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Bravúros győzelemmel a Ferencváros tovább jutott a KK-ban

Lelőttek a nyilasok
a Hűvösvölgyben

egy szocialista „R“-gárdistát
Vasárnap hajnalban ujabb összeütközés 

támadt szociáldemokrata kirándulók és a 
nyilaskeresztcs frakció között, amelynek 
vezéreként szinte köztudomás szerint Metz
ger Ágostont, a Pösinger-major egyik lakó
ját ismerik. Ilyen összeütközések most már 
ugylátszik csaknem minden vasárnap meg
ismétlődnek és a rendőri jelentések hol a 
farkasréti temetői villamosvégállomást, hol 
az Ördögárok mellett elterülő rétet és leg

újabban pedig a hűvösvölgyi villamosvég
állomásnál elterülő Nagyrétet jelölik meg.

Az eddigi nyilas és szociáldemokrata 
„találkozások" furkósbotokkal, kövekkel és 
bicskákkal intéződtek el ,a legutóbbi ex- 
cessus azonban, amely szombatról vasár
napra virradóra pontosan negyednégy óra
kor játszódott le:

revolverlövéssel és életveszélyes sebesü
léssel végződött.

Ezalatt a szociáldemokraták a közeli 
119-es rendőri őrszobára siettek és elmon
dották a történteket. Az örszoba rendőrei 
azonnal elindultak, hogy a lövöldözőket 
kézrekcritsék, ezeknek azonban nyomuk 
veszett. Kutatás közben

a rendőrök észrevették, hogy a Nagyrét 
környékén a föld fele van szórva új
ságpapírokból kivágott nyllaskeresztek- 

kel

végállomás közötti területen.
A rendőrségen valamennyiüket kihallgat* 

ták. Egyöntetűen azt mondják,
azért Jöttek a Nagyrétre, hogy nyilas

keresztes propagandát fejtsenek ki, 
úgynevezett szórási módszerrel, hogy a nyl- 
laskivágásokat szétszórják és azzal, hogy a 
nyilasjelvényeket ahova lehet, odamázolják.

Valamennyien tagadják, hogy revolver
rel lövöldöztek volna.

„R“-gárdisták a Hűvösvölgyben
A legutóbbi szociáldemokrata—nyilas

keresztes csatának részletei a következők:
A szociáldemokrata párt parlamenti frak

ciója vasárnap és hétfőn kongresszust tar
tott a Magdolna-utca 5. szám alatt lévő 
székházában. A kongresszussal kapcsolato
san egész napos kirándulást is terveztek a 
hűvösvölgyi Nagyrétre. „Töltsünk egy na
pot a szabadban!" a címe ennek a kirán
dulásnak, amelyet vasárnap reggel nyolc
tól, este nyolcig tartottak meg tombolával, 
lampionnal, társasjátékokkal egybekötve. 
Az ünnepséghez szükséges kellékeket már 
szombaton délután kiszállították a Nagy
rétre és hogy az éjszaka folyamán valaki 
kárt ne tegyen ezekben a holmikban, ön
ként jelentkező párttagokból őrséget állí
tott föl a kirándulás rendezöbizottsága.

Úgynevezett „R“-gárdlstákat vezényel
tek ki őrzökül.

Ezek onnan kapták a nevüket, . hogy R- 
betüs (rendező) karszalagot viseltek. A 
gárdisták már szombaton a kora esti órák
ban megjelentek a Nagyréten és ciga rel- 
tázva, beszélgetve várták a reggeli nyolc 
órát.

Az őrzők közül Tomlain János 20 éves 
Szabó és Lichtmann Jenő 23 éves lakatos 
három óra tájban sétálni mentek. A hűvös
völgyi végállomás felé vezető ut lépcsőjén 
két férfi jött velük szemben. Az egyik kö
zéptermetű, szélcsvállu, barnaruhás, beret- 
vált arcú, husz-huszonkét év körüli lehe
tett, a másik ennél valamivel soványabb, 
két-három évvel idősebb, sötét ruhát vi
selt és feltűnő keskeny karimáju kalapot.

A zömökebb fiatalember rákiáltott Licht
mannra:

A szocialisták utánuk iramodtak, 
az egyik visszafordult és 

ujabb lövést adott le, azután az erdő 
bokraiban eltűntek.

Á munkások felemelték a földről az ön
kívületi állapotban fekvő Lichtmannt az
után egy éppen arra jövő magánautón az 
Uj Szent' Jdnos-kórházba vittek.

mire

ég hogy a fák és padok 
van a frissen odamázolt

összefüggést kerestek a revolverüldözés 
és a nyilasröpcédulák között, ezért mind
azokat igazolásra szólítottak fel, akikről az 
„R‘‘-karszalagos fiatalemberek azt mondot
ták, hogy nem, tartoznak közéjük, összesen

tíz embert szedtek őmzc, akiket 
előállítottak

n főkapitányság központi ügyletére. *

egy részén is ott 
nyilasjelvény.

Metzgerék
Az előállítottak, a következők:
Metzger Ágoston, ifj. Metzger Ágos

ton, Metzger István, akik valamennyien 
a Farkasrét alatt levő Pösinger-mn- 
jorban laknak. Nemonda Nándor ma
gántisztviselő, Schmidt Ferenc órás, Vargha 
Vilmos egyetemi hallgató, Zahradniczky 
László magántisztviselő, Gcrstcnbcrger Egon 
egyetemi hallgató, Balyi József autószerelő, 
Tarai Ödön elektrotechnikus és végül egy 
fiatalkorú.

Az előállított emberek közül többet na

vallomása
jgyon jól ismer a főkapitányság politikai 
osztálya.

Metzgcrék azok, akik vasárnapnnkint a 
Pösinger-major fölött lévő dombon nyi
laskeresztes zászló alatt összejövetele

ket szoktak tartani
és akiknek a viselkedése valósággal rette
gésben tartja a környék lakóit, ók voltak 
azoknak a verekedéseknek a vezérei és 
résztvevői, Rmelyck többizben lejátszódtak 
már az Ördögárok és a farkasréti villamos-

Kora reggel az Uj Szent János-kórházban 
kihallgatták Lichtmann Jenőt, aki időköz
inén magához tért és elmondotta a támadás 
lefolyását. Előadásából az is kiderült, hogy 
az igazoltatók

nem viselték a nyilasok közismert ingét, 
sem nyilasjelvényt 

nem látott azok gomblyukukban.
Hetényi Imre dr., a főkapitányság politi* 

kai osztályának főnöke, Sombor-Schuiei* 
nitzer József dr. rendőrfőtanácsossal együtt 
azonnal megindította a széleskörű nyomo
zást.

Rétlaky János dctektivfőfelügyelőt bízták 
mng, hogy detektivjeivel együtt egyrészt 
helyszíni szemlét tartson a lövöldözés szín
helyén, másrészt pedig mégegyszer részle* 
lesen hallgassa ki ugy nz előállított nyila* 
sokat, valamint a szociáldemokrata fiatal
embereket.

Késő este megtudták a detektívek, hogy 
nzzal n férfivel, aki rálőtt Lichtmrmnra, a 
hűvösvölgyi villamosvégállomáson. egy ka
lauz szembetalálkozott, sőt lieszélt is vele. 
Ezt a kalauzt most keresik, hogy személy
leírást adjon a merénylőről.

Balatonöszöd eredménye:
1. rotációspapir, 2. önállósítás! alap, 3. tűzharcos
törvény, 4. harminchármas rendleletek, 5. mező
gazdasági export és más fontos kérdések elintézése

— igazolja magát!
Lichtmann megkérdezte, hogy kicsoda és 

miért igazolja magát.
— Magukra sok panasz van, hogy ben

nünket, környékbelieket nem hagynak nyu
godni ezekkel a nngyréti tüntetésekkel. 
Ezért igazolja magát.

Revolverét Igazoltatás
Lichtmann megtagadta az igazolást.

*el a két /?-gárdista félfordulatot tett, hogy 
lefelé menjen a lépcsőn, de már egészen 
megfordulni nem volt idejük, mert a so
ványabbik fiatalember elkiáltotta magát:

— Rajta! — és máris eldörrent egy re
volver lövés, amely után Lichtmann 
old'lához kapott éa véresen elterült 

n földön.
A dörrenésre a Nagyréten lévő többi /?- 

gárdista odarohant, de már csak annyit 
Httak, hogy két férfi elfutott.

ez-

A balatoni minisztertanácsról vasárnap 
reggelre kiadott hivatalos közlemény csak 
nagy vonásokban jelzi a minisztertanács 
anyagát, de

módunkban van részletesen ismertetni 
mindazokat a kérdéseket, amelyek Bala- 

tonőszödön megvitatásra kerültek.
Csupa nagyjelentőségű probléma foglal

koztatta a minisztertanácsot, amelyen a kor
mány tagjain kivül resztvettek bárcziházl 
Bárczy István, Jakabb Oszkár, Marschall Fe
renc és Mikecz Ödön államtitkárok, Rákóczi 
Imre miniszteri tanácsos, a miniszterelnök
ségi sajtóosztály vezetője, egész sereg mi
niszteriális szakreferens és

jelen volt a tanácskozás egyrészén K' 
resztes-I'Ischer Ferenc volt belügymi
niszter, a Pénzintézeti Központ elnöke la.
Keresztes-Fischcr Ferenc minisztertanácsi 

részvételének magyarázata a Nemzeti önál- 
lósitási Alap ügyével van kapcsolatban:

Keresztes-FIscher Ferencet szemetlék ki 
ugyanis a Nemzeti önállósltisl Alap el

nökének
és szükség »volt rá, hogy az ö véleményét is

meghallgassák ebben a kérdésben.
Magn a Nemzeti önállósítást Alap kérdése 

óriási jelentőségű, annál is inkább, mert 
célja, hogy kisexisztenciáknt teremtsen és 
anyagi segítségével lehetővé tegye, hogy 
azok el is indulhassanak. Az elnök

tíz tagból álló tanáccsal együtt fogja in
tézni az alap ügyeit.

Ezt a tiz tagból álló tanácsot tiz olyan köz
életi férfiból fogják összeállítani, akiknek 
függetlensége, elfogulatlansága biztosítékot 
nyújt a közvéleménynek az alap helyes mű
ködéséről. A bizottságban, értesülésünk sze
rint, képviselve lesznek a tudomány, a poli
tika, a gazdasági élet előkelő exponensei 
egyforma arányban. A minisztertanács tulaj
donképpen tanácskozásának elején letár
gyalta ezt a kérdést.

Púder Vilmos he.i védelmi miniszter 
a tűzharcos törvényjavaslat tervezeté

nek kiegészítéséről referált
minisztertanácsnak, azzal, hogy a véglegess — _ _

javaslatnál tekintetbe vette a NÉP fronthar
cos bizottságának és a Frontharcos Szövet-

ségnek kívánságait, azonkívül — amennyire 
lehetséges volt — a közéleti hozzászólásokat, 
a sajtóban felmerült különböző ideákat és 
kívánságokat is honorálta az uj javaslatban, 
amely igy kielégítő rendelkezéseket fog tar
talmazni. A javaslat elsősorban a tüzvonal* 
bán szolgálatot teljesített minden foglalko* 
zási ágazatra:

közalkalmazottakra, Iparosokra, keres
kedőkre, mezőgazdasági lakosságra egy

formán kiterjed
és minden vonatkozásban törvényesen előnyt 
juttat és ha egyebet nem, de mindenesetre 
erkölcsi támasztékot azoknak, akik a világ
háborúban a tüzvonalban harcollak.

Lázár Andar igazságügyminiszter beszá
molt n kormányzói jogkör kiterjesztéséről 
szóló javaslat várható parlamenti tárgyalá
sáról, majd Darányi Kálmán földmivelésügyi 
miniszter helyett Marschall Ferenc államtit
kár referált a termésbecslés eredményeiről, 
a mezőgazdasági cikkek exportjáról, borköz- 
raktárak létesítéséről és ami különösen a 
bortermelőket érdekli, hogy

kellő mennyiségű bordó álljon a borter-
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Nem
és nem, ext nem engedhetjük meg magunk
nál.! Semmi siükség hajnali Igaxvltatásokra 
ét lövöldözésekre a kirándulóhelyeken 
1 gyetlen tisztességesen gondolkozó embert 
írni érdekel, hogy kik Igazoltatnak ét kik 
lövöldöznek. Nem firtatjuk miféle jelvényt, 
jelzést ét jelszót használnak: senki te iga- 
rollatton, tenki te lövöldözzön, mert a pus
kapor kontóját mi fogjuk megfizetni, én ét 
te ét ó. Mi polgárok, akik a végén nem me
rünk klvillamosoinl Budapest határába, 
hogy pár kisszakasz áráért levegőt ttlyjunk, 
mi, nyári vendéglőtök, akiktől elmaradnak 
a vendégek, ml, panziótok, akiknek nem 
lesz bérlőjük. Mi fizetjük a puskapor kon
tóját, mi ét az idegenforgalom. Magyaror
szágot, Budapestet ugy emlegetik szerte 
I itrópában, mint a rend, nyugalom ét béke 
boldog szigetét. Akármilyen jelvényt visel, 
ok ár milyen jehzót kiabál, senki emberfiá
nak nem f< gjuk megengedni, hogy egyetlen 
vendégünk véleménye h mtgváltozzék er
ről. A pártkérdéseket' tették a párihelyité- 
pékben elintézni, akit a birtokán zavarnak, 
pereljen hirtokháboritáeért a bíróságon, a 
turista, nki elől elzárják az utat, menjen pa
naszkodni a hatósághoz, de senki se Igazol
tasson, senki se lövöldözzön. I's tegyünk 
eg’.l lépést visszafelé, a forrás felé: bele kell 
'fagyasztani a nyomdagépbe a mérgező be
tűt, amely gyűlöletre uszít, pányvát a falu
járó agitátornak, tüzet az izgató röpira- 
lokfa, lakatot a láxiló szájra, még mielőtt 
revolverei igazoltatásoktól válna hangossá 
a kirándulóhely és megelőzni, hogy tzijbl- 
IIneset kelljen hurkolni a lövöldöző kézre. 
Kendben van, ncm vagyunk hisztériásak, 
ncm olyan nagy a veszedelem, hiszen jófor
mán csak vérmes fiatalemberek hajnali ősz- 
szetüzéséről van szá, de jobb félni, mint 
megijedni: akikre az ilyenfajta ügyek elin
tézése tartozik, intézkedjenek, de sürgősen, 
még mielőtt esetleg meg kellene Ijednünk.

mrlő gazdák rendelkezésére.
Bornemisza Géza iparügyi és kereskedelmi 

miniszter olyan kérdésről referált, amely n 
sajtói is közelről érdekli. .Arról van ugyanis 
szó, hogy a legutóbbi Időkben a papirkartel 
óriási mértékben felemelte a rotációspapir 
órát. A kormány most már elérkezettnek 
látta az időt arra, hogy

.i rotárlóspnplrelliitás tekintetében la 
bizonyos Intézkedéseket tegyen

és erre vonnlkozólag tett részletes előterjesz
tést Bornemisza miniszter a miniszterta
nácsnak.

Fabinyi Tihamér pénzügyminiszter bemu
tatta a minisztertanácsnak azokat a rendelte
teket, amelyeket a 33-as bizottság szerdai 
illése elé visz.

Természetesen Hóman Bálint kulluszmi- 
nisrler és Kánya Kálmán külügyminiszter is 
tájékoztatták n minisztertanácsot a tárcájuk 
körébe eső ügyekről. (h. J.)

Hitler éles beszédet
mondott vasárnap

Würtxburg, Junius 27.
(A Hétföl Napló tudóaitóJátóL) Hitler 

Adolf birodalmi vezér és kancellár részt- 
vtli vasárnap a ír apa frankén! pártnapon 
éa kétszázezer főnyi .hallgatóság előtt érdé 
kés nagy beszédet tartott, amelyben a többi 
között ezeket mondotta:

A Leipzig ellen Irány uló torpedótámadá* 
sok után megint azt vártuk, hogy a nemzet
közi összetart”* kiváltja a béke együttes és 
közös inegve<i«-iinezését, I)e ehelyett bizott
ságokat akartuk aúkltani a vizsgálat lefoly
tatására.

Meg lehetnek győződve arról Ixmdonban, 
hogy azok a tapasztalatok, amelyeket most

Báró Lukachich Géza
ny. altábornagy nyilatkozata 
a nyugdíjas katonatisztek sérelmeiről
„Ma már az egész gazdasági élet követeli
a nyugdíj-kérdés rendezését"

Veszprém, junius 27.
A Nyukotz veszprémi csoporlja pénteken 

nagy értekezletet tartott, amelyen a dunán
túli szervezetek vezetői valamennyien részt- 
vettek.

Az értekezlet elölt beszélgettünk 
báró LL'KACHICH GÉZA nyugalmazott 

altábornaggyal,
ii Nyukosz országos elnökével, aki a Hétfői 
Napló számára a következő nyilatkozatot 
adta:

— 1919-ben azért alakítottuk meg a 
Nyukosz-t, hogy a nyugdíjas katonatisz
tek, katonaözvegyek és árvák nyugdíj
ügyeinek megnyugtató rendezését elér
jük.
— 1918-ban egy minden tekintetben ki
fogástalan törvényt szavazott meg az 
akkori képviselőház, de a közbejött for
radalmak miatt ez a törvény sohasem 
lépett életbe.

— Ma egy aktív századot háromszor 
akkora fizetést kap, mint a nyugdíjas 
rangbeli bajtársa. Annak idején a Göm-

Bűnügyi zárlatot rendeltek el 
a veszprémi menhely 
sikkasztóinak vagyonára

A Hétfői Napló már közölte azt a nagyarányú 
sikkasztási, amit a veszprémi gycmickmenhely 
három vezotőjo követett el.

A vizsgálat időközben megállapította, hogy 
ar. elsikkasztott összeg jóval meghaladja a 
20.000 pengőt. Ezt a hatalmas összeget Janko
vich Ferenc, számvevőségi főtanácsos, dr. Tort 
János ellenőr és Kiss Sándor ülj nők

testvériesen elosztották egymás között.
Megállapítást nyert az is. hogy amig dr. Torr 

és Kiss n sikkasztott pénzből nagy mulatozáso
kat rendeztek, addig Jankovich felvásárolta a 
legértékesebb veszprémi telkeket és

n város legszebb részén villát építtetett 

Az öngyilkos Wanda Rosendorf 
színésznő ruhájába bevarrt 
titkos jegyzék leplezte le 
a nagy szovjet-összeesküvést

Milano. Junius 26.
A Corrlera delta Sera különtudósltójánnk 

jelentése szerint Litvánia fővárosába, 
Kaunube, n moszkvai helyőrség több 
tisztje érkezett, akik politikai okokból meg
szöktek Oroszországból.

A nienkült tisztek, kik pontosan ismerik 
a világszerte lellünést keltő siovjetornsr- 
országi események háterét, azt mondják, 
hogy n Sztálin-féle kormányzat ellenfelei- 

I nek az utóbbi időben történt tömeges le

szereztünk, olyan leckét Jelentenek szá
munkra, amelyet sohasem fogunk többé el
felejteni. Mostantól kezdve ilyen esetekben 
mégis Inkább a magunk kezébe vesszük a 
nemzet szabadságát, függetlenségét, becsüle
tét és biztonságát és magunk védjük meg 
magunkat.

Hála Istennek, ma elég erősek Is va
gyunk, hogy megvédclmczzük magun

kat.
Minthogy a gyakorlatban még a legkisebb 
szerződés Is keresztülvihetctlennek bizonyult, 
ez intőjét lesz számunkra, nehogy hasonló 
kiábrándulást érjünk meg egy nap, talán 
még súlyosabb esetben.

bős-kormány két ízben Is összesen 30 
százalékkal csökkentette a nyugdijain
kat. A nagyfokú gazdasági leromlásun
kat az időközben bekövetkezett drágulás 
méglnkább elmélyítette, úgyhogy ma 
egy nyugdíjas katonatiszt jövedelme alig 
éri el a kisebb tisztviselők létminimu
mát.

— Az utóbbi időben vataml javulási 
tapasztalhatunk, de még néhány eszten
dővel ezelőtt egy nős, háromgyermekes 
közlegény magasabb zsoldot kapott, 
mint egy nyugállományú százados.

— A javulást főleg annak tulajdoní
tom, hogy ma már a gazdasági élet min
den ága felismerte annak jelentőségét, 
hogy a nyugdijkérdést kielégítően ren
dezni kell, mert csak igy teremthetünk 
értékes uj fogy ászt óról eget.

Báró Lukachich Géza ezután a nyugdíjas 
tisztiküldöttség élén meglátogatta az alis
pánt, Veszprém polgármesterét és a püspö
köt. majd az értekezlet után visszautazott 
Budapestre.

magának.
A nagyszabású bűncselekmény ügyében egész 

héten folytak a kihallgatások. A rendőrség meg
idézte mindazokat, akik az utolsó öt esztendő
ben a menhelynek dolgoztak és árut szállítottak.

A törvényszék most bUnilgyl zárlatot ren
delt el Jankovich ingatlanaira, 

s állítólag egyes szállítók ellen is kiterjesztik a 
vizsgálatot, mert alaposan gyanítható, hogy ezek 

hamis számlákkal 
nagymértékben elősegítették a sikkasztást.

