, mert nincs nekik ...

Az első este egyedül mentem le a nagy 
Imprimémben a tánchoz. Coctailt ittam és 
hosszú fekete szipkámból szittam a ciga
retták garmadát, miközben andalítóan 
szólt a jazz a meleg balatoni éjszakában. 
Egész mámoros lettem és elgondolkozva 
fújtam a füstkarikákat. Ebből a roman
tikus hangulatomból egy délceg repülő
tiszt ébresztett fel, aki táncra kért. Mit 
mondjak Neked, nem akarok felvágni, előt
ted, de kijelenthetem, ezután egy percig 
sem ültem. Nekem „ment" a legjobban. 
Egyszere három-négy férfi is közeledett az 
asztalomhoz. Isteni volt! (Te, ha Márta 
láthatta volna, Istenem, dupla élvezetem 
lett volna.)

És azóta ez mindig Igy van. Bemekül 
érzem magam. Igaz, Báby kicsit megfá
zott, sokáig volt a vízben, mert annak az 
undok Freöleinnek is van ott valakije és 
nem fiyyelt rá. Szörnyű ezekkel a per- 
szónákkal...

Jaj, Te, de késő van, elírtam az időt és 
már látom a férjipartnercimct közeledni 
és nekem még át kell öltözködnöm, mert 
a délelőtti ruhámban vagyok. Rohanok 
tehát. Szervusz, Drágám, csókoltatok min
denkit. Ha Mártával, Klárival és Zsuzsával 
összejössz, add be nekik kíméletesen le
velem tartalmát és értesíts majd a hatás
ról.
Sokszor csókol szerető

EMMID
(Dr. Dévainé Erdős Bőske)

Az európai bajnokságon külön női ver
senyt is játszottak le, amelynek győztesei: 
I. Osztrák, II. Svéd, III. Holland. Nagy kár, 
hogy a magyar hölgyek nem vehettek a ver
senyen részt. Biztos, hogy akkor az osztrák 
hölgyek szorultak volna második helyre. 
De majd jövőre Budapesten ....

♦
Culbcrson fogadtatását már most készí

tik elő az érte rajongó bridgezök ezrei. Hi
vatalos bankettet a MAC rendezi a szigeten 
lévő gyönyörű székházában, mig rajongói a 
Lipótvárosi Kaszinó nyári helyiségében egy 
társasvacsorán fogják üdvözölni nagy mes
terüket!.

★

Feladvány
♦ D 7,8,3
7 8,7,8 
0 A, K, 7, 4
9*  6, 4

♦ 10,9,6,4 ÉSZAK ♦ K, B
9 K, D B, 10, 9 í E 9 6,2

0 6,3,2 : g o D,B. 10,9

+ 7 dél 4*  D, 10,9,8,5

* A, 8, 2
V A, 5,4
0 8,5
4» A, K, B.3,2

Ml játszik 8 szanzadut, Nyugat kör királlyal 
Indul.

♦
A Tatatóvárosi Atlétikai Clubnak a Magyar 

Bridge Élet-tel közösen rendezett „wiekend"- 
brldge-vcreenye fényesen sikerült. A versenyen 
négy budapesti és két tatai csapat vett részt. 
4 versenyt a BEAC—BLK kombinált csapat 
nyerte meg (dr. Kóczián, dr. Tóth, vitéz Sima, 
Szellet és Szeleczku felállításban), ll-ik lett a 
B. É. csapata, lll-ik a budapesti orvosi csapat. 
4 versenyt ünnepélyes nagy vacsora követte, 
ahol Reviczky főszolgabíró, mint a TAC el
nöke, meleg szavakkal üdvözölte a fővárosi 
csapatokat. 4 tatai csapatban szereplő hölgyek. 
Kugltnayer Edéné, dr. Gábor Jenőné és Noll 
Miklósáé, kitűnő játékukkal tok esetben nehéz 
helyzetbe hozták a tutinirozott fővárosi játé
kosokat is.
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Zsebtolvajláson 

tettenértek egy 
földbirtokosnál

A Podmanlczky-utc&btLn egy xmjfolt 4fl-o< vil
lamoson utazott Hang Weissenstein oaitrák 
kereskedő, aki pór nap óta tartózkodott Bu
dapesten. A zsúfolt perronon az osztrák ur ész
revette, hogy

■ mellette álló Jólültüzött, elegáns fiatal
ember a rsebébe nyúl.

A*  osztrák ur nagy lármát csapott, megállítot
ták a villamost, rendőr került elő, a fiatalem
bert a főkapitányságra vitték.

A Jólöltözőtt fiatal férfi erélyesen tiltakozott 
mindenféle gyanúsítás ellen.

— ötvös Béla szigorló mérnök vagyok!
Tessék nyomban elengedni! Itt valami tévedés
ről lehet csak sző. Ha pedig az osztrák ur to
vábbra Is azt meri állítani, hogy én a zsebébe 
nyúltam, elégtételt fog adni és viselni fogja 
ennek a következményeit!

Az egyik detektív percekig figyelmesen nézte 
az önérzetesen, erélyesen tiltakozó fiatalembert, 
majd odalépett hozzá, megfogta jobbkezét és 
ezt mondta neki:

— No és es s forradás honnan van2
A fiatalember a következő pillanatban elsá 

padt, a detektívek a kezére néztek. A jobb
keze fején egy alig látható, vékony forradás 
csikja húzódott végig. A fiatalember most már 
megtört s könnyes szemekkel mondotta:

— A kezem az én végzetem, mindig erről
ismernek fel ...

így derült ki, hogy az osztrák urat Gerten 
Béla 28 éves pesti zsebtolvaj akarta meglopni. 
Gerten Béla előkelő, jómódú famíliából szár
mazik.

Édesapja földbirtokom, flát nagy gonddal ne
veltette, külföldön iskoláztatta egy Ideig, 

de Gerten Béla már külföldön egyik szálhámos- 
•ágot a másik után követte el, úgy hogy csa
ládja késóbb kitagadta. A földbirtokoa elzüllött 
fiából aaebtolvaj lett. Külföldön már többször 
volt büntetve s Magyarországon te kétszer el
ítélték zsebtolvajlásért.

▲ hírhedt aaebtolvaj kezén egy vékony 
forradás van.

Valahányszor körözték, az elfogató parancs 
feltüntette ezt az Ismertető jelet s a zsebtolva
jokkal foglalkozó detektívek la tudtak már er
ről az Ismertető jelről.

A rendőrségről az ügyészség Markó-utcal 
fogházába kísérték a hírhedt zsebtolvajt és 
miután tettenérés törént, másnap már a bíróság 
plé állították.

A büntetőtörvényszék Gerten Bélát
másfél évi börtönre Ítélte

B u ítélet nyomban jogerőre emelkedett.

Leütötte a rendőrt, 
aki igazolásra szólította fel 
Vuárnap hajnalban PesUzenterzsébeten, a 

Vossuth La/oi-utcában egy munkáskülsejü 
férfi ittas állapotban főbb járókelőt tnzultált 
ée olyan lármát csapott, hogy a közeli házak 
lakói felriadtak éjszakai álmukból. Glczl Jó
zsef rendőrtörzsőrmesteir odasietett a garázda 
emberhez és igazolásra szólította fel. Az meg
tagadta az engedelmességet, majd a nála levő 
parkettgyaluval

a rendőrre támadt és olyan erővel vágta 
Jobb halántékon, 

hogy Glczi elszédült és a földre esett.
A rendőr rövidesen magához tért, felugrott 

a földről és támadójára vetette magát. Izgal
mas küzdelem keletkezett kettőjük között, 

az ittas ember harapta, rngta a rendőrt, 
úgy hogy végül is az kénytelen volt kardját 
használni és támadóját

a Jobbkarján megsebesítette.
A kihívott mentők megállapították, hogy 

Soltész Ferenc 42 éves asztalossegéd volt a 
rendőr támadója, akit kötözés után a Szent 
István kórházba szállítottak. Soltészt felépü
lése után a főkapitányságra állítják elő, ahol 
hatósági közeg elleni erőszak elmén indul meg 
ellene az eljárás.

Egy óra alatt kétszer 
szálltak ki a mentők

az újpesti pamutgyárba
Szombaton, a kora délutáni órákban az 

egyik szövőlereniben Nagy Gizella húsz 
éves szövőnő

diihöngeni kezdett, 
sorra inzultálta a munkásnőket, majd le
tépte ruháit és meztelenül, összefüggéstelen 
szavakat kiáltozva, kirohant az udvarra. 
Értesitették a mentőket, akik megállapítot
ták, hogy a szerencsétlen fiatal munkásnőn 

elmebaj tört ki.
Beszállították az angyalföldi elmegyógyin
tézetbe.

Egy óra múlva ismét dolguk akadt a 
mentőknek a pamutgyárban. Súlyos sze
rencsétlenséghez hívták ki őket. Nagy Já
nos tizenkilenc éves gyári munkás sérült 
meg. Nagy az egyik gép mellett dolgozott. 
A gép elkapta jobbkezét és mutatóujját 
összeroncsolta. F.lső segélyben részesítették, 
utána súlyos állapotban az uzsokiutcai kór
házba szállították. Vizsgálat indult annak 
megállapitására, hogy a szerencsétlenségért 
kit terhel a felelősség.

1 ... ....................  I 1 f II’i I’' III 'III ■/

1 Hosszú strandköntös
| M mo«ő, női é« férfi ___ , _ ~ ~ 5-90 Divatos női fiirdőtrikók

szép Minek ben ........................ ..................2.90 178 1/
1 Férfi strandkabát
1 Minős strandkelmeból _ _ " _ •»_ _ _ 3-98 Gyapjus fürdötrikó

Unom passiói Imlnakben női éa férfi __«««,
5-90 V///I

I Férfi joppekabát1 kék vagy siflrke rlpMböl 5-85 Gyermek fürdőnapozó “’78 /
1 Női strandruha 5-80 1 Férfi atlétatrikó —.88 /
1 Női strandruha 6-80 1 pár gumi fiirdőcipő'

M 1 frvnl ftrdósapSa , . 1.— I I

a C-í/iőfc
1 Női shortnadrág 1.98 Női bőrszandalett 5-3®
1 Shorthoz napozókendő -.78 Fehér női divatcipők . 

•gyoa párok éa fasornak— _____ í .■its'aá
Gumitalpa cipők

' 6-60 </
| Női strandpizsama 4.50
1 Divatos női pizsama 4.90 dé-5a .. .. ’

TÍT “í.öo -*"*«■
J» /

1 Nyugágy lábtartóval
I réséit bükkfából, aalnes husattal _ _ _ _ _ _ 5.80 1 Nyári flanelltakaró 

| Minős kookáa Jé pata minőség 3-90 /

F pernekMhák \
1 Női dierndli ruh&
| ástam mintás anyagokból ____ 4.98 „Afrika" a könnyű szellőz

arád OMény (kabát és nadrág) _ _ _
'29-80.®

1 Gyermek dierndli ruha 2-io

-.98

Burettöltöny 7.90 P
Bsámonkéat + IS fillér

Homok-játszóruha
Kiváló mosóöltöny

aététaainfl snyagokbél (kabát és nadrtgj_________ 18.- /
fi karfáéból ...................... _

Tirolt nadrág, hímzett
Szövet sportöltöny

t nadrággá ; fl kabát 1 sport és 1 bosasdMutrággef|._ 45.- /
kantárral, erős paaaatváasonbóL I tv írnak _ __ _
esémonként 20 flIL emelkedés Sportöitöny 1 nadrággal _ _ 35.- /

Mól keszbpTl B/Őtz
1 Gumis térdharisnya
1 trés mtselyemfonalból, hfbemesteo _  —_ _ - - ..

■f.38 Gyapjú filckalap
mslag- éa toiMtenel, áévatoa tsnaéktma, tateér ét sriteM 3'80 ®

1 Fátyolvékonyságu harisnya 
I alma éa aassroa máMlyooifonálbót ______

| Műselyem harisnya
1 garantált hibátlan ...

1.78
1.28

Fehér szalmakalap
mater- és vtrirdtesttésset — — -

Szalmasapka

1.98 í '/
-.78 /

1 Mosóbör-kesztyü
1 csak kis számokban _ _-------_______

<|.58 Piké díszgallér = -.66 / /
I Fehér divatkesztyiik
1 piké éa organdl kézelővel

1.58 Elegáns divatzsabót "■98 tíl

I Trikó aporcing
| hoetn ujjal, mlndas Misbe. ________

1 Azsuros opalining
1.78
5-90

Pehelykönnyű férfiesőkabát 
gvmtvutt, ■Asolyem stlaéoég----------------------------------

Tiszta selyem nyakkendő 
polárd nyakkendő aagy min vél eseté k bán _ _ _ _

Szines nadrágkombiné

9-80
2-80 Zi’/

1 aötét és világos nrinben, rérid ojjal_ _ _ _ _ _
1 Florida 1-28
| a Hsam matt trfkóesóvéaü mtselyemiag, team satMak-
1 km, beamu ujjal _______-------_ _ —

6-60 Hímzett sarmőzkombiné
Mlnas, tompa fényi misalyoB fon álból _ _ _ _ _

TiillszövcsU táncnadrág
2-88 /

1 csikóé mintákban_______ 7-90 | -.78 /
1.28 /

1 Puplin pizsamaöltőny 7.7° wlnet mfiselyomfonálból _ .. ...................  _ _ _

Nehéz sarmőznadrág
kis hibával, matt, mCselyemmlnéség _____

szervet
1 Sima krepdesln
I méklvil nagy választékban mtr ______

1.45 Mosódelén v. festő -.56 //
1 Mintás krepdesin 1.88 I Mosómuszlin ruhaműselyem -.68 /
1 Divatos imprimé1 kfllénlegea plke vagy taft mtr ______

2-38 I 3 méter férfiöltöny-szövet 
divatos kamgam vagy fro«kd. ogy teljes öltönyre 

Flokou, Muslett
37-80 1 1

| Nehéz Gloque Kepon
l vagy Hlamlsol, ruhára, kompiéra ______ 2-88 pettyes „tfevilla'- ruhára és pongyolára vagy komple 

lenvárson mtr ____________
1-58 I /

Postai megrendeléseket utánvétellel szállítunk a portó felszámítása mellett

Rákóczi-ut
72-74

Rákócziul
72-74



6 HÉTFŐI NAPLŐ Budapest, 1».*,8 Julim M.

KÖZGAZDASÁG
Nagy Andor nyilatkozata 

a határidőüzlet betiltásáról
Ma dönt a tőzsdetanács a rendkívül fontos kérdésben

'Gazdasági körökben natfy Izgalmat keltett 
• kormány rendeleté, amellyel

betiltotta a gabonahaUrldőÜzletet. 
Valamennyi érdekelt helyen tanácskozások 
Indultak meg: hogyan fogadják a legújabb 
gazdasági vonatkozású intézkedést'

A tőzsde tanácsa, amelynek már péntek 
este megküldték a rendeletet, szombatra 
sürgősen egybehívta az igazgfitöblzottsógot, 
hogy a szükséges intézkedéseket minél gyor
sa ldnn letárgyalhassák. A viharos, elkese
redett hangulutu ülésen Flelstlg elnök beje
lentette, hogy a rendelet nemcsak búzában, 
hanem rozsban és tengeriben eltiltotta a ha- 
táridőlizlctet, a kereskedelmi miniszter azon
ban szóbelileg közölte, hogy kérelmezés ese
tén h búza kivételével továbbra is hajlandó 
az üzletkötésre az engedélyt megadni.

