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Rémdráma a debreceni vasúti sineken
Rejtélyes módon eltűnt egy szép masamódlány

KozákleiTor Moszkvában!
Felborul az orosz-francia katonai szerződés

Moszkva, junius 13.
A szovjetföváros képe máról-holnapra tel

jesen megváltozott. Moszkva utcáin minde
nütt megerősített katonai őrségek cirkál
nak. Közben a kirendelt tömeg manifeszlá- 
ciói emlékeztetnek az 1933-as eseményekre, 
amikor is — hasonlóan a mostanihoz — a 
szovjet „tisztító**  munkájában százakat vitt 
a kinpadra. Ugyanúgy, mint Kirov megöle- 
fésénél, most is

vérgőzös tömegek hatalmas plakátokat 
hordoznak az utcákon, 

melyeken „Halál az árulókra!" „Le a szov
jet ellenségeivel!" felírások szerepelnek.

A mesterségesen kitermelt tömeghangulat 
hatása alatt újból páni félelem vett erőt az 
embereken. Senki sem biztos, mit hoz a 
holnap,

mindenki retteg az eljövendő esemé
nyektől, különösen a vezető állásokban 
lévő kommunisták féltik a bőrüket, 
mert tisztában vannak azzal, hogy Sztá

linnak bűnbakra van szüksége, 
hogy magát és rendszerét igazolja a töme
gek előtt.

A legszigorúbb intézkedéseket léptették 
Sóletbe,

a vasöklü Budennij kozákgenerálisl ne
vezték ki Moszkva uj parancsnokává, 
akinek első parancsa rémülettel töl

tötte el a vörös főváros lakosságát.
A hadügyi népbiztos, aki átvette a moszk
vai helyőrség parancsnokságát, szigorú in
tézkedéseket tett mindennemű rendzavarás 
esetén. Felhívása azzal kezdődik, hogy a 
legcsekélyebb rendzavarást is vérbe fogja 
fojtani. Kíméletet senki sem várhat, mert a 
mostani idők — szól a felhívás —, nem 
alkalmasak a szentimentalizmusra.

Az egyszerű, úgyszólván Írástudatlan 
kozáklegény fenyegetőzése nem üres 
szó. Az oroszok nagyon jól tudják, hogy 

Budennij be Is váltja fenyegetését!
A nyolc szovjetlábornok kivégzésével kap

csolatban ujabb terrorhullám elkövclkczé- 
sét várják, mert a szovjetrendszer sosem áll 
meg a vezetők kipusztitásánál, azokat kö
vetik az alantasaik is, akik egykori parancs
nokukkal együtt bűnbakjai kell, hogy legye
nek Sztálinnak.

Moszkva utcai demonstrációktól hangos, 
8 kirendelt agitátorok teli szájjal bömbölik 
az ellenforradalmárok megbocsáthatatlan 
bűnét, akik a burzsoá államokkal konspi- 
rálva, a szovjetrendszer és a szovjethatalom 
megdöntésére szövetkeztek. A szónokok 
egyetlenegy külföldi hatalom nevét sem em
lítik beszédeikben, de mindenki előtt vilá
gos, hogy Németországra és Japánra céloz
nak.

1-zzel kapcsolatban
érdekesek ■ német sajtó blrel, ame
lyek a leghatározottabban visszauta
sítják azt az állítást, hogy a kivégzett 
tábornokok valaha is összeköttetésben 
állottak volna egyes német körökkel.
— Valóságos gyermekmesék ezek a hí

resztelések, melyek csak azt a célt szolgál
ják, hogy a szerencsétlen orosz népet vak
ságban tartják és a való igazságot, a vörös 
Uralom csődjét eltakarják szemein elöl.

~~ Ezekkel a kivégzésekkel — folytat
ok — még 

nem fejeződött be az a gyilkosság
sorozat, 

mely Sztálin egyenes parancsára történik. 
Uj áldozatokra van szükség. Ma már tud
ják, hogy’ Sztálin a legnagyobb és legha
talmasabb ellenfelének. Vorislov hadügyi 
népbiztosnak életére tör, akinek népsze
rűsége már-már homályba burkolja az

Vorosiiov napiparancsa
Moszkva, junius 13.

A Szovjet Távirati Iroda közli Vorosiiov 
hadügyi népbiztos következő napiparan
csát:

i— Junius 1-étől l éig a haditanács a 
hadügyi népbiztos elnöklete alatt és a kor
mány tagjainak jelenlétében folytatólagos 
értekezletei tartott. A haditanács meghall
gatta és megvitatta jelentésemet, amelyet

a belügyi népbizlosság által felfedezett 
ellenforradalmi, katonai és fasiszta 

árulás
megszervezéséről előterjesztenem. Az áru
lásban résztvevők már hosszabb ideje vé
gezték a legnagyobb óvatossággal sötét ak
namunkájukat, amelynek során rongáláso
kat követtek el, kémkedést folytattak és 
igyekeztek lezülleszteni a vörös hadsereget.

Vége az orosz-francia katonai 
szerződésnek

Páris, junius 13.
A francia közvéleményre rendkívül mély 

hatást tett Tuchacscvszkij tábornagy ki
végzése. A francia fővárosban emlékeztetnek 
arra, hogy

a tábornagy nemrégen hivatalos külde

Komoly politikai 
konzekvenciák a kormányzói

, jogkör kiterjesztéséről 
f szóló uj javaslat körül

Az elmúlt héten váratlanul megélénkült 
a politikai élet.

Hétfőn este a NÉP elnöki tanácsa, majd 
a közjogi bizottság egyhangúlag elfogadta 
a kormányzói jogkör kiterjesztéséről szóló 
törvényjavaslatot, amely azután teljes szö
vegében kedden nyilvánosságra is került.

Szerdán azután kirobbant a törvényja
vaslat körül a szenzáció: fíassay Károly 
komoly, tárgyilagos felszólalásában

fejezte ki aggályait
a törvényjavaslat egyes rendelkezéseivel 
szemben.

Rassay Károly felszólalása után nyom
ban híre terjedt, hogy a NÉP közjogi bi
zottsága újból össze fog ülni, hogy tárgya

„acélembert".
Annyi bizonyos, hogy
beláthatatlan események előszele ráz- 
kódtatja most a sokat szenvedett oorsz 

földel,
mely nem tudni, hogyan fejeződik be: 
Sztálin marad, vagy vele együtt bukik világ 
rákfenéje: a bolsevizmus.

JcldUíisombcn rámutattam arra, hogy 
merényleteket tervezlek a kommunista 
párt vezetői ellen, vissza akarták állí

tani a kapitalizmus uralmát 
és igyekeztek szélbomlasztani a vörös had
sereget. Az összeesküvők arra számítottak, 
hogy segítséget kapnak azoktól, akiknek 
megbízásából eljárlak, azaz az egyik kül
földi állam katonai fasiszta köreiből. E 
támogatás fejében hajlandók lettek volna 
odaadni Ukrániát és megcsonkítani orszá
gunkat.

Sikerült azonban leleplezni a mozgalom 
vezetőinek közvetlen összeköttetéseit 

a polgári fasiszta államok vezérkaraival 
és ezek a vezetők elvették méltó bünteté
süket.

tésben Parisban járt és a francia nagy
vezérkar megismertette vele a legfél

tettebb francia hadititkokat.
Az Oeuvre, amely eddig a francia-szovjet 

segélynyújtási egyezmény legelszántabb 
védelmezője volt, felveti a kérdést, vájjon 

lás alá vegye a már egyszer elfogadott tör
vényjavaslatot. Közben meglehetős kereslet 
indult meg a könyvkereskedésekben a köz
jogi tudományos müvek iránt, úgyhogy 
mire a NÉP közjogi bizottsága pénteken 
összeült Illés József elnöklete alatt, ezen 
az ülésen már nagyon sok egykori tanít
ványa, a bizottság tagjai vizsgáztak le 
előtte újból a magyar közjogból. Az ülésen 
jóformán a bizottság minden képviselő
tagja felszólalt, határozatot ugyan nem 
hozlak, de az ott felmerült véleményeket

tudomására hozták Darányi Kálmán 
miniszterelnöknek.

Ezzel párhuzamosan tartotta ülését a ke

ilyen körülmények között
egyáltalában van-e még értéke a szerző

désnek.
A lap megállapítja, hogy a kivégzések 

rendkívüli mértékben csorbítják Szovjet- 
oroszország nemzetközi tekintélyét. Moszk
vának meg kell tudnia, hogy az állítólagos 
árulás híre Franciaország politikai és kato
nai köreiben rendkívüli megdöbbenést kel
tett.

Csehországnak, amely szintén kötött 
segélynyufMsI szerződést Moszkvával, 
hasonlóképpen fel kell vetnie a kérdést, í 
hogy milyen értéket jelent számára ez 

diplomáciai okmány.
A Republique szerint
Sztálin elviársainak klvégczlelésével a 
katonai szerződést Is megsemmisítette.

A franciaországi szovjetbarát irányzatra 
maguk a kommunisták mértek súlyos csa
pást, azaz maga Sztálin. A francia vezérkar 
egyébként már tervbe vette eddigi maga
tartásának megváltoztatását.

Az Action Froncaisc követeli, hogy
Franciaország azonnal szakítsa meg 
katonai összeköttetését Szovjetorosz- 

országgal,
mert ellenkező esetben Franciaország vi
lágforradalomért folyó harcba sodródhat 
bele.

Meghalt Lenin nővére
Moszkva, junius 13.

Uljanova Mária, Lenin nővére, rövid be
tegség után meghalt. Az elhunyt 59 éves 
volt. Fiatal kora óta rászívott az orosz for
radalmi mozgalmakban és többször letar
tóztatásban is volt.

reszténypárt is, amelyen ugyancsak azt 
határozták, hogy a közben csupán terve
zetté degradált törvényjavaslatra vonat
kozó észrevételeiket Eszterházy Móric gróf 
és Emszt Sándor fogják közölni a párt 
megbízásából a miniszterelnökkel.

Eckhardt Tibor közben állandóan ta
nácskozásokat folytatott a különböző pár
tok vezetőivel: mert maga a független kis
gazdapárt egyáltalában nem tartott érte
kezletet a javaslat ügyében, azzal az indo
kolással, hogy

majd csak akkor fogják megtárgyalni 
a kérdést, ha kész Javaslat kerül 

elébük,
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óvadékos Előreláthatólag a független kisgazdapárt 
nem fog szélesebb vitát rendezni a törvény
javaslat tárgyalásánál, legfeljebb Eckhardt 
Tibor, mint a párt vezére, fogja kifejteni 
álláspontját a javaslat egyes rendelkezései 
mellett, vagy azokat szemben.

A szocialista párt — értesülésünk szerint 
— egyáltalában talán még az Üléseken sem 
vesz részt, amelyeken n javaslatot tár
gyalják.

A kereszténypárt — amennyiben a ja
vaslat nem fogja kielégíteni — széles
körű vitát fog indítani a Javaslat ellen, 

aminthogy előreláthatólag újból fel fog 
szólalni Rassay Károly is, aki most már 
gkalj,,szélesebb mederben fogja elmon-

< :iggál<m>í a javaslat rendelkezéseivel 
nben. J

vbfitikai'Nmrökbcn különben éppen Ras- 
say Károly személyével kapcsolatban meg
lehetős fellünóst kellett a kormány két hi
vatalos és politikai ellenőrzés alatt álló 
lapja felelős szerkesztőjén ok éleshangu 
cikke at egyik —- a nyilvánosság előtt nem 
túlságosan ismeretes —- hetilapban. Ebben 
a cikkben „politikai bombának" nevezi 
Rassay Károly felszólalását és azt mondja, 
hogy zavart és egyenetlenséget akar kel
teni ebben a nagy horderejű kérdésben. 
És végül ebben a politikai ellenőrzés nél
kül megjelent cikkben azt mondja még be
fejezésül, „ha módosítás történik a javas
laton. az csak a kormányzó jogkörének 
további kiterjesztése felé történhetik'’.

Ezzel szemben n tényállás az, hogy a 
N'EP közjogi bizottságában is elhangzottak 
bizonyos komoly s tárgyilagos fejtegetések 
a javaslat egyes rendelkezéseivel szemben 
és igy kissé különös ize van az említett 
hetilap cikkének, mert a lap szerkesztő
bizottságának elnöke Baross (iábor s a 
szerkesztőbizottság tagja vitéz Somogyváry 
Gyula NEP-képviselö is, valamint a kél 
kormánylap felelős szerkesztője.

Ezen a héten tehát, sőt már a hét első 
napjaiban ki fog alakulni a helyzet ebben 
az egész kérdésben és vannak — jóliníor- 
máit és tekintélyes politikusok —, akiknek 
uz a véleményük,

hogy n Daránvl-kormúnyoak nem lesz 
módjában mellőzni a NÉP közjogi hl 
zottságálmn (s az ellenzéki pártokban 
megnyilvánult közhalgulutot, sőt •— 
amennyiben a módosított javaslat nem 
lenne tcHcxcn kielégítő és megnyug
tató — le kell vonnia bizonyos poli

tikai konzekvenciákat.
Azt azonban még ellenzéki oldalról is 

hangoztatják, hogy külpolitikai szempont
ból sem volna kívánatos. ha olyan éles el
lentétek kerülnének előtérbe, amelyek — 
ismerve Darányi Kálmán miniszterelnök 
konzervatív alkotmányos felfogását —- n 
legcsekélyebb mórtékl»cn is politikai-, ille
tőleg kormányválságot jelentenének.

Abban mindenki megegyezik, hogy az 
1920. 1. te rendelekzósoit a mai viszo
nyokhoz képest módosítani kell. Abban is 
megegyezik mindenki, hogy a kormányzói 
jogkör kiszélesítésére a nemzet szempont
jából is szükség van. Éppen mert ez a fel
fogás domináló, talán sölin olyan egyér
telműen nem ólt a lelkekben az a kívánság, 
hogy ezt a kérdést megegyezéssel, békésen 
és minden politikai harc felidézése nélkül 
oldják meg.

ruhatáros, óvadékos inkasssdns, óvadékos 
altiszt és óvadékos pénztárnok után most 
megismerkedhetünk majd at óvadékos 
*" fogyasztó intézményével is. Megismer- 
érdünk vele, még pedig nem a vicclapok, 
de a Vízművek jóvoltából, Nem tévedés, 
kérem, nem a vicclapok kart díjé bál ala- 
J.iid Vlcrmílvfk, hanem az igazi, eredeti, 
hamisítatlan és valóságos budapesti Víz
müvek ajándékozza meg a klitünséget ez
zel ar nj fogalommal, amelyről egyelőre 
még nem tudjuk eldönteni, rangot, módot, 
egyéniségei, foglalkozást vagy állapotot je
lenbe. Kánikulai viccnek gondolnánk, ha 
nyomtatva nem látnánk, hogy miféle kor
szakos reformot hoz a Vízmüvek. Eddig 
az volt a helyzet, hogy ha megépült egy 
'Juiz, bevezették a vizel, ha valaki meg- 
szomjasait, megcsavarta a sárgarézcsapot 
is lehajtoll egy egészségére váló já pohár 
vizet. A Vízművek készüléke megmérte, 
mennyi ni: fogy, azután jött az inkasszáns 
is a liáziiir kifizette a vtzdljat. Rendes, 
f,boci-nesze" üzlet volt ei o kereskedelmi 
szokásoknak megfelelő alapon; a Vízmü
vek adta a vizel, a fogyasztó fogyasztott és 
fizette a számlál. 11a valaki adós maradi, 
akkor a Vízmüvek beszünteti! a stolgtdfa- 
fáxf, nem adott több vizet. Igy volt ez rend
jén, igy volt ez eddig, de betrtg másként 
lesz ezután. Itt n nagy reform: a bérlő 
köteles előre letenni kéthónnpt vizdij Ősz- 
szegének mrgfelelŐ óvadékot és ha nincs 
óvadék, nincs vlt! Reméljük, a városházi 
pártok táján okod majd néhány mondatra 
való hozzászólás ehhes a reformhoz. Addig 
is, koccintsunk a Vízmüvek egészségére, 
stílszerűen vízzel. Koccintsunk és igyunk 
*— amíg óvadék nélkül ihatunk .. .

mert a nyilvánosságra került és a NÉP 
állal elfogadott törvényjavaslatot nem te
kintik véglegesnek.

Darányi Kálmán miniszterelnök most 
m.ir ismeri ugy a NÉP, mint az ellenzéki 
pártok felfogását a javaslatról. A tanács
kozásokat most Neurath birodalmi külügy
miniszter látogatása megsznkitottn, hétfőn 
azonban teljes erővel megindulnak újból 
n megbeszélések a javaslat szövegezése kö-, 
rül. mert most mór bizonyos, hogy a ja
vaslat egyé*.  nemrsak ni ellenzéki pártok, 
de a NÉP által is kifogásolt rendelkezései 
bizonyos változáson fognak keresztül- 
menni éz

n javaslat végleges szövege egykét 
nap múlva nyilvánosságra la kerül, 
mert a kormány elhatározott szándéka, 
hogy n Javaalalot még a nyári szünet 
előtt, tehát legkésőbb a jövő héten le is 

tárgyaltatju.
Mint jó forráslap értesülünk, a javaslat 

uj szövegét a NÉP el fogja fogadni. Az el
lenzéki pártok állásfoglalása a javaslat 
szempontjából csak annyiban fogja érde
kelni a kormányt, hogy n cél mégis az. 
volna, hogy

a most már véglegesen megállapított 
törvényjavaslat lehetőleg minden kü- 
hiaösebb vita nélkül ara vastartók meg. ii. i.
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Önnek csodákat!
A Hezolile-Rapid arcápoló gyors- 
borolvakrém nem csodaszer, 
csupán a modern kémia alap
ján összeállított szakállpuhltó 
gyorsboroívakrém, mellyel víz, 
szappan és ecset nélkül 1 perc 
alatt, nemcsak tökéletesen 
borotválkozhatik, hanem arc
bőrét védi a száraz felkapart- 
ságtól, a szakálltő-gyulla- 
dftstól, utána nem pattan fel 
és nem ég az arcbőre.

Prúbadoboz 24 fillér.
Ezt Is visszatérítem azután nagyobb 
tatai vagy dobos vásárosánál.

Nagy tubus 66 Ilii. 
Nagy dohos P l.SO

Kapható m nden wiaküzlelben é.« a 
kóazltó dr. llo'czM vegydm ülat-rec- 
tlrában, VI, Tcróz-körut 8.
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Neurath vasárnap 
meglátogatta Kenderesen 
a kormányzót

az

Neurath báró német birodalmi külügy
miniszter vasárnap délelőtt Ilans tJlrich 
von Kotze követség! tanácsos kíséretében

Kenderearc utazott, nbol tisztelgő láto
gatást tett ■ kormányzónál.

Délben a kormányzó és felesége Nenrath 
báró külügyminiszter tiszteletére vlllásreg- 
gelit adott, amelyen a német vendégeken 
kívül részivel! Kánya Kálmán külügymi
niszter, Szlájay Döme berlini magyar kö
vei és Erdmannsdorf budapesti német kö
vet is.

Délután Neurath báró külügyminiszter

Páris, junius 13.
Vasárnap délután nagy ünnepségek kö

zepette leleplezték a francin fővárosban 
Briand Arisztid szobrát, amely az elhunyt 
francia államférfiul, mint a béke apostolát 
ábrázolja. Az emlékművet a Quai d'Ortay 
szélén, egészen a Szajna partja mellett he
lyezték el. Az emlékmű hatalmas kőbe vé
sett anyát ábrázol gyermekeivel s fölöttük 
a békeangyala őrködik. A kőbe vésték 
Briand hires mondásainak egy részét.

A vasárnapi leleplezési Ünnepségen 
jelen volt Lebrun köztársasági elnök, 

León Blum miniszterelnök,
kormány tagjai és számos közéleti elÖ-o

Vasárnap elrendelték
Madrid kiürítését
Gyilkos légicsata Bilbao melleit

Páris, junius 13.
A spanyol polgárháború két hadviselő tá

bora újból egymásnak homlokegyenest el
lentmondó jelentésekben számol be a leg
utóbbi napok hadműveleteinek eredményei
ről. Annyi bizonyos, hogy Franco tábornok 
hányilása mellett

péntek óta nagyszabású offcnilva 
folyik,

amelynek célja Bilbao elfoglalása. Erről 
oifenzlváról azonban a két hadviselő 
olyan jelentéseket közöl, amelyek egymás
nak teljesen ellentmondanak.

Vtttorióból Salamancán át jelentik, hogy 
a nemzeti csapatok a nemzeti hadvezetőség 
által kidolgozott haditervnok megfelelően 
maradéktalanul végrehajtották a számukra 
megállapított feladatot. A Lerrabczua-Gal- 
dacano arcvonalon gondos tüzérségi és légi 
tevékenység végrehajtása után

ax 
fél

Kisgazdapárti 
gyűlések

FUaesgyarmat, junius '.3.
Vasárnap folytatta kerületében beszámoló 

körútját Ttldy Zoltán, a Független Kisgaz
dapárt alelnöke, a füzesgyarmati kerület 
képviselője.

Füsesgyarmaton elsősorban gazdasági 
kérdésekkel foglalkozott beszámolőbeszé- 
dében 

TILDY ZOLTÁN.
majd beszélt arról, hogy a Kisgazdapárt a 
becsülete*,  titkos választójog mielőbbi tör
vénybeiktatásáért harcol.

Foglalkozott ezután a diktatúra kérdésé
vel Is.

— Vannak ebben az országban — mon
dotta —, akik mindent a diktatúrától vár
nak.

A bujt ogatás fegyverével harcolnak • 
dlktaturáaok ellenünk. Nem félünk sen
kitől, nem félünk ásóktól akik a ma- 
gyar szabadság megcsúfolásától akarják 
a diktátorát, mert a magyar nép velünk 

tart.
Andnhdzy-Kasnya Béta bestéit még. majd 

Rucsatelepre mentek ót. ahol Tildy Zoltán 
éc Andaházy-Kasnya Béla is éles kijelenté
seket tett a nyilnsagitádóval szemben.

♦
Kiskör Ja, junius 13.

Mózes Sándor, a ki.'körösi kerületi kép
viselője vasárnap kerülete székhelyón, Kis-

v Iám tért a fővárosba.
A német birodalmi külügyminiszter hiva

talos látogatása alkalmából a miniszter kí
séretében Budapesten tartózkodó dr. Asch- 
mann Göttfried követ, a német külügyi hi
vatal sajtóosztálya vezetőjének tiszteletére 
dr. Szent-Istvány Béla miniszteri tanácsos, 
a külügyminiszteriumi jfcytóosztály vezetője 
vasárnap délben villásreg&eiit adott.

Nenrath külügyminisztert fs kíséretét va
sárnap este a miniszterelnökségi palotában 
Darányi Kálmán miniszterelnök és feleség*  
estebéden látta vendégül.

kelőség. A politikai és frontharcos szerve
zetek küldöttségekkel képviseltették magu
kat.

Több beszéd hangzott és beszédet mon
dott León Blum miniszterelnök is, aki töb
bek között hangoztatta, hogy Briand egyet
len célja a béke volt. Briand hite a béké
ben az egész francia nép hitévé lett éa 

a békeaposlol munkája nem volt hiába
való, mert a francia nép még ma is az 

ő eszményeit vallja.
Az ünnepségek megható mozzanata volt, 

mikor megszólalt Briand hangja. Lejátszot
tak ugyanis egy’ hanglemezt, amely Briand 
legutolsó genfi beszédéről készült.

a nemzeti csapatok gyalogsága három 
kilométer széles sávon benyomult az 

ellenséges állásokba.
A támadást hatvan tank fedezete mellett 
hajtották végre. Bilbaótől északkeletre még 
folyik az ütközet. A harcvonal egyre széle
sedik s most már Munguxa városától Fica 
és Garda községeken keresztül <Bizkaig-iy 
terjed. Vittorió városából hatvan nemzeti 
bombavető repülőgép indult el és kiadóson 
bombázta a baszk állásokat. A nemzeti csa
patok erre' ostromra indultak. Előbb nem
zeti üldöző repülőgépek haladtak, amelyek 
pépfcggocrtüzet zúdítottak az ellenséges ál
lásokra. Az első áttörés Biazai és Frunis 
falu között történt.

A madridi fronton is élénk mozgolódás 
észlelhető, erre vall, hogy AJi aj a tábornok, 
Madrid uj kormányzója elrendelte a mad
ridi polgári lakosság haladéktalan eltávo
lítását.

kőrösön és Kecelen tartott beszámoló gyű
léseket.

Kecclen délelőtt 11 órakor volt a gyűlés, 
amelyen a megjelentek lelkesen ünnepelték 
a távollevő Eckhardt Tibort.

MÓZES SÁNDOR
hangoztatta, hogy a jővö legsürgősebb fel
adatai:

a munkanélküliség megoldása, az adó
reform éa a titkos választójog sürgős 

törvénybelit tatása.
Báró BÉRC. MIKSA

beszél! a kormányzói jogkör kiterejsztésé- 
ről és azt hangoztatta, hogy a kormányzó
nak a törvény visszaküldési joga csak ak
kor adass ók meg, ha a titkos választójog 
már törvénybe van iktatva.

KUN BÉLA
arról beszélt, hogy a kormányzói jogkör 
ki terjesztése és a titkos választójog között 
erkölcsi és becsületbeli junktim van.
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ViSSZaUT'ZÁSI KEDVEZMÉNY
december 31-ig.

Kérje a 11 napos

prospektusát. 11 nap szállás, ellátás, 
borravaló, strandfürdő, közben 7 nap 
kirándulási bérletjegy vonatra, autó

buszra, hajóra stb. stb.
OSZTRÁKFÜRSALSfiHRODA 

VI . ANDRÁSSY-UT 28.
TRANSKONTINENT UTAZÁSI IRODA 

Budapest, V., Dorottya-utca 7.