A felelősség megállapítására, hir szerint, 
néhány napon belül miniszteriális bizottság ér
kezik Veszprémbe.

leplezése, letartóztatása és kivégzése 
összefüggésben áll egy orosz színésznő 

szerepével.
Az oroszországi eseményeknek ez az eddig 
ismeretlen női főszereplője Wanda Rosen- 
dorf, JagodAnak, az egykor mindenható 
GPl’-fönöknck a barátnője. Jugoda, 
mint a Gl’U főnöke, pontosan tudta, 
hogy kik az oroszországi ellenzéki mozgal
mak vezérei.

Pontos Jegyzéket készített ezekről az

ÖRÖKLAKÁSOK
nz újllpótvárosl ne[*y«-dlk UrOk> 
lakásos luxuspalotánk han Pozso* 
nyi-út 85. Lé^riidy Kfnroly-utca 
tarok duaai és parki kilátással eladók • 
1-2-3 szobás hallosak, központi fűtés, 
melegvíz, önálló telekkönyvi tulajdon, 
25 éves adómentesség. Bérbe
adás esetén 9"/, jövedelem. Kedvező fi
zetési feltételek. A DIoHúnxuica S3. 
számú öröklakás palotánkban augusztusra 
még néhány lakás kapható. Lakásaink 

már készen is megtekinthetők.
Érdeklődni PoMonyl.ut 3ő. I^grtdy Kiírolv-ntea 

earox Apltaul Innia, telelőn 2B2-572 ős 2SW-Í37. 
Vasárnap is. Terv, prospektus.

ellenzéki vezérekről
és azokról a bizonyítékokról, amelyek iga
zolják a kormányzattal ellentétes tevékeny
ségüket s ezt a jegyzéket barátnőjénél, 
Wanda Rosendorf nál rejtette el.

Sztálin emberei időközben rájöttek, hogy 
Jagoda sok mindent elhallgatott előttük és 
amikor Jagodát letartóztatták lázas hajsza 
indult meg ama titkos iratok után, amely
nek létezését Szatilnék ekkor már bizo
nyosra vették. A jegyzéket azonban sehol 
sem találták.

Wanda Rosendorf azonnal külföldre 
utazott és csak hetek múlva tért vissza 

Moszkvába, 
titokban, álöltözékben és álnéven. Megkísé
relte, hogy érintkezésbe lépjen a börtönben 
ülő Jagodával és valamilyen módon meg
beszélje vele a további teendőket. E fára
dozása során azonban a rendőrség emberei
nek hálójába került, akik hamarosan fel
fedték kilétét. Elrendelték letartóztatását, 
a színésznő azonban nem akart élve Sztali- 
nék kezébe kerülni és abban a pillanatban, 

amikor a detektívek beléptek lakásába, 
pisztollyal agyonlőtte magát,

tehát csak holtan került a rendőrség ke
zére, ez az esemény azonban mégis döntő 
siker volt Sztálinéit számára, mert a szí
nésznő ruhájába bevarrva végre megtalál
ták a régóta hajszolt jegyzéket. A jegyzék
ben Sztailn óriási

megdöbbenéssel olvasta Tuhacsevszkij, 
Gamarnik és a vörös hadsereg több más 
vezetőjének nevét, akikben mindaddig 

vakon megbízóit.
A jegyzékben szereplő legtöbb személyiség 
ellen a jegyzékben felsorolt adatok egyben 
döntő bizonyítékokat is szolgáltattak, 
úgyhogy

azonnal letartóztatták és gyorsított 
tárgyalás után kivégezték őket.

Többnek az ügyében azonban még folyik 
a nyomozás.

Széchenyi György gróf 
a németországi katolikus

üldözésről
Vasárnap kezdte meg Széchenyi Cyörgy 

gróf tokaji választókerületében háromnapos 
beszámolókörutját. Szerencs községben 
beszélt vasárnap, ahol nagy közönség gyűlt 
össze. Beszélt az aktuális politika kérdő- 
síkről, majd rútért a németországi katolikus
üldözésre, amelyre vonatkozólag interpel
lált is a képviselőházban.

— Sajnálattal kell elmondanom, •— 
mondotta többek között — hogy e téren azt 
tapasztaltam, hogy nem igen szabad a ka
tolikus sérelmeket nyilvánosságra hozni. Á 
sajtó alig emlékezett meg beszédemről.

A többségi párt is távolmaradt az ülés
teremből, mindössze a szélsőségek he
lyezkedtek cl padsoraikba, akiket ml 

nyilaskcresztescknek nevezünk.
Sajnálom ezt a tényt azért, mert a keresz
tény szolidaritás igen fontos és hatalmas 
eszme. A vallásüldözés tárgyúban szükséges, 
hogy egyöntetű álláspontja legyen minden 
osztálynak.

Ezután helyi vonatkozásai kérdésekről 
beszélt, majd utána Reibel Mihály szólalt 
fel, akinek beszédét próbálták megzavarni 
közbekiáltásokkal. Amikor ugyanis Reibel 
arról beszólt, hogy Gömbös Gyula alatt 3 
vúlsztás illegitim pénzekből történt, egy 
hang ingerülten közbekiállotl:

— Ne támadja Gömbös Gyulát!
Reibel Mihály a közbeszólásra azt felelte, 

hogy nem a személye ellen intéz támadást, 
hanem a politikája ellen, ami pedig nem
csak, hogy el kell, hogy viselje a bírálatot, 
hanem el kell viselnie a felelősséget a tör
ténelem itélőszeke előtt is.

Ezután gazdasági kérdésekről beszélt. 
Délután Tálya községben tartott beszédet 
Széchenyi György gróf.

viz, szappan és ecset nélkül t perc
alatt a tiezoliie-Rapid arcápoló gyors
borotvakrémmel. Próbadoboz 24 fillér.
Kapható minden szahüzletben ésDr. Hol-
ezer lllatszerlárában, VI., leréz-körut 8.
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Torday László 
elárvult lakásában 
foganatosították vasárnap 

a bűnügyi zárlatot

Z*
'U

L‘

Vasárnap délelölt a Horthy Miklós-nt 57. 
számú bérpalota egyik IV. emeleti lakásá
ban a törvényszék és a rendőrség kiküldöt
tei jelenlek meg. Magukkal hozták a vizs
gálóbírói végzést, amely a lakás tulajdono
sának: Torday László gazdasági tanácsos
nak

minden Ingó vagyonára bűnügyi zárla
tot rendelt cl.

Az egyszerű polgári ízléssel berendezett 
lakásban a házmester és Tordayék hozzá
tartozója fogadta a hatóság embereit.

— Tordayné nincsen Budapesten, el
utazott vidékre rokonaihoz, magúval 

vitte kisfiát Is
—• mondották a hatósági kiküldötteknek.

A bűnügyi zárlat szomorú hivatalos ak
tusa ezekután Tordayék elárvult lakásában 
folyt le.

Nagy értékeket nem találtak a lakás
ban.

Régi bútorok, berendezési tárgyak kerültek 
zárlat alá. A hivatalos aktus vasárnap nem 
fejeződött be, a héten ki kell még szállniok 
a hatóság embereinek Tordayékhoz.

Vasárnap intézkedés történt, hogy a sik
kasztás miatt letartóztatott gazdasági taná
csos ingatlan vagyonára a bűnügyi biztosí
tási végrehajtást is foganatosítsák. Torday- 
nak azonban jelentősebb ingatlan vagyona 
sincs és igy

a lefoglalt ingóságai és ingatlana aligha 
fedezik azt az összeget, amelynek clsik- 

kasztúsával gyanúsítják.
Ami a sikkasztás összegét illeti, azt még 

a legilletékesebb tényezők sem tudják pon
tosan e pillanatban.

A földmivclésügyi minisztériumban éjjel- 
nappal dolgoznak a rovancsolást végző tiszt-

viselők. Esztendőkre visszamenőn átvizsgál
ják a hivatalos utalványozásokat, feljegyzé
seket.

Egész aktakötegek áttanulmányozására 
van szükség,

hogy az elsikkasztott összegeket pontosan 
megállapíthassák. Hetekig tarló munkát je
lent ez.

Ugyancsak lázas tempóban folyik a bűn
ügyi nyomozás is, amely most azt igyekszik 
tisztázni, hogyan utalványozta ki Torday 
László azokat az összegeket, amelyeket el
sikkasztott. Azt már megállapították, hogy 
egyedül Torday aláírása nem volt elegendő 
az utalványozáshoz,

mások aláírására Is szükség volt.
Most azt kutatják: hogyan sikerült Torday- 
nak megtévesztenie azokat a minisztériumi 
tisztviselőket, akikkel az utalványokat alá
íratta.

Torday Lászlót három nap előtt hallgat
ták ki utoljára. Ekkor kihirdették elölte a 
letartóztató végzést. Azóta a Markó-utcai 
fogház egyik kiilöncellájában várja a sor
sát.

Magáburoskadtan, apátiába süllyedve, 
szótlanul tölti napjait a fogházban.

Védője tegnap elmeorvosi bizonyítványt ter
jesztett a vizsgálóbíró elé és azt kérte, szál
lítsák ideggyógyintézetbe védencét, mert 
állapota ezt megokolná teszi.

Vasárnap arról értesültünk, hogy 
a vizsgálóbíró Torday kórházba szállí
tását nem tartotta szükségesnek és ugy 
határozott, hogy ha kell, a fogházban 

vizsgáltatja meg Torday Lászlót.
Ennek az orvosi vizsgálatnak eredményé
hez képest történik további intézkedés a 
letartóztatott gazdasági tanácsos sorsáról.
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Ma referál a rendőrség 
a földművelésügyi miniszté
riumban Surgoth főtanácsos 

eltűnési ügyéről
A Bajza-ulca 2. számú modern bérpalota 

Udvarán vasárnap délben csoportba verődve 
tárgyalták a lakók a ház szenzációját: Sür
gőt h Jenő gazdasági főtanácsos rejtélyes el
tűnését. Welzl Gyula házfelügyelőt és Kir- 
chcnbaum Henriknél, az eltűnt gazdasági 
főtanácsos takarítónőjét a kérdések töme
gével ostromolják a lakók, de ők sem tud
nak közelebbi felvilágosítást adni,

ma is a legnagyobb rejtély számukra a 
jókedélyil, látszólag legnyugodtabb 

életet élő Surgotli Jenő eltűnése.
'Junius 12-én délután három órakor látták 
utoljára a házban, kis táskával a kezében, 
fütyörészve sietett ki a kapun. A házfel
ügyelő kinn állt a ház elölt,

barátságosan elköszönt tőle, azután rö
videsen befordult az Andrássy-utra.

A takarítónő azóta minden reggel meg
jelenik pontosan a házban, megnézi a má
sodik emelet 4. szánni lakás ajtaját, hogy 
rajta van-e a lakat és azután szomorúan 
siránkozva siet le a házfelügyelőékhez, ott 
várakozik. Nem akarja elhinni a hűséges 
alkalmazott, hogy gazdája nem tért vissza.

— Olyan rossz sejtelmeim vannak -- 
mondja Kirchcnbatimné —, az éjjel is

nyugtalanul aludtam, mindig a méltóságos 
ur jár az eszemben . . . Szegény talán nem 
is él már ... *-x • szorongató érzés vesz 
rajtam erőt, hogy valahol vidéken baj érte. 
Olyan sok a rossz ember, talán meglesték 
és leütötték valahol . . g vagy talán öngyil
kos lett . . .

de az öngyilkosságra ml oka lett volna?
Annyira szeretett élni, minden örömét 

a virágokban lelte
virágoskert volt mindig a lakása ...

A házbeliekkcl ritkán érintkezett Sur- 
goth Jenő, még leggyakrabban a fivérével 
szokott együtt lenni.

A rendőri nyomozás sem tudott vasárnap 
eredményre jutni az eltűnési ügyben. A vi
déki hatóságok kutató munkája sem hozott 
fordulatot.

Hétfőn délelőtt egyébként
a rendőri nyomozás vezetőle megje
lenik a földmivclésügyi minisztérium
ban. ahol beszámol az eddigi munká
ról és kihallgatják azokat a tisztviselő
ket. akikkel a gazdasági főtanácsos az 
eltűnése előtti napokban tanácskozott, 

hátha ezen a nyomon elindulva sikerül 
megoldani az eltűnés titkát.

Nagy izgalmak között 
a Lípótmezőre vitték
az egykori Radich Istvánt
járásbirósági elnök trafikos-fiát

Tegnap izgalmas jelenetek játszódtak le 
Radich István trafiktulajdonos Vörös- 
marly-ulcai lakásán. Hadieh ismert buda
pesti famíliából származik, kél esztendővel 
ezelőtt elhunyt édesapja, aki a budapesti 
büntetöjárásbirósAg elnöke volt, Hadieh 
István ódcsatyja halála után egy körüli tra-

Biztosítsa podovíszati
f Ara- PodgyáMbiztoeltó R.T.

l Jt t/ftzvZfc ,GU* rlsflue kötvényei '■* 
'■-'''w/u/fUl mos áltomóaokon és utasósl 

Irodák ben kaphatók.
testttkületeaebto feltételek. Méra«kelt dijak. 
Kötvényét telefonrendelésre (182-707, 182-706) bárbet WWft,

fik tulajdonosa lett, később bonyodalmas 
bűnügybe keveredett. Az eljárást azonban 
megszüntették ellene és

beszállították a lipótmezcl elmegyógy
intézetbe.

Néhány hét múltán Hadieh Istvánt a li- 
póimezci elmegyógyintézetből elbocsátot
ták, azzal, hogy

óllapota nem teszi szükségessé a zárt

zuluiéival.
SCHUIRRTZ.

híostv ell különösen 

vigyázni a hajra / 
A napfény megmutatja, szép 
maradt e a haja por és me
leg ellenére is. Gondolja 
meg: az első pillantás min
dig az arcnak szól és vele 
együtt a hajnak. Különösen 
most nyáron: Hajmosás 
legalább is hetenként!

o

o

KAMI LlO FLO R 
Az olkóiiamentei Special Shompoo 
szőke hajhoz, megtartja a haj ter
mészetes aranyos tényét és att 
v i s s z a v a r á z s o I j a, ha mór el
tompult volna. Gyönyörű fényt od.

l
BRUN ETAFLOR 
Az alkóliamsntet Speciol Shompoo 
barna hajhot. ragyogó mily 
lényt ad. nipiégól toho n«m 
sejteti pompában juttatja érvényre.

SHAMPOt)

intézetben való kezelést.
Radich István visszatért trafikjába, itt dol
gozott tovább egészen a legutóbbi napokig, 
amikor hatósági kiküldöttek jelentek meg 
Vörösmarty-ulcai lakásán, egy detektív kí
séretében. Közölték vele, hogy vissza kell 
őt szállítani az elmegyógyintézetbe. Radich 
tiltakozott ez ellen, kijelentette, hogy

ő teljesen egészséges, nem egyezik bele 
abba, hogy a Lipótmezőrc. vigyék.

A detektív azonban közölte, hogy hatósági 
intézkedés következtében ennek meg kell 
történnie.

Ezután következtek az izgalmas jelene
tek: Radich István

egy közeli orvoshoz rohant el hazul
ról. hogy megvizsgáltassa magát

ét nz orvos állapítsa meg, hogy nincs szük
ség arra, hogy tébolydába vigyék. A detek
tív ulánasietett, hangos, éles szóváltás kö
vetkezett, végül is izgalmas jelenetek közölt 
Radich Istvánt mégis kiszáilitották Lipót- 
mezőre.

Vasárnap dr. Virág Gyula, Radich védője 
sürgős intézkedést kért a törvényszéktől, 
hogy védencét az elmegyógyintézetből ki
szabadítsa. Kérte elmeállapotának azon
nali felülvizsgálását, indítványozta, hogy

bírói kiszállást foganatosítsanak a té
bolydában.

Ar érdekes ügyben hétfőn történik intézke
dés .$ a hét elején már döntés lesz arról, 
hogy mi történjék Radich Istvánnal.

Halálbaindul
Kóbori Kovács József, a pomázi rabló
gyilkosság ártatlan gyanúsítottja, 

mert ufjal mutogatnak rá
Drámai hangú levelezőlapot kézbesített 

a posta a főkapitányság címére. A levelező
lapot cgv hányatott életű fiatalember, Kó- 
bori Kovács József, a pomázi kellős rabló
gyilkosság volt gyanusitolja irta. Elkcsergi 
sorsát és bejelenti, hogy

öngyilkos lesz, mert nem bírja tovább 
elviselni a sok üldöztetést, 

amelyekben ártatlanul részesül.
— Mélyen tisztelt Urak! — kezdi levelét 

Kóbori Kovács József. — Nagyon szerelném, 
ha figyelembe vennék pár soromat és ha 
lehet, segítenének rajtam. Annakidején 
hosszú ideig

ártatlanul raboskodtam, engem gyanú
sítottak a pomázi kettős rablógyilkos
sá# elkövetésével, mialatt kiderült az 
ártatlanságom, .teljesen tönkrementem.

Volt egv kis műhelyem, nz fel kellett hagy
nom és valósággal menekülnöm k<*llctt min
denünnen, mert hiába derült ki az ártatlan
ságom. az emberek továbbra is ujjal mu
togattak rám. Ma az éhhalállal kjizködö/n, 
teljesen elszakítottak a csaladomtól, olyan 
vagyok mint egy kóbor, üldözött vad. Föl

dőnfuló lettem, senki nem hallgat meg, sőt 
egymásután érnek a bajok. Kiutasítottak 
Magyarországról, pedig sohasem voltam 
büntetve. Eri 1931-ben jöttem át Romániá
ból és azóta

állandóan egy hasonló nevű emberrel 
tévesztenek össze,

akiről én magam megálapitottam, hogy 1927 
óla van Magyarországon és tényleg szere
pelt kommunista üzelmekhen. Nem bírom 
tovább a sok kínlódást, most már

csak a julius elsejei tárgyalást akarom 
megvárni, hogy mindenki lássa, tisz

tességes ember vagyok, 
ártatlanságom Ott teljesen ki fog derülni. 
Azután meg fogok válni a földi kínoktól, 
itthagyom ezt a világot, ahol csupa bánat 
termélt részemre . ..

A kétségbeesett levélíró Budapesten adta 
fel a levelezőlapot, a 62-es postahivatalnál, 
azonban sem a lakását nem közölte azon, 
sem arra nem nyújtott felvilágosítást, hogy 
milyen tárgyalás lesz julius elsején. A rend
őrség most nyomozási indított Kóbori Ko
vács József után.

„Csabagyöngye” Strandfürdő
Rakóscsaoa-uitaiap
S0X25 ni. befón vereen.»uerod>,_gycrmekmedrn',e. krieUly IímIj. kellemesen temperált 
yiuel. 2M0 C-öl homok, 100U_-öl gvepstrand. Játezótér. Sporttelep, torneuerekkel. 
Árnyas Asílk. park, ligetek. Hiivka, tágat reá Iá ál téglakabinok.
Zene. Tané. HádiA. Pingpong. Bllllárá «tb. VrndéglA, rnkróetda. olreó árak. 
Megkórellthctó: MÁV Keleti pályaudvartól ax 5.M. Itt, 8.33. 18.41. 13.35 13.11. 14.11. 
M.4». IS.aa. W.14. 11.31 uh. irmainkkal. 5 21. IS H M-e» Ullamowkról áutállás- 
Ml a Kőbányai Sértőnknél ■ Strand kenuja elftt megellő közvetlen eutobunre 
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Szombaton végétért nz őszödi nyári mi

nisztertanács, a miniszter urak elutaztak. .4 
kormány tagioi közül azonban a Balaton 
melleit maradtak öten: Darányi Kálmán, 
Kánya Kálmán. Hómon Bálint, Fabinyi Ti
hamér és Bornemisza Géza. Mindegyik 
máshol szállt meg, vasárnap délután azon
ban ismét találkoztak: Kurafláth Jenő fő
polgármester baráti uzsonnára hívta meg 
keveset vlllá/ába Darányi Kálmánt ís négy 
minisztertársát. [

Érdekes vendég érkezett Budapestre: 
báró Bessenyei Gábor nemyorki egyetemi 
tanár. Bessenyei báró az első arisztokraták 
között volt, akik előkészítették magukat, 
hogy ha kell, a polgári életben is boldogul
hassanak. Történelmi tanulmányokkal fog
lalkozott és tanári diplomát szerzett. .4 hu
szas évek elején búcsút mondott az ariszto
krata társaságoknak, kilépett a Nemzeti 
Kaszinóból, tanári oklevéllel nz iititarisznyá- 
jóban, át hajózott Amerikába és rövidesen 
katedrát kapott a ncivyorki egyetemen. .1 
tanítás mellett újságírással is foglalkozik. .4 
Ncmyork Times most megbízta, hogy utazza 
be Németországot és tapasztalatairól írjon 
cikksorozatot. Báró Bessenyei Gábort Né
metországban érte a hir, hogy nővére, gróf 
Forgách Balázsné vidéki birtokán élő édes
anyja, az idős Bessenyei bárónő beteg. A 
báró-professzor erre azonnal hazajött, hogy 
meglátogassa beteg édesanyját. Utána egye
nesen visszamegy Amerikába és megírja a 
németországi cikksorozatot.

Hl.
Eladó egy villa a Hűvösvölgyben. Tulaj

donos: Röjck Marika.