Az elnök bejelentése után 
szenvedélyes vita 

során többször felmerült az indítvány, hogy
■ tőssdrtanács mondjon le és igy figyel
meztesse a kormányköröket a legújabb 

intézkedés súlyosságára.
As indítvány indokolása szerint a rendelet 
szűkíti a tőzsde autonómiáját, de mindenek- 
felett súlyosan árthat a gabonakereskedelem
nek is.

Az ülésen, amely a késő éjszakai órákig 
tartott, nem sikerült a kérdést eldönteni. 
végül is ugy határoztak, hogy hétfőn dél
után újabb ülésen döntik el, lemondjon-e a 
tőzsdetanács és az akkor hozandó határoza
tot majd a hétfő estére összehívott plenáris 
ülés elé fogják terjeszteni.

A gabonahatáridöüzlet betiltása körül 
folyó Vitában több érdekes vélemény nyíl- 
yánult meg.

Augusztus t ón életheláp az nj fővárosi lak
bérlati szabályrendelet. Az üzlethelyiségek bér
letére vonatkozó rendelkezésekből kiemeljük a 
28. fi. következő, igen fontos intézkedését:

L'teára nyíló, ipari vagy kereskedelmi célra 
bérelt helyiség bérlője mind a határozott, mind 
a határozatlan tartamú bérletét rögtöni hatály- 
lyal felmondhatja és a hírbeadótól a rögtöni 
hatályú felmondás következtében előállott ká
rának mwtíritését követelheti, ha írásbeli hoz
zájárulása nélkül szakmájához tartozó ipar 
vagy kereskedés gyakorlására a bérbeadó a 
bérleményt magábnnfoglaló épületben ugyan
arra as utcára nyíló helyiséget ad bérbe.

★

A fehér is tarkánszőtt áruk árát 6%-kai fel
emelték. A kötszövött gyárosok is legutóbbi 
ülésükön elhatározták valamennyi kötszövött 
árucikkek árának 5%-kai való felemelését,

*
A gyóggárunagykereskedők uj egyesületbe tö

mörülnek. Az egyesület augusztusban alakul 
meg.

*
Az ul magyar—lengyel szerződések tárgyalá

sait megkezdették Varsóban. Ezen a tárgyalá
son Hundér Antalon kívül résztvesz Darányi 
Bóla is, a Futura vezérigazgatója.

★
Budáé Gyula m. klr. kormányfötanácsos, az 

Angol-Magyar Bnnks ügyvivő igazgatója a na
pokban ünnepelte pénzintézeti működésének 
<lf>. évfordulóját, amellyel egybeesik cgv másik 
nrvesetes dátum: huszonöt óv előtt’vetto át 
ludas Gyula a bank egyik legnagyobb osztá
sának. az. ország sóellátásával megbízott „Só- 
ovedék VelérügynÖk8ógé“-nek vezetését. Rudas 

'szn szolgálati ideje alatt érdemes munkás
ba és egyéni kiválóságai révén kezdő tiszlvl- 

. löi fokról az ügyvezető igazgatói állásig einel- 
dett. Érdemei Ismételten részesültek hívnia- 
' elismerésben is, igy míg a világháború 
jín tünlettctett ki n Ferenc Józscf-rend 
ti keresztjével, később pedig a kormánv- 

•máesosl címmel. Rudas lelkes és megértő 
kenysíggrl vess részt a banktisztviselők jó- 
és sportintézményeinek irányításában és

Veget ért az újpesti 
textilsztrájk 

4a reggel megkezdődik munka
N'cgv hete tart Újpesten a texlilmunkások 

sztrájkja, amely most döntő fordulat elfe 
'ikezelt. A sztrájkoló munkások vasárnap 
délelőtt az újpesti munkásotthonban gyűlést 
tartottak, amelyen

döntöltek ■ munka felvételéről.
A gyűlést hosszas tanácskozások előzték 

meg a leililgyárosokkni. Azt kérték a műn 
kások, hogy as összes Mlrájkolőkat vegyék 
hasa ai üzemekbe. Erre biztosítékot Is 

kaptak. Ilyen előzmények után jött Össze a 
gyűlés, amelynek elnöke Juhász Ferenc

NAGY ANDOR tőzadefanácsos 

a kérdésről a kővetkezőket mondotta a 
Hétfői Napló munkatársának:

— A gabonahatáridöüzlet kétségtelenül 
fontos szerve a gabonakereskedelemnek, 
amelyet egyensúlyban tart és megóv minden 
túlságos kilengéstől. A háború előtt azzal 
vádolták a tőzsdét, hogy a spekuláció leszál
lítja az árniuót és károkat okoz a mezőgaz
daságnak. Amióta azonban a kormány maga 
adja el az ország gabonafeleslegét, vala
mennyi számottevő mezőgazdasági tényező 
hangoztatja, hogy

a gnbonaliatárldőUzict elsősorban a gaz
dák érdekét szolgálja, mert nem kell 
félni az aratás utáni nagy kínálattól és 

az ezt követő árzuhanástól.
-— A határidőüzlet szükségességének leg

főbb Indoka azonban az, hogy
számottevő kapcsolatot teremt az utód
államok területén élő magyar mezőgaz
dákkal éa Budapestet a világkereskede

lem Jelentékeny tényezőjévé teszi.
— Mindezek összefoglalásaképpen meg

győződésein, hogy ha a kormány pillanat
nyilag ragaszkodik is a határidőüzlet rész
leges betiltásához,

aa események hamarosan rá fognak 
mutatni ezen üzletág visszaállításának 

szükségszerűségére.
A magyar gabonakereskedelem és mező

gazdaság nagy érdeklődéssel várja, milyen 
határozatot hoz hétfőn este a tőzsde és 
amennyiben megtörténne, milyen hatása 
lesz a helyzet további alakulására a tanács 
esetleges lemondásának.

fejlesztésében Is. Mostani szép Jubileuma alkal
mából nemcsak as intézet igazgatósága, hanem 
a tisztviselői kar ie meleg szeretettel ünnepelte.

★
A Debreceni Kereskedelmi is Iparkamara 

augusztus 29. és szeptember 8-a között rendezi 
meg a Tiszántúli Ipari Kiállítást. Nagyiparunk 
széleskörű részvételével gazdagítja a kiállítás 
anyagát.

♦
A Nemzetközt Ttmáregyestllet ezévt kongresz- 

szusát Stockholmban tartja meg szeptember 
10-én.

♦
Baeder Hermann uj kozmetikai gyárának épí

tési munkálatai folyamatban vannak és rövid 
Idő múlva Baeder Ilermann cége uj cikkeivel 
megjelenik a piacon.

♦
A Magyar Hitelezőt Védegylet e hó 14-1 köz

gyűlésén as elnökség uj tagjaivá Dán Károlyt, 
Dán Leót, llovszky Jánost, Ledermann Mórt és 
dr. báró Madarassy-Beck Gyulát választották 
meg.

♦
A Chnrgeurs Réunis Compagnle Francalse de 

Navigation Vapeur francia tengerhajózási válla
lat most Jegyezte be magyarországi fióktelepeit 
és képviseletével dr. Telescu Györgyöt, a French 
Line magyarországi vezetőjét bízta meg.

♦
Augusztus lŐ-én indul az ország nagyobb vá

rosaiba a Turul Bajtársi Szövetség egészségvo
nata, amelyet a magyar gyógyszergyárak: Rich- 
tér Gedeon, Chinoin, ” . . -
gyár Pharma stb. 
nak fel.

Egger, Labor, Baeder, Ma- 
nagy lelkesedéssel karol-

★

Vegyészeti Gyár Rt 1935.A Blchter Gedeon Vegyészeti Gyár Bt. 1935. 
évi mérlege a vállalat jelentős fejlődéséről szá
mol be. A vállalat 1,717.000 pengő bruttó nye
reséget ért cl és a költségek leírása után tiszta 
nyeresége 00.335 pengőt tett ki. A vállalat akti
vál 2,203.000 pengő értékben szerepelnek a mér
legben, ezzel szemben tartozásai mindössze 
446.000 pengőt tesznek ki. A Richter-gvár spe
ciális készítményei külföldön is jóhirüek.

szakszervezeti titkár volt. Az elnöki meg
nyitó után Horváth Rezső szólalt fel. Kö
zölte a munkásokkal n gyárosokkal folyta
tott tárgyalások eredményét. A gyűlés több
száz résztvevője özek után ugy döntött, hogy 

hétfőn reggel bét órakor felvcsslk a 
munkát.

A négyhetei sztrájk véget ért.

Siófok legtöbbet nyújt!

Beszéltünk dr. Molnár Mihállyal, a textil
gyárosok szövetségének titkárával, aki az 
üggyel kapcsolatban a következőt mondotta.

— A munkások minden kérését teljesí
tettük, kivéve azt, amelyik ■ gyárraclo- 

naiizálós megbüntetésére vonatkozott. 
Négy hét alatt már többssör ugy volt, hogy 
felveszik a műnkét, mert hiszen ez a meg- 
állapodáa már régi keletű. Azt is megígér- 
tűk, hogy az összes sztrájkolókat vlsszavesz- 
srük, noha a sztrájk alatt sok Jelentkező uj 
munkást vettünk fel, akikre szükség volt, 
ugyanis a Jut a gyár nak exportrendeléseket 
kellett szállítani. Most bár

rüvidebb munkaidővel, de foglalkoztat
juk az összes munkásokat, 

az újakat és a régieket is. Véleményünk

Az Árelemző Bizottság igazolásra 
szólította a kávéházakat 
a felemelt árak miatt
Huszóldalas memorandumban védekeznek 
a kávésok, akik az óriási rezsire hivatkoznak

Most, mikor a borravaló-rendelet megjelent 
és életbelépett a Múzalékrendazer, a közön
ség meglepetve tapasztalta, hogy némelyik ká- 
vénásban egyik-másik fogyasztási cikk árát 
felemelték. Nemcsak a közönség vette észre 
ezt, hanem az Árelemző Bizottság is. Laky 
Dezső dr. műegyetemi tanár,

az Árelemző Bizottság elnöke igazolásra 
hívta fel a budapesti kávésok Ipariesttlle- 

lét as áremelések miatt.
Az ipartestülct elnöksége azonnal összehívta,_____ ____ _____  ... a
legnagyobb budapesti kávéházak tulajdonosait 
és adatokat kért tőlük. As összegyűjtött ada
tok alapján húsz oldalra terjedő memorandu
mot dolgoztak ki. Mészáros Győző ipartestületi 
elnök, Straun Vilmos dr. alelnök és Havas 
Nándor dr. főjegyző átadta az Árelemző Bt- 

' azottság elnökének a memorandumot, azzal 
kérésssel, tanulmányozza át.

Laky profeaasor megígérte as ipartestülct 
vezetőségének, hogy pontosan megvizsgálja 

as adatokat
és hitelesen megállapítja a kávéházak gazda
sági helysetét.

A memorandum rendkívül érdekes adatokkal 
emeli ki a kávésok nehéz helyzetit. A kávésok 
elsősorban Is arra hivatkoznak, hogy a kávé
házi cikkek árának kalkulációja egészen más, 
mint az egyéb ipari termékeké, a kávéházi cik
keknél

a leglényegesebb tényező a rezatkladás, 
amely sokszorosa a fogyasztott cikk értékének 
és százalékokban reálisan ki sem fejezhető.

— A budapesti kávéházak — hangzik a 
memorandum — szépek, fényesek, otthonosak, 
ami igen nagy tőkebefektetést jelent. A nívót 
tartani kell, időnként friss tőke kell a renová
láshoz, a berendezés, a kényelem, az otthonos
ság az, ami a vendéget vonzza. Az áralakulás 
egyik legfontosabb tényezője a kávéház által 
nyújtott kényelem értéke, ideértve a szolgálta-

Jan Kiepura & Buday Dénes
és más apróságok a kánikulás színház! frontról

muzsikusok és filmesek napok óta beszól- J , . . J a nck egy érdekességről, amelyre vasárnap - 
mindent tudó henfentosek ráütötték a hitelessé
get igazoló pecsétet: Buday Dénes, a népszerű, 
tehetséges muzsikus nagy munkában van,

Jan Kiepura legközelebbi nagy filmje szá
mára muzsikát Ír,

Berlinben forgatják a filmet.
Gordon Zita megjött Pártiból és hétfőn reg

gel már filmezni kezd a Hunniában, Gaál 
Béla filmjében. A film elme: At évforduló.

A legújabb pesti színházi autós Feleky Ka
mill, n boizorkányoslábu, ragyogó táncos szí
néig, tegnap telte a vezetői vizsgát.

Abbáziában muzsikástul-szűvegestül 
elkészült ■ legújabb nagy magyar operett, 
Szilágyi-—Ke Ilór—György „Maharadzsába. 
Vándorol a nagysikerű két nyári Szkeccs. A 

Rádiuté csütörtökön átköltözik a Corvinba, a 
Fórumé pedig a Palace-be,

Ezennel közhírré tesszük at őszi szezon első 
nagy művészi eseményét. Sslnéizjőlétl intézmé
nyek javára monstre estélyt rendeznek Alpár 
Gitta, Eggert Márta és az összes többi belföldi 
és külföldi magyarok fellépnek,

Lehár Ferenc é« Kálmán Imre dirigálnak.
Az Erzsébetvárosi Színház nagy attrakciója, 

a Csavargólány a siker újabb állomásához ju
tott, a rádió Is közvetítette.

Orak, a vérző aréna hőse, a kitűnő artista, 
aki a minap lezuhant, már fölépült és pár 
napos tréning után újra föllép a Fővárosi Cir
kuszban.

Páriából Jelentik: A francia főváros előkelő 
művészi köreiben a legnagyobb feltűnést kel
tette as a modern Commedla dell'Arlc elő
adása, amelyet a francia művészi élet legkivá
lóbb képviselőinek jelenlétében a napokban 
Pdrí*  legnagyobb hangversenytermében, a So//e 
<’CgeZ-ben tartottak és amelyen mintegy 15 
inüytsz igyckezolt a nagyszámú közönség előtt 
rövid színjátékot improvizálni. A zsűri Miié 
Parkőr Kapnak ítélte oda az első dijat, inu- 

Jyut a legnagyobb francia hajőstársaság fűzött

wt akar venni?
Kórjen prospektust és látogassa meg a

Magyar általános ingatlanbank 
r. t parcellázási osztályát IV., Deák 
Fereno-utoa 17

Talefon 1-818-91
ahol pesti, budai, környékbeli és balatoni 
telkek kedvező fizetési feltételekkel kap
hatók négyszögölenként 5 pengőtől fölfelé.

szerint a gyárracionalizálás nemcsak mun
kaadói, hanem munkavállalói érdek is, ugy 
látszik, ezt belátták a munkások is.

tűsök hosszú sorát, amelyet
a vendég egyformán kap meg,

akár pár fiUért tesx ki a számlája, akár na
gyobb összeget. A kávéház kényelmi berende
zéseit,

a siórakoaások formájában nyújtott aaol- 
gálatait is árucikknek kell tekinteni

és ennek az értékét a kalkulációnál figyelembe 
kell venni.

As előterjesztés ezután a kalkuláció köie- 
lebbi részleteiről beszél és olyan adatokat kö
zöl statisztika formájában, melyekről a pa
naszkodó kávéházi publikumnak aligha volt 
eddig fogalma.

Megeiuliti a memorandum, hogy ha as egyes 
cikkek áralakulását vizsgálják,

meg kell állapítani aa egy fogyasztási té
telre eső átlagos rezsiköltséget éa áru

költséget,
amely ugy tevődik össze, hogy a személyzet 
fizetését, kosztját, a házbért, fűtést, világítást 
akkor is meg kell fizetnie a kávésnak, ha 
egyetlen vendége sincs.