Vitéz Wre Lási’Jé papi®5-

gödöllői cipdkeresl&eifö

megadta a temetési engedélyeket. A fóka- 
mornyok felesége jelentkezett a rendőrségen 
és ki jelentette, hogy a család gondoskodik á 
temetésről.

Kucsera Bertalan temetése ügyében még 
senki sem jelentkezett.

Budapesten élő egyetlen rokona, nagybátyja, 
amikor megtudta, hogy hozzátartozója 
rablógyilkosságot követett el, kijelentette, 
hogy többé hallani sem akar róla. Való
színű. hogy az amúgy is anyagi nehézségek
kel küzdő idős férfi nem fog jelentkezni, 
hogy eltemettesse Kueserát és igy

a Vürösinarty-utcal gyilkost vagy az. üz
lete berendezési tárgyaiból kikerülő 
összegből fogják eltemetni, vagy sze- 

géuyalapon.
A pesti kárlyásvilágban különben még nem 

tértek napirendre a borzalmas bűntény fe
lett és a gyilkos Kacséra személyé még ma 
is élénken foglalkoztatja az embereket. így 
többen tudnak arról is, hogy

Kucsera az utóbbi időben több házas- 
uágközvetliőt keresett fel és sűrűn han
goztatta. hogy szeretne jó partit csi
nálni. Nincs kizárva, hogy felesége Is 
Fodoréhoz hasonló sorsra jutott volna, 

mert az elvetemült embert már csak a pénz 
érdekelte és minden vágya az volt, hogy 
külföldre utazzon és ott telepedjen le.

Arról is beszélnek, hogy Kucsera 
más kúrtyaklubalkalmazottak vagyoni 

viszonyai felől is érdeklődött,

F

FOrdOkidiat 
nem viheti magéval, 

de azért munka közbon is bár
hol lehűtheti, felűdítheli a nany 
káolxulálól tlkkadt lostét, Ivi 
tenyerére csurgat vagy zseb
kendőjére fröcsköl néhány csepp 
valódi

Diana-sósborszeszt 
s ezzel végigsimítja vorejtókes 
homlokát, tarkója*,  hónalját.
Pillanatok alatt howzü időre 
felfrissül, munkakedvo, élénk- 

3 sége nyomban visszatér.

: Diana-sósborszesz
| üdít, hűsít, ercsit.
3 Mindenütt kapható alábbi áron:

próba | eredeti | közép | nagy~

n a I a c. )c

bizonyára arra gondolt, hogv a legalkalma
sabbat, azt, akinek a legtöbb pénze van, 
teszi cl láb alól.

270 pár cipői
Az utóbbi időkben a jobboldali szélsősé

ges politikai megmozdulásokkal kapcsolat
ban egyre többször emlegetik vitéz Endre 
László gödöllői főszolgabíró nevét, aki leg
újabb ténykedésével ezúttal nem a politi
kai köröket, hanem az Ország összes cipő
kereskedőit hozta izgalomba. A Magyar (’.i- 
pőkereskedők Egyesületében elkeseredetten 
beszélnek arról, hogv

a mintajúrás sokat emlegetett főszolga
bírója mint járt el a gödöllői cipőkcres- 

kedőkkel szemben.
A legnagyobb üzleti forgalom idején, heti
vásár alkalmával csendőrök jelentek meg 
Gödöllő négy cipőkereskedőjének üzletében 
és főszolgabírói utasításra hivatkozva, 
Xnény. katonás hangon kijelentették:

— Aki nem tartozik Ide, hagyja cl 
helyiséget! Huzzuk le a rollót.

Ezekután közölték a meglepett kereske
dővel, parancsuk van arra< hogv lefoglal
ják mindazokat a cipőket, amelyekben papir- 
vagg pótalkatrész van,

Egy-egy cipészmester szakértői asszisz
tenciájával azután

kezdetét vette a példátlan cipőrazzia.
Egy gödöllői cipőkereskedőnél 27.9 pár ci
pőt szedtek össze és beszállították a csend
őrségre, ahol bűnjelként lefoglalták az árut.

a csendőrük a hsUvAsár idejűire 
vittek el a kereskedőktől

kc-

a

Ezekután kihallgatták a kereskedőket, aki!; 
tiltakoztak a méltatlan eljárás ellen.

Azt hangoztatták, hogy a lefoglalt cipők 
talpa és felsőrésze tiszta bőrből készült, csak 
mellékanyagként használtak fel a készítés
nél a világszerte mindenütt alkalmazó;: 
póatanyagot, amelynek igénybevétele az ol
csó, G—S—10 pengős cipőknél elkerülhetet
len.

Ar eljárás most folyik a gödöllői cipő 
kereskedők ellen, akik segítségért folyamod
lak érdekképviseletükhöz, a Magyar ('.ipa
kereskedők Országos Egyesületéhez. Külö
nösen azt sérelmezik, hogy az üzletekben

minden hivatalos irsaheli utasítás, vég
zés felmutatása nélkül kutattak és fog

laltak.
A kereskedők kálváriája azonban ezzel 

m5g nem ért véget. Gödöllőn hivatalosan 
kldoboltúk, hogy nki gyanús minőségű 
áru*,  papircipőt vásárolt a nagykeres
kedő egyikétől, uz jelentkezzen a csend- 

őrtírsíin,
A nvilvánpsan kipellengérezett kereske

dők megállapították, hogy a gödöllői cipé
szek följelentésére rendelte cl vitéz Endre 
László főszolgabíró a nagy cipőrazziái.

A Cipökcrcskedök Országos Egyesülete 
elhatározta, hogy az illetékes hatóságoknál 
panaszt tesz ez ügyben.

Artistabetörö
rosszul végződött hajnali 
kalandja a nagycsarnokban

A főkapitányság bűnügyi osztályán elő
zetes letartóztatásba helyezték Újvárt Já
nos műszerészt, egy rosszul végződött haj
nali artislnmutalvány „hősét". Újvári Já
nos éjszaka furcsa módon belölt a 
vásárcsarnok épületébe. Az épület 
oldalszárnyán

a villámhárítón arthtaügyességgel 
tornászta magát a háztetőre és 
szeli őz tető a hiúkon át bejutott az épü

letbe,
ahol azután belörőkörutra indult.

Találomra egymásután feszítette fel a 
különféle fülkéket és „pénz vizsgálatot" 
tartott: ahol pénzt talált, zsebrevágta, de 
i „természetbeni jáéaítdóságo'król" Sem fe
ledkezett meg. Munka közben megéhezett

fel- 
egy

és megszomjnzolt, amelyik standon enni- 
vagy innivalót talált, ott

szünetet tartott, vígan lakmározott egé
szen hajnalig.

Kora hajnalban, amikor már számított 
rá, hogy megérkeznek az altisztek, mene
külni akart, de ez már nem sikerült neki. 
Az artistatudomány csődöt mondott, hiába 
próbálkozott,

a lakomázá.s után már nem ment ugy 
a mutatvány, mint ahogyan mennie 
kellett volna, ncm tiníott felkapasz

kodni a sr.ellőzőablaklg,
végül megadta magát a sorsának és nagy- 
I-usan várakozott, amig a nyitásra érkező 
altisztek megtalálták, elfogták és rendőrnek 
adták át.

Öt napig feküdt bezárd lakásán 
holtan Stahl Ferenc mérnök 
öngyilkos felesége

Tragikus öngyilkosságot fedezlek fel ma 
délután Rákospalotán: Stahl Ferenc mérnök 
negyvennyolcévcs özvegye méreggel meg
ölte magát. Stahl Ferencné az Árpád-utca 
30. számú házban lakott. Férje halála óla

teljesen visszavonult életet élt, társasá
gokba nem járt, 

csak legszűkebb családi környezetével 
érintkezett.

A házfelügyelőnek feltűnt, hogy már na
pok óta nem látta Stahl Ferencnél. Arra 
gondölt, hogv talán megbetegedett, rosszul 
érzi magát és segítségre szorul. Ma délután 
bccsöhgetelt hozzá, de nem kapott választ. 
Kopogtatott, dörömbölt: a lakásban csönd 
volt. Most már ncm tudta mire vélni a do 
got. Létrát hozott, a falhoz támasztotta, fel
ment a létrára és

az ablakon ót benézett a földszintes 
lakásba: a hálószobában sczlonon 

fekve látta Stahl Ferenenft.
Hosszal sejtett, rendőrért ment és (Ínyei, 
meztetle, hogv alighanem valami baj lesz 
a mérnök özvegyével. A rendőr lakatost hí
vott és feltörette a bezárt ajtót. Addigra 
már értesítették a mentőket is, akik mar 
Várakoztak a lakás kinyitására.

A hálószoba sczlonján mozdulatlanul fe
küdt Stahl Ferencné. A mentőorvos 

megvizsgálta és megállapította, hogy 
halott,

minden jel azt mutatta, hogy mérgezés ülte 
meg.

Nemsokára megjött a rendőri bizottság 
és szemlét tartott. A rendőrorvos arra n 
következtetésre jutott, hogv az öngyilkos
ság már napokkal ezelőtt történt,

Stahl Ferencné az orvosi vélemény 
szerint öl napja feküdt holtan a bezárt 

lakásban.
Átkutatták a szobát és megtalálták a búcsú
levelét. Csak annyit irt, kéri, hogv holttes
tét ne boncolják fel és öngyilkosságáról ér
tesítsék vidéken lakó bátyját.

A tragikus véget ért uriasszonv holttes
tét a törvényszéki orvostani intézetbe szál
lították. A hatóságok teljesítik is utolsó kí
vánságát, a nyomozás kétségtelenül tisz
tázta, hogy öngyilkosságról van szó, további 
vizsgálatra nincs szükség és az ügyészség 
megadja az engedélyt a temetésre.

Senki sem ahrja vállalni 
a gyilkos Kucsera 
eltemetését!

A rórőantnrfy-ulcrtl rablógyilkosság ak
táit vasárnap délben lezárta a rendőrség. 
Szombaton délután boncollak fel a törvény
széki orvostani intézetben Fodor Dezsőt, a 
kegyetlen gyilkosság áldozatát, majd a gyil
kos Kucsera Bertalan holttestének felbonro- 
lázára került a sor. Az ügyészség vasárnap

Az újjászületett Fidélio 
Vajdahunyad várában

A káprázatosán szép előadás ünnepe volt 
a magyar operakulturánalc

Vasárnap este érkezett fénypontjához az | balettkar is. Gyakran zugolt fel a taps és ez 
nmni,. eldöntötte a szabadtéri játékok sorsát. Igaz, 

Pesten kell megrendezni az ilyen nagysza
bású művészi játékokat, demokratikus ala
pon, ugy, hogy ez no csak társadalmi ese
ményszámba menjen, hanem hozzáférhető 
legyen a közönség szélesebb rétegei szá
mára is. Nagyon helyesen,

e cél felé nagy lépést láttunk a vasár
napi előadásban.

Bár a két felvonás szünetében a pezsgő
sátrak körül mozgott a pesti lársasélc.t 
krémje, olt dlvatrcvüztek azok a dámák, 
akik az eleganciát, a szépséget jelentik, de 
ott láttuk azt n közönséget is, amely kevés 
pénze lévén, csak a legkivételcsebb alkal
makkor élvezhet hasonlóan magasnivój’i 
és érdekes produkciói. A közönség köré
ben tapsolt Hómon Bálintné, n kultuszmi
niszter felesége, Jalsoviczky és vitéz Haász 
Aladár államtitkárok, a főváros képvisele
tében Lamotle helyettes polgármestere, Ko
vácsházit és Király tanácsnokok, valamint 
a Pesten tartózkodó idegenek nagy tábora. 
Valóságos

bábeli nyehzavar
uralkodott az előadás szünetében. Nem lát
tuk ott a minisztereket és a diplomatákat, 
akik pedig állandó látogatói voltak az ün
nepi játékoknak. Az ok nz, hogy vasárnap 

estélyt adott
Darányi miniszterelnök Neurath német kül
ügyminiszter tiszteletire és a hivatalos Ma
gyarország, valamint a közéleti előkelősé
gek ovin voltak hivatalosak. Azonban máris 
bejelentenék, hogy szerdán megnézik a 
Fidéliót. «. u.

a zenei és művészi produkciósorozal, amely 
Júniusi Hetek címen dominálta a kánikulás 
Budapest kulturális éleiét. Az idén bizony 
nem kígyózott a hosszú autósor Tata felé, 
ahol eddig (az idén néni) szívesen látta 
vendégül Eszterházy Ferenc gróf a szabad
téri játékok szereplőit és fényes közönsé
gét. Az idén a tatai zenemüvei?) várur ta
lán kissé duzzogva néz Pest felé, ahol az 
Operabarátok Egyesülete jóvoltából a Vaj- 
dahunyad várában

tökéletesen, pompásan és szinte újjá
születve bontakozott ki a szabadtéri elő

adás megnemesedett stílusa.
Beethoven egyetlen operáját, Fidéliót lát

tuk Talán is Áz öszchasonlitás szinte ön
kéntelenül adódik. Bár az idei előadás jó
részt a tavalyi szereplőkkel: Ferénesik ve
zényletével, Hátim Anna, Rössle.r, Losonczy, 
Réthy Eszter, Székely, Kálnián) zajlott le, 
az idei valahogyan impozánsabb, nagyobb 
méretű, hatásosabb volt mint tavaly. A sza
badtéri díszleteket Vajdahunyad várának 
természetes homlokzata, a hatalmas vas- 
iácsos kapu adta és amit még mellé építet
tek. az eredeti stílusban, tökéletes hűséggel 
varázsolta oda Oláh Gusztáv és Tolnoy Pál. 
A rendezők: Oláh Gusztáv és Nádasdy Kál
mán igyekeztek

az előadás látványos jellegét kihang
súlyozni.

Írjuk gyorsan előnyükre, hogv ezt a: opera 
nivócsökkcntése nélkül tették. Pompásul 
hatotok a világítási effektusok. Bemekül 
mozgatták a statiszták hatalmas tömegét, 
kitünően illeszkedett szép produkciójával a

Elfelejtett ember
Főszereplők: Jean Hvrsholt és Don Amccho

Mától: PALACE-ban
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I.
Kitüntetés érte Ríméig Gyöngyit, bárczi- 

házi Bárczy hívón tehetséges és kedves tit
kárnőjét. .4 királynapol; előkészítésében éa 
megrendezésében Bárczy államtitkár mellett 
alaposan kivette a rétiét a munkából Szent- 
iványl Sándor piinisztcrelnőkségi segédhi- 
v aluli igazgató éa Rimély Gyöngyi. Az olasz 
uralkodópár budapesti tartózkodása alatt 
a: udvartartás tagjai személyesen én telefo
non égést sereg alkalommal fordultak kü
lönféle kívánságokkal én felvilágosításokért 
Rimély Gyöngyikéi, akt nagy ambícióval, 
ügyességgel én rálerinetlséggcl intézte eteket 
a dolgokat, Bárczy hindii kitűnő titkárnő
jének híre eljutott Elena királynéhoz is. 
aki azután a saját ékszerka:eltájából kivett 
egy (lyönyáríl brilliáns brossát és elküldöttc 
ajándékba Rimély Gyöngyinek.

II.
Gráf Bethlen Margit főszerkesztő lesz, 

rínál Iáit a egy nagy képcsujsdy szerkesztését.

III.
Két „szenzációja" van az Operának. 1. 

Szalag Karola, aki tavaly érettségizett, ba- 
leltlskolát nyit. 2. Fáhry Erzsébet, az Opera 
előkelő uricsaládból származó fiatal balle- 
ríná ja kedden esküszik Juhász Andor, a 
Kúria nyugalmazott elnökének fiával, Ju
hász látván gyár igaz gató-kormány főtanácsos
sal. Az (fju méltóságon asszony visszavonul 
a színpadtól.

IV.
'A Móniin Rouge elhatározta, hogy hűsé

ges budapesti publikuma és az idegenfor
galmi vendégek kedvéért egész nyáron nyit
va tart. Az Ízlés és praktikusság páratlanul 
ötleten találkozásánál varázsolták jégbar
langgá a lokált. Ordöngös gépek helyett ter
mészeten mádon hfítálték jégbe a helyisé
get Csillogó krislályoszlopoknak látszó, 
jégtömbőkböl készüli csillárok egész sora 
ragyog a lokálban, még a villanykörték is 
különlegesek, nem árasztanak meleget. Ter
mészetes, kellemes hűvösség árad az egész 
néztfiéren és mi kőiben a júniusi műsor ra
gyogó attrakciója a ,.0 Coeur Damea" a 
hangulatot fűti, a lokált harminc mázsa jég 
hülil

V.
'.Idám Lajos professzor nyári szabadságát 

T)élamcrikában tölti a feleségével. Ilat hé
tig tart a délamerikai vakáció,

VI '■
I Horthy Islván-távlovaglás résztvevői 

Szombaton este fényes záröbankeltcl tartot
tal; Tarjdnnál. <4; asztallön vitéz Horthy 
István lovassági tábornok foglalt helyei. 
Magyar és küljöldi nagy rangú katonatisztei 
csillogó-színes egyenruhái tarkították a höl
gyek ,'s urak estélyiruhás forgatagát .t’ 
előkelő társaság hajnalig szórakozott vidd- 
mán Tarján csodakertjében.

Vlt. I
Disz magyaros nagy esküvőre készül ai 

arisztokrácia. Eszterhdiy Bernadetté her
cegnő férjhez megy. Gróf Széchenyi Gyula, 
Budapest legdivatosabb arisztokrata épí
tész mérnöke u vőlegény.

Vili.
I'.descn érdekes anzikszot hozott a posta 

'Amerikából Budapestre. Régy budapesti 
színésznő (imri-f, ki nevüket nem ismeri?) 
ko;"s kánikulai üdvözletét kíildölf Nem- 
yorkbál. ahol véletlenül összetalálkoztak. A 
níf/|/ aláírd: Papp Joly (amerikai bankárnál 
iwt férjnél), Krajaik Mária (neivyorki mér- 
jmk felesége), végül Ring Alict és Rosner 
'Magda te két h^lgy lapzártáig még nincs 
férjnél),..

IX.
Érdekes vendégek járnak néhány nap óla 

a budapesti ügyészségre és a hüntelő tör
vényszékre; ismert idegenforgalmi és szál
lodai szakemberek, köztük a vendéglátó 
i/xirruik egynéhány kiválósága is. .4 
nagy törvényszéki forgalom oka meglepően 
érdekes. .4 valutabiróság — megírták az új
ságok a minim súlyos bn.-tónbiintetésrr 
ítélte a l'a/alonfőldvdri Scllő-szdlló valuta- 
bűnügyének vádlottjait és ugyanakkor ki
mondotta, bogi, elkobozza a Sellő-szdllót. 
'A szakemberei, jel figyeltek: a kincstárnak 
biztosan nem kell a szálloda, Itt ni alkalom 
egy remek üzlet lebonyolítására, meg kell 
szerezni a szállodát. I zért jelentkeztek egy
másután többen is; érdeklődtek, kérdezősköd
tek, hogy lehelne hoizapüni *»  Selló-esiMó- 
hoz, kész pénzért vagy bérlet formájában 
Ar érdeklődő urak megtudtak, hogy egy 
kissé korai még n dolog, az ítélet egyelőre 
nem jogerős, csak a koriul Ítélet ulán gon
dol maid a kincstár arra, hogy mit csinál
jon a szállodával.

BAKTER: l’ccii nini Lepcses szomszéd. 
Igaz-e, hogy megen csak Pestről gyünnek?

ÖRZSI : De valóságos csudálatos csuda- 
hogy elvenyen hazaértünk,

BAKTER: No csak, no csak! Tán vészéi
ben vót nz életük?

LEPCSES; Hájjá bakterom, ollun hőséget 
meg nem pipáltam, mióta lyuk van az or
romon. Meg is vótunk rökkenve igencsak, 
hogy a hőguta ódalba suhint bennünket.

BAKTER: A szenvedőit neki! HA mér 
nem mentők ki förönni u Dunára?

ÖRZSI: Ilonnc. Sz*  attul meg a hidegfrász 
állt vóna belénk.

LERCSES: Ez. ippen ollan, mint mikor 
Vödörpólló Mátrai sógor kiment a Rábára, 
ősz a parton ott ült a Gatyaigaziltó Pásztor 
Gyuri e‘ szál úszónadrágba. —„Millcn a
viz?” — kérdezte Vödörpólló. — „Igen fi
nom” —- mondta Pásztor. Hál erre a sógor 
•-•vorsnn levette a gúnyáját s beugrott a to
lóba. De menten nagyot ordított, mert ollan 
hiis vót a viz, hogy még a szive csutkája 
is ludbőrös lelt füllé. — „A meny kft durro
gáson ii kend úszónadrágjába* ” — mérge
lődött Vödörpólló, — „’szen ez ollan der
mesztő, hogy nem lehet kibírni!*  — „Igen" 

bólintott GatyaigazRtó. —’ „de csak ak
kor, ha belemén az ember.”

BAKTER: Nono, hát hiszen. — Oszt 
izonlul mi uj&ág Pesten Lepcses szomszéd?

ÖRZSI: lj törvén! hozott a képviselőház. 
Hogy liát ezentúl megbüntetik a rémhir- 
lergyegetökcl.

BAKTER: Igen okosan. Csak hát meg- 
mongya e a törvény aztat is, hogv mi a 
rémhír?

LEPCSES: Sok okos embert láttam mán 
'■leiembe, de ekkora bivall mint maga, még 
eggvet se láttam. Még aztat se luggv-fl?

BAKTER: Mér? Maga tuggya?
LEPCSES: De még meg is magvarázom. 

Teszem föl, valnki aztat hireaztcli magárul, 
hogv Idönkinl helre-igazlllya a Julcsa ne
vű íeleségit e’ jó lapocka-egyengetö szekér
lőcs fc.1 géllé vei...

RAKTÉR: A’ nem rémhír, mer ittasság. 
LEPCSES: No. De teszem fül. valaki me

llen aztat hireszleli, hogv magát a Jii lesúja 
lennapelöti öccör-haccor ugy pofon hagyi- 
ioIIh, hogy megfordul a feje ...

BAKTER; Megájjon! Emmán szíritiszla 
rémhírlcrgvegciés!
iiiiiiiiiii)uiiiiiiiiiiiiiiiiiiii(fliiiiiiiiiituiiiiiiiiiiii!iiiiiniiiiiiiiiiiiiii)tiiiiiiiiiiiiniuiiiiiiiiiiiiuiiuiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiii

DAL A LENCSIPKÉRÖL
Hála Isten! Végre valami újdonság! 

Torkig voltunk már az örökös impri- 
mévcl, vászonnal és klókéval, amikor 
egyszerre csak felfigyeltünk és szemünk 
forrón tapadt az idei újdonságra: a len
csipkére. A szín indiánok csatakiáltiisa 
kismiska volt örömünk hangos kifeje
zéséhez ... ész nélkül rohantunk len
csipkét vásárolni és rendelni,

A lencsipkében a világos színek do. 
minúlnak megfelelő szinti crcpp de 
chilié vagy Iáit kombidéval, Kissé Idő
sebb hölgyeknek csodaszép spárgnsz|nü 
csipkeruha barna dísszel és accessoirck- 
kel. Láttunk árián egy halványkék len
csipke kosztümöt nagy reverokkcl, hal
ványkék grpsgrain szalag paszpóllal, 
kissé gloknis aljjal, rövid, nuffos ujjak’ 
kai, halványkék düftin tokk-kalapppl, 
elálló nagyon gloknis halványkék pety- 
tyes fátyollal; gyönyörű volt,

Azok, akik kicsit többet tudnak köl
teni loilettcre, csináltassanak lencs|pke 
kompiét: ruhát és hosszú kabátot. A 
lencsipke kompié a Király.díjon debü
tált éspedig olyan nagy sikerrel, hogy 
a nngy szalonok azóta csaknem kizáró
lag lencsipkét dolgoznak. A leneslpkc 
kompiénak azonkívül, hogy nagyon 
szép, még nz az előnye, hogy hn a ka
bátot akármilyen régebbi imprimé vagy 
más selyemruhánkhoz felőlijük, est ily 
mádon nagy gálaruhává tudjuk kiegé- 
. zitenl.

Az egyik előkelő szalon demi bemu
tatóján felejthetetlen volt egy sötétkék 
leneslpkc kabát végig tnfl béléssel, elől 
végig apró pici gombokkal, '/lati? n 
manequln halványkék kioké ruhát vl

Nem s 
szőrösen a strandra menni, mikor a Dr. Móri*,  
són stőrtelcnilö depilatvr egv perc alatt a haj
szálakat eflflnteti. Csak Mortsson márkát f«.

ÖRZSI; Ejnye no! Letagaggya? ’Szen 
magam szememmel láttam.

BAKTER: A pofonokat. De a fejem nem 
fordát meg!

LEPCSES: Hát érti most mán?
BAKTER: Fájnul, — Arrul mit tud Lip

csén szomszéd, hogy a szovjet is tanút a 
Hitleréktől, mán ottan is kezdik hazafias 
eljárással püfölni a zsidókat?

LEPCSES: Nézze hájjá, ecfcer a kispá- 
póczi tanittó, aztat magyarázta a gyerekek
nek, hogy miilen áldásos dolog a törvény, 
mert annak köszönhető, hogy rend és bé
kesség van az órszágba. — „Régidökbe úgy 
vót" mondta a tanittó, — „hogy hát ha 
példává a falu egyik fele meghijragutt a 
falu másik felire, kaszára, csépre, furkós- 
ra kaptak, oszt vágták egymáM, mint a ré
pát. s mér vót igy, ki tunná megmondani?” 
t— „Azér” — ugrott föl a Ciccelvájsz fű
szeres kisfia, a Samu, „mert akkor még 
az én apám nem lakott a faluba, oszt a 
népek kenteknek vótak egymást verni,”

RAKTÉR: Okos kis kölök az.
ÖRZSI: Oszt mehetnénk is aptya.
BAKTER: Várgyon csak. Áztat mongya 

meg Lepcses szomszéd, igai-o, hogy a fő
város újabb pólhilell kér a pesti népektől?