IV.
Megszaporodott a repülőgéplulajdonosok 

száma, sportgépet vásárolt Pálffy-Datin Jó
zsef gróf. ö most már a negyedik repülő
honatya. Pálffy-Daun József és Törs Tibor, 
a parlament „őspilólái": a háborúban vitéz 
hadlpllóla-tiszlck voltak. Számukra nem 
újdonság a repülés. .4 másik két „légi hon
atya": Feslcllch Sándor gróf és Ember Sán
dor pomázl követ. Festetich Sándornak is 
saját gépe van és igy most már a repülő- 
péptulajdonosoknt kelten is képviselik a 
Tisztelt Házban.

V.
,4 pesti urilánykoszoru egyik legszebb vi

rágát vitték el tegnap: dr. Rács Vilmos lá
nya: Rdcz I.ea Mária este tartotta esküvő
jét dr. Mosonyl Sándorral, Baróthy Pál fő
ügyész szimpatikus titkárával. A belvárosi 
plébániatemplomban volt az esküvő, Kotr- 
dela Géza prcldtus végezte a szertartást. <4; 
esküvő társasági-ünnepi részét a társasági 
események Reinhardtja. Wahlkampf Henrik 
rendezte. Ar esküvői bankettet a Hungáriá
ban tartották, utána az ifjú pár az éjszakai 
vonattal Olaszországba utazott.

VI.
Az Idei ősz ii/ szórakozási lehetőséget hoz 

Budapest közönségének és at Ideqenfor- 
galmi vendégeknek: agárversenyek lesznek 
a Margitszigeten.

VII.
Mielőtt nyári vakációra megy a parla

ment. még egy nagyon érdekes interpelláció 
lesz: Fábián Béla interpellálja meg a bel
ügyminisztert és a földmivelésügyi minisz
tert a kávéházból és vendéglőkből kitiltott 
kutyák érdekében!

Vili.
Fischerrtl ur élükön r német úszók. 

Osendnrp vezetésével pedig a holland atlé
ták a Melropole remek konyháján edződtek 
a versenyre.

IX.
Jugoszlávia egyik legelegánsabb fürdő

helyén, lilédben uj golfpálya épiiltt, amely
nek két nevezetessége is van. I. I.auber De
zső kiváló golfbajnokunk tervei szerint épí
tették. 1. Edivard windsorl herceg fogja 
felavatni.

X.
Ptlrik Béla belvárosi szabómester fia a: 

első doktori diplomás szabósegéd. Annak 
rendje és módja szerint kitanulta az édes
apja mesterségét, de közben egyetemre járt 
és most kapta meg a kötpazdiuápi dokto
rátust Azóta is ingujjban, változatlanul 
szorgalmasan dolgozik az apja műhelyé
ben.

Dióitól?? ° és szórakozik SIÓFOKON SaobarandeIM a fOrdöigazgatóeág 
tzálMálban:

Károly-körnt 8/a
Tat.: 145-202, 130-6*4

BAKTER: Ihnj szottyom, Lepcses szom
széd, maguk megen csak Pesten vótak, 
igaz-c?

ÖRZSI: Ollan gyakorta járunk mán 
Pestre, akárcsak a muszka tudósok arra az 
északi sarokra.

BAKTER: A tátinlójút! Az északi sorkra? 
Oszt micsinálnak abba a Jüzustalan der
mesztő hidegbe?

LEPCSES: t'jjön le, hogy hasra ne es
sen: azok ottan várost alapittanak.

BAKTER: Még hogy várost! Dejsz arra
felé még a légy se terem meg, hát mibiil 
akarnak tengődni?

ÖRZSI: Ne fájjon, okos ember a jég há
tán is megél.

LEPCSES: Meg, meg. A pápóczi grájzle- 
ros Samu fia mán monta is, hogy oda akar 
utazni. — „Iünnye csak** — csodálkoztam 
— „oszt micélbul?" — „Üzletet nyitok*4 — 
aszongya — „megszedem magam, oszt gyü- 
vök vissza." — „De mi a ménkűt akar 
árulni abb* a jégvilágba, ahun még a ku
tya farka is menten lefagy, ha elfelejti csó
válni?" — „Sz* ez az üzleti fortéi!** — 
nevetett Samu, — „hogy az ember ollan 
dógot seftőjjön, amire ippen szükség van. 
Mán pedig nékem van egv fájn orvossá
gom lábfagvás ellen.. .. még a fókák is 
elgyünnok majd vásárolni!"

BAKTER: Hogy n fene tutulla ki! Biz az 
kell oda, nem a titkos választójog! ■• S 
azontúl mi újság Pesten?

ÖRZSI: Kémeri Nagy Imriis csinált me
gen jó garabonciát. Tele torokbul danóta 
az utcán a komenista indulót.

BAKTER: Mi a ragya?! Mindig aszonták, 
hogy aztat a nótát csakis a destruktív zsi
dók szokják kuruttyóni!

LEPCSES: Ilajja. tuggya, a cseplészi 
kocsmáros, az a Dögönbögő Bongyor Dö
me, váltig hirdette, hogy a zsidók csalnak, 
lopnak, hazudnak. Eceer csak rajta csíp
ték illet, hogy vizezett bort mér, , duflán 
fog a krétája, s ollan nagy tolvaj, hogy ké
pes vóna kilopni az ember szájúból a nyel
vit is, ha nem vóna eléggé odaenyvezve, 
llát a hclbéli rabbi elővette s igen meg
korholta, hogy ha mán állandóján efféle 
hamis dógokat cselekszik, mér sziggya év
végéit follton a zsidókat? — „Azér" — 
bőrként vissza Dögönbögő, — „mer a zsidó 
tolvaj ippen annyit lop, mint a körösztény 
tolvaj, pedig a numerusz klajzusz kimon- 
gya, hogy a zsidók csak öt százalékban ré
szesülhetnek a gazdasági életbül.

BAKTER: Igaza is vót. — Hát arrul mi 
hir. hogy az olaszok törvényt hoztak a faj
tisztaság végett?

ÖRZSI: Bizony, öt esztendőre büntetik 
azt az olasz embert, aki szerecscny nöszc- 
méllcl egy tojáshéjjba pöndörödik.

Feltár ws p B80 Frieuert
Gyalog jött meghalni Vácról

Budapestre egy orvostanhallgató
Utközban összekötözött lábbal a Dunába ugrott, de kiúszott, 
a Svábhegyen autó elé vetette magát és végül a rendőrség 
költségén vonaton utazott haza

A főkapitányság életvédelmi osztályán, 
ahol nz öngyilkosok és életuntak ügyeivel 
foglalkoznak, most zárták le az eljárást egy 
tragikus öngyilkossági kísérlet ügyében, 
amely szombaton zajlott le. Szombaton dél
után a Svábhegyen a Városkútiadon haladt 
a ö. 0, 475. rendszámú kéktaxi, amelyet 
Orosz Mihály soffőr vezetett. Szabályos 
tempóban, a megengedett sebességgel ha
ladt. amikor egyszerre csak

■ járdáról hirtelen a korai elé ugrott 
egy fiatalember.

Orosz Mihály teljes erővel fékezett, de a 
gázolást már nem akadályozhatta meg. a 
kocsi sárhányója elkapta és a íöhlredobla 
a fiatalembert, nz autó első kereke pedig 
átgázolt rajta. Orosz azonnal leugrott az 
ülésből és az elgázolt fiatalember segítsé
gére sietett, odafutott a közeli rendőr is, 
aki a mentőket értesítette. Néhány perc 
múlva már megérkeztek a mentők és be-

BAKTER: Hát a*má nehéz ügy! Mer éc- 
caka, sötétbe, minden tehény fekete. •

LEPCSES: így járt az Afrikás Gezmet 
Pál, aki ecccr Kongó-országba éjnek évagy- 
gyán e* sátorba befutott az eső elül s ottan 
egy magányos nőszeméit találván, rövide
sen megindította ellene a szerelmi eljárást. 
Mikor aztán kivilágosodolt reggelre, igen 
fölzándorodva látta, hogy bizony a nősze
méi ollan fekete, akár a subick. — „Iiinv- 
nye az árgyéiusát kegyednek!" — mérgelő
dött Afrikás Gezmet, — „mér nem szólt, 
hogy maga szerecscny?" — „Azér" — von
la vállát a kulimászbőrü menyecske, — 
„mer az uram megtiltotta, hogy fehér em
berrel szóba álljak."

ÖRZSI: A korcla javítsa meg az erköl
csit a fekete dajnájának!

BAKTER: Ilát a kardvivó magyar tisz
tek Parisba?

LEPCSES: Legyőzték hét ország tisztjeit 
s elsők lettek.

BAKTER: Éjjen! Hálisten n magyar ka
tona nem feledte el a kardforgatás tudo
mányát.

LEPCSES: Nem. nem. Mint ahogy béke
világba élt e* magyar huszár a bécsi Burg- 
ba, ahun má busz esztendeje tejjesített szó- 
gúlatot s eceer egy úriember megfaggatta, 
hogy ugyan nem felcjtette-c el magyarul? 
— „Nem bizony, tekintetes uram" — mon
dotta a huszár — „mer én káromkonni 
csak magyarul tudok s amit itten látok al
tul annyit kell káromkonni, hogy édes ha
zám nyelvit cl nem felejthetem."

ÖRZSI: Oszt mehetnénk is, aptya.
BAKTER: Hő, hő! Még csak annyit szój- 

jon Lepcses szomszéd, lcsz-c háború a kö
zel jövőbe?

LEPCSES: Lesz bizony! S még hozzá ol
lan hamarossan, hogy csak eltáttyuk a szá
junkat a csudálkozástul

BAKTER: Ilinnyc a szenvedésül Mirü 
gondujja?

LEPCSES: Mer a nagyhatalmak Igén 
csak védik a békét.

BAKTER: Eztet nem értem. Ha ugy vi
gyáznak a békére, mér lenne háború?

LEPCSES: Hát idefigyeljen. Ecccr a Há- 
tulszembe Ragyák Pál bebiztosította tűz 
ellen az ócska rozoga szalmatetős házát s 
még hozzá igen nagy summára. Hát a fe
lesége csudáikozva látta, hogy atlul fogva 
mindenkit elzavart, aki égő pipával köze
ledett a portája fele. — „Nini" — aszon
gya az asszony — „hát kend ollan nagyon 
fél. hogy leég a ház, oszt megkapjuk a biz
tosítást?" — „Mafla te!" — mordult rá 
Hátulszembe — „csak nem hagyom főgyút- 
lani a házamat, mikor a tüzojtóság ilt 
gyakorlatoz a szomszédba!" — Oszt Isten 
velünk.

kötözték a fiatalember sebeit.
A fején és a lábán szenvedett sérülé

seket.
Szerencsére csak könnyebb természetű se
beket kapott, mert a soffőr még idején fé
kezett és a kocsi már csak lassan mozgott, 
amikor a gázolás történt. A soffőr és a 
tanuk a legnagyobb határozottsággal lát
ták, hogy

nem balesetről van azó, öngyilkossági 
kísérlet történt,

a fiatalember a szó szoros értelmében az 
autó elé ugrott.

A mentők a bekötözés után a Rókus- 
kórházba vitték, de nem szorult kórházi 
ápolásra, ezért később átkerült a főkapi
tányságra. ahol kihallgatták. Elmondotta, 
hogy Pesta Frigyes a neve, huszonhat éves 
orvostanhallgató Vácott lakik. Elmon
dotta nzt is, hogy két nappal ezelőtt összc-
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„szép a világ, 
lári oe száz csodái"..
Jul. II— 21 IGi 3 nap Caprin, 4 nap a „Vili- 

rónia** óceánjárón, 9-nap Vekniiben, Firen
zében. ttómábgn.- Nápolyban. Triesztben (uta
zás részben gyorsvonat II. osztályon ís rapid- Qlft _ 
vonalon) ...................................................................P ÖIO."

JUL. ít—23-lGi Felső olasz tavak. Dolomitok. 
Grntsgloc.kner, Packstrasse, Salzkammergut OQQ 
(utazás luxus autocaron)....................................P fcww.

JUL. 1Í—26-IG: 12 nap Olaszországban (Ve- 4OK _ 
lence, Firenze, Római.........................................1’ IwWi"

JUL. 18-25-lG: 8 nap a Magas-Tátrában (uta- IC fi 
zás luxus autocaron).........................................P IÖQ,

JUL. 28-AUG. •-IG: 8 nap a „Vulcania" ís _
„Saturnia" óriás óce.injárókon, 4 nap Caprin

Prospektussal szolgál ís jelentkezést elfogad d. u. 
3—6-ig: az O.MIKE Tanulmányutazást Osztálya. IX- 
CUői-ut 11/13. Tel.: 187-711. (M. N. B. 623.. 626.. 731, 

ís 732. sz. eng.)

szólalkozott a családjával és 
idegességében gyalog elindult Buda

pest felé.
Útközben öngyilkosságra szánta magát. A’ 
Dunaparlra ment, cipőfűzővel összekötözte 
két lábafcjél, azután a Dunába vetette ma
gát. Az ugrásnál azonban elszakadt a cipő
fűző, szabaddá vált a lába, jó úszó, föltá» 
madt benne az életösztön és a parira- 
liszott. Mikor megszáradt a ruhája, to
vábbindult és kétnapi gyalogolás után Bu
dapestre érkezett. Megérkezése után

Svábhegyen másodszor is meg akart 
halni,

autó elé ugrott, de ez a kísérlete sem si
került.

A főkapitányságon igyekeznek megvi
gasztalni a feldúlt lelkiállapotban lévő 
fiatalembert, megvigasztalták és végül ki- 
jelentette, lemond öngyilkossági szándék 
káról és

Írásban adta, hogy többé nem követ 
el öngyilkossági kísérletet.

Az ügy ezzel be is fejeződött volna, de 
a fiatal orvostanhallgató kínos helyzetben 
volt: egyetlen fillér sem állt rendelkezésére, 
hogy hazautazhasson Várra. Végül ugy ol
dották meg a dolgot, hogy

a rendőrség fedezte nz útiköltséget 
és a kétszeres öngyilkosjelöll, aki gyalog 
jött Budapestre meghalni, vonaton mehe
tett haza.

Az elcsábított leány 
harca a halott barát 

örököseivel
Egy földbirtokos és egy fiolái leány állanak' 

a középpontjában annak nz érdekes kártérítési 
pernek, amely most foglalkoztatta a törvény
széket. 13. Lajos földbirtokos ellen

20.000 pengős kártérítési pert
indított D. Irma 18 esztendős pestkörnyéki 
leány, aki keresetében ezeket adta elő:

— Két esztendővel ezelőtt történt, hogy a 
földbirtokos közeledett hozzám és állandóan 
szerelmi ajánlatokkal ostromolt. En elutasítot
tam öt, iniro

fenycgetődznl kezdett.
Kijelentette, hogy ha nem hallgatom meg, 

tönkreteszi családomat, elórverezteti házunkat. 
Édesapám ugyanis tartozott B. Lajosnak, de 
nem tudott fizetni neki.

— Ilyen kényszerhelyzetben voltam és a fej 
nyegclésck hatása alatt teljesítettem kívánságát. 
B. Lajos nemrég

meghalt anélkül, hogy mindazokat az Ígé
reteket, amelyeket elcsábításom előtt lett, 

beváltotta volna.
B. Lajos után tekintélyes vagyon maradt, en

gem pedig csábításával tönkretett. Ezért arra 
kérem a bíróságot, kötelezze nz özvegyét, hogy 
magánjogi csábítás címén 20.000 pengős kár
térítést űzessen nekem.

A keresettel szemben az özvegy azt állította, 
hogy

erkölcstelen kapcsolatról volt szó
s Igy a kártérítési követelés alaptalan.

.4 törvényszék a leányt elutasította kereseté
vel és igen érdekes indokolást fűzött az Ítélet
hez.

— Kétségtelen, hogy a földbirtokos a fiatal 
leánnyal szemben idkalmazott fenyegetésével 
alapos félelmet idézett elő. Ennek a hatása volt 
az, hogy n leányt sikerült elcsábítania. Ennél
fogva a lányt megilletné az erkölcsi értékében 
elszenvedett kár. D. Irmát azonban mégis el kel
lett utasítani kártérítési keresetével, mert két 
esztendőn keresztül fűzte kapcsolat az elhunyt 
földbirtokoshoz és igy

elvesztette nzt a jogát, hogy erkölcsi kár
térítést követelhessen.

Két év után már ismerte a kapcsolat erkölcs
telenségét és ennek ellenére továbbra is barátja 
maradt a földbirtokosnak. így a csábítás jog
következménye elenyészett és a leányt követelé
sével cl kellett utasítani.

Kluboknak, egyesületeknek. Iskoláknak 
kollemcH, olcsó dunai kirándulásra

MFTR különhajók 
hétköznapra bérbeadók. 

Nagv tarma* halók, különösen szerdára 
és péntekre, olcsón bérelhetők. Zuhany-, 
nao- és légfürdőzés a hajókon.- — Kisebb 
társaságoknak oivaraoaÖFÖk, motor
halók 48 éa vlallaxlk 8 személyre 
Mlköznspokon Igen alkalmasak. 
Felvilágosítás a MFTR igazgatóságánál.
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Borzalmas autószerencsétlenség 
a Budafoki utón
Két autóbuszt akart kikerülni egy autó, 
ót utasa súlyosan megsebesült

' Vasárnap a kora reggeli órákban Buda
fok felé haladt a Budafoki-uton az A 397, 
katonai autó, amelyben hat személy ült. Az 
autó meglehetős menetsebességgel haladt 
végig uz utón, amikor váratlan akadály ke
rült eléje.

Az országúton ugyanis két környékbeli 
autóbusz

nem tudott egymásnak kitérni és össze
akadt,

ugy hogy sem az egyik, sem a másik ncm 
mehetett tovább. Az A 397-es autó vezetője 
a váratlan akadály előtt már nem tudott 
fékezni, ezért jobbra fordította a kormány
kereket.

Olyan nagy ívvel fordult azonban a kocsi, 
hogy

befordult az utszéll árokba és ott hat

Érettségi közben tragikus 
hirtelenséggel meghalt 
dr. Wittmann Ernő ügyvéd 
18 éves ragyogó szép leánya

Ügyvédi körökben és a társasági életben 
mély részvéttel beszéltek vasárnap arról a 
megdöbbentően tragikus halálesetről, amely
nek IVf/tmnnn Ernő dr. ismert budapesti 
ügyvéd fiatal leánya esett áldozatul:

a ragyogóan szép fiatal Wittmann Éva
18 éves korában napok alatt halt meg.

Wittmann Ernő dr. leánya a Bar-Madas 
Református leánygimnázium nyolcadik osz
tályos növendéke volt. Wittmann Éva most 
készült az érettségire. Az Írásbeli érettségit 
kitűnő eredménnyel letette már és a szóbeli 
érettségi vizsgára készüli, amikor

torokgyulladásban megbetegedett.
A fiatal leányt érthetően elkcseritclle, hogy 
éppeil"TTrt1ségi'közben betegedett meg, tü
relmetlenül várta: mikor épül fel, hogy a 
szóbeli érettségit letehesse. Az orvos, aki 
.Wittmann Évát kezelte,

súlyos toroklnfekciót, mandulagyulla
dást állapított meg.

A fiatal leány láza nanról-napra emelke

FAGYLALTRAZZIA
a budapesti kávéházakban és fagylaltszalónokban

Száz pengő pénzbüntetés a rossz vanlllafagylaltért
A budapesti kávéházakban néhány nap 

óta „razzia” zajlik: fagylaltellenőrzést tart 
az élclmiszerbizoltság. A IV. kerületi elöljá
róság, mint központi hatóság intézi egész 
Budapest területén az élelmiszerkihágással 
kapcsolatos ügyeket. A kávéházakban most 
megjelenik az elöljáróság két-két szakem
bere, a tulajdonost vagy az igazgatót kere
sik, bemutatkoznak, igazolják magukat és

felkérik a kávéház felelős vezetőjét, 
hogy bocsásson rendelkezésükre vizsgá

lat céljára fagylaltot.
A kávéhózak vezetői természetesen eleget 
tesznek a felszólításnak. Az elöljáróság meg
bízottai kis üvegedényt tartanak maguknál, 
egyikük elkéri a konyhafőnöktől az úgyne
vezett fagylaltlapálot és személyesen vesz 
ki a tartályból egy kevés vaniliafagylaltot.

A fagylaltot belehelyezik az üveg
edénybe, amelyet gondosan lezárnak 

és elismervényt adnok róla.
A fagylaltrazzia magyarázata az, hogy a 

hatóságok ellenőrizni akarják, vájjon a ká- 
yéháznkban

megtartják-e a fagylaltkészítésre vonat
kozó szabályokat

és pontosan olyan anyagot használnak-e, 
amilyent az élelmiszerkészitési előírások 
megkövetelnek. A mintát azért éppen a va
níliából veszik, mert

ez a legkényesebb, ehhez használnak 
ugyanis tejet 

és a vanília, valamint a jegeskávé és csoko

utasát maga alá temetve, felborult,

A következő pillanatban Jajgatás, sikoltás, 
segitségkiáltás hallatszott. Az egyik autó- 
buszsoíTőr rohant a legközelebbi telefon
állomásra és értesítette a mentőket. Közben 
.pedig a járókelőkkel együtt igyekezett a 
Felborult autó alól kiszabadítani a vérző, 
összetört utasokat.