— E tényezők alapján megvizsgált kishá
zaknak — folytatja a kávésok memoranduma 
— egy-egy fogyasztásra eső átlagos rezsitétela 
65 fillér, a zenéskávéházaké pedig busz száza
lékkal több. Ha ehhez a rezsitételhez az egy- 
cgy fogyasztásra eső átlagos árukőltséget, 44 
jillért hozzáadjuk, akkor egy fogyasztásra eső 
önköltségi ár körülbelül 00 fillér, a zenéskávé- 
házakban pedig egy pengőnél több.

Az előterjesztés szerint tehát,
ha egy vendég leül a kávéházban, a leg
csekélyebb rendelésnél is már közel egy 

pengőjébe van a kávésnak.
Az Árelemző Bizottság már hozzáfogott a 

memorandum megvizsgálásához és remélhető- 
leg olyan lesz a döntése, hogy valahogyan 
mégis csak sikerül összeegyeztetni a kávésok 
és a közönség érdekeit.

ki és amely kétheti tengeri ut és Lenlngrad 
megtekintése volt. A második dijat a Buda
pesti Központi Gyógy- és Üdülőhelyi Bizottság 
adományozta.

Ez a dij 8 napi budapesti tartózkodásra 
Mól.

A dijat M. Lartigaud, a Comédie Francalse 
tagja nyerte.

A művészi produkciót a francia rádió is köz
vetítette ugy, hogy

Budapest Idegenforgalma ezáltal értékes 
propagandához jutott.

A díjnyertes M. Lartigaud több társával együtt 
az ősz folyamán fog Budapestre ellátogatni.

Még egy párisi anziksz. Megint befutott egy 
párisi magyar. Kozma József fiatal muzsikus 
egyik sikert a másik után aratja. Most bízták 
rá a Jeniig cimü kétmilliófrankos Renofr-fllm 
megzenésítéséi. Kozma melódiái fogják aláfes
teni a filmre kerülő Éjjelt menedékhely drámai 
lüktetését is.

— Budapest székesfőváros Elektromos Művel 
figyelmezteti az augusztusi negyedben lakást 
válioztnló fogyasztóit, hogy a költözések nagy, 
tömegére való tekintettel a folytatólagos áram
szolgáltatást csak az esetben tudja biztosítani, 
ha a fogyasztók a költözködést legalább két 
héttel előbb személyesen jelentik be nz Elek
tromos Művek bejelentési osztályánál: V., Hon
véd ucca 22. szám alatt. A holyes adatok köny- 
nyebb megszerzése végett célszerű, ha a fo
gyasztó az utolsó havi áramszámlái egyikét 
magával hozza. Ha a fogyasztó a bejelentések 
elvégzésére megbízottját küldi el, a megbízott
nak írásbeli felhatalmazást kell felmutatnia.

— A legtöbb nőnek szüksége van arra, hogy 
szemplllál festésével szemelnek hatásos külse
jét fokozza Ezt azonban csak olyan készít
ménnyel ajánlatos elvégezni, mely teljesen meg
hízható, nem csip, a szemplllákat nem ragasztja 
össze, nem csomósodik, hanem egyenletesen 
fest, a szempillákat ruganyosán tartja, mint a 
legfinomabb hajfeslőszer. Ilyen szór a „Rím
mel -féle francia gyártmányú szempillafesték*  
mely víz- és könnyálló, külföldön fogalom ée 
most már Magyarországon is minden jobb 
szaküzletben kapható.
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Tizenegy tagú betörőbandát 
fogott el vasárnap 
a mátyásföldi rendőrség 
A betörőbanda ötvenezer pengő értékű fűszert 
és élelmiszert lopkodott össze a pestkörnyéki 
községek üzleteiből

A mátyásföldi kapitányságra több bejelen
ti# érkezett Mátyásföld környéki községek
ből, amelyek arról szóltak, hogy különböző 
élelmiszerüzletekben ismeretlen tettesek be
törést követtek el és a legtöbb esetben csak
nem

teljesen kifosztották az üzleteket.
A mátyásföldi kapitányságon Kéri György 

’detektivfelügyelö és Kováét György rend- 
ör-fötörzsőrmester minden szabadidejüket 
arra szentelték, hogy a mindinkább tűrhe
tetlenné váló betörések tetteseit kézrekerit- 
sék. A több hónapon át tartó nyomozás 
során feltűnt nekik, hagy Sándor János má
tyásföldi gazdálkodónak a fia

eltűnt otthonról
'és csak itt-ott szokott autóval hazalátogatni 
és ekkor feltűnően költekezett. Egy ilyen 
látogatása során Kovács rendörfőtörzsör- 
mester igazolásra szólította fel Sándor Já
nost, majd amikor ez zavaros válaszokat 
adott, előállította a rendőrkapitányságra.

Vasárnap reggelre azután megtört Sán
dor János és töredelmes vallomást tett. El
mondotta, hogy 1934 decemberében meg
ismerkedett Hutzka Ferenccel és Simon 
Lászlóval és két nappal azután, hogy ba
rátságot fogadtak egymásnak, mind a hár
man betörtek Löwy Béla sashalmi élelmi- 
azer-nagykereskedö üzletébe, amelyet 

teljesen kifosztottak.
Mintegy tizenöt métermázsa cukrot, lisz

tet éa egyéb fűszerárut vittek el Löwy üz
letéből, amelyet métermázsánként cipeltek 
el kettesben a Sashalom mellett levő erdő
be. Mikor a lopott ámt már itt felraktároz
ták, érintkezésbe léptek Tóth Ferenc ko
csissal, aki az osztozkodás fejében hajlan
dónak mutatkozott, hogy kétfogatu kocsi
jával a lopott holmit elviszi a Rákosszent
mihály község határában levő használatlan 
homokbányába.

A homokbányában
elásták u élelmiszereket,

azután vevőt kerestek a betörők, akiknek 
száma a kocsissal együtt négyre szaporo
dott. Rövid keresés után összeakadtak Le- 
Íányt Oszkárral és Fitch Salamonnal, akik 

etten 700 pengőért megvásárolták a be
törőktől az élelmiszerraktárt.

Flsch, akinek Rákosszentmihályon üzlete 
van, ide vitette a holmit és kiárusította, 
majd amikor Aruraktára fogytán volt, arra 
szólította fel a betörőket, hogy kövessenek 
el újabb betörést. így jutottak arra a gon
dolatra, hogy ennek az évnek februárjában 
betörjenek a rákottzentmihályi fogyasztáii 
szövetkezetbe, ahonnan

nyolc métermáma élelmiszert zsákmá
nyoltuk,

majd néhány nappal később ugyancsak RA- 
kosszentmihályon kifosztották Plck József 
Üzletét is, ahol már

18 métcrmázsa élelmiszer
került Szűcs József kocsisnak a szekerére, 
mert közben Tóth kocsija kevésnek bizo
nyult és még egy fuvarosról kellett gon
doskodni.

Mikor a betörőbanda látta, hogy eddigi 
betöréseik felderítetlenek maradtak, vérsze
met kaptak és kifosztották a rákosszent- 
mihályi Reinitz-féle cipőüzletet is, ahonnan

270 pár férfl- és 130 pár nőlcipőt lop
tak el

és a lopott holmikat Ladányi Károly és 
'Kitt István segítségével értékesítették.

A betörök saját vallomásuk szerint, kö
rülbelül tizenkétezer pengő értékű holmit 
loptak össze Rákosszentmihályon, azután 
Sashalmon és Mátyásfölden is követtek el 
betöréseket, ugy, hogy mintegy

ötvenezer pcngflnyl kárt
okoztak addig, amig a rendőrség bravúros 
munkájával ki nem nyomozta a betörések 
elkövetőjét.

Vasárnap hajnalban a mátyásföldi rend
őrség

hét betörőt fogott el
és pedig: Sándor Jánoson kivül Kitt Istvánt, 
Ladányi Károlyi, S:0cl Józsefet, Tóth Fe- 
rencet, Legányi Oszkárt és Fitch Salamont. 
Keresik Hutzka Ferencet, Sírin Lászlót,

Kéthetes autocarutazás 
a citromligetektől a 
gleccserek világáig

AUGUSZTUS 2-16
FolaőolaszorssAgl tavak, Svájc, Dolo
mitok, Groaaglockner, Salakammargut
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Stróbl Józsefei éa Stántő Jánost Is, akik 
azonban szökésben vannak.

Ax elfogott betörőket, fuvarosaikat éa 
orgazdáikat letartóztatták, 

a négy szökésben levő társuk ellen pedig 
rádiókörözést adtak ki.

Darányi és Ivády a 
miniszierelnöknéi

Gömbös Gyula miniszterelnök — mint 
ismeretes — balatonfüredi kúrája után, 
szabadságának hátralévő idejére Királyszál
lásra utazott pihenőre. Megbízható hírek 
szerint

a miniszterelnök betegsége most már a 
teljes Javulás kié halad 

és a királyszállási visszavonultság jótéko
nyan befolyásolta a miniszterelnök állapo
tának, közérzetének Javulását.

jonií'-lf 
lábos fazék 

33 pl 
1 ü'l ■
z es-

ii:
378*

ételhordó
kengyelei

összesen 3 ut

255
fillér

9K

peoenye-
30cm.fi? 
3^ -w
38-1^ 
A2 »18

horgany 
fazék.
cca A
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zománc . 
ételnondő 

kosaras 
ösí 3l 245k

• 61.3^5"

30 cm

128
f i 11 é r

zprnánc 
kézi-, 
köpcsesze
35
fii Lér

■111

$ />

nem.:

E héten — hir szerint — Darányi Kál
mán miniszterelnökhelyettes látogatja meg 
Gömböt Gyulát Királyszálláson és ugyan
csak e héten keresi fel a miniszterelnököt 
Ivády Béla, a NÉP elnöke is.

Egyébként a miniszterelnök állandóan 
tájékozódik ugy a külpolitikai, mint a bel
politikai eseményekről.

• ■ ■■ 
Álmában 

meggyilkoltak 
és kiraboltak egy 
benzinkuttulajdonost

Vasárnap délben a 
stuttgarti rendőrigazga
tóság rádiógram utján 
borzalmas rablógyilkos
ságról értesítette a bu
dapesti főkapitányságot. 
Az éjszaka folyamán 
bestiális kegyetlenséggel 
meggyilkolták Traum

Károly 48 esztendős benzinkuttulajdonost. 
Az áldozatnak az Uhnerstrasse 288. számú 
ház előtt volt benzitkutja.

Szombaton éjszaka tizenkét óra tájban 
egy úrvezető érkezett a benzinkút elé, aki 
benzint akart vásárolni. Hiába csöngetett 
azonban hosszasan a kis házikó ajtaján, 
senki sem Jött ki. Rosszat sejtve, rendőrt 
hivott és azzal együtt mentek be a kis épü
letbe. Az ajtó nyitva volt és mögötte

zománc 
veder-'

26 cm

128
fillér

zorndne 
paraszttól 

16 cm.
33
fillér

lói
pesti kanná
r Süt

2^5
fillér

mefókanal 
8 cm. 2t>fiU

1o • 33 -
12- 36 •
14 • 40 -18- 56-

•. ¥•;

ZQmánc- 
tanyér- 

20cm. 22w 
22cm 28’

kávépó- 
gep 

kidOPfui.

zománc 
pzdélgö 

16cm. 18flU
20 • 28»

I

a földön feküdt szétzúzott fejjel, hol
tan Traum Károly.

A rendőrség megállapítása szerint, a gyil
kos baltával teljesen szétzúzta a izerenctét*  
len ember fejét, akit valószínűleg álmában 
támadott meg és a kasszában talált párszáz 
márkát és különböző értéktárgyakat magá
hoz véve távozott.

A stuttgarti rendőrség az állítólagos tet
tes személylcirását is közölte a pesti rend
őrséggel és a budapesti rendőrség megtette 
a szükséges intézkedéseket, hogy az eset
ben, ha a gyilkos tényleg Pestre menekfllna, 
mielőbb kézrekerüljön.

*2
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Zivatarok lesznek, 
de a hőség nem 
enyhül lényegesen

A Meteorológiai In
tézet jelenti vasárnap 
délben:

Nyugateurópát és már 
Középeurópa nyugati 
részét is hűvös óceáni 
levegő árasztotta el. 
Németországban hatal
mas esők voltak.

Budapesten vasárnap délben a hőmérsék
let 52 fok, a tengerszintre átszámított lég
nyomás 700 milliméter, gyengén süllyedő 
irányzatú.

Várható időjárás a következő huszonnégy 
Órára:

Vasárnap délután még csak a> északi ha
társzélek közelében less egy két kisebb zi
vatar. Hétfőn már többfelé várható zivata
ros eső. A szél kissé élénkebb délnyugati
nyugati lesz. A hőmérséklet nyugat felől 
csökken, de a hőség még nem enyhül lénye
gesen.

MIELŐTT ELUTAZIK JX’
T0l.TÖTOIJ.*T.TIVr*T,T0MB,.Rvni.r*rrt?3

Bestiális apa 
merénylete 
két leánya ellen

Debrecen, julius 19.
(A Hétfői Napló tudósitójának telefón- 

Ijclcntése.) A debreceni rendőrségre feljelen
tés érkezett, hogy Túri István 38 éves nap
számos megtámadta két fiatalkorú kisleá
nyát és

baltával kényszerltette őket az engedel
mességre.

'Azonnal megindult a nyomozás és hamaro
san kiderült, hogy a följelentés

Igazat mondott.
A bűnjelek között lefoglalták a baltát is.

A kisleányok a rendőrségen előadták, 
hogy apjuk már hosszabb idő óta folytatja 
erőszakoskodásait. Túri Istvánt letartóztat
ták.

A szolnoki 
garden-party

A szolnoki művészek aiombatéjszakal gár
dán partyján 2000 vendég vett részt és 140 
autó Állomásozott a inüvóxztelep előtt. Az elő
kelőségek somiban ott voltak Winchkler István 
dr. kereskedelmi miniszter, ifj. Horthy Miklós, 
báró Kohner Adolf és mások.

A káprázatos fényárban aszó csodaszép 
parkban

fővárosi művészek szórakoztatták az előkelő 
közönséget 6s a hangulat olyan kitűnő volt, 
hogv még a reggeli Arákban le jókedvű, táncoló 
közönséggel volt tele a park.

— AZ ANGOL KIRÁLY TÁVIRATA A 
KORMÁNYZÓHOZ. Horthy Miklós kor
mányzó a Vili. Edmard angol király ellen 
elkövetett merénylet meghiúsulása alkalmá
ból üdvözlő táviratot intézett az angol ki
rályhoz, aki meleghangú táviratban válaszolt 
a kormányzó üdvözlő táviratára.

— ZITA KIRÁLYNÉ OLASZORSZÁG
BAN. Rómából jelentik: Zita királyné szom
baton Olaszországba érkezett. Zita királyné 
családjával a nyarat a pionarel kastélyban 
tölti, amely Vís Bcggio közelében fekszik. A 
királyi család többi tagja Luxemburgból 
utazott Pieneróba, mig a királyné a ste- 
nockerzeeli kastélyból jött. Rudolf és Ró
bert főhercegek, továbbá Adelaida és Sa
rolta főhercegnők, valamint Bourbon Gab
riella és Alice főhercegnők Luxemburgból 
utazlak Pianeróba.

— Rozgonylnál 3 knplnclkép 8 P. Kálvln-tér fi. 
•— A M. kir. (tartály sorsjáték résztvevői

félköreinek, hogv a megújítási beleteket: 
egész sorsjegy = 28. fél = 14, negyed = 7. 
nyolcad = 3.50 pengő és nz előirt 30 fillér 
költségátalányt n holnap, 21-én kezdődő IV. 
osztály húzása előtt fizessék meg, mert el
lenkező cselben a nyereményigénv elvész.