ÖRZSI: Igaz bizony.
BAKTER: Nehéz lesz megkapni aztat! 

'Szén mán most is annyi a pestiek adója, 
hogy több nem fér bele.

ÖRZSI: Máj beleszoríltyák!
LEPCSES: Bele, bele. Ippen mint a csep» 

lészi plóbánossal történt Vacsora-vendége
ket várt, lehállan fölfogalta aztat a Bendő- 
lámaszló Balog Gyulát, meg Taliokalopó 
Csokány Eergyit, hogv hozzanak át néki 
Somlórul öt ven liter bort. De tévedésből 
huszonötliteres hordót adott nékik. Hát 
várja ám estelájt a két borhozó cmliert, de 
csak éjfél felé érkeznek, igen sullangos Jó
kedvvel. végigkurgyogalva a falut, billegős- 
düllöngős lest egyeusullozással. — „Hejnye, 
a foguk essen ki” — mordult rájuk a fö- 
tiszlelendö ur, •— „hun az ördögije kósu'd- 
tak maguk?!” — „Mit tuggya aztat plébá
nos ur” — sóhajtott licndötámaszló, — • 
„mennyit erököttiink egész álltó nap, amig 
ebbe u buszonötlileres kis hordóba az öl
ven liter bort bcleszorilolluk!” — Oszt Is
ten magával.

selt hozzá, hatalmas nagy sötétkék ka
lapot, halványkék szalaggal.

A kabátot gyakran csipke bolero he
lyettesíti, De vigyázat! Ezt csak magas 
hölgyek viseljék, mert a bolero az ala
csonyakat nyomja és rettenetesen vágja 
az alakot.

Óriási előnye a lencsipke ruhának, 
bármily drága is, hogy remekül amor
tizálódik, ha ősszel befestjük és kicsit 
átalakíttatjuk.

Dr. Dévalné Erdős BJiske.
★

Nem lehet közönbösen elmenni a Calvln-léri 
Fenyvej-Aruhds eheti ajánlata mellett sem, 
amely szorosan cikkünkre vonatkozik. Láttam 
gyönyörű iaiprimé-ariyagokat 390 P.tő| kezd- 
ve. amik kabátokra, ruhákra a lehelő legjob
bak. Es a lencsipkól? Álomszerűik és mégis 
nagyon könnyen elérhetők, ahogy ail a Feny
ves-Áruháztól már megszoktuk.

KÖZGAZDASÁGI HÍREK
Holnap, kedden Indulnak meg Budapes

ten a magyar-német tárgyalások, amelye
ken a magyar gabona átvételéről la tárgyal
ni kívánnak.

★

A gazdatisztek Darányi Ignác emlékét ün
nepelték vasárnap. A: O.MGE tanácstermé
ben C.slkvdndy Ernő orssággyülési képviselő 
előadást tartott Darányi Ignác munkássá
gáról, azután a Gazdatisztek egyesületének 
diaitagjául megválasztották Marschall Fe
renc földmivelésügyi államtitkárt. Majd 
Pclnicky Rela ismertette az uj gazdatiszti 
uyugdiRörvényl. Végül at egyesület tagjai 
kimentek a Városligetbe s megkoszorúzták 
Darányi Ignác szobrát. .4 szobornál báró 
Vay Miklós országgyűlési képviselő mon
dott emlékbeszédct.

zégyel
gadion al. Kellemes illatú. Használata ártal- 
mallaiL Kapható mindenütt. Ara 2 pengő 40 

| Bllér. Gyárija Kosmoehemla R. 4. Mohiár-u. M.

Budapest, 1*37  janim 14.

A Váci Kereskedők Egyesülete 1937 Jun. 
20-án, vasárnap délelőtt 10 órakor tartjz 
évi rendes közgyűlését a városháza közgyű
lési termében, amelyen dr. Praznovszky 
Iván m. kir. rendkívüli követ, meghatalma
zott miniszter „Aktuális gazdasági és kül
politikai problémák” címmel tart előadást.

★

Ar érdekképviseletek már felterjesztették 
észrevételeiket a magdnatkalmamtiok 48 órás 
munkahetére és a minimá/is munkabérekre uo- 
natkozólag. Máris megállapítható, hogy bizo
nyos kereskedői kategóriákat ki kell vonni a 
törvény hatálya alóli

A Magyar Textilgyárosok Országos Egye
sülete julius 2-án tartja rendes közgyűlé
sét. Ezen vetít ót a lelépő elnöktől az egye
sület elnökségét dr, Byday-Goldberger Leó, 
a soros társelnök.

★

Az uj bakelitfeldolgozógyár — mely a 
Nova Ipari és Kereskedelmi Rt. uj vállalko
zása — a kozmetikai cikkek tégelyeit is 
elő fogja állítani, azonkívül sok olyan eik- 
kel is, amelyeket eddig bakelitből nem ké
szítettek.

★

Rövidesen megjelenik a szállodák „rangsero- 
sási” rendeleté és a „hotelrendelele", amely 
meg fogja határozni, melyek azok az 
üzemek, amelyek a hótól, szálloda elnevezését 
továbbra is viselhetik és melyek azok nz üze
mek, amelyek egyszerűen „fogadó” névvel fog
rak továbbra szerepelni.

★

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara 
csütörtökön közgyűlést tart. A napirenden 
szerepel többek között a tabáni gyógy
szálló kérdése, továbbá a munkaviszonyok 
egyes kérdésének szabályozásáról szóló tör
vénytervezet. A közgyűlésen sióba fog ke
rülni (i deviza-haláridöüilet problémája is, 
amely fontos kérdése a hazai export
kereskedelemnek. Kereskedő-körök részére 
ugyanis az árfolyamok Ingadozásával járó 
rizikó kikapcsolását jelentené a határidő
üzlet megteremtése.

DÉMUSZ
wwava wkws éltormónak 
hüvöa óa kellemes k«rth»|ylaóuób«R 

gödöllői Vidék Sándor muzsikál

.4 Magyar Kereskedelmi Csatnak 67. rendes 
évi közgyűlését június 21-én, hétfőn este 6 óra
kor tartja. A közgyűlés napirendjén nz évi je
lentés és zárszámadások jóváhagyása, a költ- 
■ségvétés mogátlapttása és válesztújok szere
pelnek.

★

Már ezen a héten kezd! meg működését ax 
uj kápioló azalaggyár, melynek ügyveselő igaz
gatója dr. Szende Péter Pál lett, As uj vállalat 
nemcsak a belföldi szükséglet ellátását vette 
pregrammjriba, hanem kapacitását főleg bal
káni riportra fogja beállítani.

* •
A Magyar Pamntlpar R.-T. igazgatóság*  f. 

hó 1| én tartott ülésén elhatározta, hogy a 
közgyűlésnek javaslói fogja az értékcsökkenési 
tartalékalapnak 1,032.558.16 pengővel (1935-ben 
046.MI2.QO pengői vq|ó javada|ma?ása uláq 
megállapított 4l5.83fl.83 pergő (1033-hen 
389.766.10 Pl nyereségből részvényenként 4 

pengő osztaléknak 1937 juniu*  3fl-ától kezdve 
való kiűzetését. A szelvényeit a Magyar Álta
lános Hitelbank, Budapest, pénztáránál kerül
nek beváltásra.

*
A Magyar Kender-. I-en- és Jutaipar r, t.-tól 

nyert értesttlésUnk szerint m újszeged! gyárte
lepen f. hó 10-én előfordult töseset alkalmával 
n tllz pusztításáról elterjedt hírek túlzottnak 
bizonyultak, mezt nem a gyártelep, csupán 
egyes üzemrészek váltak *gy  Időre hissnálha- 
lattanná.

Mí b|ltea,,á» révén teljesen megtérül ■ 
n tűz által nem érintett üzemekben a murka 
zavartalanul folyik, A teljes üzem helyreállí
tása rövidesen elérhető lest. A, áruasállitátok 
lebonyolításában a tüzeset komolyabb femt’ 
akadút nem okoz.

★

Biztosítási Tisztviselői Kongressms lesi Cf 
év Szent István hetében, amelyen résifvesi- 
nek a svájci, dáliái, ivé^L és finnországi biz
tosítási tisztvíseiá lestvércgyezáletek (a,

★

A Holherr-Schranti-QlaylttmShuHleivorlh 
Mugyar Gépgyári Művek Rt. n» 1936. üzlet’ 
évben, az előző évivel sacmhen, lényegesen 
nagyobb forgalmat ért el. Minthogy trón
ban a külföldi piacokon változatlanul Igen 
erős árversennyel kellett megküzdenie, a 
vállalat 1036 december 31-1 mérlege az ér
tékcsökkenési alapnak 253.526.15 pengővel 
való dotálása után 550.080.55 veszteséggel 
zárult. Az Igazgatóság az 1937 Június 24-én 
megtartandó közgyűlésen javasolni fogja a 
veszteségnek a tartalékalapból való leírását.

— Vjahh balatoni kedvezmény, Az Ib isz ál
tal már régebben kiadott „Rgy vidám hét • Ba
latonon" c. ellátásos Jegyfüzet a Balatont In
téző Bizottság kesdeményezésér*  * * MÁV el*  
határozásából, lényeges kedvezménnyel bővült. 
A jegyfüzet, mely az elő- és utószezonban a 
Balaton bármely telepén hélnapl teljes ertltev 
dai ellátási és hülönféls kedvezményeket la 
nyúlt, most m*r  gyorvonntra is érvényes vas, 
úti Jegyei is tartalmaz, mely az ország Mratcly 
részéből igánybevehető. A füzet Budapesten 
és a Dunántúlon 57 pengős, az ország más rá*  
síében H pengős áron kerül forgaloaüm. i



Jfníapesl. T937 Jontos fi. s
A bridgeolimpiász első szenzációja:

Culbertson csudálatos finise
A budapesti világversenyen vasárnap Hollandia 
izgalmas harcban legyőzte a magyar csapatot

/O HAT NAPOS

Vasárnap nemcsak a kánikulától, de a 
fcridzstől is lázban éged Budapest. A Belváros
ban már kora délelőtt tömegesen láttunk fér
fiakat és hölgyeket, akik büszkén viselték a 
bridzsvilágbajnokság ízléses jelvényét. A büsz
keség Indokolt, Budapestnek jutott a kitünte
tés. hogy megrendezze ennek a páratlanul 
jiépszerii és sporttá nemesedett kártyajátéknak 
ie/ső világbajnoki versenyét Eredetileg Európa- 
bajnokságnak indult a budapesti verseny, de 
közbejött szerencsésen a „párisi bridzsbéke", 
•mely lehetővé tette, hogy Budapesten már 
necsak Európa, hanem a többi világrész repre
zentatív csapatai is összemérjék erejüket.

Tizenhét állam tizennyolc válogatott csa
pata éa hét női csapat indult el a buda

pesti bridzsollmplászon,
amely vasárnap megkezdődött. Nemcsak a 
résztvevők nagy száma avatta a budapesti 
bridzsvilágbajnokságot jelentős idegenforgalmi 
eseménnyé, hanem az a körülmény is. hogy 
az egyes nemzetek válogatott játékosain kivül 

ezernél jóval több külföldi
'érkezett Budapestre, hogy szemtanúja lehessen 
a világ első bridzsolimpiószának.

Szombaton estig megérkeztek a magyar fő
városba csaknem mind a külföldiek. Az utol
sók között érkezett csapatával a legnagyobb 
sztár:

Ely Culbertson, a „bridzspápa**.
Culbertson az egyetlen, akinek reprezentatív 
teamjében nők is szerepelnek, még pedig kél 
nő; Culbertson felesége és Mrs H. Sobel. A 
két hölgy külön engedély alapján játszik a 
férfiak nagy mérkőzésén.

Beszélgetés
a pesszimista Culbertson-nal
A Hétfői Napló munkatársa vasárnap reg

gel érdekes beszélgetést folytatott Culbcrt- 
tonnái, aki — ezúttal ncm optimista.

— Ez lesz az első verseny, — mondta 
a „Kék Könyvek" szerzője — amelyet 
nem fogok megnyerni...
Meglepetéssel hallottuk ezt a kijelentést, 

annál is inkább, mert emlékszünk már 
olyan nagy versenyekre, amelyeken meg
előzték Culbertsont. Mintha csak kételyein
ket akarta volna eloszlatni, igy folytatta 
emelt hangon a bridzs nagyfönöke:

— Igen, eddig minden csapatversenyt 
megnyertem. Elsősorban azért nem fog 
meglepni az, hogyha most kikapok, meri 
két hölgy játszik csapatomban. Igaz, 
hogy Amerika, sőt talán az egész világ 
két legjobb női játékosa . ..

Ismerem nz osztrák és magyar csa
patot és az a véleményem, hogy ket
tőjük köztit fogja valamelyik a vi

lágbajnokságot megnyerni.
Én innen a Balkánra, majd a keleti or
szágokba utazom, hogy tanulmányozzam 
az ottani bridzsviszonyokat és összemér
jem erőmet a helybeli bridzsbujnokok- 
kal.

— Óriási anyagi áldozatot hoztam — 
folytatta — annak érdekében, hogv kél 
csapattal vehessen részt ezen a verse
nyen Amerika. Azért helyeztem erre 
rendkívül nagy súlyt, mert véleményem 
szerint

ez az első és utolsó bridzsvllágbaj- 
nokság.

Hosszú évekig nem lesz alkalma a világ 
bridzsezőinck arra, hogv ismét össze
mérhesse erejét, mert az az érzésem, 
hogy világháború fenyeget.
— Csodálkozunk, hogv- ugy saját esé

lyeit. mint a bridzs jövőjét illetőleg pes
szimista a bridzs fejedelme — jegyeztük 
meg.

— Nem vagyok fejedelme a bridzsnek. 
csupán első rabszolgája — felelte Cul- 

bertsnn.
Arra gondolunk, hogy ncm is rossz üzlet 

a bridzs első rabszolgájának lenni, hiszen 
köztudomású, hogy Culbertson ezen hatal
mas vagyon kereset.

Fejedelmi bridgebajnokok
Az izgalmas vasárnap délelőtt eseménye 

a Vigadóban tartott
nagy csapatknpitányl konfercucia 

volt, pmcly arról döntött, hogy miként 
egyeztessék össze uz európai és amerikai 
versenyrendszert. A kompromisszumos

megoldás szerint a négy csoportba sorsolt 
csapatok először körmérkőzéseket játsza
nak. Valamennyi csoport első két helye
zettje jogosult a továbbjátszásra. Ezek az
után kiesési rendszerrel, tehát a Culbertson- 
féle

knock out-szisztéma szerint 
mérkőznek meg egymással. A körmérkőzé
seket európai mintára meccspontrendszer- 
rel tartják meg, a döntőkben pedig az 
amerikai pointszámozás lép életbe.

Délben 
bridzslunch volt 

a Hungáriában. Ezen, a világhírű bridzs- 
krekkek mellett feltűnt a jugoszláv csapat 
egyik tagja: Vaszilij Engalicev, aki busz 
évvel ezelőtt még

orosz nagyherceg
volt. Feltűnést keltett még az egyik egyip
tomi hölgyjátékos: Wíssa bey, aki kopt nő 
és

egy faraő egyenes leszármazottja.
A bridzslunchon remekül összebarátkoztak 
ezek a fejedelmi származású személyisegek 
és a polgári bridzsbajnokok ...

A bridzslunchon Salamon Géza fővárosi 
tanácsnok, Budapest székesfőváros nevében 
üdvözölte a bridzselőket és hangoztatta, 
hogv- minden ilyen nemzclközi találkozó 
alkalom nrra, hogy

megjavítsa a népek egymás közti vi
szonyát.

Kállay Tibor, a nemzetközi bridzsliga el
nöke mondott ezután üdvözlő beszédet és 
külön köszöntötte a liga három uj tagját. 
Németországot. Olaszországot és Romániát. 
Végül Dclhaye, a belga elnök mondott rö
vid tószlot.

Start!
A játékosok, rendezők és nézők félhá

romra átvonultak a Vigadóba, ahol már 
állt a díszteremben a nyolc tribünnel kö
rülvett asztal. A megfelelő asztalokon zárt 
termekben játszott minden team egyik pár
ja. Három órakor Dorrnándy Géza tábor
nok megnyitotta a versenyt. Kibicgyürü

fogott körül valamennyi asztalt, érdekes, 
hogy ncm akörül az asztal körül helyezke
dett cl a legtöbb érdeklődő, ahol a magyar 
Eerenczi—Klór pár játszott a világhírű 
holland Gour/smít-livérek ellen, hanem un
nak az asztalnak volt legnagyobb publi
kuma, amelynél

Culbertson és neje mérkőzött két ro
konszenves és pompásan játszó francia 

fiatalemberrel.
A rendezés mintaszerű volt, az izgatott já
tékosoknak és drukkereknek mégis mele
gük volt a jól hűtött teremben. Sokan inon 
dogatták, hogy szívesebben játszanának n 
zárt szobákban — ehol legalább levethetik 
kabátjukat. Alig .ogv megkezdődött Cul- 
bertsonék és a franciák csatája, egyszerre 
felugrott Ely Culbertson és felkiáltott:

— Nem bánom, megbotránkoztatom 
aa egész, világot!

És ezzel, noha zöld impriméruhás fele
sége zöld szemüvegén át villámokat szórt 
rá, ledobta kabátját és folytatta a játékot, 
rózsaszín ingben, nadrágtartóval. Példáját 
természetesen követték a többiek is, kivéve 
az elegáns angolokat. Culbertson mester 
az. ötletért megkapta a bridzsverseny első 
tapsviharát.

A magyarok és a hollandok harca megle
hetősen falmclléki játékkal indult. Az első 
játszmában a hollandok egyszer buktak 
négy treffben, a második partiban Eerenczi 
bukott egyet két körben. Végre cgv izgal
mas parti következett, a magyarok már- 
már a slcmm felé licitáltak, amikor

Klór meglepetésszerűen leállt három 
adunélkiilinél.

Igaza volt: csak tizenegyet ütőitek. A ne
gyedik partiban ismét Klór játszott: négy 
pikket teljesített.

Sokan figyelték a favorit amerikai Min- 
ncpolisnak a németekkel vívott harcát. Ha 
marosan kiderült, hogy a germán csapat 
a leggyöngébb az egész mezőnyben. Ilájöl- 
lek erre az amerikaiak is és kissé könnyel- 
müsködtek. de legtöbb könnyelműségüket 
jóvátette az ellenfél.
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M3T lANwakaw,urptonlHlrlt-.
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Magyarország vezet, Culbertsonék kikapnak!
öt óra után a selejtező fordulójával min

denki végzett, kivéve a Culbertson-csupal, 
amely a leglassabban játszónak bizonyult. 
Az első részeredmény favoritgyözelmckröl 
számol be:

Magyarország vezet Hollandia ellen 
tizenöt mcccsponttnl,

Anglia Egyiptom ellen 10. Minneapolis Né
metország ellen 20, Ausztria Dánia ellen 10, 
Észtország Svájc ellen 30, Norvégia Bel
gium ellen 36 ponttal. A: egyetlen megle
petés, hogy Svédország Csehszlovákiával 
szemben 0 ■ pont előnyt szerzett. Már köz
tudomású volt mindez az eredmény, ami
kor Culbertsonék és n franciák még min
dig játszották az első fordulót.

Hat órakor publikálták az első francia
— Culbertson eredményt. Óriási meglepetés: 

h zseniálisan játszó franciák 32 pont 
előnyt szereztek a „bridgepápa" ellen.

Budapest gyanúja beigazolódott:

Culbertson csapata nem üti meg az 
európai nívót.

Magyar vereség
A második fordulóban a magyar-holland 

küzdelemben rég nem látott szenzációs já
tékot produkáltak a holland Coudsmit fivé
rek. Egy

mesteri hat treff lieittel 9 pontot sze
reztek n magyarok ellen

és egy hat pikkes szlem-mcnléssel teljesen 
behozták a magyarok előnyét. Éltől fogva 
pompás tempóban törlek előre és igy 

végeredményben a magjai- csapat 9 
mcccspontos vereséget szenvedett a hol

landokkal szemben.
Észtország Svájcot 45, Ausztria Dániát 18, 

Anglia Egyiptomot 25 ponttal győzte le. A 
második fordulóban Culbertsonék taktikát 
változtatlak: a gyengén szereplő mester és 
felesége bevonult a zárt terembe játszani.

(A tudósit ás folytatása a 0. oldalon.)

Eckhardt Tibor 
a kormányzói Jogkör 
kiterjesztéséről
— Makray a kereszténypárt 
álláspontját Ismertette

Eckhardt Tibor, a Független Kisgazda
párt vezére vasárnap Öriszenlpéferen be
szélt, majd Szentgottliárdra ment át. ahol 
többezer főnyi közönség jelenlétében mon
dott nagyobb beszédet.

A mostani politikai helyzettel foglalko
zott, amely — mint mondotta — az elmúlt 
héten bizonyos mértékig talán zavarosnak 
tűnt fel.

— En kijelentem, hogy »z a lényeges 
törvénytervezet, amely az első nagy közjogi

javaslat — az államfői jog reformjáról szól 
ugy, ahogy napvilágot látott, teljesen el

fogadhatatlan.
De abban a tényben, hogy ez az elfogadha 
tatlan tervezet napvilágot látott, még nincs 
semmi mindaddig, amig u hibák kijavítá
sára s a törvénytervezet megfelelő módosí
tására a kormány részéről a hajlandóság és

jószándék megvan. Miután meggyőződtem 
róla, hogy

a kormányzat hajlandó — és pedig cl- 
vlleg ugyanazon szempontok szerint, 
amelyeket ml is képviselünk — ezen a 
tervezeten változtatni, én a magam ré
széről nyugalommal várom a fejlemé

nyeket.
Hangoztatta, hogy a kormányzói jogkör 

kiterjesztéséről szóló javaslatnak a lényege, 
hogy az 1920. I. t.-c.-ben lefektetett az art 
alapelv, hogy oz országgyűlésnek szuverén 
jogában áll a magv.ir államfőt alkotmá
nyunk alapján megválasztani és hogy ebben 
a szuverén akaralelhalározásában az ország
gyűlés semmiféle korlátozásnak nem velhclö 
alá. Másik alapelv a nemzet érdekében lévő 
hasonlóan lényeges követelmény az, hogy

a kormányzóvúlusztás — a magyar ál
lam nagy tiszteletnek és nagy tekintély
nek örsendő fejének megválasztása — 
mindig olyan körülmények között tör
ténjék, hogy az államfő, akit megvá
lasztanak, teljes tekintéllyel, erkölcsileg 
érinthetetlen formák közölt választanék 

meg.
Ez nz a két lényeges szempont, amelyeket 
a törvénynek teljesítenie kell.

Ibi a Független Kisgazdapárt támogatását 
a törvényjavaslat megszavazásánál a kor
mány biztosítani óhajtja, az említett két 
alapclvnck múlhatatlanul érvényesülnie kell, 
mert

elvi kérdésekben ez a párt kompro- 
mlssziumokra sohasem lesz hajlandó.
Eckhardt Tibor után a kíséretében lévő 

Rakovszky Tibor. Németiig Vilmos. Láng 
Lénárt és Horváth Ferenc szólaltak még fel, 
majd ebéd után a Vasváron tarlóit párt
szervező gyűlésen vetlek részt.

Makray Lajos
a kereszténypárt 
kívánságairól

Az egyesült kereszténypárt Andocs köz
ségben tartott nagygyűlést, ahol vitéz Mak
ray Lajos mondott beszámolóbeszédet. Be
vezető szavaiban hangozlalln. hogy

ncm kereszténység uz, amelyet tizenhét 
éren át sokan a szájukra vettek.

Az volt az igazi keresztény politika, ame
lyet negyven esztendővel ezelőtt Zichy Nán
dor gróf tűzött ki zászlajára.

Beszélt ezután gazdasági kérdésekről és 
hangoztatta, hogy

zsidóveréssel ncm lehel a kenyérkérdési 
elintézni.

Hosszasan foglalkozott a kormányzói jog
kör kiterjesztéséről szóló javaslattal és a 
következőket mondotta:

— Mi kizárólag a következőket vagyunk 
hajlandók elfogadni;

Hozzá járulunk ahhoz, hogy megerősöd
jék a kormányzó befolyása a törvény- 

hozásra,
elfogadjuk a kijelölési jogot, de teljes t.> 
félre ncm érthető módon biztosítani kíván
juk az országgyűlés szuverénitását.

Ezután még a királykérdésről beszélt.

LOCSOLÓTÖMLÖ
Kabát nélkillj

jRJiíunaiui
hosszú ujjas

_________ divatíng
az elfogadott kánikulai viselet!

váeárlásúnál ragaszkodjék a vöröses! kos
O

|<Í ÍR] d d víztömlőhöz!
45 év gyártási tapasztalatával készült. Kérje kifejezetten a 
vöröscsíkos EMERGÉ vfcitfmlőt! Kapható minden szaküzletben
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Véres éjszakai tüntetések Parisban
Kínos altér León Blum Körül a pályaudvaron

Pária, Hinlitb 13.
Vasárnapra viradó éjsi.ika nzrrf kétilnsa 

Játszódott le rendőrik és szlrájkolók közölt 
egv nngy párisi autójavilómÜlicly elölt.

A sztrájkoló munkások n kikeli kávé- 
házuk trrrnsziiíról poharakkal, üvegek
kel én más kávéházi berendezési tár

gyakkal dobálták meg n rendőröket, 
akik k' nvt' lőnek voltak gumibóljóikat hasz
nálni. Dulnkodásra került kor, amelyben 
mindkét részről több sebesülés történi. A 
rendőrség a verekedők kőiül Ifibb munkáit 
Ictarlózlnlott.

Kínhs fílnlelés színhelye volt vasárnapra 
virradó éjszaka nz egyik párisi pályaudvar,

ahol fílnm miniszterelnök bunnztalla nz 
Amerikába ulaz.ó Van Zeeland belga minisz
terelnököt. Egy nagyobb csoport fiatal- 
ember,

vnlóisylnülrg royallalák, tüntetni kezdett 
a miniszterelnök ellen.