A mentők pillanatok alatt a helyszínre ér
keztek és Szabó Imrét, Suli Józsefet, Szabó 
Jánost, Földes Istvánt, Pulal Jánost és Ró
zsahegyi Istvánt törölt, zúzott és szakított 
sebekkel,

valamennyit súlyos állapotban
a helyőrségi kórházba szállították.

Az autószerencsétlenség ügyében a rend
őrség vizsgálatot indilott.

dett, állapota egyre rosszabbodott, ugy hogy 
orvosi konzílium ült össze betegágyánál. A 
konzílium után Wittmann Évát a Park
szanatóriumba vitték, de állapota itt sem 
javult. A gondos, lelkiismeretes orvosi ke
zelés ncm tudott rajta segíteni.

A viruló szép fiatal leány a torokgyul
ladásból szepszist kapott és a szepszls 

megölte.
Mindez nyolc na/) alatt történt, Wittmann 
Évát tegnap délután már holtan feküdt a 
szanatóriumi ágyon.

Wittmann Ernő ügyvédet, aki rajongásig 
szerette leányát, a hozzátartozók, jóbarátok 
egész serege kereste fel vasárnap, hogy 
mélységes gyászában osztozzon. Az ismert, 
előkelő pesti ügyvédet nemrég ugyancsak 
mélységes gyász érte:

legjobb barátja, irodatársa: dr. Szép
helyi Franki Imre ismert pesti ügyvéd, 
tragikus hirtelenséggel ugyancsak el

hunyt.
Most pedig egyetlen leányát veszítette el 
ilyen tragikus módon Wittmann Ernő dr.

ládéfagylaltnál lehet legjobban ellenőrizni a 
szabályok megtartását.

A lefoglalt fagylaltmintákat a kerületi elöl
járóság a székesfőváros vegyészeti hivatalába 
továbbilja, ahol megvizsgálják, szakértői vé
leményt adnak róla és ennek alapján dönt 
az elöljáróság, szükségét látja-e, hogy vala
melyik kávéházi üzem vezetője ellen élelmi- 
szerkihágási eljárás induljon-e.

A vegyészeti hivatalba küldött fagylalt
mintákat soronkiviil és sürgősen vizs

gálják meg
és azonnal beterjesztik a szakvéleményt. 
Ennek . a gyors munkának az eredménye, 
hogy a fagylaltrazzia során eddig már három 
eset a rendőrbiróság elé került. A vegyészeti 
hivatal szakvéleménye alapján három buda
pesti kávéház fagylaltját találták szabályta
lannak és mindhárom kávéház vezetője el
len kihágás indult.

I)r. Debrcczcny Géza tanácsi fogalmazó 
mint rendőri bilntctőblró a IV. kerületi 
elöljáróságon megtartotta ügyükben a 
tárgyalási és élelmiszerkiliágásért fejen
ként száz-száz pengő pénzbüntetésre 

Ítélte őket.
A kávésok arra hivatkoztak, hogy ők sem

miféle szabálytalanságot nem követtek el, 
ezen az alapon megfellebbezték az ítéletet 
és nz ügy másodfokon a polgármester elé 
kerül. Közben a kávéházi fagylaltrazziák to
vább folynak és ezenkívül nz élclmlszcrbiró- 
ságok szakemberei kiterjesztik az ellenőrzést 
a fagylaltszalonokra is.

Hazament
a háromhéttel ezelőtt

eltűnt babagyáros
Vasárnap reggelre váratlan fordulat kö

vetkezett be Vajda József, kinikatbaba-ké- 
szitő eltűnési ügyében. A főkapitányságot 
értesítette Vajda családja, hogy

az eltűnt babakészítő megkerült.
Kora reggel hazament Károly király-ut II., 
11. emelet 5. számú lakására. A titokzatos 
ügy, amely már hetek óla foglalkoztatja a 
nyomozó hatóságokat, ezzel befejeződött.

Vajda több mint három héttel ezelőtt az
zal búcsúzott cl feleségéiül, hogv szüleihez 
megy látogatóba. Rövid ideig tartott azon
ban a rokoni látogatás, Vajda innen is el
ment s azóta

nyoma veszett.
Apjának azt mondta, hogy kávéházba megy 
reggelizni, de a kávéházban

nem látták . ..
A titokzatos eltűnést bejelentették a rend
őrségen.

öngyilkosságra vagy hirtelen bekövet-

s— ■■ -—ne

Levágott fejet, véres kezet
és lábat dobott a Dunába
egy öregasszony
— vallja a rendőrségen egy kisdiák

Titokzatos bejelentés ügyében nyomoz 
napok óta a szentendrei kapitányság. Azt 
kutatják, hogy valójában megtörtént 

borzalmas bűncselekmény, vagy fan
tasztikus gyermekmese 

áll-e a bejelentés hátterében.
Kovács Lajos szentendrei iparosmester 

11 esztendős Lajos fia társaságában megje
lent Méreg Ferenc deleklivlelügyelőnél a 
kapitányság bűnügyi detektivesoportvezető- 
jénél.

— Kötelességemnek tartottam jelent
kezni — mondotta az iparos —, mert 

fiam, aki polgárliskolal tanuló, különös 
dolgokat mondott el 

nekem odahaza. Három nappal ezelőtt 
fiam korán reggel, ugy hét óra tájban ki
ment fürödni a Dunára. Nemsokára vissza
jött és olyan izgatott volt, hogy jóidéig szó
hoz sem tudott jutni.

— Mi történt veled? Csak nem csináltál 
valami kellemetlenséget?

A fin csak rázta a fejét, de ncm szólt 
semmit. Egész nap magábazárkózolt volt, 
elkerült mindenkit, mintha félne valakitől.

Hosszas faggatás után a kis diák beszélni 
kezdett:

,— Reggel, amikor kinn voltam a Dunán,

Vargha Károly 
esztergomi nyilasvezér
Kecskésné eltűnésével 
kapcsolatban rágalmazásért 
feljelentette Kutassy vendéglőst

A titokzatos Kecskés Ferencné, dacára nz 
országos körözésnek, három hónapi hajsza 
után még ma scin k.erüll elő, sőt a legkisebb 
támpont sincs nrra vonatkozólag, hogy 
merre bujkál. Kecskésné ügyében vasár
napra mégis érdekes esemény történt. Az 
ügy legújabb szenzációja, hogy

Vargha Károly, az esztergomi nyilasok 
vezére, aki u pót választáson Ernszt Sán
dorral szemben lépett fel, rágalmazás 
elmén feljelentette Kutassy Lajost, a ti

tokzatos asszony volt gazdáját.
A feljelentés előzményei Kutassy Lajos ma
gánnyomozásánál vannak kapcsolatban.

Kutassy, akitől hat.'zcr pengőt vitt cl a 
rejtélyes asszony, ncm tud beletörődni az 
eltűnésbe,

már egész vagyont áldozott rá, hogy 
felkutassa Kecskésnél, 

magándetektíveket is bérelt fel. azonkívül ő 
maga is nyomban autóra vagy vonalra száll, 
ha valami érdekesnek látszó „tippet” kap.

Magánnyomozásai közben valakitől azt az 
információt szerezte, hogy volt házvezető
nője az eltűnése előtti napokban többször 
megfordult Vargha Károly társaságában,

BlZTOSfTSON MAGÁNAK 
egy (itp. kellemrs ti ol* 
cíó nyár altit » német teaver* 
parton, a Hajni mellett, a c»n. 
dái bátor Alpesekbeti. ■ feni** 
Bei :hOríneial vaav icbwaia* 
waldt erdőkben.

MO/ utazni kedveimén?
/ 0 at <éiartózko<li,| 

idd korlátozón nélkOl Sírni*- 
benként 5J0.— márkiig cekk 
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ZEHTRALE
niagiarntvági 

vezérképr.ie.'eie
BudaprM V.. Nádor tieea 
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kezelt Idegzavarra gondoltak, 
aminek következtében a Károly király-iill 
babakészítő elveszítette emlékezőtehetségét. 
Most az összes

feltetvések megdőllek.
Vajda József hazament családjához. Vajdai 
Józsel’nével beszélt a Hétfői Xapló munkás 
tarsa, aki a következőket mondotta:

Hála Istennek megkerüli,
családi magántermészetű ügyek

miatt történt minden. Itthon van és most cg 
a fontos.

egy idős fekete fejkendős nénit láttam 
jönni a parton. Piszkos kötény volt a vö* 
rös, ijesztő arcú nőn. Amikor a parthot 
ért, körülnézett. Engem ncm látott, mert 
elbújtam egy fa mögé, ugy megijedtem. Az* 
után az idegen asszony

szatyor! vett elő a köténye alól és ab
ból lábakat, kezeket és egy véres gye
rekfejet dobott a Dunába. Később a 
szatyor! is a vízbe dobta, megmosdott 

a Dunában és továbbment...
Eddig tartott Kovács Lajos II esztendői 

diák előadása. A rendőrségen jegyzőkönyv 
vet vetlek fel a hátborzongató történetről 
és kiadták az ügyet a delektiveknek.

A detektívek átkutatták a Duna partját, 
helyszíni szemlére vitték a kis diákot, a?on,« 
bán eddig néni jutott eredményre a nyo*

Kovács Lajoson kívül más nem látta 
a titokzatos öregasszonyt

és senki nem jelentette be. hogy valahon* 
nan kis gyermek eltűnt volna. ,

A rendőrség természetesen tovább nyo* 
moz annak a megállapítására, hogy igaz é 
a dunapartl remregény, vngv pedig az egésa 
történet a kis diák fantáziájában született 
meg.

akinek Esztergomban zöldség és gyümölcs* 
üzlete van.

Ezt a nyomot Kutassy tovább bolygatta 
és akadtak egyesek, akik azt js tudni véllek, 
hogy Kecskésné eltűnésével egyidejűleg 
Vargha is elköltözött Esztergomból és a jól 
értesültek szerint a fővárosban bérelt albér* 
leli lakást.

Kutassy levelet Intézett a nyilasvezér 
feleségéhez és abban felvilágosítást kért, 

hogy mi Igaz férje eltűnéséből, 
tényleg ismeretségben volt-e Kecskémével.

A magánnyomozó Kutassy nem kapott vá
laszt kétszeri levelére sem. mire szombaton 
éjszuka angolparki vendéglőjében felkereste 
egv esztergomi ügyvéd, aki közölte vele a 
ncm éppen kellemes hirt, hogy

p két levél Varghához került
és n nyilasvezér ügyvédhez sietett és felje
lentést adott be Kutassy ellen rágalmazás 
elmén.

Ilyen körülmények között Kutassy, a ká
rosult szállodatulajdonos, Kecskésné ügyé
ben még előbb kerül a bíróság elé, mint hűt
len alkalmazottja.

cégvezető őri
Vegyen magának

BERQSMANN-CSúnaKOl 
macyar KöNiG-motorrai 

kellemes nyara lesz
Ul. Romai-part 1 VL izabeiia-ttr l
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Elutaztak előkelő külföldi vendégeink. 
Most már foglalkozhatunk egy keveset ma
gunkkal In. Le vonhatjuk u tanulságokat u 
világbajnokságból. Magyar csapat soha nem 
volt <■» soká nem lesz oly közel a világbaj
noksághoz, mint most volt. I)e a csapat oly 
roMzt’l volt taktikailag előkészítve, hogy — 
valljuk be — nem is nyerhettünk. A magyar 
csapat tagjai lelklhmeretea, komoly munká
val hónapokig készültek a világturnéra — 
nicccspontszámitússal és a végén poén- 
k/.altlo szerint játszottak. A laikus közönség 
uzt hitle, hogy ez mindegy. Kevesen tudták, 
hogy ez a mugyar csapatnak és uj rendsze
rének mennyire nem fekszik. Nem voltak 
szerencsések a csapat felállításai sem, 
mindig hátrányban voltunk és nagy trő- 
frszlíéasel kellett ezt behoznunk és csak 
ezután győzhettünk. Ez azután rontotta a 
csapat állóképességét és n döntőmérkőzé- 
sikrc már nem volt tilt az amúgy sem egy
séges mugyar együttes. A sorsdöntő Cul- 
hertson-mérkőzésen a Décsi—Korányi-pár 
élete egyik legszebb teljesítését produkálta, 
és mégis hátrányban voltunk a ll/.mnj öle 
leosztás után, amikor kétezer plusszal for
dulhattunk volna. S talán a legnagyobb hilm 
uz. volt, hogy deferáitunk Culbertson dribli- 
jéncl., belementünk n IN leosztásos forduló
im éa abba, hogy nem cseréljük a játéko
sainkat. ('.ulliertson az osztrákoktól még 
kérni sem merte,, mert Dr. Stern, u kitűnő, 
lelkes osztrák kapitány tárgyúiul Min volt 
hajlandó ezekben a dolgokban. Slernnek 
nem Imponált Culbertson „cézári** fellépése 
és aranyláncon lógó nadrágtartóin!

Már n stockholmi Európa • bajnokság 
megmutatta, hogy a négyes vagy ötös csa
pat tud eredményeket produkálni, a hetes 
felállás kimondottan rossz. Korányi, aki 
kitünően, nyugodtan és remek formában 
ilolgozott, érthetetlenül "sszcsen csak 98 
leosztást játszhatott, míg egyik idegileg ki
merült és rossz fizikai kondieióh in lévő, 
egyébként kitűnő játékosunk 210 leosztást 
szenvedett végig. Az osztrákok a magyar- 
LtilLcrlson mérkőzésen Liilbertsonnak nyíl
tan drukkollak, mert féltek egy magyar
osztrák döntőtől, és Culbertson győzelme 
után már biztosuk voltuk a vllágbujnokság- 
bun. Joggal féltek tőlünk, mert nz osztrák 
csapatnak csak három nagy játékosa volt 
íSciineider, Jelűnek és llcrbcrt), holott — 
Culbertson liasonlalávul élve — ha egy csa
pul negyedikje rossz, uz olyan, inlnt egy 
r.uló, melynek egyik kereke defektet kapott. 
Általános vélemény az, hogy feltétlenül vi
lágbajnokok leheltünk volna, mert a ma
gyar csapat jó felállliúsbau és jó taktikai 
vezetéssel nin Is a legjobb európai együttes! 
Ezeket azért szögeztük le, hogy okuljunk 
belőle é.s már a december 4-8-1 zágrábi 
Európai kupára taktikailag jobban készül
jünk fel.

♦
A Culbertson magyar tidálknzásból beírni-

tiltunk, egy m ép licitet «r lejátszást, aiucly szilt
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Llelti Észak Kelet
I. Culbertson

pasai 
I pikk

II. Décal 
pasas 
I pikk 
1 pikk

Décsi

Keleti
pasas 
pasas
.Soltéi 
pasas 
passz 
pasas 

grand-coup-al teljesít I

Dél Nyugat 
Culbertsonné Klór
1 treff pasas
2 treff —
Korányi Vogelhoffer
1 treff pasai
2 aian paasz
4 pikk paasz
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n-odri n páros xilógbajnokság győzteseinek: n 
huvács-l’ór éa dr. Kótslán-Tóth pór ünnep-

At l idő 1.1 C. .vtiinö együttese julius 3-ún és 
4 1" Tatán bcnvih’.ó mérkőzést játszik az ol
tani kaszinó rs*.patával. Ugyanakkor a kél 
«lub lennistciőj is barátságos mérkőzési jót-

Dcr.-ni Aliét, a legjobb magyar hölgyjátéko 
Inak a magyar válogatott hölgycsapa! kapitánya. 
Iiihiu 4 én tartja esküvőiét Arató Lajossal, a 
Kereskedelmi ltunk fötlsztviselöjéml Tanuk: 
Hallat Adun. a Petii Magyar Kereskedelmi 
fíank ügyvezető igazgatóin. a japán fókámul 
•• dr. Szigeti /Ml fAM tortokot. a Magyar Rridgt 
b:<‘t'rtfdq elnöke, a brtdyczök atyja a népszerű 
,.1‘ali bár ti". Gratulálunk!

Dióhéj!?

AZ EN BABÁM EGY VADEVEZÓS
Vizes „divatszemlélet" a Dunán

A Római-part 
egy összetákolt 
stégén távcsövem
mel szemlélem a 
terepet. Kiváncsi 
vagyok arra, mi 
a Duna divatja. 
Tudniillik észsze
rűen következte

tek : ha divat a Dunára járni — ahogy 
én a nőket ismerem — ezt a divat
lehetőséget nem fogják „kihagyni”...

Helyszíni közvetítésemet tenat azzal 
kezdem, hogy amerre szem ellát puszta 
földön s égen. .. mindenütt csónako
kat látok. Edömérck és Ideálok, (idő
állók, hogy jobban láttam...) Dirr- 
durrok óh Négusok címmel suhannak 
tova mellettem. (Ha bemondásaimat 
néhol urtikulátlun hangok, zajok za
varnák, azokat az éktelen lármával 
elpuffogó motorcsónakok okozzák.

A Duna divatja a hölgyeket súlyos 
probléma ele állítja, mert, ebben hóditó 
alakjuknak azt a részét kell kidom- 
boritaniok, amely a legszebb ra’tuk 
(s néha ez kissé túlzottan sikerül is) 
viszont a rejteni valót a kevés ruha 
alatt ügyesen el kell tüntetniük. Az 
is fontos a divat frontján, hogy a höl
gyek egyenletesen bámuljanak le s e 
célból fáradtságot és pénzt ncui kí
mélve, a lehető legkevesebb holmit 
vegyék magukra...

Az egyik csónakban a nap melegétől 
bágyadtan bár, de partnerének tüzes 
pillantásától mégis felvillanyozva 
tartja a kormánykötclet egy ójfckctc- 
haju nő. Dresszének összeállítása el
ragadóan kedves : fehér gyapjunadrág, 
ugyanilyen fehér melltartós felsőrész, 
nyaka körül zöld tiroli kivarrással, 
ugyanilyen szerepel a nadrág két 
szárán is és fejét tiroli kendő takarja, 
oldalt megkötve. Nagyon csinos a 
kicsike.

Másik ladik három szőke lányt 
ringat, shortban és napozókendőben, 
megfelelő sziuü fejkcudővel. Megálla
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KÖZGAZDASÁG
Kenéz Bélát választották

Tolnay Kornél örökébe

az Országos Iparegyesület 
elnökévé
Érdekes megállapítások a székfoglaló beszédben

Vasárnap dvkdő.l tartotta az Országos 
I parcgycsü'el rliiökválaszló közgyűlését, 
amelynek során Kenéz Béta egyetemi tanár, 
volt minisztert választották meg az egyesü
let elnökévé. Társelnök az. eddigi alelnök: 
Görgey István országgyűlési képviselő lelt, 
nlclcnök pedig Hirmann Ferenc gyáros.

A gyűlést Keulmid Kornél kormányfőta- 
mícsos alelnök nyitotta meg, azután meg
ejtették a tiszlujitásl, majd pedig

Keni* Béla
megtartotta székfoglaló beszédéi. Mindenek
előtt elődeiről: Zichy Jenő grófról, Mailé- 
konits Sándorról és a nemrég elhunyt Tói
mig Kornélról emlékezeti meg. azután ki
fejtette, hogy miért van szükség Magyar
ul szágon iparosokra.

Az ország lakossága sűrűbb, mini az 
Iparos Ausztriáé, vugy ITunciuorszúgé 
• a külterjes mczőgazitaság a lakosságot 

nem képes eltartani.
Az iparfejlesztés szükségességét bizonyítják 
a legutóbbi népwámlálas statisztikai adatai 
is:

•« Iparoslaknssúg -'!)0.000 fővel gyara
podott, ugyanakkor a mezőgazdasági 

lakossúg Múlna csökkent.
A nemzeti jövedelem egy harmad rét: ft a: 
i/iari termeli.; szolgáltai ja — többet, mint 
n mezőgazdt.sáy — ezért ina már

nemzetfenntartó elemnek inkább az 
ipart, mint u mrcögazdaságot lehetne 

nevezni.

píthatom, hogy a fejkendő játssza a 
legnagyobb szerepet a Duna divat
jában.

Most szandolinoz el mellettem egy 
tarkott fürdőtrikós kislány (nouo, kis 
túlzás. . .) a jobbvállán élő marga
réták. A csónak neve: Töhötöm. 
Egy másik csónakból átkiált egy férfi 
hozzá, hogy adja neki a margarétákat. 
A lányka kecsesen rázza a fejet. Ugy 
látszik nem töhöti.

Egypár idősebb hölgyet látok na
gyon is bőszáru shortban. Hej az az 
indiszkrét dunai szél bizony bele
belekap a shortba és velük szemben 
az evezős... nna, inkább nézzünk 
másfelé...

Lassú tempóban landolnak a csóna
kok. A hölgyek lázas izgalommal kez- 
dikmagukat „renoválni”. Barna púder, 
barna rúzs, fejkendőcsere és short, 
vagy ruhaváltás a „melléktermekben.”

Láttam itt egypár nagyon Ízléses 
strandruhát. A legszebbet leírom (Le
het kopirozni.) Középkék lenvászon, 
elől átincnős ruha kis fazonnal, kis 
újakkal, derektől combig érő nagyon 
gloknis kis ballerina aljjal, amelyen 
elől olyan színű ráapplikált mono
gramm van, amilyen a fürdőtrikó színe 
(adott esetben sárga volt). Nagyon 
sikkes és csinos.