— A szolnoki lovagin*  ügy. Az elmúlt héten 
rikkcl közöltünk nrról, hogy dr. Sárközy 
(iyoigv felfüggesztett városi tanácsnoktól ,$rn- 
lay :■ u bölcs és Madarász Imre vármegye) tő*  
jvgvzok lovngias elégtételt kértek Dr. Sárközv 
György tanácsnok ninnk közlését kéri, hogv 
k-.rte és a vármegyei tisztikar között folyamat 
bán lévő lovagin*  ügy mm c cikkben foglalt 
kitétel minti történt meg, sót a sértő kijelentést 
meg sem tette

BORZALMAS VEREKEDÉS:
vasvillával a mellében ütötte le 
lámadóját egy siketnéma férfi

Székesfehérvár, julius 10.
Véres gyilkosság történt az Igor község

hez tartozó Vámszőlőhegyen. A siketnéma 
Vinczellér István már régóta ellenséges vi
szonyban állt a két Borza-teslvérrel, János
sal és Györggyel. Tegnap hajnalban egy dii- 
löuton gabonával rakott szekéren hazafelé 
igyekezett Vinczellér István, amikor szem
betalálkozott az ugyancsak kocsin ülő 
Borza-test vérekkel.

Borzáék gúnyolni kezdték a siketnémát, 
mire az dühbe gurult, vasvillát rántott és 
munkástársával, Gosztola Ferenccel a két 
Borzára rohant. Borza György a kocsiról

Agyonlőtte magát 
Mesztény-Mistrik Károly, 
Szentes városi számvevője

Délben Összeveszett a tellebbvalólval, 
éjszaka golyót röpített a halántékába

Szentes, julius 19.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefón

jelentése.) Vasárnap reggel megdöbbentő ön
gyilkosság híre terjedt el a városban:

Mesztény-Mistrik Károly 38 éves városi 
számvevő, akinek édesapja főállatorvos, 
as éjszaka folyamán Frommer-piszto- 
lyával főbelőtte magát és mire orvosi 

segítség érkezett, meghalt.
A városi számvevő Stammer Károly-utcai 
lakásán követte el végzetes tettét. Az öngyil
kosság időpontjában felesége és két apró 
gyermeke a szomszéd szobában tartózkod
tak, az asszony a dörrenés zajára kétségbe
esve rohant be a hálószobába és

ájullan esett össze, amikor férjét a pad
lón vérben fekve találta.

A szerencsétlen ember halántékához szorí
totta a revolvert és a golyó hátul, a koponyán 
jött ki. Azonnal orvosért küldtek, de már 
nem lehetett segíteni, 'Mesztény-Mistrik Ká
roly már halott volt, mire az orvos megér
kezett.

A tragikus sorsú városi számvevőt

Ciánoz Sí Takarít
— Folyik a válaazlásl agitáció Pacsán. 

Vasárnap az összes pártok választási gyű
léseket tartottak Pacsán. A Nép részéről 
Marschall és Antal István államtitkárok és 
Marton Béla tartottak nagyobb beszédet, 
mig az ellenzék részéről a kisgazdapárt 
összes képviselőtagjai vettek részt az agi- 
tációban. Több helyen felszólalt Bosnyák 
Andor a jelölt is.

— ünnepi vonalok Indulnak ■ Miskolci Hétre. 
A Miskolci Hétre (augusztus 2—9) melynek 
egyik szenzációja, hogy azt a légvédelmi kiállí
tást, melyet a Budapesti Nemzetközi Vásáron 
tavaszkor bemutattak, Miskolcon Is megépítik 
és bemutatják, — a következő ünnepi vonatok 
indulnak (75%-os utazási kedvezménnyel): 2-án 
Budapestről, Gyula, Békéscsaba, Mezőtúr, Szol
nok, Jászberényből. 2-án Hódmezővásárhely, 
Szeged, Kiskúnfélegyháza, Kecskemét, Cegléd
ről. 2-án Debrecen, Nyíregyházáról. 9-én Buda
pestről, 9-én Sátoraljaújhely, Sárospatnk, Sze
rencsről, 9-én Eger, Mezőkövesd, 9-én ózd, 
Putnokról. Ezenkívül az ország minden vasúti 
állomásáról 50%-os menetdíjkedvezményt ad n 
.MÁV igazgatósága, a Miskolci Hét utazási iga
zolványainak felmutatása ellenében. Utazási 
igazolványok kaphatók az IBUSZ és a MÁV 
menetjegyirodáiban, az ország egész területén.

— Makkal püspök Debrecenben. Hétfőn 
délelőtt érkezik Debrecenbe Makkal Sándor 
volt erdélyi református püspök, akit a debre
ceni egyetemre neveztek ki tanárrá. A püspö
köt ünnepélyesen fogadják és az egyetem 
díszudvarában tartják meg az eskütételt. 

JULIUS HÓ 23-TÓL
CSÜTÖRTÖKTŐL MEGINT AI
UTCÁN KAPHATÓ

FlllÉR VEGYE MEG MINDEN NAP!

vasvlllíiját gerely módjára Vinczellér felé 
hajította.

A vasvilla mind a négy ágával Vinczel
lér mellébe fúródott és megállt benne. 

De Vinczellérnek még volt annyi ereje, 
hogy vasvillájával rettenetes erejű csapást 
mérjen Borza István fejére, azután össze
esett és meghalt.

Gosztola Borza György karját törte el 
egy csupással.

A mentők a két Borzát a székesfehérvári 
kórházba szállittolák. Borza István állapota 
reménytelen. A vizsgálóbíró kiszállt a hely
színre és megindította a vizsgálatot.

mindenki Ismerte és szerette Szentesen.
Tiz éve nevezték ki számvevőnek, szorgal
masan dolgozott, üres óráiban lelkes híve 
volt a lovassportnak. Több búcsúlevelet ha
gyott hátra, közülük egyet feleségének, édes
apjának és Jánoska Tibor dr. rendőrtaná
csosnak, a helybeli rendőrség vezetőjének. 
Ebben a levélben azt Írja, hogy tragédiájá
nak senki sem okzója,

saját elhatározásából megy a halálba 
és kéri a boncolás mellőzését.

Az öngyilkos számvevő az utóbbi időben 
sokat panaszkodott, hogy feltűnően 

mellőzik
és nem sokáig bírja idegekkel ezt az állapo
tot. Fellebbvalóival többször szóváltásba is 
került amiatt, hogy tiz esztendő óta minden 
előléptetésből kimaradt.

Szombaton délben ismét
összeveszett fellebbvalóival és úgy lát
szik, emiatt követte el az öngyilkosságot.

Mesztényi-Mistrik Károlyt hétfőn délután te
metik.

— MEGÉRKEZETT A BUDAPESTI JAPÁN 
KÖVET. Masayuki Tani, Japán magyaror
szági követe, akinek állandó állomáshelye 
Bécs és aki Japánt a magyar kormánynál is 
képviseli, Budapestre érkezett. A pályaud
varon Hollós Ödön tiszteletbeli japán konzul 
fogadta a japán diplomatát, aki szombaton 
a külügyminisztériumban mutatkozott be. 
Hétfőn a kormányzó ünnepélyesen fogadja 
az uj japán követet.
“ Két uj szabadtéri bemutató szerepel az 

Idei szegedi ünnepi Játékok programmján. 
Augusztus 8-án kerül színre először szabadtéri 
előadásban Herczeg Ferenc klasszikus veretű 
színműve a Bizánc, amelyet az illusztris író 
külön átdolgozott a szegedi előadás számára. 
Augusztus 14-én mutatják be Szegeden filmsze
rűen mozgalmas előadásban a János vitézt, 
amely ezzel a produkcióval kikerül * zárt 
színházak megkötött keretei közül és a magyar 
mesevilág egyik legszebb daljátéka közvetlen 
kapcsolatot talál a széles tömegekkel. Ezt a két 
bemutató számba menő előadást egészíti ki Az 
ember tragédiája évenkénti szokásos dóm-téri 
előadása.
. “,M^ha,‘ at orszá« legöregebb keres
kedője. Vasárnap temették el a tolnamegyei 
Hogy ész községben nagy részvét mellett 
Merbl I ülöp 99 éves kereskedőt, aki az 
ország legöregebb kereskedője volt. Merbl 
hosszú élete alatt mindössze egy napig volt

Kettős halált okozott 
a leszakadt villany, 

vezeték
Szombathely, julius 19.

Óriási vihar tombolt Vas megye egyes ré
szein vasárnap délután, Nyég községben fákat 
döntött ki, tetőket szedőit le az épületekről.

Weber Ferenc 42 éves jómódú gazdálkodó 
épülő házát valóságos vízórádat öntötte e|. 
Weber 16 éves fiával együtt kiment a ház elé^ 
hogy valahogyan gálát vessenek a vizáradat- 
nak. Alig léptek ki a házból,

eLszakadt a villanydrót és reázuhant We
ber Ferencre,

aki rémes sikoltással, eltorzult arccal holtan 
esett össze.

A fiú segíteni akart apján és egy nedves léc
cel le akarta szedni a villanydrólot apja testé- 
rői. Abban a pillanatban, amikor a vizes léc
darabbal hozzáért a sodronyhoz,

holtan esett össze.
A házból ekkor már kirohant Weberné is 

akit nagynehezen tudtak visszatartani átlót 
hogy a kezével ne akarja leszedni uráról a 
villanysodronyt.

Az elhunyt gazda után öt kis árva maradt.

Súlyos motorkerékpár
szerencsétlenség 

a szombathelyi országúton
Szombathely, julius 19.

(A Hétfői Napló tudósítójának tele/ón
jelentése.) Súlyos motorkerékpárszerencsét
lenség történt vasárnapi Szombathely hatá. 
rában.

Holióssy Kálmán, a vépi gróf Erdödy 
uradalom főszámvevője feleségével együtt 
oldalkocsis motorbiciklijén Szombathely felé 
haladt. A főszámvevő egy szekeret akart 
kikerülni, mikor

a motorkerékpár megcsúszott és u 
árokba zuhant.

Egy Szombathely felé tartó katonatiszt ta
lált rá az

eszméletlenül fekvő házaspárra, 
akiket autóján kórházba vitt. Holióssy Kál
mánná agyrázkódást, súlyos belső sérülése
ket szenvedett és egyik karját törte, férje 
szintén súlyosan megsebesült.

Ditrichsteln url 
Költözöm! jononi
— Hirtelen meghalt egy nyugalmazott 

operaházi énekesnő, özv. Beke Károlyné 
született Szabó Ida, aki az Operaháznak volt 
nyugdíjas tagja szombatról vasárnapra vir
radóra a Bosnydk-tér 16. szám alatti laká
sán hirtelen meghalt. A 85 éves matróna 
halálának okát nem tudták megállapítani • 
ezért, miután hozzátartozói nincsenek, holt
testét a bonctani intézetbe szállították.

— Uj postai propaganda bélyegző. A Bu
dapesti Központi Gyógy- és Üdülőhelyi Bi
zottság a Magy. kir. Posta részére a magyar 
főváros gyógyfürdői külföldi propagandáját 
szolgáló „Visitez Budapest Vilié d'Eaut la 
Metropole des Bains Thermaux" feliratú 
reklámbélyegzőket készíttetett. A posta a jö
vőben minden Budapestről külföldre irá
nyuló küldeményt ezzel a reklámbélyegző
vel fog ellátni.

— Tűz a ferencvárosi pályaudvaron. A fe
rencvárosi pályaudvaron két vagon széna ki
gyulladt. Értesítették a tűzoltóságot, kivonult a 
központi és a IX. kerületi őrség és perceken 
belül eloltották a tüzet.

— A berlini olimpiáss magyarországi írer- 
vezö irodájában (VII., Rottenbiller-u. 1.) n>ég 
néhány olimpiai stadion bérletjegy kapható.

— Orvosi hir. Ratkóczy Nándor dr. egyetemi 
rk. tanár röntgenológiai rendelését a ku«® 
klinika telep „A" pavilonjában, Üllöi-ut 78/b. 
folytatja. Telefon: 1-415-00.

— Elutazása előtt töltőtollat, zsebiront, tömb- 
levélpapírt, töltőtolltintát Minerva papíráruba*  
cégnél, Kossuth Lajos-u. 20., szerezze be.

— Moly és rovarok ellen az egész világon 
legjobbnak elismert szer a Fly-Tox, a Fly-To£ 
név garantálja a biztos hatást. Mindenütt kap
ható.

— A Leton víz egy perc alatt eltünteti a szőr
szálakat. Próbálja ki ön is. Kapható Hunnia 
gyógyszertár, Erzsébet-körut 50.

— A Corvin Áruház jelenti, hogy ruházati 
cikkeket már 15 pengőn felül, egyéb cikk? 
(élelmiszerek kivételével), már 50 pengőn felük 
bérmentve, ingyen csomagolásban szállítja vi
dékre.

m. F. T. r. eKiiress- 
hajúuai az Altiunkra, 
varnapa esisianüulha
Budapest-Eötvös térről minden hét csütörtök 
jén 122.30 órakor) indul expresslmjó az Aidunára 
Bussc ia és Gitirgiu-lg: nz egv heti hajóút oda- 
vissza ellátással és hálóhellycí: l. oszt. 112 - ' • 
11. ősit lto - p. a hnióuthoz csatlakozóig 
tengeri fürdőzés Várnán. ahova hetenkint in11"1 
Hunnpeströ) társascsoport. Az egy heti hajóul

II. vagy 21. napi várnai tartózkodás ösW- 
költsége 175.—, 219.-, illetve 264.— pengét*'  
,v‘"‘ tnons kedvezményes i-tnnbull kirándul* ’ 
‘Hkapev.iiiMó. Eclvllágosilúsok a MFTH nél <» 

az IBI Sz összes menetjogyirodáibnn.
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Blaskovich Károly, 

a hires lovas felbukott 
a megyeri gátversenyen 
és életveszélyesen megsebesült

A vasárnapi megyeri versenyen a harma
dik futamot, a Júliusi gátversenyt izgalmas 
finis közepette futották le.

Blaskovich Károly, az ismert akadálylo
vas, aki évek óta áll az ZsseAutz-istálló szol
gálatában — lovagolta istállójának Baba 
nevű lovát. Az utolsó akadálynál a verseny 
közönségének rémületére

Blaskovich felbukott lovával, kiesett a 
nyeregből és fejjel lefelé a pályát sze

gélyező barrierre zuhant.

mig a ló, lovasa nélkül, tovább száguldott 
a pályán.

Kínába induló tizenegy 
misszionáriust búcsúztattak 
vasárnap Budapesten

.,éles .

Vasárnap délután meghatóan ünnepélyes 
keretek között búcsúztattak tizenegy Kínába 
induló misszionáriust: hat jezsuita rend
tagot és öt iskolanővért, akik Kínába indul
nak missziós útra.