A váratlan tüntetésbe a miniszterelnök hívei 
ellentünt eléssel feleltek. A tüntetők

hangoson szidalmazták a miniszter
elnököt,

mire az ellentiinlélők éljenezni kezdtek. 
Végül i> a pályaudvari rendőrségnek kellett 
beavatkoznia, hógy a kínos jeleneteknek vé
get "vessen.

biztosak voltak abban, hogv elérik céljukat. 
BésiletMSen elmondotta, ml történt azten az éj- 
szakán. Kijelentette, mindezeket azzal akarja 
jóvátenni, hógy feleségévé tesz. Én azonban 
nem tudam g.ilód tágakat megbocsátani és ké
rem a biróságót, hógy tzólgdltasson nékem 
igatiótjfit.

A bíróság a kényes ügy letárgyalósára, ame
lyen az alig tizenhétéves léánv képviseletében 
édesanyja jelent meg zárt tárgyalást ren
delt el.

&udal hangulat!
Megnyílt 

Tattorcair vendén|0

„ 1 flllvl Mlll kerthelysége
Kerepesi irt 1. * Telefon: 1-375-05

' OMÖllöl HÉV-vel eremben. — Nemzetitől kieezakaez. 
I ■alvacsorák — Saulon — Ja« — Cigányzene

Szenzációs fordulat a karácsonyi 
véres éjszaka ügyében 
a táblai tárgyalás küszöbén

Tolókocsiján viszik 
fegyelmi ügyének mai tárgyalására 

a szolnoki polgármestert
.Szentes, junius 13.

M lléllöl Napló tudósítójától.) A s«6l- 
noki városházi panamtiügyekbcn, amelyek
ben a belügyminiszter CNongrádmegye fe
gyelmi választmányát delegálta vádhatósá
gul, eddig tizenhat fegyelmi Ítélet hangzott 
< I és erek nngyrészében uz Ítélet jogerőre 
is emelkedett. A tanácsnokok és főlisztvi- 
selők ügyei most kerülnek sorra.

Ma reggel 9 órakor kezdődik
Tóth Tamás dr. polgármester fegyelmi 

tárgyalása,

gármovlcr ellen és

nmei ve I országos érc leklődé-A kisér. Vitéz
Honi ros Miklós. Cglongrádincgye liszlifő-
ügyész ■ 50 oldalas vádiratot adóit u pöl-

a legNiilyosabb fegyelmi büntetés ki
szabását hozta javaslatba 

vele szemben.
A szentesi megyeháza tanácstermében 

tartják meg a fegyelmi tárgyalást. A nagy 
érdeklődésre jellemző, hogy a kétnapos 
tárgyalásra

valamennyi belépőjegyet lefoglalták.
Sokan jönnek át Szolnokról Is. Tóth Ta
más !>e jelentei lé, hogy KtrÖdi-llatfach Ti
hamér országgyűlési képviselő fogja véde
ni. A polgármester kél esztendő óta súlyos 
befog, végtagjait nem tudja mozgatni, még
is részt akar Venni fegyelmi Ügyének tár
gyalásán, ahová tolókocsiban fogják elszál
lítani.

Nagyszerűen érzem magam, 
egy bárónőnél van külön szobám

— írja a titokzatos módon eltűnt Bözsi, 
a szép kis barna masamódleány

A főkapitányság eltűnési osztályán egyre 
főbb rejtélyes adat gyűl össze ii 14 éves 
tíllück Bözsi cllünéséveí kapcsolatban.

Juliin*  2-án távozott el szülei Geglédi-ul 
h szám alatti lakásáról u szép bürnn leány 
és amióta szülei bejelentenék az eltűnést, 
egymásután jelentkeznek a rendőrségen a 
szemtanuk, akik látták a .leányt.

Rejtélyessé teszi az eltűnést nz a levelező
lap is, amelyet a IJs mnsamódlánv a bél 
végén Irt szüleinek és abban azt közli, 
hogy

ne keresék, elindult azon az utón, ame
lyiket a legcélszerűbbnek túrt és nagy
szerűen érzi magát, egy bárónénál van 

küllhiszohája.
A levelezőlap érkezése mán vasárnap délig 
mgv különböző hejelantes érkezett a rend- 
öis«gi" a leánnyal kapcsolatosan. Egyik 
kis barátmije volt nz első bejelentő, nki azt 
közölte a rendőrséggel, hogy Glück Büzsil

a Hunyadi János-uton látta Budán egy 
elegáns, középkorú nő társaságában.

Amikor a barátnő megpillantom az isme
retlen asszony társaságában lévő Glück Bö
zsit. utók sietve eltávozlak. A másik beje
lentés egv ceglédi-úti lakos részéről tör
téni, aki azt állítja, hogy a Népliget kör
nyékén látta a leányt egv fiatalember tár
saságában. A másik bejelentés szerint Is a 
főváros különböző helyein látták a leányt. 
A rendőrség is biztosra veszi, hogy Glück 
Büzslnók itt kell lennie Budapest területén 
és

egyre valóadnübb az a feltevés, hogy 
tényleg szerepel az ügyben egy tilokza- 

toa asszony,
aki a leánynak szállást és kosztol ad.

A detektívek abbhn I írnak, hógy n leg
közelebbi napokban sikerül a leányt meg
találni és tisztázzák az eltűnés Összes kö
rülményeit.

■ ■

Otven pengővel akartak 
megzsarolni egy 
tizenhétéves urileányt

Titokzatos, véres éjszakája volt kará
csonykor Angyalföldnek. Négy rcvoherlö- 
véstöi találtán, holtan esett össze áz Utcán 
egv szerelő. A biintetőlörvényszék már el 
is Ítélte a férfit, aki lelőtte, de a védelem 
most, közvetlenül a táblai főtárgyalás előtt, 
újabb szenzációs adatokat produkált, ame
lyeknek alapján

a tízévi fegyhdzzal sújtott Tóth Kálmán 
felmentését kéri.

Karácsony délutánján egy angyalföldi 
kocsmában dorbézolt, majd verekedni kez
dőit egy nagyobb társaság. Amikor már na
gyon hangos volt a botrány, a norokasztal- 
nál egyedül üldögélő Tóth Kálmán ékszer
ügynök felugrott és igy kiáltott!

—* Majd én rendet teremtek ebben a le
bujbán!

Ezzel •—
háromszor egymásután revolverrel a 

mennyezetre lőtt.
A megrémült társaság hamarosan eltávo
zott a vendéglőből. Ezután elment Tóth iS. 
Az ékszernügynök otthon eldlcsekedett, 
hogy milyen rendet csinált. Saját elbeszé
lése feltüzelte és éjszaka újból visszament 
a kocsmába, ahol már okkor Ismét ott volt 
a délutáni duhaj társaság. Záróráig Tóth 
valósággal farkasszemet nézett velük. Ami
kor azok végre elhagyták a kocsmát, a tár
saság egyik tagja, egy szerelő,

az ügynökhöz lépett és kétszer areul- 
csapta.

Tóth ittas volt, zárórakor se akarta el
hagyni a kocsmát, mire erőszakkal kive
zették.

Két pere, millva a közelből négy rcvolvcr- 
dörrenés hallatszott. Az emberek odarohan
lak: a hóban

holtan, vér tócsában feküdt n ázérélő.
Közelében állott Tóth, füstölgő revolverrel 
kezében. Elmondta, hogv’ éppen u rendőr
ségre akart ménül, hogy bejelentse: a sze
relő késsel támadt rá, ruháját bicskájával 
be is hasitolta és ő

önvédelemből lelőtte támadóját.
Letartóztatták s akkor kabátján valóban 

látható volt a késokozta hasadás, de — a 
bicska eltűnt.

A törvényszék előtt, miután a kés nem 
került elő, Tóth nem tudta bizonyítani, 
hogy önvédelemből lőtte le n szerelőt és 
igv tizévt (egyházra ítélték.

Fellebbezés folytán, holnap, kedden ke
rül a tábla' Kállay-tanácsa 41Á az ügy. Az 
ügynök védője, dr. Traytlér Endre szenzá
ciós uj adatokkal kívánja bizonyítani a 
táblai tárgyaláson, hogy Tóth mégis Önvé
delemből lölte le bicskát támadóját. (Bízó- 
nyilán! akarja a védő, hógy égi*  titokzatos 
léríl,

szervezett angyalföldi banda egyik 
tagja, hogy barátjának, a szerelőnek 
halálát Tóihón megbosszulja, eltüntette 

a kést,
mielőtt rendőrök érkeztek volna a hely
színre.

Bizonyítani akarja a védő azt is, hogy a 
lelőtt Síofölö Állandóan nyitott bicskával

kezében járt. Végül bizonyítani kívánja, 
hogy AZ ügy koronatanúja a kocsmáros, i 
hüntettttftrvényszéki tárgyalás után valaki
nek remegve mondta, hogy lelkiismeret- 
fíirdalásai vannak, nem mert mindent 
őszintén elmondani a bíróság előtt,

a véres éjszakával kapcsolatban bizo
nyos titkokat tud,

amelyeket azonban azért nem mert el- 
t'.rulni, mert ez esetben egy veszedelmes an- 
gyatfoöldi társaság véres bosszújának lenne 
áldozata. Mindezek miatt óriási érdeklődéi 
előzi meg a holnapi táblai tárgj'alást, ame
lyen előreláthatólag ki fognak bontakozni 
egv Amerikai stihisu angyalföldi gengszter
banda viselt dolgai.

„A. V.“-akció
Az osztrák Idegenforgatom 
újítását

Abban a nagy és előkelő világversenyben, 
amely soha nem látott tempóra buzdítja az 
idegenforgalmi szempontból számbajöhelő eu
rópai országokat, nehéz uj „rekordokat" felál
lítani, mert szinte nzt lehet mondani, hogy au 
egyes országok elérkeztek a teljesítőképesség 
határáig, ami az idegenforgalom szolgálatába 
állított kedvezményeket Illeti. Ez azonban csnk 
elméletben van Igy, mert az idegenforgalmi 
„vezérkarok" nem mulasztanak el egy alkalmat 
sem, hogy túl ne licitálják valamelyik verseny
társukat. A versengésnek természetesen mindig 
az utasközönség latja n hasznát. Ha szemmel 
kisérjük a „mezőnyt", kedvűnk támad arra, 
hogy favoritnak a kis Ausztriát tartsuk, mert 
nmlt ez a természeti kincsekben gazdag, de te
rületre kicsiny ország elkövet idegcnlrogahna 
növelésére, az. már az esetleges egyéni üzleti 
érdeken túlmenően nem kis mértékben a nem > 
zetgazdaság iól értelmezett törekvéseit szo.- 
gálja. Például ft rendkívül érdekes és egészen 
újszerű „A. V." (Ausztriai Vakáció)-Akciót em
lítjük, mirt n>. osztrák idegenforgalom legfris
sebb attrakcióját,

Az „A. V." nyaralási akció négy hónapig 
van érvényben, júniusban é.s szeptemberben, 
tehát a> elő- és tiz. Ulóidényben, valamint a két 
főldényl hónapban, júliusban és augusztusban. 
Az akció lényege 14 nápos nyaralás a karJnliai 
lávák mellett, mégpedig minden eddigi kedvez
ményt meghaladó olcíó árakkal. A résztvevők 
— aszerint, hogy a fölállított öt csoport közül 
melyiket veszik Igénybe — A földényben 18S 
pengőtől 252 pengőig emelkedő összegért oda- 
vissza vasúti jegyet kapnak a választolt knrm- 
tiai fürdőhelyig, továbbá 14 napi szállást és el
látást, beleértve a borravalókftt és győgyadó- 
l<At Is, 14 napra strand fürdő szabadjagyet, fet- 
szésszerinti utazásra hétnapos vasúti bérletje
gyet a k’tílepedés helyétől számított 50 kilo
méter körzetben, nutobüsZbérleljegyCt hétnapos 
érvényességgel a környékbeli kirándulóhelyekre 
és ugyancsak hét napra érvényes fiiggővnsut- 
bériatjegyet a Kanzclhöheré, végül 509 íchil- 
llhgré szóló poggyászbiztosítást a 14 napos 
nyaralás egész, időtartamára. Az akciót 21 nap
ra Is ki lehet terjeszteni a« előirt ráfizetéssel.

Az „A. V."-nkclú kedvezményeinek felsoro
lása önmagáért bé.Szél, hozzáfűzni bármilyen 
dicsérő jelzőt felesleges biizgőság volna. Ctak 
éppen annyit: váljon nem lehelna llyfajla ,<la- 
lálináuilVnl" meglepni a Balaton mellé vágyó 
nyaralókat is?

Szenzációs részletekben bővelkedő tárgyalás 
folyt le a polgárt törvényszéken Szűcs birö 
elölt Egv viruló szépségű, (latnlkorlt, előkelő 
llnlvány hihc1etl»iiiU*k  tetsző vádat emeli egy 
vállalati igazgató és egv magántisztviselő ellen 
A Halni leány dr. / orgclcs Béla ügyvéd utján 
megrendítő módon ndta cló köröseiében. hogy 
pokollnn kieszelt terv szeriül

hogyan telték tönkre tintái életét.
19.15 augusztusában ismerkedtem meg a 

innr.intiszlx iseló'11. Vásárolni kezdett nekem, 
h’erelml ajánlatokkal ostromolt, majd amikor 
ezeket siksrautasílollmn. AllósszerZés ürügyével 
igVfkezelt hálójába keríteni Bemutatóit válla 
Iáin egyik főtisrlvlselöjének. akivel együtt meg 
bőink egy budai soudíglőbc. ahol

leitaltnk.
Hogv közben azután ml történt Velem, arról 

csupán nz brxosi látlelet adhat számol, Csnk 
un a emlékszem, hogy ivás közben mindketten 
ii szé;. j Mót test. :iék" elöltem, nagyítom állást 
ig.'rtek vállalatuknál.

\ hajnali órákban tértem magamhoz, ók
kor .cnniwl latiba Ültem ét hazahajtanom 
Ott i ii .i legnagvuhb méglepélélcHiré Mikii- 
tőmben <gy

IHvrriprngö*  bankjegyei találtam, 
melyről nem tudtam, hogyan kerüli holtául.

— Másnap n magúnlittlvlsclö tnéjelent la
kásunkban. Szüleim éppen nem voltak oda
haza és ekkor legnagyobb megdöbbenésem! c 
közölte Velem. Imgv ni ötveh pengőt Al éjlza- 
kni mulatozás alkalminal

kiloptam barátja tárcájából.
Tiltakoztam a gyanúsítás ellen, majd pénztár
cámban kerestem a pénzt és rémülten állapí
tottam mef*.  hogy az olvenpéngős eltűnt. A ma
gántisztviselő fenyegetni kezdett hogy szól 
szüleimnek I>nvegel6«eivél, majd később há
zassági igi’reteivél fondorlatos módon megfosz
tott női tisztességemtől. Ezért tízezer pengő 
kártérítés megítélését kérem.

Most tartotta tárgyalását ebben ni ügyben 
Szües törvényszéki bíró. A tárgyaláson megje
lent a fláiftlkoru leány Is, Aki rendkívül érde
kei bejelentést léit.

-Ki km egészítenem — kezdte Vallontllát 
— keresetemet, t’gynnis a nmgántialls isllö Idő
közben belémsteretcll és kijelentette, hogy haj
landó azonnal feleségül venni. Gyanúsan fo
gadtam szerelnél ömlengéseit, majd kikérdez- 
lem. ml készít lle Ily gvms elhatározásra. Cső- 
bitóm őszintén feltárta elöltem, hogv barútjii. 
V!»l. MZ igazgatóval

előre megbesréll terv saerlnl helyezték el 
■x öltén pengőt réllklllómben, 

hogy Miután Ilyen módon lérrorltáljanik és

kíUiksMkMdak
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Hatvan rendűr mentette mén 
életveszélyben lévő társat, 
akii szolgálata közben megtámadott 
egy garázda társaság

Szombaton
Diegverekedés 
Szabolcs-ulca • vuucgjuje, anoi
ben mulatoztak a hajnali órákig, 
mint az angyalföldi mulatozásoknál 
ténni szokott, a végén összeverekedtek. 
Előb két ember akarta elintézni az egy
más közt támadt vitát verekedéssel, majd 
többen is beleavatkoztak a verekedésbe, 
ugy, hogy néhány perc múlva mintegy 

negyven-ötven főnyi ember dulakodott, 
verekedett egymással 

a kocsmában és az utcán.
Núgy riadalom támadt. Két rendőr is ér

kezett futólépésben, hogy rendet teremtsen, 
a verekedők azonban most már

egyesült erővel a rendőrük ellen for
dultak.

Különösen Szűcs Mihály 36 éves napszá
mos verekedett a leghevesebben, akit a 
rendőrök ezért elő akarlak állítani. Szűcs 
azonban még egy társával együtt bemene
kült a Szabolcs-uica egyik házába.

Közben a tömeg szétoszlott, a rendőrök, 
miután rendet teremtetlek, már éppen tá
vozni akartak, amikor abból a házból, aho
vá Sz’ics és társa bemenekültek, segély
kiáltás hangja hallatszott ki az utcára. Ki-

a hajnali órákban nagy tö- 
szinhelye volt az angyalföldi 
egyik vendéglője, ahol töh-

derült, hogy
Szüca a társával is összeverekedett 

és a ház lakói kiabáltak segítségért, 
rendőrök sietve visszafordultak, közben 
utca népe is újra összeszaladt, ugv, hogy 
most mór

többszáz főnyi tömeggel állott szem
ben a két rendőr.

Véletlenül arra járt egy szabadnapos rend
őr is, nki látva társainak szorult helyzetét, 
telefonált a rendőrfőparancsnoksúgra, ahon
nan

két riadóautóval hatvan rendőrt 
küldtek ki az Angyalföldre.

A segítség éppén jókor érkezett, mert az 
egyik rendőrt, aki Sziics Mihályt le akarta 
fogni,

a hatalmas termetű ember a földre le- 
perte, fojtogatta, majd kést rántott rá, 

ugy, hogy az utolsó pillanatban sikerült a 
rendőröknek társukat életveszélyes helyze
téből klszabadltahiok.

Szűcs Mihályt előállították a főkapitány
ságra, ahol hatósági közeg elleni erőszak 
ciinén letartóztatták. Hétfőn délután kísé
rik át a királyi ügyészség Markó utcai fog
házába.

I
OCEANIA, NEPTUNIA, CONTE CRANDE, 
SATURNIA és VÜLCANIA óceánjárókkal

jól. 7-M.l ol.M-aof. O(CAPIU óxfiORRENTO i tiouzabb turtózkod-tesal),aug.t-'e, 
aug. 0-17, aug. 11-80, aug. 17-nsept. 10, mindenkor a iegváltozscoMb programún . 
netenkénU part- E|| IMÉD/SI a legmodernebb motorbalókkal egéta Olaaa 
menti Uratok “IMIVICDlJ L., or»dg körill, MAhSEILLE-i" *»  rfMl*  
Kgya*geaoaatiUy,eUUren<IU  ellAtAn, rendkívüli mérsékelt rénavétrli dijak. 
Hetenkénti Járatok: ATHÉN, MTANflVL, S1R1A, PALESZTINA, EtJYIPTOM ba.

Luxusjáratok RAGUMÁ-ba. 1

ITfiLIA-ADRSfiTICA-TIRRENIA SS, 
társaságok irodája: Budapest, VII.. Thököly út 3. és Váci ucca 4. M. N. B. eng. 610«31.

Rejtélyes módon eltűnt 
egy rendőríelügyelő 
helyettes diákfia

A földről felszedett tikettel csalt 
egy szélhámos a lóversenyen
Evek óta ebből é't a szélhámos tiketthamisitó

Hosszú hónapok óla egyre-másra érkez
tek a lóversenylércn szolgálatot teljesítő 
detektívekhez panaszok, amelyek javaré
szét szegén}’ emberek tették meg. A pana
szok arról szóltak, hogy egy ismeretlen 
ember tiketteket árusít el olcsóbbért, mint 
amennyiért azokat kiváltotta s ha a tiket
ten megszámozott ló befutott s a tulajdo
nos a pénztárnál fel akarta venni a reá cső 
nyereményt, kiderült, hogy

a tikett hamisítvány.
A lőversenyléréfi átolgálntot teljesítő de

tektívek már a kora tavasszal figyelni 
kezdték a harmadik hely közönségét, hogy 
elfoghassák a szegény emberek vámszedő
jét, azonban csak szombaton,

a késő esti órákban sikerült a veszedel
mes embert kézrekerlleni.

Leviczky Sándor detektív éppen a har-

Biztosítsa 
utípodgyászát jC*  / Áru- és Podgyászbíz-

í tosító R. T. tout risque
iT/cXt*  kötvényeivel a vasúti 

állomásokon, vagy utazási irodákban.

madik helyen (eljesitett szolgálatot, 
kor észrevette, hogy egy jól öltözött 
n hatodik futam után, amikor a közönség 
uzoknt a tiketteket, amelynek a lovai nem 
nyertek, a földre dobja, lehajol és több ti
kettet szed föl.

A detektiv óvatosan utánalopakodott en
nek az embernek, aki egyenesen a félre- 
e.-„i helyre sietett és olt a VI. számmal el
látott pirosnyomásu tikettre az egyes után 
még egy egyest rajzolt s igy ezt látszólag 
a VII. futamra érvényesítette. A detektív 
még mindig várt és megállapította, hogy 

huszonhat darab VI. futamra szóló ti
kettet javított át VH-re a szélhámos 

ember,
azután elvegyült a tömegben és olt a most 
lefutás alá kerülő VII. futamra kezdte áru
sítani az ötpengős értékű tiketteket — két- 
három pengőért.

Leviczky igazolásra szólította fel a tikett
csalót, majd előállította a főkapitányságra. 
Itt kiderült, hogy Noviczky Jenő villany-, 
szerelő a szélhámos, aki többszörösen volt 
már büntetve. Zsebében talállak olyan ti
ketteket is, amelyek az előző napról siói
tok. Ezeknek a dátumát akarta kiisazllnni 
egy következő napi dátumra. A szélhámost, 
aki beismerése szerint évek óta ebből ólt, 
letartóztatták.

ami
férfi

A budapesíi éjszakában 
keresik Báni Giovanni

olasz parke££áncos=kalandor£,

aki 10.000 pengőé sikkaszéoéí, házasságoé ígéri egy uri- 
lánynak, „császár" volí a lokálokban és most körözik

A főkapitányság életvédelmi osztályát, la fiatal diák ugylátszik fítulapesfen tartóz- 
nhol az öngyilkosok és eltűntek ügyeit in- kodik, uj lendületet vett a nyomozás és 
tézik, régen foglalkoztatta már olyan rej- nagv apparátussal indult meg a munka, 
lélyes eset, mint amelyben most folyik nagy
arányú nyomozás: eltűnt hazulról egy diák 
és semmi nyoma, mintha a föld nyelte vol
na el ...

A KlnuZál-utca 26. számú házban lakik 
Varga Lajos rendörfelügyelő-hclyetles. Var
gának nagy fia van, a tizennyolceves Varga 
Vilmos, aki az egyik budapesti kereskedelmi 
iskola növendéke. Varga Vilmos az idén 
érettségizett volna,

szorgalmas, jó tanuló, volt, nagy ambí
cióval és örömmel készült az érettsé

gire.
Szülei azonban az utóbbi hónapokban meg 
tudták, hogy a fiú mostanában néhány ba
rátjával sokat jár ping-pong játéktermekbe. 
A2 édesapja aggódott, hogy a ping-pongo- 
zás{ a játéktermek látogatása elvonja majd 
tanulmányaitól s ezért

megkérte, hogy többé ne menjen játék
terembe.

A fiú megígérte, de csakhamar kiderült, 
hogy akadtak barátai, akik megint csak el
csábították és újra ping-pongozni jár. Az 
apa most már szigorúbban lépett fel, 

eltiltotta a játéktermek látogatásától 
és még április 18-án, amikor megtudta, hogy 
újra ping-pong teremben volt, erélyesen meg
dorgálta. A fiú aznap elment húsúiról és 
és többé nem jelentkezett.

Az édesanyja rögtön bejelentette eltűné
sét a rendőrségen. A rendőrség, de maguk a 
szülök is eleinte arrn gondoltak, hogv csak 
a szokványos diákeltiinésről van szó, azl 
hitték, hogy Varga Vilmos a dorgálás miatt 
dacból ment cl hazulról, talán valamelyik 
barátjánál szállt meg és egv-két nap múlva 
majd visszajön. A főkapitányság minden
esetre megindította a nyomozást és

tetek-multak a napok, de Varga Vilmos 
csak nem jelentkezett 

és nem is sikerült nyomára akadni. Mialatt 
a főkapitányság deteklivjei mindenütt kérés- 
ték-kutatlák,

a rendőrapa maga is akcióba lépett és 
magánnyomozást végzett a fia után 

de ez sem vezetett eredményre.
Közel két hónapja már, hogy Varga Vil

mos elment hazulról és még mindig nem 
tudják, hogy hol járhat. Közben meglepően 
érdekes fordulat is történt. A rendőrfél- 
ügyelőhelvettcs felesége egy reggel

levelezőlapot talált a levélszekrényben.
Az olbiijdöáott Varga Vilmos küldte a lapot, 
csak annyit irt, ne aggódjanak miatta, jól 
van. A levelezőlapon

se bélyeg, se bélyegző ncm volt, nem Is 
a posta kézbesítette, 

ugylátszik Varga Vilmos megbízott valakit, 
hogy vigye a házba a lapot és dobja a levél
szekrénybe.

Most, hogy a levelezőlap tanúsága szerint

hogy kikutassák,
hol rejtőzik az eltűnt flu,

akinek a személyleirása n következő: 165 
centiméter magas, ovál- arcú, mikor hazul
ról elment, sötétkék ruha és zöld kalap volt 

‘rajta.