Alkonyodik. Csend ül a Duna vizén. 
Távolról férfiénekhang Laliik. Azt 
énekli, hogy ej-ej uhnyem. Odanézek 
és megértek mindent: a csónakban 
100 kg-os nő ül...

S ezzel közvetítésem véget ért. Höl
gyeim és Uraim, ne felejtsék cl fantá
ziájukat kikapcsolni.

(Dr. Dévainé Erdős Böske.)

¥
A Fenyves Áruház beleszól a Duna divatjá

ba is. Sliortokat 2.90-tül ajánl már, de 3.20 és 
3.90 P-ért mór olyan szépeket lehet kapni, 
hogv hat nyelven beszél. A shorlhoz persze na- 
pozókendö is kell. 65, 98 fillértől 1,48 P-ig le
het kapni, de egyik szebb, mint a másik. Fej- 
kendővel teljes a slrnndöllözék. Pettyes, min
tás, rózsás kendők 1.68 és 1.98 P-ért kaphatók. 
Tehát a jelszó: Duna elölt a Fenyveshetl .

dlvatékszer- 
boltjában 
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Pontos a közép- és a kisipar fejlesztése, 
inért a két iparág fejlődése önálló exiszten- 
ciák szaporodását is jelenti, amelyek 

eilcnállitat jelentenek felfelé a diktató
rikus törekvések ellen s lefelé a dema

góg áramlatokkal szemben.
Az elnöki székfoglaló után leleplezték Tol
nay Kornél arcképét. Az ünnepi beszédet 
Görgey István társelnök mondotta. Végül 
kiadták az. lparegycsület ezévl aranyérmét, 
amelyet a Kossuch Júnos-cég kapott.

Magyar Sütők Országos Szövetsége a fő
városi SUtőIpartcstlIlettel karöltve szomba
ton kezdte meg jublláris ünnepi hetét. Va
sárnap szentelték be az uj szövetségi zász
lót a Szent István Bazilikában, majd utána 
a Lloyd nagytermében tartották meg a szö
vetség díszközgyűlését. Az iparügyi minisz
térium képviseletében megjelent dr. Gyula? 
Ákos min. oszt-tanáesos. képviseltették 
magukat a Budapest Székesfőváros, a Ke- 
riskedclnii és Iparkamara, a Keresztény 
Iparosok Szövetsége és az összes társegyc* 
sületek. Nagy számban jelentek meg a kül- 
földi .UlölpartFStUIrtrk nirttblxollal. Aa ün- 
ncpl besiMrl Puha, Islvín fővárosi alHÖ- 
mestrr tarlolla ás a aáaalö mrRáldásn mán 
övöt Hadik Antalnö aásalóanva aásalószalail. 
dal dhillrttc frl aa aj ulaalál. A ztal0.ro. 
Rtk bvwrta Ős a vuidájzászlök dlszitéat 
illán 1'rla.vrs I'mnc, a Szörrlsrd vidéki el
nöke tarlnll nachatáau airábeaeMet. A 
dkzkCznWa alán aa nj zászlóval kivonni-

Nyaralójába is eljön

Pesti Tőzsde
MBE5as«M«ws

Nyári címváltozás, előfizetés:

Budapest, Anker-köz 2.
Főszerkesztő:

KALLÓS JÁNOS
tűk az Ismeretlen Katona sírjához és azt 
megkoszorúzták.

A sütőkongresszus ma, hétfőn veszi kez
detét, amelyet Kar! Gtisser, a Sülűmesterek 
Nemzetközi Szervezete és a német birodalmi 
sütők elnöke nyitja meg és üdvözli a ven
dégeket. Előadást tartanak az osztrák, né
met, lengyel és angol kiküldöttek, a magya
rok részéről Hankóezy Jenő, Ruzicska Ede, 
dr. Bányász István, dr. Vass Imre és dr. 
Krlvoss Árpád vesznek részt előadásukkal 
a kongresszuson.

★

A bőrgyártóiparra is kiterjesztik a 48 órát 
munkahét és minimális munkabérekről szóló 
rendeletét. Az érdekelt munkáltató és munkás-, 
szervezetek már megjelölték a legkisebb bére
ket megállapító bizottságba kiküldendö tagjai
kat.

♦
Az Unitas még nem vette át ■ Phönlx állo

mányát és Igy nem is kezdte meg működését. 
Mint értesülünk, az átvételre csak kora ősszel 
kerülhet sor.

A Veszprém és Vidéke Kereskedők Társulatit 
rendkívüli közgyűlés keretében most ünnepelte 
100 évi fennállásának évfordulóját, melyen a 
várost dr. Nagy László főjegyző képviselte. Az 
ünnepi közgyűlés Ney Jakab kereskedelmi ta
nácsost. Tauszig Miksa kamarai tagot és Kul
csár Károlyt, az Omke igazgatótanácsának tag
ját diszelnöknel: választotta meg.

A társulat uj elnöke Fodor Ferenc lett. Al- 
clnökké Róna Sándort és Patent Antalt válasz
tották.

★

Ezen a héten Jönnek ki az uj liszttel a fővá
rosi nagy malmok a piacra. Az ó- és az újbúza 
áru közötti különbözet csekélysége miatt az 
uj liszt jegyzése egyenlő lesz a régi liszttel.

¥
A Raurit Trust A. G., Zürich Igazgatósága 

nieg.rflnpítoltn Uz 1937 január 31-éri lezárt 
üzletév mérlegét. A tiszta nyereség 1,501.742.60 
svájci frankot (az előző üzletévben 804.439.32 
svájci frankot) tesz ki. Ez a nyereség lehetővé 
tenné, hogy a társaság részvényenként 6 svájci 
frank (az előző üzletévben 3 svájci frank) osz
talékot fizessen. Tekintettel azonban a fennálló 
transzfernehézségekre, az igazgatóság a julius 
elején megtartandó közgyűlésnek indítványozni 
fogja, hogy a társaság 1,404.255.32 svájci fran
kot külön tartalékalapba helyezzen. Ezen tar
talék annak idején — az osztalékadó levonása 
ulán — kizárólag a 13. sz. osztalékszelvénynek 
darabonként 0 svájci frankkal való beváltására 
lesz fordítandó. A Magyar Általános Hitelbank 
a nosztrifikált szelvények 13. sz.. -szelvényét a 
Magyar Nemzeti Bank engedélye alapján dara
bonként 7 pengőért megvásárol jó. — Az Alumi* 
műmére Bánya és Ipar Rt. igazgatósága dr. 
Végh János főtisztviselőt cégvezetővé nevezte 
ki.

★

.4 Beszkárt közgyűlése. A Beszkárt junius 
25-én tartotta XIV. évi rendes közgyűlését 
Usetty Béla elnöklésével. A közgyűlés elfo
gadta nz igazgatóságnak nz 1936. üzleti évről 
előterjesztett jelentését, megállapította a mér
leget és zárószámadást s az igazgatóságnak és 
a felügyelőbizottságnak megadta a felmentést. 
A közgyűlés az igazgatóság tagjaivá újból 
megválasztotta Bárczy Istvánt, Lévai .Sándort, 
Miklós Ferencet, Pásztor Imrét, Seheuer Ró
bertét, Sruhő Józsefet, Terbócz Imrét, Veress 
Gábort. Verebéig Jenőt és Weiller Ernőt. A 
közgyűlésen a székesfőváros közönségének 
képviseletél)«>n Lamotte Károly alpolgármester 
teljes elismeréssel emlékezett meg a vállalat 
vezetőségének az 1936. évben kifejtett tevé
kenységéről. Az igazgatóságnak a közgyűlést 
követő alakuló ülésén a Beszkárt elnökévé 
Verebéig Jenőt, alelnökivé Usetty Bélát vá
lasztották meg.

♦
.4 Magyar Cukoripar Részvénytársaság ked

den tartott közgyűlése az osztalékot 8 pengő
ben állapította meg, mely junius 23-ától a Ma
gyar Általános Hitelbanknál, Budapesten ke
rül kifizetésre.

★

A Fémáru-, Fegyver- F.s Gépgyár RT. igazga
tósága f. hó 21-én tartott ülésében megállapí
totta a Vállalat 1936. üzletévi mérlegét, amely 
az értékcsökkenési tartalékalapnak 587.886 P- 
vei való javadalmazása ulán. 486.188 P 83 Ilii- 
veszteséggel zárul. Az igazgatóság a folyó hő 
30.ára egybehívott közgyűlésnek javasolni 
fogja, hogy ez a veszteség’ a tartalékalapból 
fedeztessék.

★

Magyar Asphalt Részvénytársaság. A folyó 
hó 21-én megtartott közgyűlés elhatározta, 
hogy az 1036. évi szelvényeket hatvan fillér
rel váltja be. Az igazgatóságba uj tagul Lucich 
Károly ellentengernagyot választották be.

★

A Duna Általános Biztositó Rt. most tartotta 
meg évi közgyűlését. A jelentésből kitűnik, hogv 
aa intését jelentősen fejlődött éa H9.522.tt 
P nyereséget ért ei.

ztal0.ro
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Melegebb idő 
zivatarokkal

'A Meteorológiai Intézet jelenti vasárnap 
félben:

Az időjárás Európa legnagyobb részében 
Javult. Hazánkban az időj írás tegnap sze
les, hűvös volt és az ország- keleti felében 
sok helyen zivatar képződött. A hőmérsék
let a nyugati megyékben a 20 fokot is alig 
haladta meg, keleten 25—28 fokig emelke
dett.

Budapesten vasárnap délben a hőmérsék
let 22 Celzius fok, a tengerszintre, átszámí
tott légnyomás 762 mm., alig változik.

Várható időjárás a következő 24 órára:
Gyenge légáramlás. Délután néhány he

lyen — főként keleten — még záporeső 
vagy zivatar. A hőmérséklet emelkedik.

A HÉTFŐI NAPLÓ PAZAR DÍJAZÁSI’ 
F.EJTVÉNYVERSENYE. A Hétfői Napló 
olvasóinak sürgetésére Ismét pazar díjazású 
rejtvényakciót indít. A verseny résztvevői
nek kilenc héten át kell egy-egy rejtvényt 
megfejteniük. Minden egyes rejtvény egy 
azindarah, regény, film vagy közismert ese
mény rövid, humoros kivonatát tartal
mazza. Versenyünket ezekről a dióhéjkivo- 
intőkről „Dióhéjának neveztük el. Hogy 
megkönnyítsük a humorcs dlóhéjtartalom 
megfejtését, a rejtvényben a színdarab, 
regény vagy film elmét is meg fogja találni 
nz olvasó. A kilenchetes rejtvényakció meg
fejtőit pazar dijakkal fogjuk jutalmazni.

CSEHSZLOHIIA
— gyógyíüi-dök, 

magaslati gyógyhelyek — 

„CIFí" 
utján nyújt felvilágosítást!

Vizűm, utazás, szálloda, valutaigénylés j

„CIF1M csehszlovák hivatalos 
fürdő- és Idegenforgalmi Információs 
Iroda, V., József-tór 8. Tel.: 384-258 
és 183-520

— Ma érkezik Budapestre a német had
ügyminiszter. Blombcrg vezértábornagy, bi
rodalmi hadügyminiszter ma délelőtt lányá
val együtt rcüiőgépcn az uj budaörsi repülő
téren megérkezik Budapestre, hogv vissza
adja Rüder Vilmos honvédelmi miniszter 
berlini látogatását. A birodalmi hadügy
miniszter tiszteletére fíöder Vilmos honvé
delmi miniszter hétfőn ebédet ad. Kánya 
Kálmán külügyminiszter pedig ugyancsak 
hétfőn este vacsorát. Kedden délben Dará
nyi Kálmán miniszterelnök vendége lesz 
Blombcrg hadügyminiszter, este pedig Rö- 
der Vilmos honvédelmi miniszter fogadás
sal egybekötött vacsorát ad tiszteletére. 
Szerdán délelőtt Horthy Miklós kormányzó 
fogadja Kenderesen kihallgatáson a német 
hadügyminisztert, aki csütörtökön délelőtt 
jön vissza Budapestre és ugyancsak repülő
gépen csütörtökön utazik vissza Berlinbe.

— Sztrnnyavszky a felekezeti békérről. 
Orosháza vasárnap ünnepelte fennállásának 
kétszáz éves jubileumát. A városban nagy 
ünnepségek voltak, amelyek során az evan
gélikus templomban Sztrnnyavszky Sándor, 
a képviselőház elnöke, mint az evangélikus 
egyház felügyelője, nagyobb beszédet tar
totta felckczetek közötti békéről. Azt han
goztatta, hogy az evangélikus egyház mim 
den más egyházzal szemben megadja a tisz
teletet, előljár a szeretet torén és csak nk- 
kor támad, ha más egyházak magatartása 
teszi azt szükségessé.

— Jég pusztított Abaujmrgyében. Abaujvár- 
megye tizenhat községében szombaton délután 
nagy vihar pusztított s mind a tizenhat hetven 
jégeső volt. Vasárnap készült el a kárbecslés, 
amely szerint tizenötezer katasztrális holdon 
pusztított a jég. A károsult gazdálkodók moz
galmat inditottnk, hogv adójukat engedjék el, 
azonkívül segélyt is kérnek

— Bronzkori lovawvlléz ■ já'zMgl tanyán. 
Jázbcrény halárában a boldogházi tanyák 
közölt Sebestyén Kalocsa János tanyásgazda 
földjén építés közben, a ház alnpjának ásásá
nál bronzkori sirra bukkantak. A sírban férfi
csontváz és egv lónak a csontjait talál uk meg.
Az ásatásokat folytatni fogják.

Svábhegyi Nagyszálló 
SZALON és JAZZ művész-zenekar 
Szaga Gorodlnszky, a rádióból közismert zongoraművész vezetésével. 
Juliug 1-től mindennap tánc. Napi penzió 10 pengőtől.

A vonat elé akart ugrani 
maid meggondolta magút — 
mégis elgázolta a vonat

Vasárnapra virradóra a Vaspálya-utcánál, 
az Imperiál vegyészeti gyár mellett, a vasúti 
síneken egy

összetört tagú, vérző embert talált 
a rendőrség. Azonnal értesítette a mentőket 
és a szerencsétlen embert életveszélyes álla
potban a Horthy MAYős-kórházba vitték.

A szerencsétlen embert, Lantos Ferenc 
gyárimunkást a Budapestről Ceglédre menő 
704. számú személyvonat mozdonya

ütötte el.
Kiderült, hogy Lantos öngyilkossági szán
dékból

■ vonat elé akart ugrani,
az utolsó pillanatban azonban meggondolta 
magát és hűepett a sínekről, amelyen már 
közeledett a vonat.

Szerencsétlenségére hátrafelé lépve 
elbotlott,

úgyhogy a mozdony elkapta és a földhöz te
rítette, még pedig olyan szerencsétlen mó
don, hogy össze-vissza törte magát és élet
veszélyesen megsebesült. Lantos Ferenc esz
méletlen állupotban fekszik a kórházban és 
igy nem lehetett kihallgatni.

— Felszentelték az agárdi protestáns 
templomot. Vasárnap a Velencei-tó mellett 
levő Agárd fürdőtelepen felszentelték az uj 
protestáns templomot, amelyet reformátusok 
és evangélikusok közös áldozattal építettek. 
Az ünnepségen Ravasz László református 
püspök és Kovács Sándor evangélikus püs
pök mondottak imát.

— JULIANUS BARÁT SZOBRÁNAK LE
LEPLEZÉSE. Vasárnap délelőtt Budán, a 
Halászbástya északi oldalán, ünnepélyes kül
sőségek között leleplezték a szentdomonkos- 
rendi Azsie-kutatónak és hittérítőnek, Julián 
barátnak, u szobrát. Szily Kálmán államtit
kár mondotta az ünnepi beszédet, majd 
dorogi Farkas Ákos dr. tanácsnok átvette a 
főváros közönsége nevében a szobrot. Ez
után a miniszterelnök, a kultuszminiszter, a 
főváros és a különböző katolikus testületek 
nevében koszorúkat helyeztek el, majd a 
póstászenekar által előadott Himnusz hang
jaival végétért az ünnepség.

— MegÜadzott a lochnesi szörny. Vasár
nap az angol lapok ismét foglalkoztak a 
lochneu,'Szörnnyel. A Sunday Express hír
adása szerint a lochnesi szörny fiataloknak 
adott eletet. A szörnycsemeték alig egy mé
ter nagyok és megfigyelték létezésüket.

— Július 5-én megindul a forgalom nz uj 
repülőtéren. A Magyar Királyi Légügyi Hi
vatal közli, hogy a budapesti uj közfor- 
galm irepülőtéren a forgalom július 5-én, 
hétfőn 0 árakor indul meg.

— óriási hőhullám Amerikában. Az 
Egyesült Államokban óriási hőhullám pusz
iit. Vasárnapig hetvenegy halálos áldozata 
volt az elviselhetetlen kánikulának.

— Elgázolta a vonat. A pomázi vasútállomás 
előtt Hcrzog Ferenc, kőfarngósegéd át akart 
menni a síneken. Megbotlott, elesett s az állo
másra berobogó vonat kerekei alá került. Élet
veszélyei sérülésekkel vitték a Margit kór
házba.

— Biciklistát ütött el az autó. Dunakeszin a 
Horthy Miklds-út és Pcstl-ut sarkán Pillér Fe
renc kerékpározó újpesti asztalost elütötte egy 
teherautó. Vállpercctöréssel és bordatöréssel az 
újpesti Károlyi-kórházba szállították.

— Az ágyban akart pipázni — harmadfokú 
égési sebekkel kórházba szállították. Árgyelán 
Mihály napszámos csepeli lakásán az ágyában 
fekve pipára akart gyújtani. Az ágynemű meg
gyulladt, Árgyelán harmadfokú égési sebeket 
sebeket szenvedett Súlyos állapotban vitték 
kórházba.

— Halálos vlllómesapás. Vasárnap nagy vi
har pusztítóit Kalocsa környékén. Városi 
László 14 éves levente Kecel községből igyeke
zett hnzafclé. A vihar elől egy fa alá menekült, 
de villám csapott a fába és Városi László ösz- 
szeégett testtel, holtan terült cl a földön.

_  Gázolt, azután elmenekült nz autó. Mohács 
határában egy ismeretlen autó elgázolta Bálint 
Péter egeríigi gazdálkodót. Bálint a helyszínen 
belehalt sérüléseibe. A gázolás után elmenekült 
autót keresi a csendőrség.

— Három fürdőkatasztrófa. Bíró Lajos és 
Bányász Lajos fiatalemeberk Tolna határában 
fürdés közben görcsöt kaplak a vízben és 
mindketten elmerüllek. Paks községben egy 
husz-huszonöt év körüli gesztenyebarna hajú 
nő fürdőruhás holttestét fogták ki a Dunából. 
A halott kilétét még ncm tudták megállapítani.

— A íegr.jabb pesti evangélikus templom 
alapkőn tétek Vasárnap a Fótl-ut és Takso.>al- 
utca súi kun impozáns ünnepség keretében folyt 
le a legújabb (.esti evangélikus templom alap
kőletétele. Kemény Lajos esperes és Rimár 
Jenő lelkész mondotok beszédet majd szeretet- 
vendégség volt a Vncl-utl iskolában.

4 szabadság az ember 
legdrágább kincse!

—mondotta Lázár igazságügyminiszter 
az ügyvédek soproni vándorgyűlésén

Sopron, junius 27.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Nagy ér

deklődés mellett folyt le vasárnap az Or
szágos Ügyvédszövetség soproni vándorgyű
lése. Kálnoky Bedő Sándor udvari taná
csos megnyitóbeszéde után különböző szak
bizottságokat alapítottak meg, majd az ülé
sen résztvevő

Lázár Andor igazságügyminiszter 
tartott beszédet, amelyben többi közt eze
ket mondotta:

— Az ügyvédségről büszkén szokták el
mondani, hogy a szabadság őre. Legyen is 
az, de ha őre a szabadságnak, legyen meg- 
bccsülője is annak.

Ne feledjük cl soha, hogy a szabad
ság az embernek a legdrágább kincse, 

Amikor ezt védelmezzük, ne felejtsük el 
azt sem, hogy senkinek az egyéni szabad
sága ncm terjedhet odáig, hogy a másik 
egyéni szabadságát korlátozza vagy elko
bozza. Nincs szükség nz állam beavatkozó 
erejére, ha a szabadság kiélésébe önfegye
lem és önuralom párosul.

Hn a magyar nemzet azt akarja, hogy 
minél kevésbé fegyelmezzék, töreked
jék arra, hogy önmagát fegyelmezze.
Délben Sopron városa diszebédet adóit a 

vándorgyűlés tagjainak tiszteletére. Itt 
Sopronyi-Thurner Mihály polgármester üd
vözölte a vendegekéi. Az üdvözlésre

Kelemen Kornél országgyűlési képviselő 
válaszolt s nagyobb beszédet mondott:

— Az ügygvédi kar az alkotmányosság 
híve, nemcsak a törvényhozást illetően, ha
nem az állami élet minden vonalán.

Rendíthetetlen Ilivel kell hogy legyünk 
az alkotmányosságnak, 

mert csak alkotmányos államban van igazi 
jogrend és csak itt érvényesülhet a maga 
tisztaságában a jogeszme.