Kína északkeleti részén egy akkora terü
letű tartományban, mint a Duna—Tisza 
köze, működik

az egyetlen magyar hittérítő misszió.
Szarvas Miklós jezsuita atya a vezetője a 

missziónak, amelynek Taming város a köz
pontja. Eddig 39 hlttéritö működött a ta- 
mingi misszió mellett és most ötvenre eme
lik a számot. A jezsuita rend Ácsbolt Já
nos, Bencze István, Havas János, Jaskó Ist
ván, Maron József, Papilla Lajos jezsuita 
rendtagokat, Ádám Amatóra, Juhász Alexia, I 
'Kasza Agréda, Kovács Remigia és Zemplén |

A lopott ébenfaládíka leplezte le 
a tolvaj albérlő „jegyespárt “

Az OTI-palota kapujában fogták el a tolvajokat
Vasárnap reggel egy jólöltözött nőt és egy 

elegáns férfit állítottak elő egymáshoz bilin
cselve a detektívek a főkapitányság bűnügyi 
osztályára. Kiderült, hogy a két embert régóta 
keresi a rendőrség lakásfosztogatások miatt, 
mindezideig azonban nem tudtak a nyomukra 
akadni.

Hónapokkal ezelőtt értesítést kapott a rend
őrség, hogy Gábor Róbert Wesselényi-utca 6. 
szám alatt lakó orvos lakását kifosztották és 
ezzel mintegy háromezer pengő kárt okoztak. 
Néhány nappal a bejelentés után újabb beje
lentés érkezett, amely arról szólt, hogy Csáky 
Ignácné Fazekas-utca 20. szám alatt lévő laká
sát fosztották ki, majd később özv. Nagy Im- 
réné és Gross Samuné Lajos-utca 14. szám 
alatti lakását fosztották ki, mintegy tizezer pen
gő kárt okozva.

A rendőrség a károsultak kihallgatásából 
megállapította, hogy mindegyik helyen egy al
bérlőpár lakott a lopás idején, névszerint Biró 
Mihály és Tóth Júlia, akik mint menyasszony 
és vőlegény béreltek albérleti szobát, majd né
hány nap múlva, a lakást kifosztva eltűntek.

Legutóbb Nagy János kereskedőnek Kerepesi
ét 6. szám alatti lakását fosztotta ki a „jegyes
pár" és a lopás során

magukkal vittek egy ébenfaládlkát Is. 
Erről a ládikáról a rendőrség pontos leírást ka
pott, ugy, hogy amikor vasárnap délelőtt

egy tízéves kisfiú nz ébenfaládát a Teleki
téren eladásra kínálta,

ez feltűnt az egyik ellenőrző detektivnek, aki 
megfigyelte a gyereket.

A fiúcska a ládát húrom pengőért adta el, 
majd a pénzt zsebrevógva, a Fiumei-ut felé sie
tett. A detektív utána ment és látta, hogy az

OTl-pnlota kapujában egy férfi és egy nő 
vár a gyerekre.

Ebben a pillanatban a detektív odalépett és 
mindkettőjüket igazolásra szólította fel. A férfi 
igazolta is magát Biró Mihály nevére szóló ok
mányokkal,

a nő azonban flhdredobta magát 
sikítani, majd dulakodni kezdett, ugy, hogy

■ detektív kénytelen volt egy rendőr segítségét 
Vei

a nőt megbilincselni.
Közben nagy tömeg verődött össze, ettől vér
szemet kapva, Biró Mihály is dulakodni kez
dett, ugy, hogy

őt Is megbilincselték, 
majd kettőjüket összefűzve, két rendőr segítsé
gével előállították a rendőrségre.

Itt már sokkal csendesebben viselkedtek, 
majd töredelmesen elmondották, hogy nem 
B'ró Mihály, illetve Tóth Júlia a nevük, hanem 
Kupcsák Mihály és Mletsner Róza. Kiderült, 
hogv

■ férti nyolcszor volt már büntetve, a leány

óriási izgalom támadt a versenyzők és 
a közönség körében. A készenlétben lévő 
mentok azonnal kiszaladtak a súlyosan sé
rült lovashoz, aki véresen, eszméletlenül te
rült el.

A mentők a helyszínen megállapították, 
hogy

Blaskovich súlyos koponyaalapi törést 
szenvedett.

Nyomban kocsira tették és beszállították a 
Gróf Kdro/tfi-kórházba, ahol azonnal mű
tétet hajtottak rajta végre.

A szimpatikus lovas állapota súlyos és 
életveszélyes.

Mediatrix kalocsai iskolanővéreket jelölte 
ki a kinai útra.

A hat jezsuita rendtag és az öt iskola
nővér

hithlrdetéssel, gyermekvédelemmel, ka
ritatív szolgálattal és betegápolással 

foglalkozik majd a messzi keleten.

A Kínába induló uj hithirdetőket vasár
nap búcsúztatták a Jézus Szíue-templom- 
ban. Czapik Gyula prelátus tartotta a szent
beszédet, utána elbucsuztatták a hithirde- 
töket és

átadták nekik a missziós keresztet.
A hat jezsuita rendtag és az öt iskola

nővér kedden este nyolc órakor indul a 
Délivasutról Trieszt felé, ott szállnak majd 
hajóra.

pedig tőbblzben volt a toloncház lakója.
Miessner Róza bevallotta, hogy Gábor Róbert 

orvosnál alkalmazást vállalt mint cseléd. Csak
hamar az orvos bizalmába férkőzött, aki hoz
zájárult ahhoz, hogy vőlegénye, akit Biró Mi
hály néven mutatott be és aki nem volt más, 
mint Kupcsák Mihály, odamenjen lakni az or
voshoz. A „jegyespár" háromnapi ottlakás után 
kifosztotta az orvos lakását.

A sikerült lopáson felbátorodva, elhatározták, 
hogy tovább fognak lakásokat .fosztogatni 
azonban most már mint albérlők vesznek ki la
kásokat és kilesik az alkalmat, mig a főbérlő 
távol van, hogy fosztogatási munkájukat elvé
gezhessék.

Kihallgatásuk után mind a kettőjüket le
tartóztatták.

„.ári

TEXTIL 
KIRAKATUNK, 

MELY LEGNAGYOBB AZ ORSZÁGBAN 

;rrE4 VILÁGVÁROSI LÁTVÁNYOSSAL, 
IllH MEGTEKINTÉSE ÖNNEK IS ÉRDEKE.!

FILLÉRES DIURTNRZ
BAROSS TÉR 23. R0rraLeR u'

Nyilvántartást
vezetett két veszedel
mes betörő a nyitott 
ablak mellett alvókról

Alig 48 óra leforgása alatt három jó fogást 
csináltak a betörési ügyekben dolgozó detek
tívek.

A horgász-betörők elfogatása nyitotta meg 
a detektiv-bravurok sorozatát, ezt követte a 
riglihuzó-módszerrel dolgozó bűnszövetkezet 
leleplezése, mig harmadiknak egy ugyancsak 
veszedelmes társaság került kézre:

a budai villák fosztogatói
Az elmúlt éjszaka a Diana-uton szolgálatot 

teljesítő rendőr két fiatalemberre lett figyel
mes, akik csomagokkal megrakodva haladtak. 
Igazolásra szólította fel őket, mire

eldobták csomagjaikat és futásnak ered
tek.

Izgalmas hajsza után sikerült elfogni a be
törőket és összekötözve előállították őket a 
rendőrségre. Tatár Ferenc 30 éves rovottinultu 
lakatos és Fischcr Sándor 30 esztendős nap
számos voltak az elfogott betörök.

Kihallgatásuk során
tiz betörést Ismertek be,

amelyet a Svábhegyen, Rózsadombon és kör 
nyékén követtek cl. Tatár és Fischer

pontos kimutatást készítettek a magányos 
villákról

és azokról a nyaralókról, amelyeknek lakói 
nyitott ablak mellett alszanak. Legtöbb helyen 
létrán másztak be a villába, három nyaraló 
bán a házőrző kutyái megmérgezték, hogy 
ne akadályozza munkájukat.

A két betörőt letartóztatták és átklsérték az 
ügyészség fogházába. |

egues '
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Berlin felé készülődve 
Kovács uj gátrekorddal 
bizonyította klasszisát

Szabó óriási meglepetésre gyenge idővel 
1500-on megdöbbentő vereséget szenvedett

Az MTK nemzetközi atlétikai versenyének 
másod napi programját aszfaltot olvasztó, tik
kasztó kánikulai hőségben bonyolították le a 
bungáriauti pályán.

Alig eztrfőnyl közönség
volt kiváncsi erre az igazán nagyszerű ver
senyre, amelyen nemcsak olimpiai reménysé
geink utolsó szereplése, de a kitűnő görög 
vendég atléták startja is számottevő csemény- 
nyé avatta nz atlétika búcsúját Budapesttől.

Az olimpia szempontjából 
két örvendetes eseményről 

számolhatunk be, mégpedig Kovácsnak a 400 
méteres gátfutásban elért 52.9 mp-es világ
viszonylatban is helytálló, uj országos rekordja, 
amellyel a görögök szemefényét, Mantikaszt fö
lényesen sikerült legyőznie. A másik kitűnő 
eredmény Madarászé, aki 48.44 méteres dobás
sal győzött és ez reményt kelt arra, hogy az 
olimpián talán bent láthatjuk a diszkoszvelés 
döntőjében. A sikerekkel ellentétben harmadik 
olimpiai reménységünknek,

Szabónak ii visszaesése hat kellemetlenül, 
aki érzékeny vereséget szenvedett a „jiatal" és 
feltörő Iglóilól az 1500 méteres siklatásban. A 
sulydoháshan Darányi komoly ellenfél nélkül 
Ismét lő méteren télül dobolt, a magasugrás
ban fíódosl határozott javulásról telt tantibi- 
zonyságot, a női magasugrásban Csák Ibolya 
nem bírt a 162 cin-es uj rekordnak szánt ma
gassággal, úgyszintén Somló is forrnalianyatlás 
ró| tett bizonyságot a hármasugrásban. A -1x100 
méteres slaíétafutós a görög versenyzők fá 
radtsága következtében elmaradt.

A részletes eredmények a következők:
SulydobiU 1. Darányi dr. MAC 151-1 cm. 2. 

C.sányi MAC 1421 cm. 3. Németh UTE 1870 cm 
Horváth m in indult és igy Darányival tervezett 
revánsa elmaradt.

200 m -ex síkfutás, Ondrtia-vándnrdiJ: t. Gye- 
nes MAC. 218 mp. 2. Frangudisz Görögország | 
22 1 mp. 3. Minay O. K. 22 2 mp. Már nz első 
start kitünően sikerült. 40 méterné Gyenes és 
I-rangudis: van az élen és ez igy megy egészen |

80 méterig, amikor Gyenes ellép a görög bajnok 
mellett és biztosan győz. A görögöt Minay Is 
csaknem befogta. Sir fáradságára való hivat
kozással táuolmardt az érdekes küzdelemtől!

Magasugrás. 1. Bódosi 190 cm. 2. Holtverseny
ben dr Jász MAC és Pantafis, Görögország 185 
cm. Késmárky már 180 cm-nél kiesett.

1500 méteres síkfutás. 1. Iglói BBTE 3 p. 
57.4 mp. 2 Szabó MAC 3 p 58.4 mp. 3. Simon 
Beszkárt 3 p 59.6 mp. 4. Georgakoupulos (Gö
rögország) 4 p. 02.8 mp. Görög rekord.

A nap legnagyobb meglepetését ez a verseny 
szolgáltatta.

A „fiatal1' Iglói frissen kezdeti, 400 méteres ideje 
59.9 mp. volt. Majd 600 méternél Ráthonyi 
megy nz élre és a 800 métert ő vezeti 2 p. 04.8 
mp-es részidővel, öt követik sorrendben Szabó, 
Iglói, Simon és Georgakoupulos. 1000 méternél 
rossz taktikával Szabó megy az élre és 1200 mé
ternél ő van az élen 3 p. 10.5 inp.-el. Közvetlen 
in óméban van Iglói, aki 1100 méternél fini
seim kezd, amit Szabó természetesen teljes erő
vel átvesz, azonbanm

50 méterrel a cél előtt elkészül az erejével, 
úgyhogy az ötletes Iglói a budai közönség üdv
rivalgása közben lcfiniseli és elsőnek tépi el a 
célszalagol.

Női magasugrás: 1. K. Csák Ibolya NTE 158 
cm, 2. Horváth NTE 135 cm, 3. Rendi NTE 
120 cm. Csák Ibolya nem ugrott olyan köny- 
nyed rugalmassággal, mint amikor a 181 
cm es rekordját felállította. A 155 cm-es ma
gasságot harmadszorra, a 158-at másodszorra 
ugrotta, a 164-re fellett lécet azonban min
den kísérletre verte.

Diszkoszvetés: 1. Madarász Beszkárt 484 1 
cm, 2. Syllas Görögorsz. 4792 cm. 3. Donogán 
MAC 4700 cm. Madarász nagyszerű formában 
két alkalommal, az első és az ötödik dobásra 
ugyanazon eredmény érte el. De minden do
bó sa 46-on felül volt. Meglepetés keltett Rc- 
mc.cz gyenge formája, aki 4475 cin-es dobá
sával a döntőbe sem tudott bejutni. Dono- 
gánnak a MASZ vezérkara beígérte, hogyha 
41 métert dob, akkor kiküldik az olimpiára.

Kovács

Donogán teljesilctlc a vállalt feladatot és hogy 
egy kis humort is vigyen bele a dologba, « 
megkívánt 41 métert egyetlen centiméterrel 
sem volt hajlandó megtoldani.

400 m-es gátfutás: 1. 
Kovács József BBTE 
52.9, országos rekord! (A 
régi rekordot ugyancsak 
Kovács tartotta 53.2 inp- 
cel.) 2. Mantikas, Görög
ország 53.6 mp, görög 
rekord. 3. Iléjjas Besz
kárt 54.8 mp. Kovács 
szédületes formában van, 
úgyhogy

most már biztosra 
vehetjük jó szerep
lését az olimpián, 

hacsak valamilyen várat
lan zavaró körülmény

nem gátolja meg Kovács és Mantikas minden gá
tat egyszerre ugrott út, az utolsó gát előtt 
azonban Kovács felhasználva nagyszerű sprint
tehetségét, nekiiramodott és faképnél hagyta a 
kontinentális hirii görög bajnokot, aki öt méter
rel maradt le. Kovács ennél jobb időre is ké
pes, de a nagy hőség miatt nem akarta meg
erőltetni magát.

400 m-cs síkfutás: 1 Vadas O. K. 49.3 mp., 
2. Zsitvay BBTE 49.4 mp., 3. Ribényi MAC 49.4 
mp. Szép verseny volt, amelyben hatalmas küz
delem fejlődött ki és az elsőség csak az utolsó 
métereken dőlt el.

100 m-es női síkfutás: 1. Lanitu Görögoror- 
szág 12.4 mp. görög rekord beállítva. 2. Kael 
Anna Testnevelési Főiskola 13.6 mp. A görög 
kisasszony ugy bánt el magyar ellenfelével, mint 
macska az egérrel. Könnyedén, mosolyogva fu
totta végig a távot é,s 8 méterrel győzött.

Hármasugrás: 1. Somló FTC 1429 cm. 2. 
Horváth II. Pécsi AC 1371 cm. 3. Lambrakisz 
Görögország 1345 cm. Somló fáradtnak mutat
kozott és mintha vesztett volna a rugékony- 
ságából. Lehetséges azonban, hogy visszaesése 
csak átmeneti és a hőség az oka.

Rádióháboru
.4 legnagyobb csendben ádáz csata laj

tait le a KK elődöntő kit neves résztve
vője: az Újpest és az Austria között. A há
ború oka a rádió volt. Az osztrák kupa
csapat ugyanis a vasárnapi budapesti mér
kőzésről az osztrák rádió, a Ravag utján 
helyszíni közvetítést akart adni Récs szá
mára. /Íz uj petitek szívesen egyeztek bele 
de természetesen az volt a kikötésük, hogu 
az Austria számára u

a Ravag részéről folyósított tekintélyes 
tiszteletdij felit az Újpest kapja.'