150.000 ember
a fürdőkben 
és a Dunán

Tikkasztó meleg éjszaka után bágyaszló, 
forró napra virradt Budapest. Minden hi
vatalos időjúrásjelcntéssel ellenkezően a 
délutáni órákig semmit sem csökkent a 
már majdnem egy hete tarló kánikula. Az 
elmúlt hét szörnyű hősége után

közel százötvenezer fővárosi ember ke
resett Üdülést a fürdőkben, 

amelynek ajtajára sok helyen kitelték a 
„Megleli" táblát és a kcsőnjövőknek nem 
adtak jegyet. Kiderült, hogy

Budapesten még mindig kevés a 
fürdő,

mert a vasárnapihoz hasonló tömeg befo
gadására nincsen megfelelő férőhely.

A Gellért-fürdőben délelőtt 11 ..........
kezdve hem adlak ki jegyet, addig 
a gőzfürdő kabinjai is megteltek a 
lámfürdő vendégeivel.

Kilencezer jegyet adlak ki 
délután három óráig. A bazinban és a 
deflée körül szorongott a fürdőzők 
pcszlő sokasága. A Margitszigeten hAsunló 
volt a helyzet. Tizenegy órától kezdve a 
Szemere-Hlcal atitóbuszállomásnál már 
nem adlak ki jegyet a strandra. A kora 
délutáni órákban

a tízezredik fíirdővendéget számolták 
meg a strAnd bejáratánál.

A Csillaghegyén fizennégyezren fii- 
rödlek. A Széchenyiben közel nyolc

ezren
a strandfürdő öltözőhelyiségei Itt Is 

szűknek bizonyullak é» a gőzfürdőben 
Vetkőzlek A későn érkezők.

— Ilyen még nem volt •— mondják min
denül! — ha l’ilnkösd-fürdőfől a csepeli 
strandig összeadjuk a fürdőtök számát,

százezres szám jön ki.
Sxázezrcti fürödtek vasárnap, a főváros 

lakosságának tíz százaléka. D« ezzel 
ncm merült ki az üdülök száma, mert a 
csónakházak Is kiürüllek,

tízezer vadevezős csónak volt a Dunán, 
amelynek a viza 21 fokra melegedett. 
Ez Is harminc-negyvcnczcr evezőst Johnt.

órától 
már 
Imi*

s

Glo- 
O|»S2 

volt

Vasárnap délelőtt a rendőri rádióállomás 
a következő körözést adta le:

— Az ügyészség utasítására Báni 
vanni 33 éves, sanvincenti születésű 
állampolgár, ddligyümöloskcreakcdő, 
artista,

bárhol jelentkezik, azonnal őrizetbe 
veendő és átklsérendŐ a győri Ügyész

ség fogházába ...
A szűkszavú rendőri rádiógramnak érde

kes háletc van. A jó megjelenésű, elegáns 
olasz férfi tavaly nyáron tűnt fel először 
Budapesten.

Előkelő dunaparti szállodában béreli 
lakást és rövidesen Ismert alakja lelt a 

pesti éjszakának.
A lokálokban mindennapos vendég volt, 
Mórta n pénzt és társaságában mindig o lég- 
*iébb hölgyek foglaltak helyet.

Akkor még senki Sem tuda, 
ki is a bŐkenü gavallér*  

azt hitték róla, dúsgazdag magánzó. Pár hó
nap múlva azután kiderült, hogv Ráfit Glo- 
varttil pnrkeltáncns volt külföldön, azánki- 
wű/ i'aliitaüzlelekkcl is foglalkozott. A pénze 
azonban hamarosan elfogyott, mire elható*  
rozta, hogy szakit a könnyelmű élettel és 
randei munkával igyekszik megkeresni a

kenyerét. Ar artislapályához már nőm volt 
kedve, déligyümölcskereíkedő lett.

Alflo Selolto budapesti déligyümölcs- 
nagykereskedő rábízta győri Üzletének 

vezetését.
Az üzlet igen jól ment, de Báni sohasem 
számolt el haszonról, mindig veszteségről 
panaszkodott. A tiilajdöyos végül is meg
unta az elszámolás halogatását éa könyv
szakértővel átvizsgáltat tn a könyveket. Nagy 
volt a meglepetés, amikor megállapították, 
hogy

közel 10.000 pengős hiány mutatkozik.
Felelősségre vonni azonban nem lehetett a 
hűtlen üzletvezetőt, mert eltűnt a városból.

Pár nappal később kiderüli, hogy az 
olasz fiatalember a sikkasztáson kívül 

házusságszédelgést is követet ek
Féleszlendővel ezelőtt megkérte Lendnruj 

Erzsébet kezét, akinek az édseapja Buda- 
keStln földbirtokos. A szülök ellőtték, hogy 
az elegáns olást férfinak sajúl üzlete van és 
annak a „fejlesztéséhez" az eljegyzés után 
adtak párezer pengőt.

A nagystílű szélhámost legutóbb az egyik 
pesti mulatóhelyen látták és ezért nz a 
gvAnu, hogy Báni Giovanni a fővárosban 
bujkál.

JÉGRARLANGGÁ
átalakítottnőim kőiké
és az Amerikából szerződtetett6 coki k n incs
Asztalrendelés: 11*41-87

EGÉSZ Ali BOA NYITVA!



SZÍNHÁZ
A JÚNIUSI ESTÉK
SZENZÁCIÓJA:

GYURKOVICS MÁRIA

_________ „HÉTFŐI NAPLŐ

A Magvnr Színház, iimrlv egyedül és vité
zül kitartott az összes többi színházak kö
zött, nmclvck a kánikulában gyorsan bezár
ták kapuikat, szombaton este rendkívül ér
dekes premiert adott „Júniusi esték" rímen. 
A műsor első részében a Pódium kitűnő 
társulata, Bél. el fi László, Kondor Ibolya. 
Komlót. Krlrli és a kabaré lobbi sztárjainak 
közreműködésével vendégszerepelt, utána a 
hindu A/rnr/Avpbalett láncosai és táncosnői, 
zenészei produkálták egészen különlegesen 
érdekes mim szelüket nz egyik dnbszóló 
szenzációs, majd Török Rezső „Magdaléna" 
cimü bűbájos és hangulatos egyfelvonáso- 
•át iijiolta fel a színház. Vaszary Piroskával. 

‘Dajbukát Ilonával, Donátit Ágival, Törzs 
Jenővel, Hárxony Istvánnal. Hondával és 
Sugárral a főszerepekben. Törzs Miklós ren
dezte a darabol, Upor Tibor a díszletekéi 
tervezte. I>e e nagyszerű és zsúfolt prog
ramra keretében megszületett Budapest és 
ha nem csalódunk,

Európa uj énekes sztárja, Gyurkovics 
Mária.

Feltűnői n csinos, szőke, nagv kékszemii 
fiatal teremét, aki szimpatikus szerénységé
vel első pillanatban még hang nélkül Is le- 
íegyserzi a közönséget. Es nmikor csattogni 
kezd ez az édes dnlosajku pacsirta! Valószí
nű ll<*i>  teljesítményre képes koloraturája. 
Csiszolt, hajlékony, olyan, mint a legfino
mabb hangszer, amellyel bámulatos köny- 
nyedséggcl bánik gazdája. Kristálytiszta, 
ilde harangocskák csilingelnek torkúban, 
amelyről, mint mondani szokták arany
bányát rejt mayában. Néhány héttel ezelőtt 
még a Magyar Színházban a „Mennyei dal" 
kóriisáhnn énekelt a 22 éves Gyurkovics 
Mária, néluínv hét múlva a legnagyobb sztá
rok közölt emlegetik a nevét.

R-ivelsék és a cirkusz diadala
BUDAPESTET NEM LEHET HE

CSAPNI. ez a nehéz, minden kritikusnál 
kritikusabb közönség, amely Carusólól 
Gqlli Curciig vagy éppen Grace Mooreig 
annyi világnagy nógat buktatóit meg, a leg
könnyebben lelkesedik cs a legkönnye
debb mozdulattal lendíti fel a siker piedesz- 
táljára azt, aki meggyőzi, aki produkció
jának művészeiével leszereli. Sehol sem zug 
hatalmasabban a taps, mint itt és sehol 
sem lesz annyira divat egyszerre abból, 
ami megérdemli, hogy azzá legyen. Ebben 
a pillanatban a divat, a sikk, a nyá ri 
H tt d a p e s t beszéd! é m d j a a c i r- 
k u s :, a R i v e l s v k. E: a csodálatosan
ügyes négy artista és négy gyermek divatba

MOZI
Hatvanezer pengő 

kártérítést követel a 
Kassai-Soltész produkció 

az Impex vállalattól
Feltűnően érdekes személyi ügyek 
a Százhuszas tempó cimü film körűji 

zavarban

Elsőnek számolt be a Hétfői Napló arról, 
hegy az elmúlt héten váratlanul abbanmarád- 
tak a Százhuszas tempó cimü film felvételei, 
mert az Impex nevű vállalat, amely szerződé
sileg kötelezettséget vállalt arra vonatkozólag, 
hogy

.30 ezer pengőt
a llunnin filmgyárnál a Százhuszas , tempó 
cimü film műtermi költségeire lefizet, ennek 
teljesítését az

utolsó pillanatban megtagadta.
\ Száz.hujzas tempó cimii filmet a Kassai 
Soltész produkció készítette elő. Vezetőjük. 
Soltész Endre és Székely Sándor mérnök, 
régi, ismert és kiváló fihn.szakemberek, akik 
számos magyar hangosfilmet már gyártottak. 
A A'axsoi-Su/féxz-produkció három nap alatt 
megszerezte a gyártáshoz még szükséges 
■30.000 pengőt és az Impex kikapcsolásával 

folytatta a felvételeket,

Színházi hét
Ki MIN LEGES NYÁRI OPERETT kerül színre 

n Márkus I inilin Park Mozgóban, nmeivel erre 
ii rétin átépítettek Szilágyi László. Ke//ér De- 
z.iő, Eiirmonn Mihály, „Gólyn'znnalórium" 
rimfi darabjából készül nz. uj alakulat, amely 
nek primadonnája Ef/rg Mária, sziibrvttjc 
.Stofnhathrlgi Blonkn. Az operettet 7 ihamji 
Vilmos rendezi. N’ngvon érdekes újításképpen 
nz este egyik feliben játsszák csak az. operet 
tel. amelynek féltizenegykor lesz vége s utána 
teljes moziműsort mutatnak be. amelyet a kö
zönség a színházjegy árában ingyen meg 
nézhet.

KÉSZÜL AZ ANGOLPARK nyári produk
ciója is, a CsodarcvŰ, amelynek primadonná
jául most Fejes Telit szerződtették. le, aki 
egyébként l.idélsi Mihály színházában, uz. 
/, r.-»éhrh>nresí Szinhá: sivár! operettjében is 
főszerepet s-álln't. Fejes Terin kívül még La- 
fabár Kálmán, Vdgd Műn, felt Sándor, Ha
raszti l.la <s Karolyi Sári lépnek fel.

NAGYI AKARITAS, MINT VALÓOK. Egyik 
nngy drámnl s/inliáz.unk kiváló Ingja válik a 
feleségétől. Az ok rendkívül furcsa és érde
ke' A színész felesége egyik este a színház
ból hnratérő művészt a törzskóvélráiba hívta 
A színész azonban erre nem volt hajlandó, 
miután, mint mondta, músnnp korán filmez
nie kell Erre az asszony, állítólag, este tiz 
órakor felkeltette a cselédet és vele együtt 
műn Inkái itást rendezett a lakásban, kinyi 
tolta az nhl.ikoknl. a szőnyegeket kezdte po
rolni. Mire a művész felöltözött, elköllözfll 
otthonról és másnap beadta a válópert. Az 
asszony, aki különben rendkívül szimpatikus 
és kedves hölgv, harmadnap felment a kul- 
t»'zmimszl-riiimlci azzal a kívánsággal, hogv 
férje fizetés-m-k cgv részét ezentúl larlósdíj 
fejében neki íolyósilsák. Ebben a pillanatban 
szünetel a harc; a hadviselő felek tárgyalnak.

BÉKÉSÉN FEJEZŐDÖTT BE AZ AZ AFFÉR, 
anirlv Keleti I íszló és a Pódium illetve Re- 
keíii I i»zb- között támadt, A Pódium kiégve 
Zeit Keleti l.nszlosn|. aki jövő évre ugv a Víg. 
síinhár. mint a Pódium tagja lesz, viszont 
K leti visszavonta azt n pert, amelvet a Pódium 
ellen .nditott

hozta ismét a Ligetet és minden mást le
hengerlő, elsöprő telesitményükkel uralják 
nemcsak a porondot, hanem triumfálnak
a kánikula felett is.

Bemutatjuk 
Fényes 
Györgyöt

a Fővárosi
get koronázatlan 
fejedelmi csalódjál 
ősz, halkszavu

Budapest azonban 
vajmi keveset tud uj 
sztárjairól. Mielölt pon
tos riportban megis
merkednénk, múl ássuk
be E é n y c s Györgyöt, 

Nagycirkusz igazgatóját, a ki
bírál y át, aki az artistáik 

prezentálta. Alacsony, 
úriember, nem villogóbaju-

s:u cirkurzigazgalá. Kezében nem csattog 
az ostor, halkan és szelíden dirigál íróasz
tala melleit. Inkább bankigazgatónak néz
néd. Szobáját nem az obiigát cirkuszi pla
kátok népesítik be, hanem három gyönyörű 
gyermek képei. Nem kérdeztem, hogy ezek 
a mosolygó, pufók, szines angyalkák, akik 
fényes György főhadnagy ur mellett ülnek, 
milyen idősek már, csukjuk he gyorsan az 
az ajtót és menjünk az udvarra a Rivcls
család közé.

AZ ASZTALT a négy 
világhírű árlista. Polo, 
Rcné. Celilo, Bogelio, 
nyolc gyerek és a cir
kusz fejedelmi dinasztia 
alapítói: a papa és

rí ni a m a ülik körül. .4 papa jovólis, bo- 
zontoshaja, ősz úriember, a „gyermekei"

8 gyermekem 
van, 

a 9-ik útban, 
de 12-öt akarok

majdnem mind kopaszodók. .1 hihetetlen 
kemény munkál ól. a boizalmas megeről
tetéstől mindnyájan tiz évvel idősebbnek 
néznek ki, mini amilyenek valóban. Nem 
kemény, hanem rendkívül szimpatikus, 
szinte gyermeteg kedélyű emberek ezek és 
nagyon intelligensek. Eloszlatom a téve
dést: nem angolok, nem franciák, hanem 
s p angolé k. .4 nagypapa Barcelonában 
bútorgyáron volt, a gyár még most is fenn
áll. ha ugyan össze nem lőtték a polgárhá
ború bombái. Családi nevük .4 n d r e u <s

A valdahun/ndl axab'dtérl

FIDELIO
el Sa<t4« tikára arra bírta a r«n<l«»őM|Bl. hogy 
art a pAr.it Un cai-m «nvt a kevCsM tehetősek 
re»**n>  t» bouMUérbetóv 4 tegye Ezen indokból 

a axardal. 16-lkl előadásra u| pad- 
aoiokat lllosxtetl be azftnioxoit tribün- 
ü'ésekke1 4.— pengős Áron.

Jetsrk kaphatók at opera nens'Srínal és 
a Julinál Hetek IHIW. (rostjában, VlsMlO-<ér S

a hntvannyolcéves dinasztiaalapitó büszkén 
meséli cl, hogy miként leltek artisták, süt 
világhírű artisták gyermekeiből és unokái
ból.

szeraan FIDELIO
Szabadtéri előadás este 8 órakor 

vajiAHUüYAD-varudvaron 
sappátt p*n»Ur  tó J-l| F.ttl p*nriír  dílutMn S-WI:

Opera hrlyaxincn
(Hwa-utra) (k«onym»t-tm4»o- mellett)

Barcelonába egy cirkusz lőtt. Tnoka- 
bátyámmal együtt a cirkusz után szöktem, 
a rendőrökkel visszahozattak. Hatszor egy
másután szöktünk meg. hatszor hozatlak 
vissza. .4 végen belclörŐdlam a sorsomba, 
hogy nem lehetek artista. Gyáros lettem, 
de amikor öt fiamból már egész apró ko
rukban kiütközött az arlistavér, hagytam 
a dolgot. Taníttattam mindenre, amire csak 
tehetett. Táncra, énekre, zenére, akrobati
kára, már két-hároméves karuktól. Ez a 
titka a: egésznek. - • mondio és moso- 
lyogva, boldogan né? körül a népes világ
csavargó családon.

Polo közöttük a legidősebb, ő van hi
vatva folytatni a dinasztiát. Most negyven
kétéves. felesége kedves, kissé molett spa
nyol hölgy. Cuclisüvcgből táplálja a legki
sebb gyerekét, de már lehet látni rajta, 
hngti jön a Izönrtl.cző füvet herceg, f) lesz 
o kilencedik. Remélhetőleg fiú. Polo büsz
kén ticz asszonyára és halkan megjegyzi

— Tizenkettőt akarok!
A tizenegyéves Pabto, a hétéves Lujza

és az ötéves Paulclle már most is a me- 
názs gyöngyei. Gyermeki testüket mcgc.su- 
faló produkciókra képesek. A hires hidat 
(Brücke) már megcsinálják maguk is és 
ugy láncolnak, steppelnek, ami egészen 
tüneményes.

— Közülünk sohasem akart senki más, 
m int artista le n n t. Fivéreim mind
egyike a legkiválóbb ebben a nehéz mes
terségben. Gyermekeim jóformán már a 
trapézen születnek. Csak ezt látják ma
guk előtt, ez a legszebb, ez az ideál, nem 
is jut eszükbe más. Nézze meg apámat és 
anyámat. Páris mellett harminckétszobás 
kastélyunk van, lizcnötezcrnégyzetméleres 
parkkal. Azt hiszi, tudnak egy pillanatig is 
cirkusz nélkül élni'? Velünk utaznak, törik 
magukat kis hotelszobában, pedig otthon 
ugy élhetnének, mint a hercegek. Kell ne
kik is a menúzs levegője. S itt Budapesten 
pedig egészen otthon érezzük magunkat. . ■

Behunyom a 
levegőből 
vagyok, < 
poros a 
pok óta 
többi tagjairól, 
jól éppen most

amelyek ebben a pillanatban is a legnagyobb 
rendben haladnak. A Kassai-Soltész-produkció 
azonban tizezer pengő anyagi kártérítésre és 
ötvenezer pengő erkölcsi kártérítésre pereli az 
Impex vállalatot, amelynek üzleti gesztiója a 
filmgyártó cég szerint kimutathatóan ennyi 
anyagi kárt okozott és alkalmas volt a regi, 
jóbiril filmgyártó cég iránti hizalom megren- 
ditésére, A per legérdekesebb része akörül

a azcmélyikérdés körül fog lezajlani, 
amelyet az Impex részéről dobtok be a tár
gyalások folyamán és amelyre hivatkozva ta
gadta meg az Impex a szerződéses kötelezett
ség teljesítését. Ez az ügy a per folyamán 
meg nagy szenzációt ígér.

szememet, szippantok a 
és azt hiszem, hogy otthon 

otthon, ahol sajnos, most puska
levegő és. ahonnan, sajnos, hóna- 

n e ni kapun k h i r t a családunk 
' ‘ " (A spanyol követ meghívó

hozzák!)
S7.Ö KERt'I. Annöl., 

hogy Charles, a legöre
gebb fivér nincs már 
velük. Helyét Celilo 
tölti be. Charles, mini 
ahogy mondják, kissé 

összeférhetetlen volt, megbontotta ennek o 
gyönyörű cirkuszcsaládnak az életét. El
ment másfelé és a többi fivérek neki adták 
a bűvös ,,.4 k ro b a t oh !“-t. Ezt mondta 
ulólérhctetlen humorral, hájjal és kedves
séggel Charles. Most hajszálra ugyanúgy 
mondja Celito. De kegyeletből „o h" nél
kül. lepi is óriási sikere van. Celito, aki az
előtt még boy volt a trapéz alatt három 
hét alatt tanulta be a hihetetlen nehéz szá
mit. amint Chaplin-masrkban csetlik- 
bollik, zuhan, kapaszkodik s közben a leg
csodálatosabb humoros akrobatikus mutat
ványokat végzi.

— Mi csináltuk először a világon a hu
moros akrobatikát — mondja René -r~, a 
többiek, akik utánunk jöttek, csak utánoz
lak minket. Egyetlen számunkat se agitál
tuk ki, majdnem mindegyik szinte a kö
zönség előtt született. Az „E i n e B r ü c k c, 
e i ne Brücke.. számunkat például 
gyerekkorunkban játékból találtuk 
k < a amikor egyszer ráadásul adtuk egy 
zenebohóc számunk után, rájöttünk, hogy 
a közönség mennyire mulat rajtuk. Azután 
csiszoltuk, tökéletesítettük. Legnehezebb 
mutatványaink közben a porondról fél
szemmel mindig a közönséget 
n c : z ü k. Mcgérczzük, ha egy pillanatra 
is ellanyhul az érdeklődés. Akkor gyorsít
juk a tempót vagy befejezzük a számot. 
.4 közönségnek egy pillanatig sem szabad 
unatkoznia. Állandóan újat kell tanulnunk, 
az illő halod, a közönség változik, mi nem 
maradhatunk meg annak, amik voltunk 
azelőtt. De majd a gyerekek . , . Ezek 
már öt év múlva is olyat fognak produ
kálni. amilyet még n e m l á t o t a 
világ.

— Es maguk?! — vetem fel kissé félve 
a kényes kérdést — meddig akarnak dol
gozni? Hiszen naponta két előadásban 
hosszú éveken keresztül ilyen irtózatos ne
héz munkát végezni, ez valóságos vissza
élés a természettel.

— ^Hogy meddig akarunk dolgozni ? 
Egészségesen, nyugodtan kell élnünk, lehe
tőleg kerülni a bajt, a komplikációkat. 
Minden nap trenírozni, kondíciót tartani, 
azt hiszem, hogy hatvanéves korunk
ban is a trapézon leszünk.

Adja Isten!

CjlliOr>x//uik

LEVEGŐ KALÓZAI 
grandguignol ízű cint mögött nem is

Az Akrobat
Óh-ból,
Akrobat

cimü-..................
sejtettük nzt a kitűnő filmet, amelyet kap
tunk n Bécsiben. Egy repülőjárat éleiéről 
szól ez a film. A repülőgépben helyet foglal 
a milliomos lány, az üldözött bandita,,*  
detektív, a nagyszerű férfias pilóta. Rend
kívül érdekes, sőt izgalmas cselekmény, ra- 

Egyogók a felvételek ugy, hogy a kánikulá
ban is bátran ajánljuk ezt a filmet.

A KÁNTKLLA MIATT MEGAl.LT A MUNKA 
a lilmmüleremben. ahol a „Pusztai szél" film
változatát veszik fel. Amikor a szabad ég alatt, 
az utcán egymásután szedi áldozatait a hőguta, 
képzelhető, hogy mit szenvednek és verejté
keznek azok a színészek, akik a jupiteriámpa 
ötvenfokos hőséget ontó fénykörében kénytele
nek dolgozni. Szombatul, nmikor az árnyékban 
3Ö fokot mérlek, a filmmüteremben a bőséges 
veniillác.ió ellenére is kibírhatatlan volt a me
leg. Ehhez járult még az, hogv a színészek cgv 
részének, igy Jávor Pálnak. Juhász Józsefnek, 
Mrdy Gerönck. Kiss Ferencnek és Rózsahegyi 
Kálmánnak részint. nehéz panduröltözetben, 
részint sújt;-sós magyar ruhákban verekedniük 
l.elhtl a felvevőgép előtt. Egy ideig ment is 
a dolog, de azután kidőlve, leálltak n színészek 
is szünelct kértek azzal, hogy szívesen dol
goznak inkább éjszaka. így !s történt, Gál 
c-rnö, a produkclóvezctö és Székely István 
tenderö leállította a felvételeket, amelyek csak 
i késő éjszakai órákban folytatódlak

* VlugaelőadiN a Kamaraszínházban. 
Szombaton délután az Országos Síinészegye- 
sület növendékei sizsgaelőadást tartottak, 
amelyen egy hangverseny keretében Hajduska 
Piri, Hotti Éva, Kamilli Judit, Sugár Sári, 
Tóth Piri. Kozák Elemér, Molnár Vilmos. Osz- 
lányi László cs Szabados Ambrus énekeltek. 
\ királynő apród jóból mutattak be egy felvo
nást, amelyben Ambrus József, Takács Mar
git, Tímár Hilda tűntek ki. Egy táncjátékban 
Tehér György, Gellért Ilona, Tobajdi Hedvig, 
Kcpes Lili, Gárdonyi, Margit, Révai Zsuzsa je
leskedtek. Somogyvóri Rudolf ötletesen kon
ferált. Ascher Oszkár növendékei remekül ad
tak elő szavalókórusoknt. de az egész vizsga- 
elöadáj nívója bizonyítja azt a komoly mun
kát. amelyet az intézet dr. Galamb Sándor 
vezetése mellett végez a jövő szinészgencráciő 
érdekében.

* Pallay Anna baleltrevüje. Vasárnap dél- 
ben rendkívüli sikerrel a • Magyar Színház 
zsúfolásig megtelt nézőtere előtt folyt le. 
Pallay Anna bnlettrevüjének előadása. A 
nagy ünnepiét egyformán szólott u hinckom- 
pozíciókban elsőrangú Pallay Annának, mint 
növendéknek. A sok szereplő közül külön 
megemlítést érdemelnek Fehcr Ágnes Klári, 
.4öoy Zsuzsi. Erőss Éva, Vass Mary. Szénásig 
Lili, So//y Kitty, Halmos, llcrla. Boán Raraek 
Éva. Nemes Évn, Róna Kató. Darvas Marika. 
A*PW  Ancl és Szabó Eta. Pallay Annát a kö
zönség majd minden szám után a lámpák elé 
hívta.