— Ma ujabb államszcmlélct alakult ki, 

Haiszáíak a EiónaSjban 
rövd ujjnál kellemetlenek. Azonnal eltünteti a I Kapható mindenütt. Ügyeljen a Morisson névre, 
régi ismert Dr. Morisson szőrtelenitő Depllátor. I Gyártja Kozmochcmia Rt. Budapest, IV., Mól- 
Egy nagy doboz ára 1* 2.40. Tej (víz) P 3.—. | nár-utca 35.

Birinyi Béla 
kommunistavezért 
kitoloncolták

Szeged, junius 27.
A jugoszláv hatóságok Szabadkáról vasár

nap rcgegl
magyar terűiéire toloneollák Birinyi 
Bertalan Bélát, a kommunizmus Ismert 

alakját,
Birinyi a vörös forradalom idején tűnt fel, 
először Szegeden volt vegycsdandárparancs- 
nők, majd Budapestre került, ahol a Nyu
gati pályaudvar katonai parancsnokává ne
vezték ki. Ebben a minőségében kifosztott 
több vöröskalonút és elvette a náluk tulúlt 
értéktárgyakat is. Ilymódon szerzett vagyo
nát sikerült átmentenie Franciaországba.

Birinyi később visszatért Magyarországra, 
de elfogták és három és félévi börtönre. ítél
ték, egyben örök időkre kitiltották az or
szág területéről.

MAGNÓLIA (SHOW- 
BOÁT)

Mától 1RENE DUNNE 
nagy Ülmje PaEace

amelynek jelszava, hogy minden nemzet, ur. 
egyén semmi. Kétségtelen, hogy eiuick az 
államszemléletnek nagy nevelő hatása van, 
de óvakodnunk kell a túlzásoktól.

Nem szabná, hogy ez a világszemlélet 
egy olyan államrendet alakítson ki, 
amelyben a közéleti szervilfzmus lesz 

úrrá.
Az ilyen társadalmi rend átmenetileg al
kalmatlan arra, hogy a nemzetet, — amelyet 
a polgárok egyeteme alkot —, történelmi 
hivatásának betöltésére képesebbé tegye.

Nagy tetszéssel fogadott beszéd után vé
get ért a diszebéd, Lázár Andor igazságügy* 
miniszter délután visszatért Budapestre. 
Este társasvacsorára üllek össze a vándor
gyűlés tagjai.

Hétfőn a szakbizottságok tárgyalásával 
befejződik a vándorgyűlés

s küldöttség utazik Nagycenkre, hogy ilf 
megkoszorúzza Széchenyi István gróf sír
emlékét.

★

Az Országos ügyvédszövetség soproni 
vándorgyűlése a következő üdvözlő távira
tot intézte vasárnap a Hétfői Naplóhoz:

A magyar ügyvédtársadalomnak az 
Országos ügyvédszőuetség által Sopron
ba összehívott VI. vándorgyűlése hálás 
köszönettel emlékezik arra ar értékes 
és önzetlen támogatásra, amelyben a 
jogeszme uralmáért folytatott nemzeti 
küzdelmei során a magyar sajtó a ma
gyar ügyvédséget mindig részesítette. 
Amidőn fegyverbarát szeretetével kö
szönti Főszerkesztő Urat és a bölcs 
szerkesztésében megjelenő lapot, a to
vábbi küzdelmekhez is a sajtó szives 
támogatását kéri. Az Országos ügyvéd
szövetség soproni vándorgyűlése. Alá
írva: K dl no ki Redő Sándor udvari ta
nácsos, elnök: Szalag Zoltán kormány
főtanácsos, ügyvezető elnök.

Blrlnyl argentínai útlevéllel utazott, 
amelyet azonban a jugoszláv hatóságok el
vettek tőle és a magyar határra toloncol- 
ták. A szegedi rendőrkapitányság előéletét 
rövid idő alatt kiderítette és igv az esti 
órákban visszatoloncolták Jugoszláviába.

— Ár. angol király a frontharcosok 
monstre-fetvonulásán. Az angol fronthar
cosok vasárnap n londoni Hydc-Parkban 
monstre felvonulási rendeztek, amelyen 
György király és Erzsébet királyné is meg
jeleni. Több mint nyolcvanezer frontharcos 
vonult el az uralkodópár előtt.

— Leleplezték az elienforradulmárok hősi 
emlékművét. A Júniusi Bajtársak Szövetsége 
vasárnap ii Ludovika Akadémia kertjében 
leleplezte a proletárdiktatúra alatt hősi ha
lált halt ellenforradalmárok emlékművét. Az 
ünnepség után megtartották a szövetség évi 
közgyűlését, amelyen ismét Perényi Zsig
mond bárót választoltók elnökül. Délben a 
Ludovika tiszti étkezdéjében ünnepi társas
ebéd volt.



HÉTFŐI NAPLÓ

SZÍNHÁZ
Súlyos pendlizavar az 

Erzsébetvárosi Szinház 
szombati előadásán

T! r.zint n nngy siker, részint n pendliző 
nzi;it'*izok miatt súlyos zavarba jutott szom
bat nz Erzsébetvárosi Színház. Az ope
rett női főszerepőlje, Fejes Teri, egyúttal 
az angolparki Csodarevü főszereplője is, 
akinek legkésőbb II órára olt kell lennie. 
Az operett másik kél főszereplője, a Bár
sony Dajbn kot-hArnspAr viszont ti Magyar 
.Színházban játsszák a Magdaléna cimü da
léból. ők negyedtizenegy előtt nem igen 
tudnak kin) lenni n Ligetben, amikor u 
mú-rirbeoszlús szerint a harmadik felvonás
ban kell szelepüket lejúlszaniok.

Szombat este a közönség rendkívül sokat 
Lipsolt és ujrázlalolt az első két felvonás- 
bán, ugy hogy ennek

előadása eltolódott.
Miután a késést máskép nem tudták be
hozni. kénytelenek voltak a második felvo-j 
nás utáni szünetel jelentékenyen megrövi
díteni és mintán 11 utón Fejesnek feltétle
nül el kellett mennie, ezúttal

a Bársony—Dnjbiikót-pár fellépése 
kimaradt.

Ezzel kapcsolatban egyébként érthetetlen 
.módon Bársony István

súlyos szerencsétlenségéről
kerüllek hírek forgalomba, melyek szeren
csére nem bizonyultak igaznak. A pendli- 
nkadályok azonban junius 30-án megszűn
nek, amikor a Magyar Szinház megszünteti 
előadásait és a Bársony—Dajbukút-pár fel- 

abad ni. Ily módon Fejes Teri is idejében 
fog eljutni n Csodarcvühöz.

Színházi hét
A SZÍNÉSZ SZIVE lehelne a szive ennek n 

ki* történetnek, amelynek szenvedő hőse Hát- 
kai Márton Amilyen kitűnő ez a színész, ép 
pen olyan jószívű és ezt tudják róla kollégái 
is és tudta róla Verebes Ernő, aki tavasszal 
oopol-papot Itthagyva, máról-holnapra Ame
rikába utazott. Mielőtt azonban elszánta volna 
magát a merész lépésre, pénz után nézett. El
ment Bálkai Mórtonhz és életbevágó tervei 
megvalósítására 1900 pengő kölcsönt, nz üli- 
Lí'll-.rgct kérte tőle azzal, ha majd megérkezik 
MólbfwÖtídbn. hol barátjának. Joe Pnsternak- 
mik szerződése sarja, azonnal visszaküldi a 
pénzt Ihilknl aláírta a nag-összegű váltót, 
amelyet azonban Amerikából elfelejtett ki
egyenlíteni Verebes, Egymásután mentek a le
seit k Verebes elmére, a cimzclt nem lett eleget 
ígéretének és kötelezettségének. Igv történt, 
hogv Hátkai Mártonon vasalták be most ezt a 
hatalmas összeget. Ilálkni, az egész télen ala
posul dolgozott, a nyarat is óltáncolhatja, ót- 
mó„..z'<iatja pihenés nélkül, hogy Verebes úti 
k-ii's-gét megkeresse.

Bt' I S OSZKÁRÉRT ÉS HALMAY TI- 
BORÉRT Londonba utazott Hlrsch Lajos és 
Tschuk Imre, a H T. Illmvállalnt két igazga
tója. A kél népszerű színész játssza ugyanis 
Abrnháin Pál ..3.7 a szerelem javára" cimü
• ■p<Tct| filmváltozatának főszerepét. A Hunnia 
1 dmgvái kel h.tlcl előbb adja a II. T. válla
lat rendelkezésére a műtermeket, mint alm- 
gvan ezt lervbcvették, viszont a két művész 
/.oiidonóon vállalt erre az időre, szerepet. \ 
H T 'általat igazgatói most igyekeznek ró- 
bírni J'éncs Oszkárt és Halmayt, hogy előbb 
jöjjenek haza.

FELKELT BETEGAGYÁBÓL vasárnap Tőkés 
Anna, nki a hél elején vnkhélmütétcn esett át. 
Miután uz orvosi jelentés szerint semmi komp- 
likáetoiól n’-in lehet tartani és csütörtökre már 
olyan állapotban lehel, hogv bár orvosi fel 
bővítettel dolgozhat a műteremben, Daróczy 

a ..Hotel Kikelet" film producere és 
<■•>1 Béln, a film rendezője elhatározta, hogv 

megkezdeti ,-u elhalasztóit felvételeket. 
1 .k szerint a hét első három napjában olvan 
jeleneteket forgatnak le. amelvben Tőkés még 

Mistik, nki igv csütörtökön kerülhet elő- 
t»*ör a felvevő lámpák elé.

VÉGRE NEM a magam pénzéért 
filmezek. mondotta örömmel, de kötiy- 
nya kig meghalva Fedák Sári, amikor hosszú 
sziinct után először lépte nt a Hunnia mű
termének küszöbét, hogy megkezdje n Mámi
• unit film felvételeit. Fedák Sárinak nincs

emléke a Hunniával kapcsolatban. Itt 
készítette annakidején az ha néni cimü 
Hímjét. amely körül annyi kellemetlensége 
támadt, iimolhcl kapcsolatban szinte rgés: 
r-igijomít elvesztette, ugv hogv mar-mór 
ség/eles lépésre szánta cl magát. A nngy 
színésznő sokáig hallani sem akart arról, 
liugv ismét filmezzen, erre kukáét Gyula 
szerkesztő vette rá. A kitűnő újságíró 
vrvanis szerkesztőségi kollégájától. Smolkn 
.Lő,oslói, aki egyébként a filmgyártás igaz
gatója is. olvasásra megkapta n ..Mámi** 
forgnlókonvvét Lukácsnak a kezében soha
sem volt azelőtt lilmszccnúrium, érdeklő- 
•léssel olvasta, megjegyzésekkel látta cl. 
Vénring ragyogó ötletet is beirt s amikor 
kész volt, felhívta Fedák Sárit és áradozva 
mesélt erről az uj nngy Fcdók-szcrepröl.

Ka te, Gyula, jónak tartod, hangzott 
n válasz - akkor Isten neki, megpróbá- 
lom". Igv került ismét a lilmgvári lámpák 
kié Fedák Sári,

MOZI
:«öí<

1. Sárgafiitylee és egyebek
PEST TEHÁT NEM MARAD SZÍNHÁZ 

NÉLKÜL nyáron sem. Egy héten két na- 
gyobbszabásu operettprodukció sorakozott 
fel az angolparki Csodarevü mellé cs 
ha hozzávesszük a Cirkusznak valóban von
zó és meglepő előadásait, bizony elhalvá
nyul az a fájdalmas hiányérzet, amely a 
Dudái Színkör elmúlásával támadt ben
nünk. Miután színpadján részint külsősé
gekben, díszletekben, majd a szövegben 
való utalással, részint szinte azonos szi- 
nészgárdávnl az Erzsébetvárosi Színház 
óhajt a Dudát Színkör örökébe lépni, fog
lalkozzunk vele ezúttal egy kissé komo
lyabban.

ERDÉLYI MIHÁLY- 
D , _ .. RÓL, a szinház eme all-
Ragyogó muzsika r„„nrf hnjlmk,ínii. akl 

pongyola szöveg 'W/0™0 leemel (r
sz,j,jegetf verset, muzsi
kát, rendez darabot és 

színigazgat, ha kell, még játszik is, a pró
bák alatt feljegyezték ezt a „gyilkosat":

— Te, Misi, nagyon ismerős ez a mu
zsika. Mintha hallottam volna valahol.

— l'gUf’n —• kiabál mérgesen Erdélyi 
— az lehetetlen, senki sem ismerheti, hi
szen tegnap érkezett meg a friss lemez 
Londonból.

Akár vicc, akár komoly ez a bon-mot, 
tény az, hogy az uj ligeti operett mu
zsikája egészen elsőrangú és bámulatos 
gyorsan megtanulható: tehát biztos sláger. 
Tizet adok az egyhez, hogy egy héten be
lül egész Budapest dúdolja ugy a magya
ros dalait, mint fórt rótt jait és tangóit. A 
szövegről már nincs ennyire túlzott jó vé
leményem, bizony pongyola egy kissé és 
operett ide, operett oda, túlságosan ka
csingat a karzat felé. Erdélyi Misinek 
okos, mértéktartót dramaturgra volna szük
sége. Ez mcgabrichtolná a Sárgapilykés 
közlegényt, aki igy biztosan szalon-, il
letve köszinházképes lenne. Tegyünk még 
egy jóakarata megjegyzést arra, hogy a ra
gyogó és gazdag színpadtól bizony elüt a 
kissé elhanyagolt nézőtér. Jó lett volna, 
ha Misink nemcsak az operett csinosítá
sára és gusztusos feltalálására gondolt 
volna, hanem berendelte volna a nézőtérre 
is a festőket egy kis frissilésre.

Elvégre arra kell gondolnia, hogy a kö- 
szinházbcll közönség lesz nyáron a ven
dége, amelynek a nézőtérrel kapcsolatban 
Is vannak igényei. Természetes azonban, 
hogy igy is igen jól mulattunk és bizony 
elragadtatva tapsoltunk a nagyszerű sze
replőgárdának. amelynek élén Fejes 
Teri táncol, énekel, mókázik kirobbanó 
temperamentummal és azzal a szélvész
tempóval, amellyel szinte repíti az elő
adást. őszinte örömünkre nagy meglepe
tésként üdvözölhetünk a színpadon egy uj 
és fiatal primadonnát, 0 11 y Magdát, aki 
aranyos bájjal, csinos énekhangjával és 
igen szép beszédével formálta meg egy 
szerelmes kislány, majd egy szerelmes asz- 
szony figuráját. S om agyi Nusi a Király- 
szinházi idők legjobb formáját mutatla 
Most tudjuk csak, amikor ritkán látjuk, 
milyen vérbeli, milyen nagyszerű színész
nőt hanyagolnak cl a pesti szinigazgntók. 
Vájjon miért? Nem találjuk az okát! 
R át k a i Márton mindig tud valami pluszt 
hozzáadni szerepéhez, a darab sava-borsál 
viszont 18 ár s o n y István, D a j b u k á t 

Ilona kisgazdaházaspárja adta, S : a kő t s 
Zoltán kellemes, mutatós emberi honol
ván. Ifj. Latabár Árpád ficánkoló hu
mora, Sárossy Andor borízű óriása és 
hangtornája ellenállhatatlanul mulattul. 
Lóránt Vilmos kitűnő rendezését és 
Fpor díszleteit dicsérjük meg még na
gyon. Hogy is volt az a dal? „Mint a kol
dus álltam ablakod alatt". A Ligetben ha
zafelé már hallottam fütyörészni.

2. A nőorvos dilemmája
E1.LF.NKFM Vf.Gt.ETF. n vántnní 

és az operett játszásnak a Márkus 
Park színpad és produkciója. Pikáns, 
Ízes, borsos történet a nőorvosról, aki az 
elhanyagolt nők szanatóriumába kerül. 
Van itt hüségmérö gép, amely mint a dal 
mondja: ha a kisláng kissé csalfa, kéket, 
ha nagyon csal, pirosat, ha pedig ártatlan, 
akkor fehéret mutat. Ilyet azonban ritkán 
látni — a színpadon is. Bitony, ez igen 
könnyű, vidám, sőt tulznmalos nyári szó
rakozást kinál, sok francia félreértéssel, 
bohózati helyzettel, fülbemászó muzsiká
val fűszerezve. Mint a Ligetben, ilt is 
meglepetés egy fiatal szereplő. Szombat 
helyi Blanka, aki vígszínházt naiv óból 
vérbeli szubrcttccskévé .avanzsált". Min- 
(icncscfrc előnyére írjuk, hogy kedvesen 
csicsereg és egészen jól táncol. Egry Má
ria a primadonnaszerepben langyos bájá
val hódit. A humort és a táncot nagy si
kerrel F e I c k y Kamill, majd az eredeti 
Radó Sándor, Gárdonyi Lajos képűi-

Ragyogóan szép és elegáns L e n- 
l Gizi, D é n c s György pedig valóban 
: úri bonviván, aki az anyakönyvve- 
i ellenáll a menyasszony csábításai- 
Verő Erzsi. Rajnai Aliz, Soltész

selik.
(Ili cl 
az az 
zetöig 
nak. 1
Anny, Latabár Árpád, Várnay László ki
tűnőek. T i h a n y i Vilmos ötletesen és 
szépen rendez-s az operettet, amelyet Szi
lágyi László, Kcllér Dezső és Eisemann 
Mihály irt G ó l y a s z a n a t ó r t u m cím
mel és amelyet mi ezennel a rosszkedvű 
város „Jókedvsz matóriumának" kereszte
lünk.

3. Gyurkovics és a rádió
,1 JÚNIUSI SZÍNHÁZI Elet >:lrlrbnm- 

bája Gyurkovics Mária, ez a kerítés, szőke 
koloratur énekescsoda, három évre leszer
ződött az Operaházhoz, jóval előnyösebb 
feltételek mellett, mint azt nemrégiben 
hitte volna. Az operai szerződése miatt fé
nyes szerződtetést ajánlatot utasított vissza. 
Egy nagy külföldi revüvállalkozó akarta 
szerződtetni — szinte alpárgittai gázsival 
egy produkció primadonnájául. A revü- 
operettet először Dudapesten mutalták 
volna be. majd végigjárták volna vele az 
egész világot. A kis Gyurkovics azonban 
szerényen megmaradt művészi hivatása 
mellett s egyelőre nem akar gazdag ope
rettprimadonna lenni. Érdekes azonban le
jegyezni egy angyali törlénetet róla, amely 
élesen jellemző a rádió zenei vezetőségére. 
Néhány hónappal ezelőtt Gyurkovics 
Mária több növendéktársával együtt próbát 
énekelt a rádióban, ahol fellépni minden 
vágya és álma volt. A próbaéneklés után 
hivatalos levelet kapott a rádió igazgatósá
gától. amelyben sajnálattal tudatják, hogy 
..egyelőre még nem üti meg a rádió mikro
fonjának mértékét, tanuljon és egy év 
múlna ismét jelentkezzen." A kislány sírva 
telte rétikuljébe. a levelet, nem merte meg
mutatni senkinek, mig azután elérkezett 
ennek is az ideje. Magyarszinházi fellépése 
alkalmával meghallgatta a rádió két veze
tője. Ezek az urak sietve gratuláltak Gyur- 
kovicsnak, felszólították, hogy azonnal 
menjen a rádióhoz, ahol nagy jövő^páfo/á, 
hiszen a mikrofonnál hangja csodásnak, 
ígérkezik. Gyurkovics eleinte ámult-bámull, 
de csakhamar magához tért megleptése- 
ből. Elővette rétik aljét, kivette a rádió 
igazgatóságának levelét és megmutatta az 
uraknak .. ..

zlr urak alig akartak ráismerni saját alá
írásukra.

r>.ss.)
Érdekes tárgyalások 
Charles Rivels-szel, 

az igazi Akrobat ohl-val
A mátyásföldi, repülőtérről ma hajnal

ban Párizsba repült Fényes György, a Fő
városi Nagycirkusz igazgatója, aki titokban 
szerelte volna tartani utazása célját. A 
cirkuszigazgató utazása azonban

rendkívül érdekes és kényes kérdéssel 
van kapcsolatban.

Polo Rivcls és társulatának ugyanis óriási 
sikere van a cirkuszban, úgyhogy a pro
dukciót Fényes György jövő hónapra is 
prolongálni akarta. Az artislaszerzödésnek 
vnn egy klauzulája, amely szerint az igaz
gatónak joga vnn. ugyan a prolongűciőrn, 
de csak egy bizonyos dátumig. Miután ezt 
a dátumot Fényes elmulasztotta, Rivelsék 
megtáviratozták Bécsbe, hogy julius elsején 
odaérkeznek. A cirkusz igazgatója tehát 
lekésett Rivelsék prolongálásáról, viszont 
eszébe jutott egy

sokkal jobb ötlet.
Több távirat váltás és telefonbeszélgetés 
után repülőgépre ült, hogy- lekösse Charles 
Rivelsl és társulatát. Charles Rivels volt 
■íz. nki a Pesten szereplő Rivelsek közül 
két évvel ezelőtt kivált és nki tulajdon
képpen a Rivelsek világhírét megalapozta.

ő az igazi Akrobat oh!,
akin Budapest már annyit mulatott. Ha 
sikerül Fényes György párizsi tárgyalása, 
ugy nz egész társulatot repülőgépen hozza 
Pestre, hogy- elsején már Polo Rivelsékel 
váltva, Charles Rivelsék szórakoztassák 
Budapest közönségét.