A bécsi lilafehérek erről hallani sem 
akartak, sőt nagyon rossz néven vették, 
hogy az Újpest egyáltalában tudomást 
szerzett erről a titokban tartott „mellék- 
jövedelemről". A vita szenvedélyessé vált 
s mert az osztrákok ridegen ragaszkodtak 
a Ravag schillingjcihez, az Újpest elzárkó
zott a további tárgyalások elöl. Az Austria 
most viszonzásként a bécsi mérkőzés rádió- 
közvetítését ajánlotta fel — felesben. Ebbe 
az Újpest — ha humoros oldaláról fogná 
fel a helyzetet — azonnal beleegyezhetne, 
mert tudott dolog, hogy a magyar rádió, á 
közvetítésért szerződés szerint semmiféle 
megtérítést nem ad. A semminek a felére te
hát az Austria számot tarthat.

Hogy azonban még véletlenül se lehessen 
„dörzsfelület" a két ország lilafehér repre
zentánsai között, az Újpest az utolsó pilla
natban nobilis gesztussal lemondott a feles 
részesedésről és lehetővé telte a bécsi köz
vetítést — díjmentesen. A „vlolettek" pesti 
csatáját tehát a bécsi közönség zavartala
nul hallgathatja, ha csak az a néhány ma
gyar gól nem okoz zavart a bécsi mikro- 
fónban ... Sajnos, elmaradtak a gólok.

tana

Az UTE Budapest bajnoka
UTE -ELEKTROMOS 4:3 (3:1)

Bármily nagy volt n tét, (mert hiszen Bu 
dnpesl amatőrbnjnokságánnk büszke címe dőlt 
cl ezen a meccsen,) a kél csapat nem vívott 
idegizgaló erőteljes küzdelmet. A lanyha, lé- 
leknélküli játékot egyedül a gyilkos szaharai 
hőség magyarázza Az. Elektromos erőteljes tá
madásával kezdődik a játék és a sok táma
dásnak már n 8 percben eredménye is van. 
Szép összjáték után (. Tóth megszerzi a ve
zetést az Elektromosnak. 0:1. A gólon fcllel- 
kcsedvo tovább támad az Elektromos. Sőt 
ujulib gól szerzésére la nyílik alkalma. Barna 
bíró ugyanis tizenkét méterről szigorított sza 
badrugásl ilél az Elektromos javára egy fault 
miatt, de a szigorított szabadrúgásnak nincs 
e.'dményc A 17 percben Ungvári/ a kifutó 
kapus mellett kapura lő. a labda tuljut a ka 
povonnlon. de a biró nem veszi észre. Majd 
Elektromos támadásnál a lefutó Orczifalviba 
“ kapus bclerohan A jobbszólsőt kiviszik a 
pályáról és ti: percig tiz emberrel játszik a: 
Elektromos

— Ez már Porczlfahdl — mondja egy druk
ker a porclcválásra célozva. Közben folyik a

játék és a 28 percben Salamon beadásából 
Bence éles lövéssel kiegyenlít. 1:1. A 33. perc
ben ugyancsak Salamon fut le. Beadását Bence 
kapásból, fordulásból, 25 méterről Irtózatos 
erővel zúdítja a hálóba. 2:1. Gyönyörű gól 
volt. Az. UTE továbbra is támad és a 35. perc
ben Horváth egy Kocsisról lepattanó labdával 
elegánsan besétál a hálóba. 3:1. Szünet után 
az Elektromos erősen dolgozik a kiegyenlíté
sért. A 23. percben az. UTE egy negyedik gólt 
is rúg, ezúttal saját hálójába. Róna I. ugyanis 
a kifutó kapus fölült a kapufáin fejeli a lab
dát, amely a saját hálóba pattan 3:2. A sze
rencsés gól „felvillanyozza" nz Elektromost. 
A 32. percben komért ér el, amely falsosan 
ivei az UTE kapuja felé. A falsosan pergő lab
dát az UTE Kolozsvárija kézzel érinti és a 
tl-cs büntetőt az Elektromos Kolozsvárija he
lyezi a hálóba. 3:3. Már mindenki a harmadik 
mérkőzés esélyeit latolgatja, amikor a 41. 
percben cgv lefutásból sikerült Salamonnak a 
győztes gólt és egyben Budapest bajnokságát 
megszereznie. 4:3 A mérkőzés végén az. UTE 
bajnokcsapata üdvözli a közönséget, ami eget
verő tapsot vált ki.

ták távol. A kiküldött két ferencvárosi hirtelen 
távozását nyomós okokkal mentette ki később 
a Hungária vezetősége előtt, tehát a sporlbékc 
helyreállott, amit őszinte örömmel üdvözöl a 
futballtársadalom.

Itt a bajnok 
startprogramja őszre

A kékfehér bajnokcsapat őszi szereplése elé 
nagy érdeklődéssel tekint a közönség. Milyen 
haditervek alapján készülnek egy újabb baj
nokság megnyerésére? Ez a sokat vitatott kér
dés a futball berkeiben. A program készen áll. 
Julius végéig kiadós nyaralás. Augusztus első 
napjaiban bevezető tréningek, majd 15-éig 
túra a Balti-államokban. Ha ezt financiális 
okokból nem tudják megvalósítani, akkor Ro
mániában és Jugoszláviában két-két mérkőzést 
játszanak, 23-án pedig az első bajnoki mérkő
zésre kerül a sor. Ettől kezdve a zsúfolt baj
noki program miatt szó sem lehet külföldi 
túráról egészen karácsonyig.

Sikerült az összes felmerült nehézségeket el
oszlatni a csapat keretén belül: marad tehát 
Müller, nagy kedvvel készül Cseh és Kardos is. 
A vezérkari főnök szerepét továbbra is a nép
szerű Spéci tölti be. Röviden: a Hungária hivek' 
esküsznek az újabb bajnokságra.

Kegyetlen szigor varia őszre
a mulatós futiMiiisUHat

Magyarázatot

Egy idő óla valósággal gombamódra szapo
rodnak a nagy klubokban a vizsgálatok, ame
lyeket a mulasztáson ért, magukról megfeled
kezett futballisták ellen kellett lefolytatni. 
Megtörtént legutóbb is, hogy nagyon fontos 
mérkőzés előtt a hajnali órákban érték telten 
a nagycsapat kapusát, bekkjét, haliját és ösz- 
szekötőit, szóval a fél csapatot egy vendéglő
ben, ahol

alaposan a pohár fenekére néztek.

A következmény nem maradt el: megdöbbentő 
vereséget szenvedett a vidám csapat. A kilen
gést drákói szigorral büntették, ez azonban 
csak elmérgesitette a helyzetet. Most kartel- 
tárgyalások kezdődnek a klubok között, hogy

és elégtételt kapott
a Hungária a bajnoki bankett különös közjátékáért

ennek a veszedelmes futballistabetegségnek' 
idejében elejét vegyék. Azt tervezik, hogy kö
zös alapon szerveznek ellenőrző rendőrséget, 
amely

a meccs előtti estéken valósággal átfésülné 
a főváros szórakozóhelyeit

és „kiemelné" onnan a szenvedélyesen mula
tozó krekkeket. A terv — reméljük — nem vá
lik valóra, mert szomorú lenne, ha a mai ne
héz kereseti viszonyok közölt havi többszúz 
pengővel dotált futballisták csak egy futbal
lista Scctland Yard nyomására teljesítenék 
szerződéses kötelességüket. A felelőtlenségről 
le kell szokni és elegendő, ha azt a néhánf 
rossz szellemet emelik ki az együttesből, akik 
az egész mulatószériát utnakinditollák.

Csik ragyogó százassal
öiiási feltűnést keltett a Hétfői Napló lég 

utóbbi tudósítása a Hungária bajnoki bankett 
jéiö| Az estebéd, amelyet eseménnyé avatott 
a klub elnökének sportpolitikai beszéde, fényes 
külsőségek közölt zajlott le. Csupán oz keltett 
kínos Ieltűnést, hogy

■z Ml-Ss vezérkarának egyetlen tagja sem 
jelent meg.

I)e nem lehetett felfedezni a nagy rivális, a 
Ferencváros jólismert, markáns vezetőegyéni- 
ségcit sem az ünneplők körött. Ebből azt a 
következtéiéit vonták le, hogy

kitört ■ kultnrháboru a Hungária. ■ Fe
rencváros és ■ szövetség között.

Fokozta a kínos feszültséget az a sajnálatos

körülmény, hogv amikor az elnök a sport me
cénásairól szólvn, néhai Gschwindt Ernő nevét 
említette, a jelenlévő két ferencvárosi „meg
figyelő" a beszéd, sőt a mondat közben hirte
len felkelt és eltávozott. Ezekről szóló tudósí
tásunk valósággal viharként szántott át a nyári 
pihenőre tért futbnllfronlon. Nyomban érint
kezést kereslek az ügyben szereplők egymás 
sál és tisztázták a felmerült nézeteltéréseket. 
Kiderült, hogy a szövetség vezérkarából Usrttg 
elnök, Kenyeres főtitkár és Nagy Marcell pénz
táros nz alazövetségck hivatalos felülvizsgálata 
minit vidéken tartózkodott és ezért nem jö
hetett A ferencvárosi vezérkarból pedig 
Mailinger és Springer dr szabadságon volt, vi
téz Kemenesyt viszont hivatalos ügyek tarlót

nyerte a bajnokságot
Az olimpia előtt egyetlen uszóreKord sem született

Magvarország uszóhajnokságalnak másodnapi 
műsorát alig

ötszázfőnyl közönség
tekintette meg. Bár rekordok nem születtek, de 
a verseny valamennyi száma érdekes 'olt és 
sok izgalmat váltott ki. A részletes eredmények 
a következők:

Magyarország mű ugró bajnoka: llódy MTK 
140 42 ponttal. 2. Hídvégi MAC 136.98 ponttal. 
3. Kovács UTE 129.70 ponttal.

Magyarország hölgy toronymllngró bajnoka: 
Kongó Lívia MTK 37.42 ponttal. Fonyó egyedül 
Indult.

Magyarország 490 m-es gyors aszó bajnoka: 
Gróf Ödön UTE 4 p. 54.9 mp. 2. Lengyel Árpád 
BEAC 4 p. 55 inp. 3. Kuhinka MESE 5 p. 15-2 
mp. 4. Angyal Tatabánya 5 p. 17.2 mp. Nagyon 
szép verseny volt, amely csak az utolsó méte
reken dőlt cl Addig Lengyel vezetett, Gróf csaí 
395 méternél fogla be és karcsapással győzőik
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Gróf 100 m-es részideje 1 p. 07.2 mp., Len
gyelé 1 p. 00.8 mp. Lengyel 200-as ideje 2 p. 
21.8 mp., Grófé 2 p. 23 mp., Lengyel 300-as 
Ideje 3 p 38.6 mp., Grófé 3 p. 30 pip.

Magyarország 200 m-eo hölgy melluszó baj
noka: Hideg Kató BSE 3 p. 21.2 mp. 2. Varga 
BSE 3 p. 32 mp. 3. Bethlen Margit FTC 3 p. 
36.2 mp.

100 m-es gyorsuszás. 1. Ctlk BEAC 57.8 mp., 
2 Abay-Nemes Pécsi AC 1 p. 00.4 mp. Ez csak 
aféle bemelegítő, vagy helyesebben a kánikulára 
való tekintettel ,.lehűlő'*  versenyszám volt.

Magyarország 100 m-es háluszó bajnoka: 
Lengyel Árpád BEAC 1 p. 11.6 mp., 2. Gombot 
I.ASE 1 p. 11.8 mp., 3. Nagy UTE és Szerda
helyi FTC. Holtversenyben 1 p. 17 mp. Ezt a 
versenyszámot kétszer úsztak le. Első alkalom
mal Lengyel és Gombos 1 p. 12.2 mp-es ered
ménnyel holtversenyt úszott. A szabályok értel
mében ugyanazon a napon kell a bajnokság 
sorsát eldönteni, azért kellett megismételni, ami
kor is Lengyel 2 tizeddel jobb időt ért el.

Magyarország 200 m-cs hölgy gyorsuszó baj

noka: Lenkey Magda III. kér. TVE 2 p 47.6 
mp., 2. Ács Ilona BSE 2 p 48.8 mp., 3. Biró 
UTE 2 p 50.8 mp, Lenkey százméteres ideje 1 p 
16.8 mp. volt.

300 m-es meiluasó bajnokság: bajnok nlnest 
A standardét, amely 2 p 57 mp volt, Barócsi 
nem érte el. 1. Baróczi MESE 2 p. 50.62 mp., 2. 
Lengvárl BEAC 2 p. 59.4 mp., 3. Sólyom UTE 
3 p.

Magyarország 100 m-es hölgy háluszó baj
noka: Györ/ly Irén (BSE) 1 p 26.8 mp, 2. Sóthy 
Boriska (BSE) 1 p 33.8 mp.

Magyarorsság 3X200 m-es Ifjúsági gyors sta
féta bajnoka: MESE 7 p 36.4 mp, 2. BBTE 1 p 
37.2 mp, 3. FTC. 8 p 03.4 mp.

Magyarország 100 m-cs gyorsuszó bajnoka: 
Csik Ferenc (BEAC) 57.8 mp, 2. Gró/ Ödön 
(UTE) 1 p 01.8 mp, 3. Abay-Nemes (Pécs) 1 p 
02.2 mp. Csik 50 m-es részideje 27.2 mp volt. 
Remekül sikerült start után Csik azonnal éire- 
fut és 50 m-nél már négy méterrel vezet, amit 
a végén 6 m-re növel. Könnyedén érte cl a re
mek eredményt.

A III- kér. TVE lett 
a harmadikI

HL KÉR. TVE—MTK 1K) (0:0)
Az első félidőt kapkodó, rendszertelen játék 

jellemezte, a csatárok csak ritkán jutnak lövés
hez, mert a bekkek erősen fogták őket. Szünet 
után Bródynak sok szép védésre van alkalma, 
az óbudaiak ugyanis teljesen beszorultak a ka
pujukhoz. Nagy derültséget vált ki, amikor 
Rajky Béla,

■ meccs bírója, izgalmában a vízbe ejti a 
zászlót.

Hat perc 27 mp-nél tart a játék, amikor Maréit 
átadásából Klslfgt remek svéd hátrahuzotl lö
véssel megszerzi a vezető, egyben győztes gólt, 
amely a bajnokság harmadik helyét jelenti a 
kerületiek javára. A bal felső sarokba röpült 
labdát Mezig képtelen volt védeni A hátralevő 
részben a kerületiek húzták az időt, viszont Kis- 
ló ginek akadt még egy nagy gólhelyzete, arne- 
lye fazonban elhirtelenkedett.

ez 
olcsói is 
hirüetiUK,

Tomboló botrány után, elképesztő 
kapushibák miatt, baljós vereséget 

szenvedett az Újpest csapata

iBKintettei
ütínztfircRiarg

•J c

Sestát, az európai futballpályák rémét, Inzultálta egy felháborodott néző
AUSTRIA—ÚJPEST 2:1 (0:1)

^A magyar élcsapatok szezonvégi sorozatos 
balsikereiért, úgy látszik,

az Újpest teljes mértékben kárpótolja a 
futball nagy éa feszülten figyelő társa

dalmát.
íme, vasárnap Újpesten már a középdöntőért 

szállott sikra a tizenegy tökéletesen kilenyész- 
telt. remek kondícióban lévő újpesti futballista. 
Velük szemben a bécsi lilafehérek, a legendás 
„Violett“-ek csapatát állította a szerencse és 
az eddigi küzdelmek eredménye. Az Austria 
világhírű tizenegyét a magyar közönség na
gyon jól Ismeri. Már a múltból megtanulta be
csülni azokat a különleges harci erényeket, 
amelyek wt az érdekes együttest Európa 
csaknem

legveszedelmesebb kupacsapatává 
emelték. Csak úgy kapásból itt az a néhány 
név, amely köré a bécsi iskola finomsága és 
a menedsalés művészete egy tökéletesen kifor
rott, minden részében szint® proporclonáltan 
egyensulyos csapatot formázott: Sesta, a kon
tinens dijbirkózóból lett válogatott futballistája, 
azután Nausch, az ördöngös szélsőhalf, no meg 
Sindelar, a lenszöke csatárcsoda, akinek ágas- 
bogas alakja már sok keserű pillanatot szer
zett a jóidegzetü magyar kapusoknak is.