MEGAl.LT


Budapest, T937 Juntm 14. HÉTFŐ! NAPIÓ, 9
Értesítem a Balatonon nyaraló és ott 
weekendező úri közönséget, hogy * 

Tihanyi Sporl-SZÉIIŰ 
és fiirdötolep bérletit itvettem ís azt a 
mai kor igényeinek megfelelően átala
kítva megnyitottam.

Ariner Alajos
Gyönyörű tsrrsu ■ Balatonon. 

Zenés oaeonna ■ Tinó. Mérsékelt érák

és zivatar jön
A Meteorológiai Inté

zet jelenti vasárnap: 
délben: Hazánkban nyu- 

gatira-északnyugatira 
fordult a szél, különö
sen a dunántúli me
gyékben. A beáramló 
levegő azonban csak 
kevéssé képes mérsé-

kelni a hőségei, sőt a keleti megyékben 
eddig hatása még alig érvényesüli, ameny- 
nyiben Debrecenben még tegnap is 36 fo
kot mérlek. A zivatarok csupán az ország 
egy részére terjeszkedtek ki és nagyobb 
mennyiségű csapadékot csak a nyugati ha
társzélek közelében, valamint a Dunántúl 
délkeleti megyéiben és a Duna-Tisza közé
nek északi részein adlak. — A Balaton vi
zének hőfoka ma reggel Balatonfüreden 25, 
Balatonkenesén 24, Siófokon 25, Bogláron 
25 és Keszthelyen 27 fok. A Duna Buda 
pesten 21 fokos.

Budapesten ma délben a hőmérséklet 28 
ífok, a tengerszintre átszámított légnyomás 
762 mm; alig változik.

Várható időjárás a következő 24 órára: 
Nyugati-északnyugati szél. Változó fel
hőzet. Helyenként futó záporcső, ziva

tar. A hőség niég kissé mérséklődik.

Blfl IS8&*  <SFÍ “ kánikulaIWM p í£.-
Budapest, VII, Erzsébet-körut 4.
lV,Károly-körut3. IV,Váci-utca 23.

SZtLL JgZSjSF BELÜGYMINISZTER 
A SALGÖTÁBjANÍ KERÜ. 

Vasárnap Széli József bél- 
- akit különben már a 

megválasztott kép
tekinteni — Vajay 
tanácsos és Beucur-

KÖIll.UA 
LEIBEN, 
íigyminiszler, — 
salgótarjáni kerület 
viselőjének lehet 
Károly miniszteri .......
Örmössy Gábor miniszteri titkár, személyi 
titkára kíséretében a kerület Czedfr, Kazár 
és llocsárlapüjlö községeit látogatta meg. 
A belügyminisztert mindenütt nagy lelkese
déssel fogadták. Beszédeiben kizárólag ag
rárkérdésekkel foglalkozott s azt hangoz
tatta, hogy az egész ország gazdasági meg
erősödésének fölléleele a magyar földdel 
összefüggő problémák megoldása. A bel
ügyminiszternek a jövő vasárnap adjak át 
a mandátumot.

&
*
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\*AL  ICt FAYt
^POlPlfE^Od

PREMIER. 
mflCSTC^Okor

Rémdráma a debreceni 
vasúti síneken

Dehreccn, junius 13.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.^ Titokzatos bűncselekmény ügyé
ben nyomoz vasárnap hajnal óla a rendőr- 
S‘T- Y^rnap reggel öt óra tájban a Hajdú
böszörmény felé induló vonat alig hagyta el 
a pályaudvart, amikor

az egyik vasúti őr vészjclet adott le a 
mozdonyvezetőnek, 

figyelmeztetve, hogy állítsa le a vonalot, 
mert különben szerencsétlenség történhet.

A mozdonyvezető időjében lefékezte a vo
natot és az utasok körében csakhamar nagy 
izgalom keletkezett, nem tudták hamarjá
ban megfejteni, hogy tulajdonképpen

ml Is történhetett a hajnali órákban, 
nihérl kellet a vonatot a nyílt pályán 

niegálliluni.
Rövidesen azután kiderüli, hogy a vasúti 
pályaőr ébersége titokzatos bűncselekményt 
fedezett fel:

a vasúti sínekre fektetve egy idősebb 
férfi feküdt, akinek u ruhája szét volt 
szaggatva, fejét és testét kemény tár
gyaktól eredő véres sérülések borították 

és minden jel arra mulatott, hogy kirabol
ták.

— Mussolini átvette Hitler kitüntetését. 
A római német nagykövei átnyújtotta Mus
solini miniszterelnöknek a német Sas-rend 
nagykercsztjét. Mussolini később kihallga
táson fogadta az abesszin főabunál.

Kifosztották 
egy nyaraló ügyvéd 

lakását
Szombatról vasárnapra virradóra betörők 

jártak a Rudoif-rakpart 3. szánni házban 
ljikó Butus Károly dr. ügyvéd lakásában.

Az ügyvéd a múlt hét közepén budai vil
lájába költözött.

Néhány nappal ezelőtt a ház felügyelője-, 
női egy férfi aziránt érdeklődött, hogy itt
hon vannak-e Bana Kijrolyék. A házmester 
jóhiszemű felvilágosítási adott, hpgy

nincsenek itthon.
Szombaton éjszaka azután betörök 
a lakásban és azt

teljesen kifosztották.
A rendőrség megállapította, hogy a betörést 
Ráér János soffőr követte el B>k|ó János 
péksogéddel együtt. A betörők zsákmányuk
kal egyenesed a Teleki-térre sietlek, ahol 
azonban egy detektív gyanúsnak találta a 
két embert, igazolásra szólllptla fel, majd 

előállította őket a főkapitányságra.
I|| kiderült, hogy Rácz volt, aki előzete

sen „terepszemlét" tartott és cnek során ki
kérdezte a házfelügyelőt.

A két betörőt letartóztatták.

jártak

— Ma temeti^ a meggyilkolt Fodor De
zsőt. A Vörösmarlhy-ulcai tablógyilkosság 
áldozatát, Fodor Dezső volt fővárosi tanitó, 
tartalékos főhadnagyot hétfőn (lélelött 10 
órakor temetik a rákoskeresztúri teme
tőben.

— Betörők gróf Lázár Árpád budai la
kásán. A Horthy Miklós-körtér 4. számú 
húz házfelügyelője vasárnap este felfedezte, 
hogy betörők jártak a házban, gróf Lázár 
Árpád, Szendy Károly polgármester titkárá
nak a lakásán. A betörök fölfesziletlék a 
szekrényeket, az iróasztalfiókokal és külön
féle holmikat viliéit c|,

— Halálra gázolt na autó eg.v síiket aggas
tyánt. Mohácson, a Horthy Miklósuton 
Schmidt Lajos országgyűlési képviselő, gíízma 
lomlulajdonos teherautója halálra gázolta 
Bereciky István 75 éves nyugdíjas dunai ha
jóst. A nvomozás megállapította. hogv Bereczky 
süket volt, nem hallotta, hogv autó közeledik 
ét valósággal a kocsi alá lépet t

w Roagonyinál fénvkép 8 P- Kálvin-tér 5.
■— Reumaorvns-kongresszus Miskolcon. A 

Heumaorvosok Egyesülete Miskolcon kongresz- 
sr.ust rendezett Hal mag Bé|a polgármester va-1 
sárnap üdvözölte a kongresszus résztvevőit, 
azután Henezelmunn Aladár egyetemi tanár, 
majd Mannlnger Vilmos professzor és Rileku 
Papp főorvos tartottak beszédeket- Ezután még 
nyole előadás következett ,a kongresszus részt
vevői végül meglátogatták Tapolca fürdői.

— Vitézt táborozás uz onódi romoknál, öl 
vármegyének vitézei diszláhorcrást rendeztek 
vasárnap az. onódi vár romjainál .ahol Rákóczi- 
emlékünnepet tartottak. Harsad, Zemplén, Aba- 
u/, Heves. Gömíir várhegyét*bői  ötrser vitéz 
gviill össze. Aa ünnepségen vjléa Szinnay állá 
bornagy és Igmándy licyyesi Géza tcstflrlábor- 
nők ii részt vett,

—. A Diana eóshorszcsr. a forró nyárbon 
olyan, mint a hiis oázis a Szaharában

— Olcsó hajóulazás Imndonba a Hamburg 
Süd hajóstársaság rendezésében. A hntnapns 
túra jogvek 107 pengőtől kaphatók a társaság 
Irodáiban (Vörősmarlv tér I és Raross-tér 0) 
A fenti összeghon a lel les ellátás n hajón n 

i londoni tartózkodás ideje alatt is bennfoglal 
I tátik.

A rejtélyes cselről azonnal értesítették a 
debreceni rendőrséget, ahonnan bizottság 
szállott ki. A rendőrorvos megállanitolta, 
hogy a vasúti sínekre fektetett férfi még 
életben van, de állapota életveszélyes, Átku
tatták a zsebeit, azonban nem találtak sem 
pénzt, sem értéktárgyat. Pár sor Írást faláb 
tak csupán, ezekből állapították meg, hogy

Kapus Zsigmond 67 éves nyugalmazott 
tisztviselő,

akinek Debrecenben, a Kerti-utca 4. szám 
alatt kis családi háza van.

A rendőrség feltevése szerint, elcsalhatták 
hazulról, kirabolták, aztán leütötték és

eszméletlen állapotban ráfeklették a sí
nekre, hogy a legközelebbi vonat ha
lálra gázolja és igy nz legyen a látszat, 
mintha nem bűncselekmény, hanem ön

gyilkosság történt volna.
Vasárnap többször megkísérelték, hogy ki
hallgassák Kapus Zsigmondot, azonban tel
jesen elvesztette az emlékezőtehetségét. Azt 
is megállapították, hogy teljesen józan álla
potban kerüli a sínekre. A rendőrség nagy 
apparátussal nyomoz a vakmerő bűncselek
mény telteseti után.

— CULBF.BTSON GYŐZÖTT. Amerika— 
Franciaország közötti küzdelem első felé
ben Culbertsonék vereséget szenvedtek. A 
vereség után a zárt szobában folytatták a 
mérkőzéseket, melyek során az amerikaiak 
feljavullak, behozták a franciákat, sőt végül 
ti niecesponl előnnyel legyőzték ellen
feleiket. — Magyarország csapata Olasz
országgal mérkőzik lapzártakor. A fél
forduló eredménye: magyar fiuk 5 
ponttal vezetnek az olaszok előtt. 
Külön érdekessége a versenynek a Minne- 
apulis (Amerika) hihetetlen arányú győzel
me a német együttes fölött; ugyanis ar. 
amerikai bridzselők 58 pontot hódítottak el 
a németek elől.

— Vízből mentési és viharjelző bemuta
tók lesznek hétfőn a Dunán. A Magyar V’ő- 
röskereszt nagysikerű repülőnapja után az 
első nemzetközi légi mentésügyi konferen
cia résztvevői hétfőn délután a „Zsófia1- 
hajón dunai kiránduláson vesznek részt és 
Ugyanekkor a rendőrség dunai motoros 
ipcntőőrsége rendkívül érdekes vizbülmcplö 
és viharjelző bemutatót rendez a Dunán,

— Debrecen kilencedik református tem
ploma. Tóth Lajos debreceni kályhásmester 
aki nemrégen hunyt el, százezer pengőt ki
tevő vagyonát végrendelete szerint a deb
receni református egyházra hagyta. Az el
hunyt kálvliúsmeslcrnek az volt az utolsó 
kívánsága, hogy ezen az összegen Debrecen
ben a Mester-utca végén épitsecnelt templo
mot. A templom építéséhez nemsokára hoz
zá is kezdenek, ez lesz Debrecen kilencedik 
református temploma.

Nyáron a Kapósánál Akácla-n. 12.
A nyíri szórakozóhelyekről hazatérő úri közönség 
részére egész, éjjel nyitva. — KttOnft levesek, ál
landó meleg fcoiiytvi és nagyon jó teketo. — Es
ténkén! u nyáron át is zene.

— Halál a strandon. Debrecenben 
|iap 36 fokos hőség volt. 
kereste fel a nagyerdei strandfürdőt, 
zárás után az egyik

vasár- 
Négyezer ember 

............ Este 
medencében husz- 

husiQnöt év körijli férfi holttestére buk
kantak. A rendőrorvos megállapítása sze
rint már a déli órákban halott volt. A nyo
mozás most folyik, hogy megállapítsák, 
hogy ki a strandfürdő halottja.

— Véres támadás a Király majornál. Har
mat h Imre napszámos u Csepel közelében lévő 
Király-majorba igyekezett «z éjszaka, umikur 
az utón több ismeretlen ember megtámadta 
Dorongokkal agyba-főbe veitek, majd amikor 
a földön felrendelt, összcrugdallák. Az egyik 
i ligás a mmikásemher halszélnél érte és súlyo
san megsebesítene. llarmathot a mentők a sze
mészeti klinikára vitték, támadóit keresi a 
rendőrség.

— Elgázolt gyáriguzsató, Vasárnap a Bál
vány-utcában egy kéktaxi elütötte Markos Zol
tán gvárigozgalót. A soffőr beemelte kocsi
jába, elvitte a mentőkhöz, ahol első segélyben 
részesítették, majd a lakására vitték.

— Merénylet a palesztinéi rendőrfőnök 
ellen. Jeruzsálemben merényletet követtek 
cl a palesztinul rendőrfőnök ellen. Ismeret
len egyének négy lövést adtak le, do Sfu- 
cer rendőrfőnököt egyetlen golyó sem ta
lálta. Gépkocsijának vezetője megsebesült.

— Néni szégycl szőrösen a strandra menni, 
mikor a dr Morisson szörtelcnitő Dcpilalor 
egy perc alatt hajszálakat eltünteti

— Háztartást Továbbképző Tanfolyam Ru- 
dán. Az Idén is megnyitja a Volt hkolalársnők 
Szövetsége a mlniszlerileg engedélyezett Ház 
tartási Továbbképző Tanfolyamának mindkét 
évfolyamát. Az ötödik éve fennálló tanfolyam 
célja: müveit mag'ar háziasszonyok és tiszt
viselőnők továbbképzése. A tanfolyam elvég 
zése után n növendékek bizonyítványt kapnak 
Reirntási dl| 5 P, havi tandíj 6 P Beiratkozás 
mindkét évfolyamra junius hó iá én és 21-én, 
továbbá szeptember hó I án és ?-án, a II. kéritovábbá szeptember hó l-*n  és j-án, a 

I Batthyány ulcai polgári leányiskolában.

Nyaraláshoz, 
nyárisporthoz 
tökéletes felszerelések

„Gufmann-sarok"
Rákóczi-ut 12.

A bácskai hősök 
ünnepe 

Bácsalmás, junius 13.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefón

jelentése.) Vitéz fíajsay Ernő alispán fő
rendezésével szombaton és vasárnap tartot
tak a bácsmegyei hősük kétnapos ünnepét 
tuiesalmason. Különvonatok és autók Ön
tötték az ünneplő közönséget, a régi bács
kai ezredek tisztjeit és legényeit, akik az 
ország minden részéből eljöttek.

ötezerfőnyi közönség közölt az előkelő
ségek egész serege vett részt az ünnep

ségen.
József királyi herceget a bácsalmási dísz
kapunál fogadta kernbach Bálint főispán, 
részivel! az ünnepségeken Marschall Ferenc 
államtitkár, kiró Vujnits Sándor felsőházi 
tag, Rcményi-Schneller Lajos, Alföldy Béla 
és báró Vajnils Miklós országgyűlési kép
viselők, a honvédség és a polgári hatóságok 
képviselői.

Vasárnap reggel gróf Zichy Gyula kalo
csai tábori érsek misét ponlifikált fényes 
papi segédlettel, Utána József királyi her
ceg elölt

diszmenetben elvonultuk a frontharco
sok, hadirokkantuk, a MÜVE és a pol

gári liivészcgyletek csapatai, 
ipajd a királyi herceg ünnepi diszbeszédet 
mondott a hősök emlékművénél. Ezután 
bankett volt, délután pedig népünnepsége- 
kel rendeztek. ________

— Bornemisza Géza Komáromban. Zsin
dely Ferenc, a komáromi kerület képvise- 
Kije vasárnap beszámológyülést tartott, 
amelyen megjelent Bornemisza Géza ipar
ügyi és kereskedelmi miniszter is.

— Elgázolt a villamos egy diáklányt. 
Halbróhr Edit 15 éves tanulót, egy ügy
nök leányát, a Mária Terézia-léren elgá
zolta egy villamos. A kerekek levágták a 
szerencsétlen leány jobblábát. Életveszé
lyes állapotban vitték a mentők Rókusba. 
A gázolás ügyében megindult az eljárás.

— Magyar hírlapírók matinéja. A Pát
ria írók, Hírlapíróit és Művészek Klubja 
vasárnap délután hangversenyt rendezett. 
Pékáru Margit op< raénekcsnő volt a dél
után legkiemelkedőbb szereplője.

— Hat halálos fürdőszcrcncsétlenség*  
Haja és Zombor közölt a l'crenc-csalorná- 
ban fürdés közben fuldokolni kezdett Knc- 
reuks György 15 éves fin. /fi.V<rf4|mu<c» 
Gergely borlx’lysegéd a segítségére indult. 
A fuldokló fin beleknnaszkodelt és mind
ketten elmerüllek Kalocsa halárában a 
Dunán fürdés közben szlvszélhüdést kapott 
és a vízbe fulladt Csó/i József kalocsai 
liiilalember. Holttestét még nem fogták ki. 
Dónál Imre 24 .'vés győri asztalos a Rábába, 
Varga Zoltán 12 éves diák Csatiakon a 
Marcalba, (ireyorits Imre bognár pedig 
Mindszenlpusztán a halastóba fulladt fürs 
dés közben.

— Házasság. Juhász István knrmúnyfölaná- 
• sci, gyúrigazgaló, Juhász Andor dr. n». kir. 
titkos tanácsosnak, u Magy. Kir C.urla ny. el
nökének és feleségének, Flelzcher Etának fia, 
junius 15-én, kedden délelőtt II órakor házas
ságot kőt Pábry Erzsébettel, Pdbry Igriáv ny, 
tanfelügyelőnek és feleségének. diósAdi Püti 
pöky Margitnak leányával, Uudaposlcn a Cal- 
vindéri ref. templomban.

(Haséi Piroska és 8eMffer Andor háaasságof 
kötöttek. (Minden külön értesítés helyett.)

Egész nyáron nyitva 
tart az Arizona

Az Arizonában már kipróbál
ták a kompresszoros hűtőkészüléket. 
Pompásnak bizonyult. Az egész néző
iére! bűz áramlat járta át Hasonló be
rendezési, nmeivel Bogsnvay Sándor 
nagy áldozatok árán szerzett meg, még 
nem igen láttak Budapesten. A francia 
szórakozóhelveken már mindenütt ezeket 
a gépeket használják. A műsor is pom
pás, zsúfolt ház vau minden este. Rozs
nyói tehát elhatározta, hogy az Arizonái, 
amely az előkelő közönség találkozó
helye, nyitva tartja egész n yá r o n ét.

K%25c3%2596Ill.UA
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A Hétfői Napló munkatársának helyszíni telefonriportjai:

Százötvenezer főnyi néző előtt 
megkezdődtek a K. K.
A Hungária szerencséjét az öltözőben hagyta — Az 
Újpest vizipolé győzelemmel tér haza Bukarestből 
— A Ferencváros Is csak döntetlent hoz haza

gigantikus 
küzdelmei

Megkezdték! Tizenegyedszer vonult ki a 
imyy színház művészgárdája hét ország futball- 
színpadaira és tizenhat csapat kergette a lab
dát ezen a vasárnapon, hogy Meisl llugó, a 
sírban pihenő futballvezér valósággá vált álmát: 
a hözépeurópai Kupa-küzdelmeket megkezdje. 
Az alkotó már örök álmát alussza, de müve 
pia is teljes és valójában minden fulballküz- 
d'lmcl: között a legérdekesebb. Több az egyes 
országok bajnokságainál, éredekesebb tahin 
még a válogatott mérkőzéseknél is, mert a fut 
ball Ideális céljai és a sport anyagi mozgató j 
rugót a végsőkig feszítik minden csapat játék
kedvét. .4 tét igen nagy: egy büszke cím s an- 
mik. aki a döntőig eljut, legalább százczcrpen- 
fp'is bevétel. Erlhclő, ha ez a kettős cél olyan 
izgalmas küzdelmeket hoz, amilyent a közön
ség más alkalommal nem láthat. Er magyarázza 
az első KK forduló k'ei nagy közönségsikerét 

<1 nyolc mérkőzés közel százezerfőnyi pub

Cserbenhagyta a Hungáriát 
a hözenség és a szerencse

Zacconl
Blason /]

HUNGÁRIA—LAZIO 1:1 (0:0)
Budapest nagy sporteseménye a Hungá

ria-ufón zajlott le: a magyar bajnok s 
’AS l.azio, az olasz bajnokság második I 
lyczettje néz farkasszemet egymással, 
jneg a közönséggel, amelv ezúttal 

alaposan cserbenhagyta a kékfehé
re kel.

Nyilván jobb n habokban hiísölnl, vagy 

az 
be
nő

a

PIOLA VIZSGÁZIK A FÜRGESÉGBŐL

Maichim

Riccardo

A II. félidő 14. 
pária csatársor 
labdát. Marihlnl _________  4____ , . _ _____ ___... ..._______ _____ _ ___ _ ____ .. __ ...
lirMitköilk Kivibe rs Bíróba. Mindhárman elemiek. Piola a legfrissebb, felpattan és cipője 
hegyével, éles lövéssel mcgsierzl a vezetést. 1:0. (Copyright by Hétfői Napló. Systcm Horváth.)

percében sk olaatok hatalma*  ostrom alá vtatik a magyar kaput. A Hun
it félpályán pitién, az olasz linlÍMir újra meg újra a lö n*  vonalra küldi a 
lllrcurdllioz játszik, ez Plolát arüktetl. Az oluaz centet*  vakon rohan előre,

természet lágv ölén másirúnvu szórakozá
sokkal tölteni az időt, mint a Hungária 
pveppázslljn körül izgulni a nagv hőségben, 
l’láne. amikor amugv is ,.besszre" spekulál 
ii futball közönsége. De nem igy Viola, az 
olaszok magyar trénere, nki a mérkőzés 
clolt n llélföi Napló munkatársának a kö
vetkezőkéi mondotta:

— A: az érzésem, hogy nagyon kikapunk, 
'A csapatom jó, de nemzetközi rutinja nincs. 
Ha itt mcgbolonditják őket egy mérnöki 
munkával, ükkor sok góltól fog duzzadni a 
háló.

Ezt magyarul mondja, de a játékosai 
mintha értenék, olaszul sápadnak cl fokról- 
fokrn, ahogy következik a nagy ütközet 
Időpontja.

l'ogvitcogvn drukkolnak 

ezek nz Inas, napbarnított, de most kisér- 
tettesen sápadt sporlh-géiiyek. Odaát, a Hun
gária Öltözőjében ezzel szemben bizakodó 
« hangulat. Meg helykik is cgv kissé, pedig 
az olasz csapat félelmetes hírén kisül egye
bet aligha tudnak róluk

A l.azio égszínkék dresszben megy a pá
lyára. a Hungária tiszta fehérben. Az ola
szok fasiszta üdvözlését udvarias taps fo
gadja, a Hungáriáét hangorkán, már nmeny- 
livirc hétezer ember < riv képes. Fényképe
zés, a lencsébe belvAI! Krist, a mérkőzés, 
prossnitzi bírája h, majd Fiola kezében 
mcglcndül az óriási vérvörös rózsnesokor. 
amisei a magyar vendéglátóknak kedves- 
bednek. Srbcs se|\em/ászlósal viszonozta az 
udvariasságot. Aztán ölelkeznek és csóko
lnak a két baráti nemzet sporlférfiai •— 

likum előtt játszódott le és kiszámítható, hogy 
milyen nagy összeg cserélt ezen a vasárnapon 
gazdát, A közönség zsebéből a futballcsapatok 
pénztárába folyt és a solc kicsiből nagy ősz
szegre duzzadt a belépődíjak summája.

Budapesten a magyar csapatok közül a Hun
gária számára adta fel a sorsolás szeszélye a 
legnehezebb leckét. Az olasz bajnokság bajnok
ielölt, de végül is „csak" második helyezésű 
csapatát, az AS Laziót, Róma második nagy- 
egyesületét kapta ellenfélül. Magyar tréner 
kezemunkáját dicséri a pompás olasz együttes 
tudománya és a harc, amint az várható is 
volt, a leghevesebb lett valamennyi között. A 
Ferencváros Prágában a Slaviával szemben 
indult harcba, mig az Újpest Bukarestben a 
Vcnus csapatával ' ................. . '
rőt a i ...............
sildssal 
fői Napló 

. izemben startolt. Mindezek-
mérkőzésekről helyszíni telefonos tudó- 

' a kővetkezőkben számolnak be a Hét
munkatársai:

még meccs előtt vannak. Pereg a pénzdarab, 
a Hungária választ és a l.azio afrikai napol 
és kellemetlen szelet kap szembe. Szeren
csénk van. Az olaszok kezdenek, de nyomá
ban utána a Hungária kaparintja meg a láb*  
dúl és már száll is Miiller hosszú labdája a 
tizenhatos felé. Csak az utolsó pillanatban 
tudja a kifutó olasz kapus Sas elől elkapni. 
Nyomban utána ismét a kis szélső viharzik 
le s bár szerelik, nagy tapsot kapi mert ak- 

dójában sok volt a szépség. A látogatást ■— 
ó, ez az udvariasság! — az olasz jobbszéhö 
adja vissza, mesteri driblikkel, majd pom
pás beadással, amelv az olasza k fején gól
szénien pattog a kapu előtt. Tüneményes, 
amit ezek fejjel csinálnak! Dudás a véde
kezés hevében megsérül és sántikál. Aztán 
Hiró tanúskodik arról, hogy az olaszokban 
nem alvadt meg a vér, mert a balszélsőt 
kornerre kell szerelnie. Ezután Cseh tűnik 
(cl. Sast szöketi, akitől Kardoshoz kerül a 
labda — no és? Persze, a földberug ez a 
lomha tehetség. A közönség ütemes bizta
tása megtoldja még a kánikula melegét, 
dübörög a taps és akkor hal el, amikor

Müller rettentő rossz játéka miatt a halk 
átkoknak ad helyet.