Féláru utazási kedvezmény lép életire julius 
28-tól augusztus 18-ig nz ország egész területé
ről Szegedre, nhol julius 31-én kezdődnek a 
szabadtéri játékok, A? ember tragédiája immár 
trrdicionális előadásával. Ezenkívül a János 
vitéz, a Bizánc ís az első szegedi szabadtéri 
misztériumjáték, a török-magyar világban ját
szódó és a Mária-képről irt legenda, a Fekete 
Mária váltakoznak a műsoron.

Száz pengő egy jazz- 
dobos kisasszonyért...
Két körúti kávéház, egy női jazz-zenekar 

és egy dobosnő körül támadt és régóta hú
zódó perben mondott most Ítéletet a tör
vényszék. A pert a Westeiül kávéház tulaj
donosa indította Zádor Lili zongoramű
vésznő ellen. Zádor Lili öttagú jazz-zene- 
karúval esténként a 
A

a

Miamiban lepett fel. 
Westcnd tulajdonosa
a zenekari délutánra leszerződtette a 

kávéházába.
Már nz első nap differenciák támadtak' 
kávés és a zenekar között. A kávéház 

tulajdonosa azt kifogásolta, hogy más ze
nésznő veri nála a dobot és más játszik 
esténként a másik kávéházban. Zádor Lili 
kijelentette, hogy ez'azért van, mert az a 
leány, aki esténként dobol, gyenge, hete- 
ges és nem bírja a kimerítő munkát. Mű
vészi tekintetben azonban

a két női jazz-dobos teljesen egyenlő 
értékű.

A kávés nem fogadta el e kifogást és
a kialkudott lisztelcldijnál kevesebbet 

fizetett.
Erre a zenekar leállt. A kávés pert indított 
Zádor Lili ellen és keresetében 300 pengő 
kötbér fizetését követelte. A járásbíróság 
.neg is ítélte az összeget.

Második fokon most tárgyalta az ügyel 
törrvényszék s

a 300 pengőt soknak találta.
kávéház kárát csupán 100 pengőben álla* 

pitotta meg. Ennyibe került Zádor Lilinek 
zenekarának jazz-dobosnője.

a

A

qiiiOtxd/uk

hogv a hét zigcn gyenge filmtermésében iidl« 
tőén hatott n Radius Fox-ujdonsága

CHARLIE CHAN A TURFON.
A kínai niesterdetektiv, aki kedves, mosolygó 
arccal bogozza ki a grandgigmüha Jlljk rém
ségek bűnügyi szálait,' isttn't 'lnnmo 'feladatot 
kapott, amelyet természetesen ragyogóan és 
frappánsan old meg. Charlie Channck nagy 
közönsége van és ez megtölti a mozit. — A 
Décsi Filmszínház újdonsága

A MEGZAVART MÉZESHETEK
vidám, kissé bágvdat német vígjáték. Kedves 
történet, jó szereplők, csak a szüzsc kissé ál
mos.

x Lakncr Artúr, n Royal Filmszínházak volt 
dramaturg igazgatója, aki egyike a film legki
tűnőbb szakembereinek, önálló vállalkozásba 
kezdett. Lakner Filmscrvice néven a Ncw-York 
palotában. Vállalja a film körüli összes teen
dőket. Egész biztosan rövidesen bővíteni kell 
íz irodáját.

x 1937 év története cimü film a híradókat 
kedvelő közöség számára valóságos ínyenc cse
mege lesz. A Fox-nrtk jutott eszébe, hogy ösz- 
szegyűjtsc az év legnagyobb eseményeit s ezt 
megtetézze az angol koronázásról készült cso
dálatosan szép szinesfilmmel. amellyel Amerika 
százezer dollárral díjazott repülőket küldött 
Európába. A színes film, amely premier plán
ban mutatja be a koronázás összes előkelősé
geit és mozzanatait, csak egy része ennek a há
romórás műsornak, amelynek keretében az 
eseményeken kívül mindent kap a közönség, 
drámát, vígjátékot, bohózatot, sportot, polili- 
kót, tempót, rekordot. Amellett felvonulnak 
előtte mindazok, aki ma a világ sorsát intézik.

* Távolba látunk. Ez az összefoglaló címe, 
annak a hatalmas hangversenynek, amelyet 
az Ujságirónapon, julius 10-én, este 8 órakor 
az Angol Parkban a Rádió rendez. Ebből az 
alkalomból a Rádió szcmtől-szcmbe kerül a 
budapesti közönség ezreivel, megjelenik elölte 
legnépszerűbb művészeivel, szpíkereivel és cso
dálatos technikai felszerelésével, hogy a nagy
szabású koncertet onnan közvetítse. Már 
után gyönyörű gyermekprogrammja lesz 
Ujságirónapnak Lakner bácsi vezetésével, 
tekintve a rengeteg mulatságtól, minden 
lépő gyermeknek külön ajándékban is 
része. A Rádió nagy hangversenye után 
végehosszal nem érő szórakoztatásokról t 
doskodik a rendezőség. Mindenki rákerül

dél- 
az 

El- 
be

lesz 
í is 
gon- 

rendezőség. Mindenki rákerül a 
helyszínen készülő ílhnjclcnelrc, hogy aztán az 
éjfélkor kezdődő monstre kabaréelöndáson 
vegyen részt. Eltekintve a legkitűnőbb Íróktól 
és művészektől, akik a kabaré mulatságos 
programmj.it írják és játsszák, a pompás ke
retben fellépnek a leghíresebb' külföldi artista
attrakciók is. Az állandó permanénciában levő 
rendezőség a legközelebbi napokban közzéteszi 
az Ujságirónap részletes műsorát.

INGYEN UTAZIK PARISBA a Színházi Élet 
tiz pályndijnyeites olvasója. A pályázaton ti
zenkét kérdésre kell helvcsen válaszolni. Most 
kezdődik n Színházi Élet nyári akadémiája, 
amelyen szórakoztató tantárgyakat ismertetnek 
neves magyar írók. Bácskait Magda uj regényé
ben ..Egg asszonyért" a történelmi szerelem 
’smcretlcn részleteit írja és közli a wjndsori 
hercegnének őszinte élettörténetét. Az izgalmai 
regényt most kezdi közölni a Színházi Élet.

programmj.it
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Kerékpárral
a mélységbe zuhan!

A kispesti cserkészcsapat vasárnap a pilisi 
hegyekbe rándult ki. A cserkészekkel tartott 
Hundler Ferenc 24 éves albertfalvai öreg
cserkész is. A hegyek között vonuló cserké
szeket Hundler

kerékpáron követte.

A csobánkai nyereg tetején a kerékpár 
megcsúszott és a meredek lejtőn

a nyeregben ülő öregcserkésszel együtt 
lezuhant.

A szerencsétlen fiatalember agyrázkódást, 
koponyacsontrepedést és belső sérüléseket 
szenvedett. Súlyos állapotban vitték a men
tők a .Vargif-kórházba.

— A MINISZTERELNÖKNÉ FELAVATTA 
A BALATONFÜREDI CSERKÉSZCSAPAT 
ZÁSZLAJÁT. Vasárnap délelőtt Balalonfii- 
reden a hatalmas uj tenniszpálván avatta 
fel Darányi Kálmánná a cserkészcsapat 
zászlaját. Dr. Schmidt Ferenc igazgalő-fö-< 
orvos üdvözölte az ünnepségre érkező' 
zászlóanyát és a kormány tagjait, majd 
Darányi Kálmánné „Szebb magyar jövőt" 
szavakkal avatta fel a cserkészzászlót. 
Utána a miniszterelnök, majd Fabinyi Ti
hamér és Hóman Bálint kultuszminiszter 
ütötték be a zászlószöget a zászlórudba. 
Este disztábortiizzel fejezték be a cserkész
ünnepséget.

— Julius 3-án bezárnak a francia élelmi
szerüzletek Is. A francia szállodások és 
vendéglősök a negyvenórás munkahét beve
zetése miatt julius 3-án bezárják üzemei
ket. Vasárnap a francia élelmiszer kiskeres
kedők Szövetsége, amelynek félmillió tagja 
van, elhatározta, hogy julius 3-án szimpátia
sztrájkot kezd: bezárják az összes élelmi
szerüzleteket.

— Rozgonylnál fénykép 8 P. Kálvin-tér 5-
— Herczeg Lajos térképészeti főtlsztvi- 

áelő súlyos balesete. Herczeg Lajos, az 
Állami Térképészeti Intézet vezető tisztvi
selője Szakmát községből kétlovas kocsiján 
Kalocsára indult. Az országúton a lovak 
egy teherautótól megijedtek és árokba for
dították a kocsit. Herczeg Lajos és Kapi
tány János kocsist kórházba vitték.

M Mimiin p 2,.»
Wísselényl-utca 55 
és TeréZ'kttrut 18

Tímár Áron
volt százados pőre 
a kincstár ellen

Debrecen, junius 27.
(A Hétfői Napló tudósítójának tele/ón- 

felcntése.) Tímár Áron volt századost azzal 
gyanúsították, hogy 60.000 pengő hivatalos 
pénzt elsikkasztott. Letartóztatták,, vád alá 
helyezték és a honvédtörvényszék négy évi 
fegvházra ítélte. Ebből három évet kitöltött 
és hátralévő büntetését elengedték. Kisza
badulása után kártérítési pert indított a 
kincstár ellen. Keresetében előadta, hogy

nem sikkasztott, ártatlan.
csak azért nem tudta beszerezni bizonyíté
kait, mert a letartóztatás és fogvntnrtás 
miatt képtelen volt érintkezni a külvilággal. 
A bíróság most kezdte meg ebben az ügy
ben a tárgyalást. Rengeteg tanul kell kihall
gatni, köztük nyírbátori tanukat is, ezért

a bíróság kiszállt Nyírbátorba 
és a helyszínen kezdte meg a kihallgatáso
kat.

— GYÖNGYÉK GYÖNGYE. Csak a „bu
kik" nyerhetnek a lóversenyfogadásokon — 
állítja a lóversenypályák elkeseredett foga- 
dóközensége. Kevesen tudják azonban, hogy 
a bukmékerek közül csak azoké a vagyon, 
akiket Fortuna istenasszony a pártfogásba 
'olt. Ez bizonyosodott be a legutóbbi na
pokban: betörők jártak Gyöngy Lajos buk
méker lakásán. Harmincezer pengő veszte
séget jelentett a kárvallott Gyöngy Lajos a 
rendőrségen, de rövidesen kiderült, hogy 
tévedett, mert a hnrmincezerpcngős ékszer
kazetta — telve igazgyönggyel és egyéb 
drágasággal — megkerült. Nem hagyta el 
hagyományos szerencséje a bükit, a betörő 
Gyöngynél felejtette u gyöngyöket...

— Vizsgálat a pécsi városházán. Vasár
nap Pécsre érkezett Cserfán Péter dr., Baja 
'áros pénzügyi tanácsnoka, akit a beliigy 
miniszter a pécsi népjóléti ügyosztályban 
elkövetett szabálytalanságok kivizsgálására 
rendelt ki. Mint ismeretes, liszt egár Lajos 
helyettes pclgúrmesler és lil ha János szám
vevő ellen folyik a vizsgálat, akik a népjó
léti ügyek intézése körül követtek cl sú
lyos szabálytalanságokat. Cserfán Péter dr. 
hétfőn bemutatkozó látogatást tesz a főis
pánnál, a város polgármesterénél, majd 
megkezdi a vizsgálatot, amely előrelátha
tólag szeptember közepéig fog tartani.

Leleplezték az Alföldet 
behálózó kommunista 

szervezkedést
Orosháza, junius 27.

64 Hétfői Napló tudósítójának tele/ón
jelentése.) Egy hét óta tartó nyomozás után 
a csendőrség leleplezte az egész Alföldet 
behálózó kommunista szervezkedést.

A nyomozás eredményeként
vasárnap délben Orosházán húsz, Vész
tőn, Békéscsabán, Gyulán és a környék
beli helyiségekben hatvanhat letartóz

tatás történt.
Az eddig letartóztatottak száma nyolcvan
hat, de ez a szóm még emelkedni fog, mert 
körülbelül 150—200 tagból állott az uj kom
munista szervezkedés vezérkara.

Százötven kültelki gyerek 
megtámadta a rendőröket

akik előállították a ceglédiuti baraktelep 
lopással gyanúsított Takács bácsiját

Dologit Ignác rendőrtörzsőrmester és 
Harmatit István rendőr, akik a ceglédiuli 
őrszobán teljesítenek szolgálatot, azt az 
utasítást kapták a főkapitányságról, hogy a 
közeli baraktclepen lévő lakásáról

állítsák elő Takács Lajos napszámost, 
aki egy lopási üggyel van gyanúsítva. A két 
rendőr jóidéig várakozott Takácsra, amig 
végül belépett a baraktelep kapuján. Mi
kor a rendőrök megpillantották, odasiettek 
hozzá és felszólították, hogy kövesse őket 
a főkapitányságra. A napszámos eleinte vo
nakodott, később azonban belenyugodott a 
dologba, hangoztatta hogy ki fog derülni 
ártatlansága és úgyis szabadlábra helyezik.

A baraktelep gyerekserege, mintegy 
száz-százötvenfőnyl tiz-lizenkétévcs 
gyerek, azonban nem vette Ilyen köny- 

nyen a dolgot
és szenvedélyes támadást intéztek a rend
örök ellen, hogv kiszabadítsák Takácsot.

A kültelki gverekek mintha csak a föld
ből termettek volna elő,

egyszerre minden oldalról megosfro- 
inolfák a rendőrüket, kŐzápart zúdítot

MM űrtükes
dijakkal jutalmazott, 

páratlanul 
érdekes

uj 

keresztreltvény- 
uersenpt

rendez, a
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A verseny részleteiről hírrovatunkban 

számolunk be

Megállapította a nyomozás, hogy 
a szervezkedést külföldről pénzelték, 

a házkutatások során több iratot találtak, 
nyugtákat, amelyek szerint eddig 20.000 
pengőt folyósítottak a szervezkedésre.

Több letartóztatottnál állami és köz
intézmények tervrajzát Is megtalálták.

Nyilván az volt a szándékuk, hogy a fonto
sabb épületet felrobbantsák.

A nyomozás szálai a fővárosba Is el
vezettek és éppen ezért a nyomozók 

közül többen Budapestre utaztak, 
hogy a főkapitányság politikai osztályán je
lentést tegyenek megállapításaikról.

tak feléjük, előkerültek a guinlpiiskák 
cs felharsant minden oldalról a harci zaj:

— Szabadítsuk ki Takács bácsitl Ne en
gedjük elvinni! Hiszen olyan jó hozzánk!

A rendőröket közben egyszerre több ol
dalról is kövek érték és szorongatott hely
zetükben gumibotjukat használták, hogy 
rendet teremtsenek. A két rendőr azonban 
a nagyszámú gyerekhaddal szemben, nkik 
alaposan fel voltak szerelve kövekkel és 
kavicsokkal, kevésnek bizonyul, ugy, hogy 
végül sípjelet adlnk le é.s

csak megérkező társaik segítségével 
tudták elzavarni a kis támadókat.

Három gyereket, akik a legjobban tüzelték 
a többieket a rendőrök elleni támadásra, a 
főkapitányságra vittek, ahová később be
hívatták szüleiket és alapos dorgálás után 
szüleik gondjaira bízták ők’l.

Takács Iaijost, akinek érdekében a 
ceglédiutl baraktábor gycrckhada fel
lázadt a rendőrség ellen, őrizetbe vet

ték
és hétfőn délelőtt döntenek további sorsa
felett.

Eladás monnylsóg óa Időbeni korlátozás nélkül.

r

FENYVESNAPTAR
A naptárból látható...
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28
Santungéslenvásznak
Höl nadrágok és harisnyák Bármelyik■ 
140cm széles lűggönyetamln .98

• . ■. •
KÍDflj

29
Krepdesin lmp.-lmé, Pltké
Kői fürdőtrikók ““‘W’
Kötött ílúlngek 1.90

Hői sportblúzok
Csinos pongyolák
Kötött férfiingek 2.90

Short, felsőrésszel
Túz*. g,ap|ún5lpul!ov.f.k
Csinos női mosóruhák J-zU

Finom gyapjúfürdőruhák
Höl szondolettek 7'on
Vülódl lenvászen aljak 4.80

Krepdesln-lmorlmé női ruhák
Lavabel női hálóingek w«neipk-.
Strandköntösök 9.80

KÁLVIN TÉR 7
Kérje k-pes árjegyzékünket.

Véres szerelmi 
dráma Pécsett

Pécs, jun. 27.
CA Hétfői Napló tudósítójának tclefonje- 

lentése.) Vasárnap reggel véres szerelmi 
dráma játszódott le a Fercnc-utca 3. számú 
házban. Iláger János műszerész már régen 
udvarolt llojkó Hona fodrásznőnek és 
meg is’kérte a kezét, azonban a leány csa
ládja állandóan ellenezte llúger közeledését 
és tiltakoztak az ellen, hogv a leány fele
ségül menjen hozzá. A legutóbbi időben

Hágcr állandóan Ivott, részcgeskedclf, 
elvesztette állását és a leány megszakí

tott vele minden összeköttetést.
A műszerész ncin nyugodott bele a leány 
elutasításába és többször megfenyegette az
zal,

ha nem lesz n felesége,akkor végez vele.
Vasárnap a leány családja Fonyódra 

ment, amiről valahogyan tudomást szerzett 
/láger János is és tudta azt is, hogy a leá
nyon kívül nem maradt a házban más, 
mint Dojkó Ilona asszonynövérének kis 3 
estendős leánykája. Iláger János reggel hat 
óra felé belopózotl a házba és a nyitott ab
lakon beugrott a leánv szobájába, akit ál
mából riasztott fel. A leány erélyesen köve
telte, hogy távozzék a szobából,

mire a műszerész többször a mellébe 
szúrt, moj-1 amikor a leány menekülni 
próbált, inég hal szúrást ejtett a hátán.

A hangos sikoltozásra felébredt a szobában 
lévő kis nyolc éves leány is, aki kétségbe
esve rohant ki a szobából é.s fellármázta a 
szomszédokat Mire azonban azok előkerül
lek, a merénylő

elrohant és a mecseki erdőbe menekült. 
A leányt haldokolva szállították kórházba, 
A csendőrség végigrazziázza a mecseki er
dőt, hogy felkutassa a bicskázó merénylőt.

— Kisgazdapárti gyűlések. Tildy Zoltán, 
a Kisgazdapárt alelnöke, vasárnap Mező
keresztesen és Szent István községekben 
mondott nagyobb hallgatóság előtt beszé
deit. Foglalkozott a kormányzói jogkör ki
terjesztéséről szóló javaslat körül kialakult 
egységgel, majd a gazdasági és szociális 
kérdésekről beszélt. Felszólalt még Gadl 
Olivér kcépviselő is, aki különösen a nyi
lasoknak a németek inellett megnyilatkozó 
hangulatkeltésével foglalkozott elítélően.

— Rettenetes látvány a nő lába, ha haris
nyán a szőrszálak átülnek.. Ezt megszünteti 
a dr. Morrlson szörtclcnitő Dcpilátor.

— Szép h világ. Ezt igazolják nz OMIKE 
lanuln>únvutnzá»ni. Jelentkezzék ön is. üllői- 
ut II—13 T. 187—711.

— Ha egyszer használja n Leton izzadás el
leni vizet, öt napig nem izzad.

— GyltniUleshefőzés villamos tűzhelyen. A 
gyümőlcsszcxónbnn minden háziasszonynak 
gondot okoz a különböző befőttek készítése. 
Az Elektromos Művek V„ Honvéd-ti. 22. sz. 
alatti kiállításúnak bemutató konyhájában hc* 
lenként háromszor, mégpedig héttőn csütörtö
kön és pénteken délelőtt S10 ómkor kezdődő 
rözőclőadá síívni kapcsolatban bemutatják a 
gyümölcsbefözést. rétes, pudding. különféle 
tészták és húsok készítését. Belépés, ruhatár 
díjtalan.



IBeverenre, úgyhogy Osendarpnak élete lég* 
naminbb futására volt szükség, bogii holt-Diadalmas, gyilkos harcban 

legyőzték a magyar atletak 
a holland első klasszist
Soha nem látott izgalmas stafétát futottak
— holtversenyben

nagyobb futására volt szükség, hogy holt
versennyé varázsolja ezt a küzdelmet. Így 
is sokak szerint a versenybíróság egy kis 
lojalitást tanúsított a hollandok iránt.

„Ifi bajnokság"
— rekord nélkül

A második magyar—holland válogatott 
atlétikai viadal kellemes, langyos időben, 
alig ezer főnyi közönség előtt zajlott le. 
A rendezés ezúttal egészen eloőrcndU volt. 
A rendezőgárda élén T a t á r István serény
kedett s az öreg rutlnlé megmutatta, hogy 
kell élvezhetővé tenni egy nemzetközi mltin- 
get. Gyors, pattogó volt az ütem. Valameny- 
nyl versenyszám kielégíthette a közönséget. 
Őse n <1 a r p ezúttal Is remekelt, de semmi
vel sem maradt e| mögötte versenyértékben 
Szabó Miklós sein. Dicséretet érdemel az 
egész válogatott gárda! Az első napi 34:20 
pontarány után

4X100 m-es staféta: Magyarország és 
Hollandia holtversenyben 4/7 mp. \ ma
gyar csapat: Nagy, Minay, Kovács, Gyenes 
sorrendben futott, a hollandok pedig : 
Boersma, Van Bcvcrcn, Baumgarten, Osen- 
darp.