A többiekről csak annyit, hogy a zömök sok
szoros osztrák válogatott, akik a bécsi iskola 
színeit egész Európán a futball hazájáig, Ang
liáig, diadalmasan hordozták meg.

Ez a rövid helyzetkép töltötte meg vasárnap 
az Újpest felé vánszorgó villamosok és robogó 
autók utasainak hangulatát. Nagy csata készül 
Újpesten, mert hőmérő sem kell ahhoz, hogy 
mindenki keservesen érezze a nap melegének 
füzét és mégis

a kánikula poklában tizennyolcezer ember 
vállalkozik a kirándulásra Újpest felé.

Tizennyolcezer emberi (Árnyékban ez legalább 
harmincötezernek felel meg.) Körülülik a sta
diont és ingujjra vetkőzve valósággal 

egy keleti vásár tarkaságát 
varázsolják a szemek elé. A sok színes ing 
szinpompás látványát csak fokozza az a külö
nös ritmika, amely a sok ember legyezésre 
mozduló karjával valóságos tömeggyakorlatok 
képét nyújtja.

Az Austria legénysége lila-fehér ujjas trikó
ban, fehér nadrágban fut a porondra, hogy in
kasszálja azt a néhány udvarias tapsot, amit 
az újpesti győzelemre éhes drukkerhad egyelőre 
udvariasságból kiutal a számukra. Egelverö 
tombolássá fokozódik az öröm, ikor megjelenik 
az újpesti csapat, ezúttal szokatlan színekben. 
Nehogy zavart okozzon az egyforma lila-fehér 
szín, a házigazda vállalta a dresszcserét, meggy
piros ingben és fekete nadrágban feszit a po
rondon. Jelen van már az elegáns Barlassina is, 
aki

• bírák öltözködése terén valóságos walesi 
herceg.

Jellemzően kecses és könnyed olasz mozdulat
tal Inti középre a két csapatkapitányt: aztán 
... kezelfognak a z„öregek“: Nausch és Stern
berg. Választanak és ... ez a nap is jól kez
dődik, az Újpest fixirozhalja a napot, ami eb
ben az afrikai temperaturában külön nagy 
hendikep. Aztán kezdenek. Itt: Hóri — futó, 
Sternberg—Seres, Szűcs, Szólal — Pusztai, Vln- 
cze, Kállai, Zsengellér, Kocsis, ott: Zöhrer — 
Andritz, Sesta — Adamek, Mock, Nausch — 
Riegler, Stroh, Sindelar, Jerusalem, Viertl. Meg
indul a labda, amelynek ma nehéz szerep ju
tott és rögtön a legszéditőbb Iram poklába ke
rül.

Vinczéé az érdem: ö lő először és (nem bosz- 
szantásért) övé a bűn: mellémegy a labda. 
Azután az Austria támad és z

Stcrnbcrgnek minden tudományára szüksége 
van, hogy aa utolsó pillanatban a szélma
lomként kapálódzó Sindelar elöl elcsípje ■ 

labdái

Gól az osztrák hálóban
Orkánszerü biztatás tüzeli a magyarokat s en
nek megvan az eredménye. Épp az 5. percre 
billen a nagy óra mutatója, amikor

Zsengellér mesteri módon ugratja ki Kál
lait. Mock már érzi a veszélyt és szerelni 
•kar, de ■ legutóbbi bécsi csata Uju höM 
ne:n kockáztat, nem várja be egy dribll

kétes lehetőségét, hanem nyomban lő a a 
niae.skaügycs Zöhrer már csak Ösztönösen 
vetődhet a sarok felé, ahová a labda tart. 
De nem így akarják a futball Istenei, mert 
a zugó bombába Mock még bele tudja tenni 
a lábát s igy azután a labda pontosan az 
ellenkező oldalba vágódik, mint ahová 
Zöhrer előzetesen busán letelepedett.

UJPEST-GÓLAZ EGYETLEN

Kállai

A súly differencia köztük testvérek közt is csak 
nem száz kiló. Ez a hallatlan gesztus Sesztát 
annyira meglepi, hogy ideje sincs revansra. Csak 
jóval később igyekszik „törleszteni" és ekkor 
Kállait szemeli ki. Közben futball is folyik és 
pedig a magyar kapu előtt, ahol Nausch, a 
kontinens művészi futhalljának minden ravasz
ságával Viertlhez juttat egy labdát, Innen Sin- 
delar elé kerül és azután 1:1 — szerencsére — 
csak a felső kapufákban.

Az Austria percei következnek. Nehéz ma 
drukkernek lenni: felülről a nap, alulról a sta
dionból pedig a küzdelem heve kergeti a vért 
forró hullámokban a lilává változott drukkerek 
fejébe. Most azután

Vlncze „temetése**  következik.
Előbb Mock igyekszik elföldelnl, azután Nausch 
borit rá fátylat a saját testéből, amitől Vlncze

Sporting kötött anyag
ból kék. szürke, fehér színekben P 

Ing tartós minőség.
|ó színekben..............................

Ing popelln, 
divatos színekben ....................

Hálóingek
popelinbői 6.88. silónból ....

Alsónadrág rövid, 
sllónbói és rayéköperből .... 

Alsónadrág rövid, 
tartós strapaminőségből.........

p

p

p

p

p

Pizsama tartós, divatos
Panyagból, komplett ................

Strandjoppe
tartós divatanyagból................

Nyakkendő
selyem, legújabb minták.........

p

228
328
548
398
228
^28

698
578

Adamek

Zsengellér

Szalay jó labdájával Zsengellér mesterien szökteti Kállait, aki nem várja meg Mock támadá
sát, hanem 10. A labda aa osztrák eenterhalf lábán Irányt változtat és az ellenkező sarokba 
röppen, mint ahová az „előrelátó* 4 Zöhrer vetődik. 0:1. Első félidő 5 porc. (Copyright by Hit

föl Napló — System Horváth.)

Egetverő tomboláé fogadja ezt a csodálatosan 
jólsikerült, de valójában szerencsit gólt. Mint
ha szárnyakat kapna most a magyar csapat, 
szélsebesen száguldanak újabb és újabb ost
romra, Így aztán nem csoda, hogy a sebesség 
miatt kissé szelesek. Itt van mindjárt Kocsit, 
aki tiz méterről, jó helyzetből lő mellé. Aztán 
újra ő durrant egy hatalmas lövedéket, ez 
azonban csak a kapufát nyekkenti. óriási hely
zet volt. Most aztán kabinetalakitás követke
zik. Kocsit valami miatt nézeteltérésbe kevere
dik Sestával, aki vállbőségben szélesebb, mint 
amelyen magas. Az izmai még a blrkózósző- 
nyegen is respektust szereztek számára, igy 
azután csaknem érthetetlen, hogy

Kocsis hogyan veszi a mérését ahhoz, hogy 
az izomkolosMuet megüsse.

bordái kényszeredetten ropognak. De kiállja a 
teherpróbát. Kállai is az izzasztóba kerül. Igyek
szenek elvenni a kedvét a további ambíciótól. 
De azért olyan pompás labdát céloz a sarok 
felé, hogy Zöhrer minden bravúrjára szükség 
van az újabb gól elhárításánál. Zsengellir, aki 
megszlmalolja a veszélyt, idejében ott terem, 
de a nogy lendülettől csak a hálóba tud keve
redni.

Barlassina ellen egyre sűrűbben tüntet ■ 
közönség,

mert Igen sokat elnéz. Megengedi a túlerői Já
tékot és rendre elnézi a hendszeket. Az Austria 
minden mozdulata veszélyes és közös óhaj, hogy 
a félidőt gól nélkül ússza meg az újpesti csa
pat. Ez siketül is, csak éppen a botrány nem 
marad el.

p
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Botrányvihar a kánikula poklában
A 41. percnél tartunk, amikor Vlncze is Pusz

tai támadását csak kornerre tudják szeretni. A 
jól iveit sarokrúgást Zöhrer elfogja és nagy 
lendülettel egyetlen gomolyagként gurul a lab
dával együtt egész a tizes vonalig.

Schwara dr., a híres bécsi futballsebési, 
aki egyúttal az Austria vérbenforgó druk
kere is, rosszat sejtve, rohan be a pályára. 
Zöhrernek kutyabaja van, Igy hát Kállai 
nem érti a termetes Scbwarz dr. gurulósát 
és tuszkolni akarja. Erre odaront Seszta és

MOCK EGYENLÍT

alaposan megüti Kállait. A felháborodás 
egy pillanatra némává teszi a stadion közön
ségét s azután pillanatok alntt következik 
be a botrány. Egy hatalmas ember rohan 
Seszta felé — mint később kiderült, Kállai 
mostohabátyja — és szó nélkül valósággal 
knock ouf-olja a duvaságáról híres bécsi 

bekkel.
Az újpesti vezérkar, élén Lang/elder Ferenc és 
a rendőrség rohan a botrány színhelyére, körül
fogják a tulvérmes magyar drukkert és nagy 
verekedés közben tudják csak tiz rendőr segít
ségével az öltözőbe szállítani Pár perccel ké
sőbb ér véget n félidő, ami már nem hoz sem
miféle változást

A szünetben a 8000-es akadály futás „izgalmai" 
sem tudják a közönséget a botrány követkéz 
télien előállott hangulatából kizökkenteni. Mi 
alatt a két versenyző küzd egymással, minde
nütt csak a botrányról beszélnek, egyesek 

magukon kívül vanr. 'k as izgalomtól.
Ezek közt is az első helyen van Halasy Olivér, 
akit alig tudnak lecsillapítani. Előbb az Ujpeit 
játékosai szállingóznak ki csoportokban, az

CMlaa Mátrák akció, végül Is M»»ck NM az egyenlítő gólt. 1:1. Második félidő. (Copyright by
’ Hfi/Sl Vnpló - Sy.lrm Horvilh.)
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CORVIN
A JÓ MINŐSEGEK ARUHAZA

Austria egyszerre jön ki, de ennek megfelelően 
egyszerre is szólni meg

az ezertorku orgona:
n legfelsőbb ilélőszék, amely nemtetszésének 
hatalmas füttykoncerttel és pfujoz.ással ad ki
fejezést.

Az. első percekben az Újpest támad, úgy 
azonban, mint hogyha legalább is jónéliány 
gól előnyét akarná biztosítani. Különösen a 
csatársor bágyadt, de a védők is sűrűn sétál
gatnak a teljes eröbeadóunl játszó Austria 
játékosai mellett. Az Austria csak egy-egy lefu
tással szakítja meg az újpesti fölényt, ezek a 
lefutások azonban annál több meleget okoznak 
az újpesti nézők szivetáján.

A jó öreg Viertl egyik beadása a kapu tor
kában lalúljn Sindelail. aki*  a kritikus pilla
natban Sterjiberg csuk nehány méterre Imi 
megközelíteni, azonban n csavart labda a 
szőke center lábai közt álszalad és igy ol
dódik fel a meleg helyzet Néhány perc múlva 
Jerusalem ugyancsak Viertl labdójával átug
rik a védők nem éppen Maginol-vonalán, .Se
res kétségbeesetten veti utána magát, a kriti
kus pillanatban elvelódésse: tudja clpöckölni 
a lövésre készülő csatár lába elő a abdát.

A közönség nem hallatja a hangját. Szinte 
kriptái csendben folyik u mérkőzés 

s ehhez képest az Újpest-játékosok is bágyad
tabban Jól szanak. Különösen Vince lassú 
mozgása és öreguras allíirh'l hinnék fel Egv 
nagy helyzet kínálkozik nemsokára az Austria
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kapuja előtt Egy balról Jövő labdát a behtl- 
lódó Pulttal kapna, de látja, hogy Nauach- 
tól telítem tud kérdeni a labdával, eainre 
megy a halffal, hogy a labda Vincit elé ke 
rülhesten é» az nyugodtan tórhesien a kapu 
Felé. A ealn azonban a kelleténél Jobban ai- 
kerül, mert

NaaM-h Akiével alaposan orron vígja úgy
hogy megszédül éa el Is esik,

amiért a hlró megállítja Vincié lövésre len 
dűlő lábát.

Ai újpesti fölény a rendkívüli lővőkéazség- 
hiány miatt bosszantóan eredménytelen marad. 
A közönség nem egyszer zúgolódik, különösen 
Vinciét biztatják, de

a Játékosokon olyan letargia mutatkozik, 
amilyent még alig lehetett látni.

A 20. perc tragikus fordulatot ad a mérkőzés
nek Sindelar halszélre adja ki a labdát, Viertl 
néhány lépést tesz, majd beadja a csatársor 
közepén álló Slrohnnk. aki néhány lépést viszi 
a labdát s látja, hogy senki sem akadályozza.

A két hekk közt kapura küldi a labdát. A 
labda éppen a kapu közepén álló Hóri fe
jének van célozva. Hóri talán le ia kapja 
a fejét, de a labda keréról a felső kapufa 
felső élének pattan a onnan hátra a hálóba 

hull. 1:1.
nz Austria un lámadúsban. Stroh mintha vér
szemet kapott volna az. előbbi góltól, újra ha
talmas lövést küld a kapura, de Hóri most 
már védi a labdát. Kocsis és Andrilz összecsa
pása után tizenegyest itél a közönség, majd 
inegpfujolja Barlassinát, mikor nz nem látja 
•zahálytalannak az esetet. Kocsis és Zsengellér 
belyet cserél s rögtön azzal mutatkozik be, 
jogy Andrilz c.n\ a pálya közepén Nelson
fogást mutat be. Vincze lassúsága fi kényel
messége mór bosszantja a közönséget i mikor 
lassúsága miatt elveszik tőle a labdát, kőrút
ban nevetnek rajta Kállai Is szóhoz Jut, talán 
először ebben a félidőben: éles labdája tapsot 
kap, de ezzel mintha el is végezte volna a 
dolgát,

Zaengellérrel helyet cserél a ettől kezdve a 
halszélen statisztál,

Egy huszonötméteres szabadrúgás ad reményi 
most az újpestieknek. Zsengellér előbb sor
falba lövi a labdát, majd újra laposan a sarok 
felé küldi, a kapus rávetődik, n labdát éppen 
a vonalon fogja meg, n közönség gólt rekla
mál, a kapus egy darabig ott Is marad a kapu
vonalon, hogy a bíró Jobban Ítélhesse meg a 
dolgot, de Bnrlassinúnnk nincs szüksége érre, 
mert rögtön int, hogy mehet tovább a játék.