Azt suttogják, hogy Müller szerződtetése 
körül vannak bajok s ez a formaváltozás 
oka. De azért frontban van a Hungária s 
bár Fiola ragyogó rohama góllal fenyeget, 
de lövés helyett passz következik s a labda 
kapu mellé suhan — szerencsénkre. A 9. 
percben komoly gólhelyzete vnn a magyar 
csapatnak. A tizenhatosról küldött szabad- 
rugós kerül körülményes nt után Cschhez, 
aki késlekedik s az olasz védelem helelép. 
Ez a: tlsö kimaradt gól. Nyomban utána nz 
ötösön esik le a labda s átugrik a kifutó 
kapus fölött,

már-niár 
módjára 
hegyével 

a gólban van, amikor párduc 
veti hóira magát és ur. ujja 
még a lécre és onnan a kor
nerre tudja pöckölni.

F.z a második elmaradt gól! A l.azio most 
Ízelítőt ad az olasz futballból, Cicoma nél-

kül játszónak, semmit sem mutatnak, de 
veszélyesek. Ezzel szemben a Hungária mű- 
vészkedik s bár ott tanyázik az ellenfél ka
puja előtt, a gólok elmaradnak. Titkosnak is 
van egy helyzete, de a lövés elölt nagy rú
gást kap. Aztán az olasz jobbszélső kell iz
galmat két nehéz támadással. Majd egy kis 
öröm: Müller mintha az aszódi futballne
velő intézetben vakációzott volna, javulni 
kezd és kél lövéssel igyekszik rendbehozni 
a számláját. Ettől még Cseh is étvágyat kap 
és ö is megereszt egy lövést. De.az olasz ka
pus olyan jó, hogy mindez csak pipafüst 
és a gól még mindig az álmok birodalmá-

EGY PATTANÁS, AMELY JÓL ESIK

Kardos

Miiller gyilkosén*  jii szabadrúgása vészes bu- 
"áasal száll a kapu közepére helyezkedő kapus 
felé, de a közbeugró Matyi csípőjén Irányi 
félidő 23. perc. 1:1. (Copyright by Hétfői Napló. 
változtat a löveg és a balsarokba pattan. II.

Systcm Horváth.)

bán ténfereg. Szerencse, hogy nem a Hun
gária kap most gólt, mert Szabó tizenhato
son túlra fut egy labda elé. és csak tizod- 
másodperccel előzi meg Piola lábának len
dületét.

Fiola most a fürgeségből vizsgázik jele
sen. Driblizik, aztán elesik,, de hamarabb 
tud mindig talpraugrani, mint ellenfelei. 
Ebből korner is származik, amit aztán Mül
ler ment. Sas az ellentámadás vezére, de lö
vése kézbe suhan. Aztán az olasz jobbszélső 
csclekszi ugyanezt. Majd egy magyar gól
helyzet megy veszendőbe. Kardos Titkos
hoz, Titkos pedig Csehhcz fejel, a center ki
tör, de túlságosan oldalra sodródik s az el
lenkező oldalra lőtt labdáját a kapus ki
tolja. Aztán Kardos lő fölé, majd Müller 
bosszantja a közönséget messziről küldözött 
lövéseivel. A Hungária mindezek ellenére 
némi fölényt harcol ki a félidő végére, de 
ez a fölény egészen meddő. Müller és Cseh 
lankadt formáján minden akció megbukik 
Közvetlenül a félidő vége elölt egy elmarad
hatatlan olasz jelenet következik: a kapus 
can megítélt és szerinte helytelen korner 
után

a labdát dühösen a közönség közé 
vájja.

Pfuj-orkán a válasz s ez észretériti őket 
annyira, hogy a jobbhalf kiszalad a lab
dáért és udvariasan visszahozva, leteszi a 
kornerpontra. Ezért aztán a közönség meg
tapsolja és kiengesztelödik az olaszok iránt. 
Döntetlenül és gól nélkül végződik a félidő.

Ezután jön a második felvonás, amely 
már drámaibb jeleneteket hoz. Eleinte

a komikummal kacérkodnak a kékfehér 
legények

és Müller a főhumorista. Eddig mindent 
ész nélkül és messziről lövöldözött kapura, 
most meg a legjobb gólhelyzetben is a kapu 
elölt jön rá a passzolgatási mánia. Alaposan 

kifütyüli a közönség és Cseh rossz já
téka miatt kórusban követeli Kardos 

centerjátékát.
Közben Piola füti a kedélyeket egy kitö
réssel, amit ugyan kézzel igazit maga elé, 
de szerencsére szerelik. Aztán Sas beadá
sát lépi út Kardos, de a tiz méterről lövő 
Titkos lövését ncm kiséri szerencse. A Hun
gária betegsége egyre jobban kidomboro
dik. Most a jobbszárny támad és Cseh egy 
passza nagyszerű gólhelyzetet teremt Kar
dos részére,

de Kardos a félpályán kémleli a nap
foltokat és csillagászati számításokat 

végez.
Meleg helyzet kerekedik ezután a Hungó- 
ria-kapu elöli, ahol korner süvít keresztbe. 
Szabó a labda mellé bokszol és Dudás csak 
nagy iiggyel-bajjal ment. Egy ujabb olasz 
akciói Fiolán kell megakasztani és ugyan
csak ö teremt egv nagy helyzetet Rusani 
részére, akinek azonban ugrálós labdája 
Szabó kezében bal cl. A 14. percben jön az. 
első drámai gól.

ős 
Az 

ugrik 
"sy 

5bn.

Veszedelmesen pattog a labda a Hun
gária térfelén s bár jobbra-halra cik
káznak a passzolt s bőven volna idő 
orra, hogy a Hungária összekötői hátra
jöjjenek segíteni. Node hát ők ismerten 
nagyurak és kényelmesen nézik a hátsó 
formáriók vergődését. A labda a jobb 
összekötőtől a bal összekötőhöz suhan, 
aki aztán Violát küldi rohamra. S ez a 
végzet ! Bclerobog a két kekkbe 
mindhárman a földre zuhannak, 
olasz csatár mégis hamarab1'. 
talpra s a labdát félmagosan r- 
tiz méterről csőrözve küldi a 

0:1.
Megérdemelték, mert a 
inagárahagyták s annak 
kissé nehéz feladat.

Kardos két lépésnyire 
pút, de amilyen peches 
kézzel üt a labdába s oda az óriási helyzet. 
A Lazió támad most egv ideig, de aztán a 
Hungária kerekedik felül. Müller is szánja 
bánja eddigi borzalmas tetteit s előbb egy 
formás lövést kornerre védet az olasz ka
pussal, majd utóbb végig kicselezi az egész 
védelmet s egy ujabb korner esik a lövésé

védelmet 
egy ilyen

teljesen 
Fiola

közeli ti meg a ka
mu a Hungária,

ből. A Hungária óriási nyomással neheze
dik az olasz kapura, de a balszerencsés pe
riódus csak ncm szűnik meg. Tomboló 
örömmámor fogadja a 23. perc örvendetes 
eseményét, amikor

Sast faultolják és szabadrúgást ítél a 
biró a Hungária javára. Müller áll a 
labda elé s rettenetes erővel küldi vészi
jósló labdáját a kapu felé. Ott már áll 
a falanx és benne Cseh, aki a tumul
tust jól tudja kihasználni. A gyilkos
erejű labda Cseh veséjére pattan s on
nan irányt változtatva a bal sarokba 

suhan. 1:1.
Sok viszontagság után kiegyenlített a Hun
gária. Most azután valóságos

fulballparódia
következik, mert a Hungária teljesen beszo
rítja az olaszokat. Viktóriázás folyik a pó
lyán s a finisnek minden perce a Hungá
riáé. Egymásután esnek a korncrck és a 
nagy kékfehér fölényre mi sem jellemzőbb, 
mint hogy

még Dudás is a csatársorban játszik.
Múlnak a keserves percek s bár izgalom bő
ben van, de eredmény nincs. Kardos bomba
lövése a lécet súrolva fütyül ki a játéktér
ről. Aztán egy pazar Hungária-akció követ
kezik, aminek poénjét Cseh adja meg, ka
pásból lő és amilyen a formája, csak centi
méterekkel jut a labda a léc mellé. Ennek a 
hosszú periódusnak egyetlen olasz támadá
sát jegyezhetjük csak fel, a jobbszélső fut 
végig és csaknem gólt érne el, ha Szabó nem 
állna biztosan a helyén és az éles lövést a 
mezőnybe nem üli. Ezzel ér véget a félidő, 
no meg azzal a lehangoló érzéssel, hogy

a mulatott játék alapján öt-hat góllal 
győzhetett volna a Hungária, 

ha a balszerencséjét otthagyja a tribün 
alatt az öltözőben. A látottak után nagyon 
nehéz a római csata eredményére következ
tetni. Két teljes hét pihenője van a Hungá- 
ria-csapat nagyrészének és ha ezt jól hasz
nálják ki és ha az olasz talaj nem használ 
sokkai jobban a kationok, mint a budapesti, 
akkor a hendikep ellenére is a Hungáriát 
tippelhetjük továbbjutóként.

SZÉP GYŐZELMET SZERZETT A NEM
ZETI UNGVÁROTT

Ungvárról jelentik: Nemzeti—SK Russj 
3:0 (2:0). A budapesti csapat góljait Bi- 
hámi, Fenyvesi és Kisalagi lőtte. A Nemzeti 
Igen jó benyomást keltett.

HAT GÓLT LŐTT A KISPEST SVÉD
ORSZÁGBAN

Huskvarnaból jelentik: A Kispest csapata 
n kis svéd városka válogatott csapatával 
játszott és 3:0 félidő után 6:1 arányban le
győzte. A közönség nagy ünneplésben ré
szesítette a magyar csapatot szép játékáért*



Budapest, 1037 junius 14.

206-on Grál Is 
meg^özíe Borpoí 

» ?. ’fAC. mii folt tribünök elölt
,yt .ki1 verseny Irgírdekcsebb számá

nak a z.,0 móter« verseny számitolt. Az Is 
ivóit, igen érdekes volt n küzdelem és ör- 
Vendntes eredményi hozott, meri a remek 
finisben Gróf is megelőzte a nagnicvü 
svédet.
V. í? »?c.í“é”yek: 200 m- syoiwwís: 1. 
Csik BEAC 2:15.6 mp. 2. Gróf UTE 216 
mp. 3. Borg svéd 2:17.6 mp. Csik pompá
san indult, de Borg 60 méternél befogta. 
Ezután nagy harc indult meg a vezetésért, 
de n svéd kötélbe úszott s ezzel sokat vesz
teti. A cél előtt 20 méterrel Gróf beérte a 
svédet és nagy küzdelem után le is győzte.

100 m.-cs gyorsnszús. 1. Csik 50.4 mp. 
2. Körösi SZUE 1 p. 01.4 mp., 3. Borg 
1.01.8 mp. Már a startnál előnyre lett szert 
Csik, 6Q m.-ncl a Svéd krekk együtt fordult 
Körömivel, de finisben lemaradt.

Vízi póló-bajnokság: UTE—MUE 6:0.

-------------------------HÉTFŐI NAPLÓ.______________  

Tiz gól a bukaresti 
gólgyár telepén

AMATÖR FUTBALLISTÁINK DÖNTET
LENJE AZ OLASZOK ELLEN

Anconából jelenük: Tízezer főnyi közön
ség előtt a svájci Wültrich biró vezetése 
melleit találkozott a magyar és az olasz 
amatőr válogatott futballcsapat. Az olaszok 
a 10. percben érték el a vezető gólt, Dodo- 
ricó fejesgóljából. A magyar védőjátékosok 
feltűnő hibát követtek el a gól előtt. A 27 
percben Kocsis összefutott Berlolival, aki 
a magyar hátvédet véletlenül arconrugta. 
Kocsist elöntötte a vér s a mentők vitték ci 
a pályáról. A szünetben azonban újra je
lentkezett játékra, de nem állították be s 
igy h tribünről nézte végig a második fél
időt. Szünet után az 5. percben Szcndrödi 
kiugratta Gyelvait, aki kicselezte Ncrit s 
mintegy tizenöt méterről védhelelleniil ki
egyenlített. 1:1. Ezután a magyar csapat 
Sárosi III. és Szendrődi lelkes és tünemé
nyes játékával felülkerekedett és egészen 
kapujához szorította az olaszokat.

ÚJPEST—VENUS 6:4 (2:1)
Bukarest, junius 13.

(A Hétfői Naplő tudásit ójának telefon
jelentése.) A magyar lilafehérek rendkívül 
heves, végig izgalmas küzdelem után jutot
tak keresztül az első nehéz akadályon. Bu
karestben a fanatikus és lelkes román kö
zönség előtt a saját pályájukon győzték le 
Románia nagyhírű bajnokcsapatát. A mér
kőzés a kánikulai forróság jegyében pergett 
le, de egyik csapaton sem látszott, hogy 
egy pillanatra is átadná magát a lankadás- 
nak. Mintaszerű, szép küzdelem volt végig: 
Pfülzner osztrák biró kiválóan látta el fel
adatát és minden tekintetben biztosította a 
mérkőzés sima lebonyolítását. Az Újpest 
szerezte meg Tóth révén a vezető gólt, de 
röviddel később a román csapatnak sikerült. 
kiegyenlítenie. 1:1. Majd Zsengcllér juttatta 
ismét vezetéshez az Újpestet s ez. az ered
mény jelezte a félidőt is. Szünet ulán hama
rosan egyenlített a Vénás, sőt Bodola vezér
letével a rendkívül veszélyes csatársor a 
harmadik gólt is belőtte az. Újpest hálójába. 
2:3! Az Újpest ekkor rákapcsolt és tüne
ményesen pazar játékkal Kállai révén ki-

egyenlített. 3:3. Most ismét a nagyszerű 
román csatársort segítette a szerencse (3:4), 
de az újpestiek ádáz harc utón felülkere
kedtek és Zsengcllér újra egyenlített. 4:4. 
Most már az Újpest nagyobb rutinja, töké
letesebb kondíciója és állóképessége teljes 
diadallal jut érvényre és az ulolsó tíz perc
ben megnyugtató fölényt tud kiharcolni, 
amit a csatárok gólban is kifejezésre jut
tattak. Előbb Kocsis (5:4), majd Zsengcllér 
pompás akciója újabb góllal beállítja a vég
eredményt. 6:4!

Az Újpest kitünően játszott s a sok gól 
elenére n védelem is teljesen kifogástalan 
volt. A fedezetsor különösen a második fél
időben állt feladata magaslatán, mig a csa
társor végig tündökölt.

A támadósor legjobbja Kocsis volt, 
aki utőlérhcletlennek bizonyult, de a három 
belső: Pusztai, Zsengéitfr és Kállai is kilü-í 
nőt nyújtott. A román csapatban Sfcra' 
jobbhátvéd, Gajin középfedezel, továbbá 
Bőd óla és Humis voltak a legjobbak. A Ve- 
mis igen kemény, nagytudásu ellenfél, amely 
Budapesten is képes egy kis meglepetést csi
nálni.

95 Mér
- - 1 95 "üör 
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FERENCVÁROS—SL A VIA 2:2 (1:1) 
Amint kerülő utón. Becsből értesülünk, 
Ferencváros ragyogóan játszott. A mér*  

többel támadó

Gcrevlch szülővárosa, Miskolc olimpiai cser
fát kapott. Miskolcról jelentik: Vasárnap ültet
ték el Miskolcon ünnepélyes formák közölt azt 
a tölgyfacsemetét, amelyet Gerevich Aladár 
olimpiai szereplése utón kapott Gerevich 
szülővárosa kitelt magáért, ffflnepélyesen fo
gadták a Budapestről megérkező kilenc olim
pikont: Kabos, Gerevich, Kovács, Bcrczellv, 
Zombory, Lőrinci, Kárpáti és Harangi utazott 
föl i ................... " '*
előtt az

n .....
kőzés tmgyrészében ö volt __ ______
fél s kis szerencsével feltétlenül győznie 
kelleti volna. A Fradi közvetlen védelme 
nagy javulásról tett tanúságot, a federetsoi: 
is pompás munkát végzett, mig a csatársor 
teljesítménye — élén Sárosival — egészen 
ragyogó dolgot produkált. A nagyszámú 
zőldfehér hívőknek a győzelemnek beillő 
prágai döntetlen vitán minden reményük 
meg lehet arra, hogy jövő vasárnnp Buda
pesten szép és értékes győzelemmel kiverik 
a további küzdelmekből a csehszlovák baj
nokot.

Az első félidőben a Slavia valamivel lob-

bel támadott, a Ferencváros viszont sokkal 
veszélyesebbnek mutatkozott. A vezető gólt 
a 20. percben Sobotka érte cl, nmit a 30. 
percben Súrold remek gólja egalizált. Szü
net ulán a Ferencváros percről-percre na
gyobb fölénybe került és a 19. percben 
Toldi révén vezetéshez is jutott. (2:1).

Mindenki a Ferencváros győzelmét várta, 
amikor a 45. percben Vttlactl egy váratlan 
támadás ulán döntetlenné tette az ered
ményt. A Ferencváros oly fölényesén és oly 
pazar eleganciával játszott, hogy a Slaviá- 
nak csak a legcsekélyebb reménye lehet a 
budapesti sikerre.

Nyári férfikalap n K
Freskó sporting *SS3K

'fif-ujabb eivatmlntSk fillér
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Az Austria Bolognában győzött!

Gyermek fürdötricco 
szép színekbe*.  8 évesig _ _ 

Férti fürdötricco
fekoto •z.nbe.n............... ...

Kötött fürdötricco
divatfonnák, férfi v. ofil _

Gyapjú fürr őtricco
szép színekben ........

Kötött sporting
bármely színben ...

cserfaültetés ünnepélyes aktusához. Dél- 
-............  országzászló mellé helyezték cl a
magyar sportdicsőséget hirdető cserfát, majd 
délután az olimpikonok részvételével nagysza
bású sportbemutató volt.

A Győri ETO Nyugat bajnoka. Magyaróvár
ról jelentik: A Győri ETO vasárnap a Huber
tust 2^) (0:0) arányban legyőzte s ezzel meg
nyerte a nyugati kerület bajnokságát. A má
sodik helyen a Soproni VSE végzett.

A Postás huszkllométercs futóversenyét Go 
lombos Beszkárt nyerte 1 óra 12 p. 22 mp. 
alatt, 2 Kiss, MOVE BTSE. 3. Kunsági, Pos
tás. A csapat verseny győztese a Beszkárt, 2. 
Postás.

A Typographia Nyomdász TE igen nagy 
érdeklődés mellett bonyolitota le országos ke
rékpáros versenyét a Hármashatárhcgyen. A 
versenyzők a körmenet miatt teljes egy órát ■ 
vesztettek a várakozással. A győzelmet Fekete 
UTE szerezte meg, 15 p. 35 mp.-es idővel. 2. 
Adorján, Székesfehérvár, 3. Liszknl, Törekvés . 
A II. osztály győztese Kovács, Világosság, s 
III. osztályé Takács. Világosság, az 1. B) osz
tályé Horvát .Beszkárt s az ifjúsági versenyt 
Álmcsdi, Typographia nyerte.

Az Olimpia női csapata vasórnap délután at
létikai versenyeket rendezett u MAFC sport
telepen. A részletes eredmények n kővetkezők: 
Sulydobás filóg csapat re rxengben. 1. Olimpia 
A-csapatn 8.53 m. átlaggal HelgbAI hívói ugrás 
H. osztályú versenyben: 1. Kolos Olimpia 2 ni 
Sft cm-es eredménnyel. Helüt61 Hívohsgrdi IV 
oszt, verseny: 1. Kovács MTE 2.25 m. Suhjdo- 
bás IV, oszt, versenyben : 1. Mesölk Olimpin 
8.67 ni. (Jfl m-z's tikfutás IV. oszt, verseng: 1 
Székely Olimpia 8.7 mp. fíO m-es likfutás l 
oszt, versenyben: 1. Fehér Phöbus. 8.4 mp- 
Gerelyvetésben: I. Krócsy Olimpia 26.71 m 
Magasugrás fítfís csapatversenyben: 1. Olimpia 
133 ciu-es átlaggal. Magasugrás. IV. oszt. I. 
SzÖHŐw Olimpia 135 cm. Diszkosivetés V 
oszt,; Krócsy Olimpia 2582 nu. 4-s:er 100 ut-es

VIENNA-JOUNG FELLŐWS 2:1 (1:1)
Bécsből jelentik: A Vicnna 25.000 főnyi 

közönség előtt játszott a Stadionban a zü
richi Joung Fcllows csapatával, amelyet 
nehéz küzdelem után 2:1 arányban sikerült 
legyőznie. A mérkőzéseit a biró erélytelen- 
ségc folytán durva, botrányos jelenetek ját
szódtak le, ahol a primilv, faultokkal ope
ráló svájciak voltak h primhegedüsők. 
Több súlyos sérülés történ!. A 18. percben 
a svájciak szerezték meg a vezető gólt, ame
lyet a 35. percben Gschmeidl egyeniitett. 
Szünet után a 30. percben Molzcr gólja je
lentene a győzelmet.

ADMIRA—SPARTA 1:1 (0:0)
Ugyancsak a Stadionban mérkőzött meg

az Admira a prágai Sparta legénységével 
az eredmény Ó:O-ás félidő után 1:1 volt, 
mérkőzés nagyrésze zuhogó esőben zajlott 
le. Villámgyors akciók, erős tempó jelle
mezték a meccset, amelyen a Sparta ezúttal 
meglepően fair volt. A gólnélküli félidő 
ulán a 55. percben Sloibcr a kifutó Kleno- 
oec mellett szerezte meg a vezető gólt, 
amelyet a félidő derekán Scnceki jobbössze
kötő egyenlített. A Sparta kis szerencsével 
győzhetett volna, legjobb emberük a 
gyár Kalocsai volt.

A TÖBBI KK-EREDMÉNYEK 
Zürich: Grashoppers—Prostejou 4:3. 
Genova: Genova—Gradjanski 3:1. 
Bologna: Austria—Bologna 2:1.

A

ma-

Szenzációs fordulat: a Hungária 
Kalmár szerzádtetásárűi tárgyal

Alig két hete, hagy a Hétfői Napló felhívta 
egy cikkében a Hungária vezetőségének figyel
mét arra, hogy ■ Ronbaisban futballozó Kal
már Jenő a francia klub átadóul listáján sze
repel. Kalmár n legkiválóbb magyar tehetaégek 
egyike volt, amig ismert súlyos tábtőréM bekü- 
vetkezel!. Ezután átmenetileg eivesztette a bá
torságát, mire a Hungária 15 ezer pengő ellené
ben eladta a francia egyletnek. Kalmár a fran
cia bajnokságban (hintő szerepel játszott és tel
jesen kiheverte sérülésének utényomalt és száz- 
rázni ék os harcos lett. Most mégis átadó listára

került, mert Asztál csak kit fdegrnhonns fut
ballistát snrepellelhetaok a fraacla egyletek.

Erteallléslnk szerint a Htiagúrln megbízottai 
tárgyalást folytatnak n klvífló játékos lesser- 
ződtelésére részint Kalmárral, részint az egye
sülettel. Tekintve, hogy az átadási ár jó'a*  nln‘ 
c-sonyabb, mint amennyiért annak idején a 
Hangária Kalmárt eladta, valószínű, hogy at 
ügynek wwrtódés lest a vége.

Kalmárt a hátvéd pástiján akarja a kékfehé
rek vezetősége azerepcHetaL

•1 at-

1. oszt, staféta: 1. Olimpia csapata 54.8 mp.
Magyaromig 1637, éri epébajaoksdgainak 

küzdelmei vasárnap délután 
sportcsarnokában kerültek

Koltai legyőzte Leichumot Debrecenben
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Dör.löbe jutottak: Gerevich MAC. Palócz UTE. 
Bercsényi BEAC, Bav BEAC, Hátszegi HTVK, 
Mátéffy HTVK, Maszlay HTVK, Újfalud 
HTVK, Zirczy HTVK.

Magyarország 1M7. éri HMgy-tőrversenyel a 
Műegyetem sportcsarnokában kerüllek lebo
nyolításra vasárnap délután. Lapzártakor Elek 
Maca DAC vezet Bog^lhy Erna BEAC és Roz- 
gonyiné BEAC elölt.
~ Magyarország második a tekében. Bice 

bői jelentik: Az Osztrák Tckéző Szövetség ren
dezésében tartották meg Birsben az első Kő- 
*epeurópai Kupamérkőzést, amelyen osztrák, 
német, cseh, szlovák és magyar tckéaők voltok 
"»zt nyolcvan versenyzővel. A pontversenyben 
Magyacorfcxúg Németország mögött a második 
helyen ségzett, 3. Csehszlovákig, 4. Ausztria.

Az cső miatt félbe is kellett szakítani a 
versenyt. A félázott pályán irreális volt a 
verseny. A legnagyobb meglepetést Koltai 
győzelme keltette.

100 m.: 1. Lclchum (német) 11 fp. 2. Em
ber dr. DEAC 11.1 mp. — 600 m.: 1. Aradi 
DEAC 1:56,3 mp. 2. Nyalka (Diósgyőr) 
1:59.1 mp., északi kcr. rekord. — 
1. Dnnó (Diósgyőr) 4:18.5 mp. — 
I. Hernádi .. .................................
200 m. gát: 
Magasugrás: 
Távolugtár 1. Koltai 7.23 m. 2.
7.20 m. 3. Horváth DTE 7.07 m 
előtt Leichnm vezetett, az eső után egyre 
rosszabban ugrott. — 110 m. gát: 1. Sarodi 
DEAC 17.5 mp. — Diszkoszvetés: 1. Józsa 
PEAG <6.f 0 m 2. Dr. JDéi 38 m. — Gerely-

(Törekvés) lő 30.3
1. Molnár (Törekvés)

1 Kapcsos DEAC

KW ni.. 
5000 m.: 
mp. — 
27.1 mp.
178 cm.
Lel eh a m 

Az eső

orth: 1. Kinál NyNSC 54.55 m. — Hár
masugrás: 1. Kapros DEAC 13.78 m. — 
Női magasugrás: 1. Csák Ibolyn NTE 155 
cm.

Az FJektromna Mllrek nyerte a kézilabda- 
bajnokságai. A kérilsMnhnjn«>k»ÍRol a mai 
Elektromos—VÁC mérkőzés döntötte el: az 
Elektromos lft:4-re győzőt! » igy első lett a 
védő UTE előtt.

Kikapott a Tirekrée! Pártos csoport- FTC- 
BMTE 2:1. MTK-WSC 7:3 MAVÁG-Törekvés 
2:J. — Bíró-csoport: UTE—Turul 10:0. ZSF-— 
Pamutlpar 3:3. GSE-Hl. kcr. TVE 6.0. Postás 
— Testvériség 2:2. — A Nemzeti Bajnokságba 
való bejutásért a Törekvés és a BS1KRT kerül 
tnnjd egymással szembe, mint-a két csoport 
győztese.

Gumitalpú saru-szandál •■ Q/v
••tmi ói tao, »»—M |

Tonnuz cipó OACk
rmitaipu mmvu ♦?-waao. fillér

Magasszáru sportcipő
rsxtllbök ?»mitBt(n. •? «18, «.«! fp|Ar

Sarkos férficipő A
■ Icai rboiatr*.  rum ivauiM

Férfi weekend cipő 4 flAA
- -1 VU<JWia

fillér

Strand törülköző
daniastUrke., 40XM “frfillér

Frottierlepedö ”

475Z
980 ér

1 8 fillér

ílittltre utánvét mellen szállj lünk.

Nyári takaró
4nr:ÍM uSvá-

Frotticrköpeny

Strandolashoz
i.d.t
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Csábtáncot lejtenek a

Hosszú időn út tartott a harc, a budapesti 
gmatmok ri szérol. aminek nz volt a célja, hogy 

megakadályozzák u régcwpatok fejlődését 
és hu lehel, teljesen a BI.ASz uralma alá hajt- 
zák ii sport < kiváló gardáját. Ez a törekvés 
zzcr<msére sikeilelcn maradt, a Cégliga állln 

hm .i é> ón ílióillVa mag it, belterjes, ko 
moly sportol fejlesztett ki a vállalati csapatok 
körében. A BI.ASz bán nem nézik jó szemmel 
z/cket n sikereket -s nyilván ez az oka annak, 
hogy most

zikrlót Indítottak meg. aminek uz n célja, 
hogy a cégcaapalokat Ismét betereljék a 

fővárosi amatőrök portájára.
Valóságos csábtáncot Icfienek azok a vezérek, 
akik a f.égligáual szemben egyszer már elvesz
tették a csatot és

szirénhangokul liullatva
CL vezetőségét arra, hogy 

, eddigi önállóságát, olvadjon be a 
kétes értékű bajnoki rendszerének 
kocsonyájába. Tárgyalások folynak, 

re azonban ezeknek még semmi pozitív 
'•nviik nincs s reméljük, nem is lesz. A 

.ón átlátszó: a: amatőrök ujabb egye- 
megszerzésével ujabb szavazatokat 
szerezni az MLSz ellen s minthogy 

is több ízben bebizonyult, hogy az 
futballnak kárára van az a túlsúly, 

a helytelen szabályok következtében a: 
.......................... . ’. az ujabb tér- 

a kirívó egycnsulytalan- 
", hogy a Cégliga 

i azokat a vészé- 
•nvcgclik és ideje- 

azoknak, akik most 
karmaikat a jól meg-

Cégliga, előtt
az amatőrvezérek

cél II. — Growe—Filtex Szentlörlnc 3:0 (2:0). 
Vezette: Mészáros L. Góllövők: Bauer (2j, Sesz- 
Iák. — Hajós és Szántó—Filtex Budapest 2:1 
(1:1). Vezette : Istenes. Góllövök: Kreutzer. 
Kégl illetve Ogrincs. — Danubia—Albus 3:0 
(0:0). Vezette: Barna Béla. Góllövök: Kolos (2) 

Magyar Acél—Wolfner 2:1 (1:1).
. ............................ és Jerabek

Igyekeznek rábírni n 
kiadva ’ " ‘ 
BI.ASz 
nagy 
egyelőn 
í redméi 
cél nagyi 
fülelek 
akarnak 
már eddig 
egyetemes 

amatőr kiskirályoknak adtak, ez 
: szkedés csak fokozna " ' ' 
ni‘p>t a futballban. Fellehető, 
óvatos vezérkara tisztán látja 
Iveket, amik a BI.ASz felől fel 
korán ráüt ii kezükre 
nyújtogatják telhetetlen 
szervezett cégcsapulok felé.

CÉGBAJNOKSÁG

és Pintér. ____
Vezette: Török. Góllövők: Wieszt 
illetve Nagy,

II/A onztály:
Újpesti Posztógyár—Tungsram

Vezette: Arányi.
II/B osztály ?

Flóra—Kábelgyár 2:1 (1:0). Vezette: Muráró. 
Góllövők: Mészáros és Proszamcr illetve Vni- 
chcim. Kardos és .lanicsek (Kábel) egy-egy 
11-est nem értékesitettek.

Újra játszott ni. rkőz.és. Az első mérkőzést a 
Flóra 3:2 arányban nyerte, amit azonban má
sodfokon a fellebbezési tanács az Intézőbizott
sággal ellentétben megsemmisített, mert állító
lag (a játékvezető bizottság véleménye, alap
ján) a játékvezető a mérkőzést 5 perccel előbb 
lefújta. Az. ügyben a végső szót n közgyűlés 
mondja ki, ahova a Flóra a másodfokú hatá
rozatot megfellebbezte.
A

8:1 (4:1).

Még nincs egy éve. hogy elcsitultak az olim
pia hullámai, amelyek hátán tiz magyar baj
nokság babérkoszorúi táncoltak. Az olimpiai 
bajnokság máris összeült Varsóban, hogy meg
állapítsa a legközelebbi, tokiói olimpia műso
rát. Angelo Bolonachi, az ismert görög sport
ember szervezi meg az olimpiai szent-tiiz sta
fétáját, amelynek feladata, hogy Olimpiából 
Tokióba juttassa a fáklyát. Példátlanul nagy
arányú a terv és feladat. Erről beszélt Bolo
nachi a Hétfői Napló munkatársának és ismer
tetése oly eredeti, hogy örömmel adjuk közre.

— Az előkészítés munkája már folyamatban 
van ■— mondotta Bolonachi. — Párját ritkító 
sportteljcsitmény lesz ez a staféta, amely Olim
piától Tokióig közele 20 ezer kilométeres tá
von át viszi el a fáklya füzét a távolkeleti 
sportcsata színhelyére. Ez a legnagyobb távol
ság, ami a stafétafutások és a világtörténelem 
lapjain szerepelt. Ol országot érint a szent-tüz. 
Görögország, Egyiptom, India, Kína, Japán; ez

nz útvonal. Az óriási táv befutására aránylag 
nagyon kevés, mindössze 1200 futó szükséges, 
mivel az ut tekintélyes részét hajón teszi meg 
n fáklya. Olimpiától Phalene kikötőjéig futók 
teszik meg az utat. Itt egy japán hadihajó 
tisztjei veszik át a fáklyát s a hajó fedélzetén 
felállított oltáron helyezik el. Az oltár mellett 
az egész utón négy japán tiszt és négy atléta 
teljesít állandó diszörséget.

A hadihajó Alexandriáig szállítja a tüzet s 
innen ujabb futárok ragadják tova a Damas- 
kus—Kairó—Szuez útvonalon. Szueztől ismét 
ujabb japán hadihajó folytatja az utat Bom
bay—Ceylon—Philippinek érintésével Tokióig.

Harminchárom napig tart a szent-tüz 
vándorlása,

amely felejthetetlenül szép ünnepségek soroza
tán út jut el Tokió stadionjának oltárára — 
fejezte be érdekes ismertetését a szervező Bo
lonachi.

Az I. osztály utolsóelőtti fordulójának ered- 
ménve n fnvorilcsnpatok előretörését eredmé
nyezte. Részletes eredmények:

Wcrlhelm—Budavldékl Posztógyár 5:2 (3:6). 
Vezette: Sknlilzer. Góllövők: SlockbaUcr (3), 
ScmndoYlcz (2) illet'.■ Pető é» Kolellch. — 
Magyar l’amutlpnr Kemény éa Tia 2:6 (1:0). 
Vezette: Páris I. Góllövők: Golczt. Sevella (ön
gól). — Ktalcxt—(.hlnoln 2:1 (2:0). Vezette: 
Srácai. Góllövők: Olajkár, Juhos, illetve Pán-1

1. Izsák.....................
2. Újpesti Posztó ■
3. Engel . . »
4. Müller . . ■ ■
5. Löwy Dávid , «
0. Gyapjumosó ■ <
7. Révai . . < a ■
8. Hándler • ■ ■ ■
9. Tungsram * a »

10. Filtex II. . •
II/B osztály :

1. Flóra . . . .
2. Kábelgyár . »
3. Gamma . . .
4. M. Vnsfonal •
5. M. Radiátor .
6. Shell ....
7. Süss . . . .
8. H. Fésiisfonó .
9. Carpathia . a

(

pont
16
12
11
10
9
8
4

II. OSZTÁLYÚ CÉGBAJNOKSÁG TAVASZI 
FORDULÓJÁNAK VÉGSŐ HELYEZÉSEI

II/A osztály:

Túrandó! Is kikapott
Az a példátlan vereség-széria amely az idén 
favoritokat üldözi a klasszikus versenyekben.

Olimpiai formában 
az atlétika, 
vagyis: sehol

Nem sok érdeklődő előtt rekkenö kánikulá
ban. komoly széljnnis közben bonyolították le 
nz MIK vándordíjai ullctikal versenyét, min
den különösebb sportszenzúció nélkül. Az 
eredmények legföljebb az állagot érik el és 
semmieselrc sem vetnek különösen jó lényt a 
magyar atlétika készülődésére, K részletes 
eredmények ii ki vetkezők: Sulydobás: 1. Csányl 
llltl <m. 2. Varró 13(18 cm. 1000 méteres sik- 
jutás: 1. Ráthonvi 2:31.8 mp. 2. dr. Istenes 
2 35 4 mp. 3 Híres 2:35 8 mp. Ez volt n két
órás műsor legszebb versenye. 100 ni-cs sikla
tás : 1. (iveiics 10.8 mp 2. Gerő 11 mp. 3. Polán 
it mp Nincs sok dicsckcdnívalója a sprinler- 
gárdának. 500 m cs hendikep verseny 1. Va
das elönv nélkül 1:01.8 mp. 2. Sugár 18 méter 
( . ,llS I 05 I Husi Induló kőiül VadM reme- 
kút horla be nz előnyökéi no gát: I.
Jávor 15 7 mp. 2. Szabó 159. Ujabb próba- 
verseny lesz n magva: hollandra. Távolugrás: 
1 Somogyi 675 cm. Mezei 668 cm Magasugrás:

futás: 1. Gyenes 22.1 mp. 2. Minni
Gver. ........................... ’ ~
3000 
melh 8:

5887 ..... . . ,
2. MTK 44.6 mp. 3. BEAC 44.9 mp.

22.6... .. —........  -• ___— __  mP‘
•nes jobbat is tudott volna, ha megszorítják. 
' m-es síkfutás: 1. Simor 8:53.2 mp. 2. Né-

:53.2 mp. Centimétereken dőlt el a ver- 
Gerelyvetés: 1. Várszegi 6654 cm, Pap 

•m. 4x100 ni e» staféta: 1. MAC 43.6 mp.

20 motoros
1 róka nyomában

Vasárnap rendezte a Terézvárosi Torna Club 
automobil- és motorkerékpár-szakosztálya ha
gyományos autós és motoros vadászversenyét, 
amelv kitünően sikerült. A „róka" szerepét 
betöltő motoros Seinfeld Lajos a TTC csapat- 
kapitánya, mig az. ellenőr Szilágyi Lajos volt.

A cél a Megveri csárdánál volt, ahová a 
..róka" kerülővel Gödöllőn keresztül jutott el. 
A kitünően sikerült sporteseményt Koppén- 
stein Benő ügyvezető elnök vezetésével a TTC 
kipróbált rendező gárdája rendezte.

A rókaverseny eredménye: 1. Schtimacher 
Gyula TrC Mérny 1 óra 7 perc. 2. Mészáros 
Sándor TTC BSA 1 óra 25 perc, (gépével bu
kott). 3. Negyein Károlv TTC Budge. 4. Kovács 
József TTC Puch. 5. Stern Richárd TTC Fiat.

TÖRJ
VÍZSZINTES:

1. Péter apostol mondji 
ember ti agédiájá ' bán. 
Allntesopml. 14. ”
mestersége. 15. I 
Belgium nyugati rés. 
) i un. iaországlMin e 
tornák indultuk ki

III. Stronzlan handlcap. 1. Meriso II (4) 
Tóth B. 2. Telehissi (1J4) Koltai. 3. Souvenir 
(4) Kolzor. Fm: Ivánná, Brcgenz, Cudar, Gyér- 
gyo II. Tol: 10:48, 16, 14. 27.

IV. Eng. Auersperg Steple chase. 1. Monopol 
(3) Jeney 2. Ma Recompense (4) Hagelin. Fm: 
Tammuz, Frégate III. Tót: 10:26, 16, 18.

V. Morphcth handicap. 1. Adua (5:10) Szabó 
L. II. Fm: Bodensee. Horace. Tót: 10:17.

VI. Welter handicap. 1. Talisman (4) Dósai, 
2. Mágnás (4) Holler, 3. Harras (2) Vasas. Fm: 
Buda, Poseur, Passabel, Burgschaft. Tol: 10:49. 
17. 19, 16.

a ...............________ _ ________
ugylátszik nem akar véget érni. Az év legbiz
tosabb versenyének látszott Turandot részére a 
Kanca-díj, de czidén, amint látszik, nincs biz
tos verseny. Kilenc ló állott a nagy dij start
jához. A vezetést csakhamar Bromo vette át 
a legjobban elugró Resistától. Bromo mindjob
ban elmegy a mezőnytől, s félúton csaknem tiz 
hossza] jár Resista, Amoureuse és a favorit Tu
randot elölt. A pokoli iramot diktáló Bromo a 
célegyenes elején lankadni kezd, s először a 
favorit Turandot éri be. A távoszlopnál Turan
dot mellé a mezőny végéről Flag nyomul fel, 
pillanatokig küzd a kél ló és lovas, de Turan
dot már ncm hirja fokozni a tempót s Flag vé
gül könnyen kél és fél hosszal előtte ér a célba.

F/o0 győzelme óriási meglepetés, azután, hogy 
május 22-én a Solymári dijban rossz utolsó volt 
Amoureuse, Romádé és Safely mögött. Ilyen for
maváltozásával még az idén igazán összc-vissza 
futó hároméves mének sem szolgáltak.

A nagy mezőnyü handicapek egyébként cso
dálatos pontossággal a papircsélyeknek megfe
lelő eredményekkel zárultak. A más időkben 
legbiztosahh korteherversenyek pedig kivétel 
nélkül meglepetéssel végződtek.

Részletes eredmények:
Szadal díj. 1. Ciro (5) Esch. 2. Gyöngy (3) 

Klimscha, 3. Nordland (2) Gutái. Fm.: Recamier 
(10) Balog Napnyugta (6) Schejbal. Aszfaltbe- 
lyár (3) Csuta. 3>áh., Tót: 10:54,. 24 17. Bef; 
10:218.

Nyeretlen kétévesek versenye. 1. Dankó Pista 
(6), Klimscha. 2. Saidja (2) Schejbal, 3. Sukoro 
(10) Csuta. Fm.: Aratás (12 Fetting, Film (12) 
Gosztonyi. Perelő (6) Alt. Szarka (14) Keszthe
lyi. Mécs (12) Kupái G., Pir (10) Szabó .!., 
Díszpolgár (6) Szentgyörgyi, Szántás (14) Fet
ting A., Drusza (2) Nagv G., Daphnc (6) Bihari, 
Nnyah., lVíh. Tót: 10:76, 21, 13. 26. Bef: 10:160 
és 1716.

Palotai handlcap. 1. Alsó (4) Nagy G., 2. Sze
renád (3) Gutái, 3. Totem (8) Klimscha. Fm: 
Boss (6) Schejbal, Adamas (12) Weissbach, 
Desperado (12) Teltschik. Verekedő (8) Vrábel, 
Pénz (6) Csapiár, Hozomány II (16) Szentgyör
gyi, Cavaliero (6) Keszthelyi, Kékes II (12) Si- 
mics, Mályva (3) Alt, Amourette (12) Esch T„ 
Széltoló (6) Csuta, Dangó (10) Bihari. Czigány- 
háró (10) Klimscha II. lj^h., Jíh. Tol: 10:90, 
39, 20, 33. Bef: 10:390 és 615.

Magyar Kancadlj. 1. Fing (12) Klimscha, 2. 
Turandot (5:10) Balog. 3. Mák (16) Csapiár. 
Fm: Resista (6) Schejbal, Ultimo (20) Félix, 
Bromo (8) Teltschik, Amoureuse (10) Nagy G., 
Romádé (8) Gutái, Medina (6) Esch. 2^h„ Hh. 
Tót: 10:166. 27. 13, 36. Bef: 10:311 és 1629.

Nyeretlen háromévesek liandlcapja. 1. Am- 
hnra (3) Alt. 2. Gnnymcdes (10) Kajári. 3. Baka 
(41 Simics. Fm: Bacon 10) Müller, Corsica (4) 
Mihalovics, Roland (4) Wolbert, Mese (12) Ku
pái G., Prlnce Charming (2!4) Félix, Secret (10) 
Keszthelyi Argumcnt (6) Csömöri, Csodás (12) 
Grosz. !4h.. l%h. Tol: 10:41, 18, 30, 13. Bef.: 
10:397 és 58.

Handlcap. 1. Fürstenbrauch (2) Vrábel. 2. 
Bagó (4) Klimscha, 3. Búvár (10) Teltschik. 
Fin: Moulin Rouge (12) Zsíros, Why nőt (6) 
Schejbal, Csatártó (2%) Csuta. Kritikus (8) 
Esch T. Gellert (8) Bihari, Maréchal Soult (5) 
Keszthelyi, Medici (6) Klimscha II. 3h.. ’/th. 
10:30, 15. 18. 27. Bef.: 10:66 és 119.

YVellcr handicap. 1. Szél (10) Csapiár, 2. Ba
kony (6) Esch, 3. Lancia (6) Bihari. Fm: Minek? 
(20) Horváth K. II. Acacia (1) Bnlog Lilin (20) 
Schwndlcnkn. Signorlnn (14) Fetting K„ Ereszd 
el (3) Schejbal, Sárkány (101 Gutái. Hclounn 
(6) Teltschik, Roi de Romé (12) Takács J. Ba
kony (6) Simics. Padisnh (5) Kovács L. Bonne 
null (3) Csuta. ’jh. fejh. Tót: 10:147, 40, 21, 
48. Bef: 10:509 és 944.

Derbyt futják vasárnap Budapes- 
----  a háromévesekA Magyar . „ , .

len. Az 50.000 pengős dij sorsa 
még soha nem tapasztalt formaváltozásai miatt 
bizonytalanabb, mint valaha. Az eddig lefutott 
klasszikus versenyek győztesei következetesen 
kikaptak következő startjukra s igy egy héttel 
a Derby előtt nincs egy olyan háromévesünk, 
melynek jő szereplésében feltétlenül bíznánk. 
Sorra véve az indulókat:

CABALA az egyetlen a pályázók közül, mely
nek a Nemzeti—Hazafi-díjban kivivőit győzel
mének értékét nem rontotta le Milleniumi-dij- 
beli helyczettlenscge. Munkái jók, bizalommal 
állítja istállója starthoz.

Junius 19-én és 20-án d. u. 8 Arakor

magyar Lovaregylet versenyei
RIANÁS még mindig kísért. Bécsi vereségét 

istállója jórészt azzal indokolja, hogy a start
gép a verseny előtt földhözvágta. Ha nem is 
hisszük cl, hogy Rianás állni tud, azt azonban 
el tudjuk képzelni, hogy egy esetleges lassú 
versenyben a végén gyorsabb lesz ellenfeleinél.

CÁREVICS és CIMBORA közül mi az Alagi- 
dij relációt fogadjuk el igaznak s az előbbit 
várjuk elöl.

SKYTHA egyetlen jogcime, hogy megverte 
RÜDIGERT. De kérdés, hogy Rüdigcrnck van-e 
jogcímet

TURANDOT a mezőny egyetlen kancarészt
vevője. öt most verték meg a kancadijban.

CREDO is csak addig volt nagy ágya, mig 
ncm volt teljesen kész, azóta... azóta róla is 
kiderült, hogy állni sem nagyon tud.

FtJRSTENBRAUCH már majdnem nyert 
Derbyt. de ez csak cseh volt.

CARUSO megnyerte a Milleniumi-dijat, 
ncm esik az eső, megnyerheti a Derbyt is.

RUDIGER az osztrák Derby mezőnyéről , „ 
mértékkel szolgálni, azt hisszük, hogy ez a 
mérték nem lesz tulmagas.

V égeredményben:
Caruso és Cabala közül kerülhet ki a nyerő, 

a a kettő közül inkább: Cabala.
lehet az.

FEJÉT!

Varr: 
Kis 
szén, amely 
ered. Csil-

........ belőle és 
ezeknek zsilipéit 

u világháború 
területét elúrasz- 

érnetek fontos cl- 
nullá fcjevzlclték 

, . .olmánv 17. Ma 
áros. 18. A L.G. 19. A 
idás szerint 
I teszi. 20 K 

goly 21. Megszűnik 
22. A költök ..hangszere". 24. 
I II \ 25. Előnyben van
26. Betű (fon.) 27. Kisbabát 
gondoz. 28. Vnllásrövtdifés 
20. I h r — ellentéte, 
n holtaké. 32. öreg 
semmit sem lingv 
drnt . . 33. Nagv

návbclül. 34. Borsziv.i«rn hasz 
Hálják ezt ii lökfajlál 35. Itt 
— németül (fon.) 37. Zrínyi 
vára volt. 40. Az évek 
41. Fél razzia. 42.
része. 43. Asszíria fővárosa solt. a Tigris bal
partján ii mai Mosiillal szemben, nmelynek 
homokkal fedett romjain Jónás próféta em
léke, a Nebi Junus áll. Az ószövetségi prófé
ták ezt n várost az istcntelenség megtestesü
lés. n.k tartották, később azonban Babilonnal' 
helyettesítenék 44 Eleség 45. A „Bajazzók" 
rencszersöjc.

egv

ha

fog

FÜGGŐLEGES?
1. Priinítiv tárgy a háztartásban. 2. V.'s/n: 

betegség. 3. Kielégítő. 4. Gyere • ellenül. 5. 
Nyakban sun. 6. A piros ászon olvasható 7. 
Betű. 8. Vájjon nr 1 l>. Semmi az egész! 19. De 

németül. It. Költekezés, mutatás a szó

költ határokon túl. 13. Ház épül rá. 14. Euró
pai ember szemében mindig kissé titokzatos. 
16. K. Ü. V. 17. Stb — másképen. 31. Alig hall
ható. 22. Legendáshírű spanyol futballkapus 
volt. 23. Európahlrü mngv.ir baritonista (Sán
dor) 25. Lak — keverve 26. A. E K. 28. I..O.Z. 
20. Főnök eleje 31. Mozikban árulják 
szünetben. 32. Meglehetősen hosszú idő. 34. 
Jóncvtt amerikai filmszínész. (Lázadók. Ne 
higyj a férfinek, stb.: keresztneve: Francból). 
35. „Az elvált asszony" szerzője 30. Vissza: 
lyuk — népiesen. 37. Folyó — spanyolul. 38. 
Á magasba. 30. Fali keresztneve. 41. V. N. 42. 
Francia névelő

Bécsi eredmények
Az Auersperg Engelbert akadályversenyt ma 

gvar ló: Monopol nyerte. A két favorit. Tam- 
mnz és Frégate 111. elbukott a versenyben.

Részletes eredmények:
I. MIner.il Rcnnen. 1 Knlscrjigcr (2’4) Ild

iin;?. 2 Saturu (l‘/«) Szabó L. II. Fm: Alta San- 
torb, Rnmmy. Tol :10:23. 13, 13.

II. Dnmcn Prel«. 1. Csák chleR (2%) Hapc
iin. 2. Maycrling (6:10) Gcde. Fm: Pnrse, Cara- 
cnlln Bonaparte. Tol: 10 26, 13. 11.

HÉTFŐI NAPLÓ
Szerkesztik:

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

l)r. ELEK HUGÓ
Swrkesi tőség és klsdóhlvstal:

Budapest. VII. kern Erzaébet-körut 28. szdob
lllélkőznsp és vssórnup déli U óráig; 

Telefon: 1-308-98.
Vssérnap délutón 1 ő'ttól:

VI. ker^ Aradi-utca R. az. (Globua-nyomda)*  
Telefon: 1-100-43 és 1-245 81.

Vasárnap délután (él á órától kezdve lapzártáig:
Telrfon: 1 100 42 1-100 48, 1-100-44 éa 1-24A-81.

AZ ELŐFIZETÉS ARA;
Egv évre S pengő. Egyes szám ára Mag.varorwó*  
g.-n 10 fillér. Ausztriában 30 Gr..telién, Franeiaorszáp 
bán i frank. Juqnszláviiktian 2.ÖO dinár. Kénict.irsiáf 
beo IS PU Olaszországban | líra, Romániában ó tok 
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