Kocsit lövése ezután n tisztán álló Pusztai elé 
pnltan. El kél méterről lnpos lövést küld 
Zöhrer felé, de ennek n lábúban akad meg n 
labda, óriási helyzet voltl Futó egy rossz sze
reléssel hökkenti most meg n közönségei. A 
kitörő Jerusalemlől elveszi a labdát és Viertl 
elé tálalja, de ezl annyira meglepi a hekk vá
ratlan Jószívűsége, hogy nem érti a dolgot és 
kapu mellé kanalazza a labdát. Tiz perc van 
még hátra, mikor Viertl és Futó a kornersarok 
nál párharcot vív egymással. Futó Viertl kezére 
lövi a labdát ás megáll, megfordul, hogy rekla
máljon a bírónál, majd mikor a biró továbbot 
int. unottan, bosszankodva áll Viertl labdájának 
az útjába.

A balazélaő nem tud mit kezdeni a labdá
val, mérgében csavart labdát küld a kapu
felé. Hórlt meglepi a kapufelé cm varodó 
labda és laanan megy a labda után, ez azon
ban sokkal gyorsabb, mint ő s mire Hóri 
as útjába kerülne, az már régen a hálóban 

táncol. 2:1,
A megdöbbentő potyagól fölrázza vnlameny- 

nvlre az újpesti csatárokat is, Vinczc Is meg
embereli magát s kétszer egymásután is lövést 
küld a kapura, de azok csak amolyan alibi
lövések. Az Austria játékosai szinte egy fa- 
lankszluin állnak n tizenhatoson es minden ak
ciót csirájában fojtanak cl, úgyhogy a hátra
lévő tiz perc eredménytelen marad.
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Óriási meglepetés:
saját otthonában kikapott 
az Amhrosiana

SPARTA—AMBROSIANA 5:8
Milánóból Jelentik: Közel huszeierfőnyl kö

zönség nézte végig a csehszlovák bajnoknak 
Milano kedvencével való hatalmas küzdelmét. 
A közönség szinte extázisbán lelkesítette as 
Amhrosiana legénységét, a prágaiak azonban 
mindent elsöprő lendülettel, technikájuk éa tak

Koszorúslányok ma küldik az olimpiai tüzet 
Athénból Budapesten át Berlinbe

Athénből jelentik: Hétfőn reggel indul el 
Athénből Berlin felé az olimpiai fáklyás sta
féta. Vakaldpulos miniszter gyújtja meg az 
olimpiai tüzet, amelyet

felkoazoruzott leánykák
a Zeus-templomból, nz egykori klasszikus 
olimpiai játékok színhelyére visznek. Itt a 
fáklyahordozók fáklyáját az ókori márványból 
készült oltáron lévő tűzön meggyujtja, meg-

W1NKLER NÉMET MOTORKERÉKPÁROS 
SZÖRNYETHALT

Frankfurtból jelentik: A Schotten körüli mo- 
lorkerékpárversenyen Hans Winkler, az ismert 
kitűnő német motorversenyző az első körben 
oly szerencsétlenül bukott, hogy mire a mentők 
kórházba szállították, belhalt borzalmas sérülé
seibe. A halálos szerencsétlenség ellenére a 
versenyt továbbfolytatták, amelyben a nap leg
jobb idejét Steinbach érte el 120.6 kilométeres 
óraátlaggal.

A 3000 méteres akadályversenyt, amelyet az 
Újpest—Ausztria mérkőzés félidejében futottak 
le, a görög Gutis nyerte meg Szilágyi (UTE) 
előtt. Szilágyi az első négy körben 30 méteres 
előnyt szerzett, de azután visszaesett. Gutis 
ideje 9:37 mp, Szilágyié 9:42 mp.

Ai olimpiára készülő magyar gyephokkl- 
csapat vasárnap délelőtt a margitszigeti pályán 
egy osztrák vegyescsapat ellen játszott. A mér
kőzés célja az olimpiai tartalékgárda kipróbá
lása volt. A mérkőzés a bécsiek 2:0 arányú 
győzelmével végződött. 

Győzelemmel kezdte 
túráját a Bocskai

Temesvárról jelentik: Bocskai—Kinizsi 2:0 
(2:0). Rekkcnö hőségben, 2500 főnyi közönség 
előtt játszotta a debreceni Bocskai első ven
dégszereplését Temesváron, ahol nagy sikert 
nratott szép játékával. A vezető gólt Dóczé 
lőtte n 30. percben, majd közvetlenül a befeje
zés' előtt Markos beadásából Orosz fejelte a 
második gólt. A Bocskai csatársora ezúttal a 
következő volt: Markos—Berecz—Orosz—Ta
kács—Hajdú. Gyulai az első félidőben jobbfe
dezetet, szünet után pedig középfedezetet ját-

tikai tudások százszázalékos feUzlnrehozáaóval 
órláai meglepetésként biztosan győzték le a 
nagyszerű olasz csapatot A félidő eredménye 
8:8 volt, szünet ulán azonban a prágai csatár
sor Bralne vezérletével két njabb gólt szerzett, 
amivel biztosította a Spartának a döntőbe való 
Jutását

kerüli az arénát és ezzel megkezdődik a fák
lyás stafétafutás. Couberfin báró, a modern 
olimpiai játékok megalapítója ebből az alka
lomból üzenetet küldött a fáklyás staféta tag
jainak, amelyben többek között figyelmezteti 
őket, hogy ölvén éve annak, hogy éleiét az 
olimpiai eszme szolgálatúba állította. A jövő 
azoké a népeké — mondotta —, amelyek fia
talságukat a kor szellemében tudják nevelul.^ 

szott. A Bocskai kedden Nagyváradon, csü
törtökön pedig Aradon mérkőzik.

Éles FTC futotta a legjobb 
időt a kerékpáros 
versenyen

A Kerékpáros Szövetség vasárnap a bécsi 
országúton rendezte Magyarország 100 kilo
méteres országúti kerékpáros bajnoki verse
nyének előfutamait A verseny nagy meglepe
tése az, hogy Messinger lefiniselte az olimpiai 
keret tagjait.

Az első csoportban Éles FTC 3 óra 02 p. 50 
mp. alatt, a második csoportban Bognár UTE 
2 ó. 54 p. 30 mp. alatt, a harmadik csoportban 
Messinger Törekvés 2 óra 51 p. alatt ért célbe. 
A döntőt jövő vasárnap futják.
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Hálás Megyeren Is ind
óvással kezdődött a vasárnapi versenynap 

Megyeren. Az akadályversenyt könnyen nyerő 
Lurkót keresztezés miatt hivatalból diszkvalifi
kálták. A hadseregi sikversenyben a régen tit
kos tip Vivá nyert végre mint nagy outsider. A 
Júliusi gátversenyt Tóth András ritkán látott 
bravúros lovaglásával Barátom II. nyerte. Az 
urlovas-handicap-et a súlyban kedvezően álló 
Cserebere nyerte végig vezetve. A kísérleti ver
seny 18-as mezőnyében a három eminens esély: 
Epizód, Napfelkelte és Dont-uzorrg végeztek 
elöl. A Gödi handicap-ben a favorit Minekf, a 
napot záró Visegrádi handicap-ben pedig a fo
gadásokban teljesen elhanyagolt Hálás győzött, 
mely legutóbb Budapesten okozott hatalmas 
meglepetést.

Részletes eredmények:
I. Babieka II. akadályverseny. 1. Tücsök (3) 

Fetting K., 2. Meciez (l*/«)  Jeney I, 3. Palla- 
galla (4) Singer. Futottak még: Ignác (6) Wol- 
bert, Lurkó (l’/i) Horák, Meglehet (4) Blazsek, 
Losonc (6) Homolva. 4 hossz, 6 hossz. Tót.: 
10:40, 14, 12, 13. Befutó 10:308.

II. Hadseregi sikverseny handlcap. 1. Vívó 
(8) Pakucs hgy., 2. Giralba (8) Muhr föhgy., 3. 
Umanova (l’/i) Vásárhelyi hgy. F. m.: Carmen 
(0:10) Galúnthav hgy., Vihar (8) Koltay föhgy., 
Búnffyhunvad (10) Dókus fhgy. 1 hossz, 1% h. 
Tót.: 10:176, 30, 32. Befutó 10:2092.

Ül. Julius! gátverseny. 1. Barátom II. (pari) 
Tóth A., 2. Kartárs (2) Benyó, 3. Kiszombor (3) 
Steczák. F. ni.: Bokros (0) Singer, Kiskun (10) 
Szele. Bicskás (6) Horák, Baba (4) Blaskovich, 
Csicsóka II. (0) Kovács E. Háromnegyed hossz, 
ötnegyed hossz. Tót.: 10:19, 12, 13, 12. Befutó 
10:120.

IV. I.osonczy Gyula emlékverseny. 1. Csere
bere (4) Gede I.. 2. Tiro (1*4)  Pakuts hgy., 3. 
Allegra (4) Dókus fhgy. F. m.: Üstökös (0) 
Papp fhgy., Vlsegrád (0) Lajtos főhadnagy, Li- 
vorno (12) Valkó fhgy.. Szelim pasa (10) Muhr 
fhgy.. Hali-Gani (3) gróf Pejacsevich, Sherry 
(4) Vásárhelyi hgy. Nyakhossz, félhossz. Tót.. 
10:48, 17, 15, 18. Befutó 10:79, 177.

V. Nyári kísérleti verseny. 1. Epizód (l*/t)  
Esch T., 2. Napfelkelte (5) gróf Pejacsevich, 3. 
Dont-worry (3) Csömöri. F. m.: Tékozló (0) 
Berta, Gyöngy (8) Gosztonyi, Pisla bácsi (20) 
Knjáry. Buda (10) Mányi, Fék (20) Pillár, Szél 
(10) Schwadlenka. Laborc (12) Horváth J„ Dé
nes (8) Horváth K„ Ráró II (8) Keszthelyi, 
Nem bánom (20) Dér. Thank you (8) Hatschcr, 
Bogúr (12) Klimscha II.. Pommard (14) Esch 
Gy. II., Alvajáró (4) Miiller. Nyakhossz, 2 h. 
Tót.: 10:29, 15, 14, 17. Befutók 10:102, 110.

VI. Gödi handlcap. 1. Minek? (1%) Horváth 
K. II, Sylva (0) Fetting A. 3. Sok (20) Schwad- 
lenka. F. m.: Búvár (10) Hcnrich, Pénz (20) 
Bakonyi, Amourette (4) Esch Gy. II.. Matador 
(4) Esch T„ Handa-down (10) Bihari, Bánom 
Is én (2) Csömöri, Gardist (4) Klimscha II. 
Fél hossz, két hossz. Tol.: 10:24, 17, 24, 07 Be
futók: 10:110, 720.

VII. Visegrádi handlcap. 1. Hálás (10) Szabó 
J., 2 Csókos Julls (2) Bakonyi. 3. Quaslmodo 
(4) Keszthelyi. F. m.: Sweetheart (5) Berta, Bá-

Cserna megjavította 
az ifjúsági magasugró 
rekordot

A tegnap Szolnokon rendezett országos vas- 
ulasbajnokságok

kiemelkedő eseménye volt az ifjúsági Cser
na magasugró eredménye.

A jeles ifjúsági versenyző 189.5 centimétert ug
rott és igy a 186 centiméteres ifjúsági magas
ugró rekordot 3 centiméterrel megjavította. Jól 
szerepeltek mellette a hármasugrók, akik meg. 
javították az eddigi vasutasrekordokat.

A seniorok között Bcssenyey Szolnoki MÁV 
13.09 méter, nz ifjúságiak közt Szentesig 
Szolnoki MÁV 12.71 méterrel. A pontversenyt 
a Szolnoki MÁV nyerte meg 80 ponttal, 2. Tö
rekvés 72 ponttal, 3. Nyíregyházi Vasutas 64 
ponttal, 4. Testvériség 80 ponttal.

DÖNTETLENÜL VÉGZŐDÖTT AZ „IFI-FUT- 
BALLISTÁK" DÖNTÖ MÉRKŐZÉSÉ

UTE—FTC 2:2 (1:1)
Az országos ifjúsági bajnokság címéért folyó 

küzdelemben a döntőben az UTE' és az FTC ta
lálkozott egymással a nagyszombat-utcai pá
lyán. A rekkenő hőségben lefolyt mérkőzésen 
egyik csapat sem tudott a másik fölé kerekedni.

— A Magyar Városok Országos Szövetségének 
rendkívüli közgyűlése. A Magyar Városok Orsz. 
Szövetsége augusztus 2-án és 3-án Miskolcon, 
n Városháza közgyűlési termében délelőtt 9 órai 
kezdettel rendkívüli közgyűlést tart. A rend
kívüli közgyűlés tárgysorozata a következő: 
Augusztus i-án: Elnöki megnyitó. Tartja Szendy 
Károly, Budapest székesfőváros polgármestere, 
a Szövetség elnöke. A vámosok, mint a közigaz
gatás fejlesztésének úttörői. Előadó: dr. Magyarg 
Zoltán tud. egy. ny. r. tanár. Az idegenforgalmi 
politika újabb irányai. Előadó: dr. Tormay 
Géza államtitkár, az Orsz. Idegenforgalmi Hi
vatal elnöke. Baja thj. város és a racionalizálás. 
Előadó: dr. Borbiró Ferenc, Baja város polgár
mestere. Augusztus 3-án: A városrendezési tör
vény. Előadó: dr. Harrer Ferenc, Budapest ny. 
alpolgármestere, felsőházi tag. A városok pénz*  
ügyi helyzete. Előadó: Lukács Ödön ny. pénz*  
ügyminisztériumi miniszteri osztályfőnök, 

lozó (12) Horváth K. TI., Dánia (12) Lökős, 
Charles (1%) Alt, Col Santo (8) Csömöri, Ne
mere (12) Soós, Naphőse (8) Esch T., Halász 
(20) Horváth I. Háromnegyed hossz, fejhossz. 
Tót.: 10:558, 114, 16, 19. J

Hírek
A Brauné Bandot futják Münchenben va« 

sárnap. Ezidén ez a legjobban dotált verseny 
Európában, amennyiben első dija 100.000 
márka. A 2400 méteres távolságú versenyben 
a tavalyi és az idei német derbyk győzteseinek, 
Sturmvogel-nek és Ncreide-ntk a verseny egyet
len külföldi résztvevője, a francia Corrlda a 
legkömolyabb ellenfele. Sokáig ugy názett ki, 
hogy ez a verseny lesz a telivérek olimpiásza, 
ugyanis a nevezettek között volt az olaszok 
veretlen háromévese, Archidamia, mely a 
Derby Realen kivül a versenyek egész légióját 
nyerte hazájában és a kiváló angol hároméves 
Sind, mely legutóbb a Grand Prix de Paris-ban 
volt második, de a két utóbbit az utolsó napok
ban törölték a versenyből.

Naplóm iránt mutatkozik érdeklődés a Szent 
István-dijban. A Naplopó-mén oddsa egyes iro
dákban 3:l-re rövidült.

A Jubllüums Prelst futják vasárnap a Freti- 
denauban. Ezidén tényleg nevének megfelelően 
„Jubileumi" dij a verseny, ugyanis ez az 1000- 
ik verseny, melyet a nemrég alakult Wiener 
Rennvercin rendez. Tőlünk Bohó és Ragnzzó 
(n verseny tavalyi nyerője) vesznek részt a 
versenyben.

Figaro legközelebbi feladata az Erzsébet ki
rályné-díj.

Ainndco részt vesz Münchenben egy nem
zetközi urlovas versenyben. Az Ascanio-mént 
Muhr főhadnagy lovagolja a versenyben, mely
ben Európa legjobb urlovasai szállnak nye
regbe.
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AZ ELŐFIZETÉS ARA:
*”*,  ,5 Pen»fl- — Egyes ssám ára: Magyarorszá
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bán t frsnk, Jugoszláviában 2.50 dinár. Németország
ban iá Ff, Olaszországban 1 Ura. Romániában ó M*  
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