Ennéi pompásabb. szebb és öldöklőbb 
stafétát magyar pályán még nem futót-

tak.
Nagy egyméter hátránnyal váltott Boersma 
mögött. Minay leadott ujabb két métert, de 
viszont a váltása Kováccsal a legprecízebb 
volt. A még gyenge formában lévő és túl
ságosan lebecsült Kovács megemberelte ma
gát és nemcsak, hogy behozta a három mé
ter hátrányunkat, de még két métert rávert

Magyarország ifjúsági bajnokságainak má
sodik napi küzdelmében egyetlenegy rekord 
sem született. Az eredmények mindamellett 
biztatók. Különösen a magnsugró C.serna! Az 
uj ,ifi-bajnokok” a kővetkezők: Sulydobás : 
Biacsy Sándor SZVSE 1270 cm. Magasugrás: 
Csorna János Szolnoki MÁV 185 cm. 2óó m-cs 
síkfutás: Demeter Székesfehérvári ARAK 23.2 
mp. Diszkoszvetés: Biacsy SZVSE 40 m 86 cm 
■iOO m-cs síkfutás: RévíTv BBTE 53.2 mp. 1500 
m-es síkfutás: Fülöp MAC 4 p 14.6 mp. 2. 
Danó 4 p 15.2 mp. Északi rekord. 400 m-es 
gátfutás; Görög BEAC 61 mp. 110 m-es gátfu
tás: Görög BEAC 17.3 mp.

■sa

ti magyar csapat nem várt 
biztos fölénnyel 75:57 po ti I- 
a r á n n y a I, v a gy I s 18 pontkü
lönbséggel <11 a il a I m a s k o d ol t 

r hollandokkal szemben.

A versenyszámokat tekintve, Magyarország 
10 első helyei, a hollandok pedig ötöt bizto
sítottuk.

*200 m-es síkfutást l.Osendarp Hollandia 
21.í mp. 2. Gyenes Magyarország 21.6 mp. 
...Van Bcvcrcn 11. 21.8 mp. 4. Kovács M 
A hirtclenszőke, nyurga hollandus boinba- 
sluitot csinál ezúttal, mintha kilőnék a 
slarllyukból, ugy iramodik neki, végig ve
zet s biztosan győz. Gyenes remekül küzdött 
s meglette azt, amit az atlétika barátai vár
tuk tőle. Európa legjobb sprlnterélől *200 
méteren kikapni alig 50 centiméterrel, nem 
szégyen!

Ihidugrás: 1. Zsuffka és Bácsalmási M. 
holtversenyben 390 un. 3. I.amorec H. 360 
cm. 4. Brasser II. 300 cm. A kél magyar 
egészen külön versenyt rögtönzött.

800 m-es síkfutás: 1. Harsányi M. 1:54.9 
mp. 2. Istenes Gusztáv dr. M. 1:55.2 mp. 3. 
Bouman II. 1:55.9 mp. 4, l)c Ituyter 11. 
Bouman kissé bennragad a siratnál s az első 
kört Harsányi kél méter előnnyel abszol- 
válja. A sorrend: Harsányi, Istenes, Bouman, 
Ituyter, idő 55 8 mp. 500 méternél Bouman 
felzárkózik, <le 700-nál ugy Istenes, mint 
Harsányt megkezdik erőteljes finisüket, 
amelyből az ismeretlenség homályából fel
tűnt ifjúsági Harsányi kerül ki győztesként. 
A gvönyöiű versenyt a közönség nagy taps
sal honorálta.

110 m-es gátfutás: 1. Brasser IL 15.1 mp.
2. Kaan II. 15.4 mp. 3. Levente M. 15.8 mp. 
4 .s.-uörf M. 15.9 mp. Jávor tüszőmandula- 
gvulladásn miatt nem indulhatott. Kezdet
től fogva a k<t holland vezetett és sima gát- 
v> telükkel biztos fölénnyel nyerték a ver
senyt.

31100 m-cs síkfutás:
8.31.6 mp.

Petit
A kétezres 
könnyű 
komoly 
gvőzölt. 
'eszi n 
kondíciója és mngasrn felszökkent formája 
alapján ma aligha lehetne Szabót Európá
ban megverni. Lövéstől kezdve célszaling- 
szakításig ö vezetett. A 400-as ideje 65 mp.. 
800 on 2 p 12 mp, 1000 m es 2:45.6 mp, 
1200 on 3 19 6 mp. 1500-on 4 10 8
160(1 on 127.6 mp . 2000-en 5:38.4 mp.
2400 nál 6:50 mp. Külön dicséretet érdemel 
Kelen harckés/sége.

DLszkos/vrtés: 1. Kulltzy Jenő M. 48 m. 
41 cm. 2. Madarász Endre M. 47 m 49 cm.
3. Brasser Hollandia 43 m 92 cm. 4. I)e 
Bruyn Hollandia. A két magyar abszolút 
könnyeden nyerte a versenyt.

Futballdrukkerek előtt, 
zokogás közben született meg 
egy női atlétikai rekord

Női atlétikai verselni rendezett a Phöbus 
vasárnap déltilán a Bjj’J’E pályán s bár a 
villamosok hozzászoktak a nagy közönség
hez; ezúttal meg kellett elégedniük néhány- 
száz emberrel. Ezeknek is a legnagyobb ré
szét futhalldrukkerck alkották, akik invenc 
csemegének tekintették a Phöbus versenyén 
induló hölgyek produkcióit. .,

A főtéma a Hétfői Naplóban legutóbb 
megjelent őszi Phöbus-ftsszeállltás volt 

és parázs vita indult meg, hogy ennek az 
általunk jelzett csapatnak hányszázalékos 
esélye van a bajnokságra. A vita olyanv- 
nylra elmélyült, hogy a közönség nagyrésze 
alig vette észre a százas mezőny indulását. 
Pedig ez ma sláger volt, mert itt indult az 
egész Phöhus-verseny rendezésének .oka":: 
Iehér Lola.. Az ifjú hölgy becsülettel 
helyt a Phöbus harcriadónak: Rá-rá, 
csalj rá! és a biztatás hatása alatt 
mp-es idővel győzött a GFB Nagy Rózsija 
elölt, akinek az ideje egvtizeddcl volt rósz- 
sz.a.bb. A távolugrás hozta a nap legszebb 
versenyéi .amit impozánssá tett már az is, 
hogv tizen indultak benne. Hát még 
eredmények! Még álmodni sem 
volna, hogv 400-nel nem lehet a 
jutni. A versenyt Szentkirályi Margit BEAC. 
nyerte 507 centiméterrel. 2. Fehér Lola 
Phöbus 502. Minden ugrása öt méter körül 
volt, akadt cgv 510 es is s igy egyike a leg
komolyabb tokiói jelöltünknek. 3. Kárpáti 
OSC 5 méter. Hozzá kell tennünk, hogy a 
kislány mindössze tizenhatéves és csak ta
valy kezdett alletizálni. Még Csáknál is 
nagyobb jövőt jósolhatunk neki. Siralmas 
szám volt a 80 méteres gátfutás, amelyet

állt

ar 
lehetett 
döntőbe

Vértesy 13.2 mp-el megnyert ugyan, de 
nem sok biztatót nyújtott a továbbiakra. 
Akadt néhány udvariatlan megjegyzés is, 
köztük kaján mosolyra ingerelt az, ame
lyik egy film címét idézte: Helyet az ifjú
ságnak! A 111. osztályú 100-ason egy uj te
hetség tűnt fel: Csák Ibolya újraéledő klub
jának Láng nevű versenyzője személyében, 
aki még csak most kezdett, de máris na
gyón tud futni és mindössze két méterrel 
kapott ki a győztes Lumpitól. Nagy izgalom 
előzte meg a kétszázas döntőt, amelynek 
startjánál a százas vereséget sirató Nagy 
Rózsi könnyezik és nem akar indulni. El
bújik a pálya egyik szögletébe és csak 
hosszas körözés után tudják elővezetni a 
starthoz. Sűrű könnyhullatás közbCTT indul 
a távnak és

zokogva négy tiszta méterrel, 27.8 
mp-es uj orszzágos rekorddal veri meg 

mosolygó ellenfelét, Fehérl.
A verseny legpikánsabb száma kétségtele
nül a magasugrás volt, amelyben Csáktól 
ujabb bravúrokat várt a közönség. A sok 
induló miatt nagyon lassan folyik ez a 
szám és az izgalom ásitozásha bágyad, ami 
csak akkor szűnik meg, amikor a rossz el- 
ugró hely ellenére is Csák 155 centiméte
res eredményét hirdetik. 2. Szentkirályi 145 
cm. 3. Fehér 135 cm.

Minden dicséretet megérdemel a Phöbus 
a remekül rendezett szép versenyért és a 
gazdag díjazásért, de meg kell jegyeznünk, 
hogv kissé furcsán halott az, hogy a Phö- 
busnak egyetlen kombattáns vezető tagja 
sem jelent meg az egyébként kitíinö és ní
vós versenyen. T. I.

1. Szabó Miklós M.
2. Kelen János M. 8:36.6 mp. 

II. 8.45 mp. 4. Zeigers H. 
világrekorder Szabónak egészen 

falat volt ez. a verseny. Ellenfél és 
megszorítás nélkül is fölényesen 

Látszott rajta, hogy csnk félvállról 
küzdést. Könnyed stílusa, remek

A német „tőkék** tisztes távolból 
tanulmányozták a magyar úszók 

stílusát a III. kér. TVE jubiláns versenyén

mp.

Vasárnap kezdődött meg n III. kerületi 
TVK jubiláns kétnapos uszóversenye, nme
ivel n német „fókák" indulása tett érde
kessé. Hangzatos reklámkampány vezette be 
ezt n versenyt, ugy állították be, mint hogy
ha Csik és a többi magyar úszó pillanatnyi 
hegemóniáját a német mumusok ma alapo
san megtépáznak, ebből azonban •— leg
alább is a verseny első napján — semmi 
sem lett, ('.siket ugyan erős küzdelemre 
kénvszeritették. ki kellett úsznia magát, — 
hogy ezzel a fájdalmasan rossz műszóval 
éljünk —, de Fischer, nz Európa-rekorder

— ha ugyan kedve volt — csak tisztes távol
ságból tanulmányozhatta olimpiai bajno
kunk úszó stílusát. Az első komoly úszó- 
eseményt

nagyszámú közönség
kereste föl, mintegy kétezren lehetlek a 
Császár-fürdő tribünjein, ami elég tekinté
lyes szám. Kár, hogy a kétezer embernek 
a vontatott, rossz rendezés bosszúságot oko
zott.

Az ötvenméleres gyermek gyorsuszás ve
zette be a mérkőzési, amelyet Dcmjén UTE 
31.2 mp-vel nyert. Azután hosszú, méla tes

ben állt a rendezői gárda s nem indította a 
200 m-es gyorsuszás mezőrtyét, mert várta 
a MUSz elnökét. Közben Lengyelt is hajtó
vadászattal keresték, elfelejtett levetkőzni. 
Végül is kínos szünet után slarthozállt a 
két időfutamra osztott mezőny első fele. 
Három magyar úszó mellett a német Struck 
csobbant a vízbe, aztán elindult a mezőny, 
amelynek élén Zólyomi BBTE hasította a 
habokat. Győzött 2:21.2 mp-vel, 2. Bátthy 
SzUE 2:24.2 mp. 3. Körösi UTE 2:24.8. 
Struck utolsó. A második időfutamban négy 
induló között Csik és Dienes mellett a né
met Heibel és Fischer indul. Megkezdik a 
versenyt, a németek taktikáznak, ami nyil
vánvalóvá válik, amikor Heibel megy a: 
élre és vezet egészen 80 méterig. Itt Csik 
megelőzi és 1:04 mp-es száz méterrel for
dul. Ettől kezdve Fischer és Csik között áll 
csak a harc, amennyiben harc az, hogy 150 
méternél Csik előnye egy teljes testhossz. 
A német most finisei, nehéz küzdelemre 
kényszeríti Csiket, aki háromnegyed test
hosszal győztesként csap a célba. Miuden 
erejét kiadta,

halálsápadtan kecmereg ki a vízből.
A két időfutam alapján 1. Csik 2:17.2 mp, 
2. Fischer 2:18 mp. 3. Zólyomi 2:21.2 mp. 
4. Heibel 2:32.2 mp. Az 50 méteres leányka 
gyorsuszás!. Szathmárg BSE 38.1 mp-vel 
nyeri. A 100 m-es I. osztályú hátuszás start
jától Lengyel távolmarad, de igy is gyilkos 
küzdelem és elsőrangú idő alakul ki. 1. Er
délyi MESE 1:13.4 mp. 2. Dr. Lengváry 
BEAC 1:14.6 mp. 3. Ileiscr MESE ipP-

A 100 m-es ifjúsági hölgy mellúszásban
1. Felhős BSE 1:35.2 mp. A 100 m-es I. osz
tályú hölgygyorsuszást Harsányi BSE 1:11.8 
mp-cel nyeri. 2. Ars BSE 1:12.2 mp. Sóti 
vezetett, aztán a két első között centiméte
rekre menő gyilkos küzdelem után a finis
ben dőlt el a tét sorsa. Magyarország ezévi 
800 m-es gyorsuszás bajnoksága ismét nem
zetközi mezőnyt csábított a starthoz, ha 
ugyan az egyetlen német indulása ezt a ver
senyt nemzetközivé teszi. Gróf vezet, végig 
a távon, a német Freese — őszinténszólva 
sehol sincs, amit bizonyít az is, hogy „mind
össze" negyven méterrel marad el a győz
tes Gróftól. Már-már rekord Ígérkezett, 
amikor Gróf 200-on 2:25.6-tal fordult, mig 
400-on 5:01.2 az ideje. Ez csak hattizeddel 
rosszabb a fennálló rekordnál. Ettől kezdve, 
azonban ellankad és igy nincs nagyobb 
szenzáció.

100 m-cs I. osztályú mellúszás: 1. Fábián 
MAG 1:17.2 mp., 2. Doszpoy BEAC 1:17.2 
mp. Célbírói Ítélettel nyert holtverseny. 
100 m-es hölgy hát: 1. Sándor FTC 1:29.6 
mp., 200 m-cs I. o. hölgy mellúszás: Nagy 
küzdelem után. 1. Hideg BSE 3:19.4 mp. 2. 
Sz. Varga BSE 3:19.6 mp. 4X100 m-M 
gyorsuszó staféta: 1. ÖEAC/A 4:10.2 mp.,
2. SV Bremen 4:12.6 mp. 3. UTE 4:28 mp. 
A harmadik váltásnál is még az egyetemiek 
vezetnek 10 méterrel, amikor a németek 
bedobják Fischert. Szenzációs 1:00.2 mp-es 
százassal felhozza őket, de Csik kerek egy 
percet úszva nyeri a versenyt. Toronyug
rás: Hídvégi MAC 97.44 pont.

Szerdán, iun. 30-án indul az

JEST
A vörös diktatúra

•bán az utolsó évek legizgalmasabb riport-regénye: Magyarországon
fik polgár fellegyzésel az éhség, gyilkosságok és ellenforradalmak lázas 

nappalról » GÁL IMRE a szerzőié ennek a hatalmas rlDortregénynek, amely- 
ben először elevenedik meg előttünk a 133 véres nap hiteles története

v»ev m»e 
naponta a* 

ESTI KURÍRT
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Macska-egérharc után a prágai 
csillagos futballisták elvéreztek 

a Fradi-rohamok alatt

MTK-pAlya, Hungária ut

1937. éri junius hó 29-én 
kedden délután 5 órakor

FERENCVÁROS—SLAVIA 3:1 (1:0)
A Prágában 2:2-rc végződő KK-mérközés 

..második félidejét" óriási izgalom és érdek
lődés előzte meg. A Fradi-púlya tribünjein 
ezúttal nemcsak a zöldfehér csapat hívei 
voltak jelen, de ott drukkolt a Hungária és 
ez Újpest drukkerhada is, —

közel húszezer néző
h magyar dicsőségért. A nagy meleg miatt 
a csapatok kivárják a hatórai kezdési időt 
s előbb a Siavia vonult udvarias tapsok 
közt a pályára, majd a Fradi legénysége 
Sárosival az élén, dübörgő lelkesedés mel
lett üdvözli a közönséget. Az osztrák Mies 
biró sorsol — a szerencse Sárosinak ked
vez s nappal hátban kezd a Fradi. A csa
patok igy állnak fel:

Ferencváros: Hada — Tátrai, Korányi — 
Hámori, Polgár, Lázár — Tánczos, Kis, 
Sárosi dr., Toldi, Kemény. — Siavia: Pla- 
nicska — Fiola, Daucsik — Vodicska, 
Pruha, Truhlar — Ilorak, Stuoboda, So- 
botka, Kopeczky, Pucs.

Slavia-támadással indul a játék és Korá
nyiról azonnal kornerre perdül a labda. 
Pucs lövi s újra korner. Mi lesz itt...? 
Szerencsére ez az újabb sarokrúgás kapu 
mögé száll.

A közönség tombol,
biztat, de a Fradi ennek ellenére rettenete
sen kapkod. Recseg-ropog a gépezet. Per- 
ccnkint felhördül a közönség. A Ferencvá
rosnak nemcsak a védelme, de a csatársora 
is meg van zavarodva. Különösen Kis csi
nál hajmeresztő dolgokat az első meccs
periódusban. Már vagy tiz perce tart a já
ték, amikor KissneR egy elég messziről 
küldött vánnyadl lövése jut kapu fölé. De 
jobb hijján ez is tapsot kap. Majd Sárosi 
fordulásból lőne, de nem éri el rendesen a 
labdát, ö is zúgó tapsot kap — a jószán- 
dékért. A Fradi elfogultsága és érthetetlen 
merevsége lassanként feloldódik és biztató 
fölényt harcol ki magának. Remekül küzdő 
fedezetsora révén szinte egykapura játszik. 
A Siavia keveset támad, de annál veszélye
sebb. Horak nagy versenyfutást csinál Ko
rányival a főpályától egészen a kornervona- 
lig, közben nagyot lök a kezével a magyar 
hátvéden, a félreperdült labdával újra 
megindul Horak s a harc ismét kiujul köz
tük, amikor viszont

Korányi „Igazítja" arrébb a csehszlovák 
viharszebőt, 

ezt viszont a biró meglátja és lefújja. Ha
talmas tüntetést kap érte.. Toldi Keménnyel 
játszik össze, de a Fradi-balszélsőnek nem 
jön ki a lépése, nem tudja jól átvenni a 
labdát és kitáncol vele vonalon kívülre.

A 14. percben Kiss szökteti Tánczost, aki
nek óriási lapos lövése a kapufa éléről pat
tan ki. Majd Kiss lő, de ezt P/anícska fogja, 
közben nagv ugrást produkál, fellöki Tol
dit, Toldi viszont Vodicskát temeti maga 
alá. De nincs semmi baj, valamennyien fel- 
tápászkodnak. A Fradi továbbra is növeli 
a fölényéi s a hátvédei ügyesen és meré
szen offszájdra játsszák a Slavia-csatársort. 
Sárosi labdáját Kemény nagy rössel fejeli, 
Planicska öt-hat méterre kifutott a kapujá
ból, de az éles fejelésre visszahőköl és egy 
remek roblnzonádot csinál hátrafelé s csak 
igy képes kornerra bokszolni a biztos gól
labdát. A 32. percben csik a Fradi gólja. 
baloldali támadás után Sárosi hoz kerül a 
labda, akit egyszerre három Siavia védőjá
tékos is támad, lökik-gázolják jobbra-balra, 
úgyhogy egész tumultus támad.

Toldi kissé hátrább marad, a labda 
hozzápcrdül, ő átcsusztatja Kissnek, aki 
viszont nincs Ittvfíhel.vzeiben s Így oko
san beíveli a bal kapufa felé, amikor 
a szabadonlévő Toldi a földről feltal- 
pászkodó gomolyagon átcikázva a ki
futó Planicska fölött hálóba fejeli a 

labdái. 1:0.
Óriási örömrivalgás, egetverő tapsvihar 

a honorárium. A Fradi most már nyugod- 
tabhan, minden idegesség nélkül hengerel. 
Tánczos ismét „meglóg* a tizenhatos sár
bán már három méter előnye van, de tár
sai nem követik s igy a jó gólhelyzet ve
szendőbe megy.

Különösen Sárosi Gyurka feltűnő lassú 
cs cr.íielcflenül Igen gyengén Irányítja 

uatárláncát.
A 40. percnél tart a játék, amikor Kemény
nek egy jól iveit beadását Toldi próbálja 
lőni, de nem éri el, Sárosi viszont jól bele
vágja a fejét a labdába s a pompás fejes 
alig kerül kapu mellé. Most veszélyes Sla- 
via-támadás borzongatja meg a nézők őz
felnek hátát, Korányi oly vehcmencával 
tohan neki Sobotkának, hogy

lesodorja a nadrágját.
Szabadrúgást kapunk érte, de szerencsére ez 
U veszély is elhárul s Miéi máris jelzi a

A nap szenzációja! a magyar, az olasz 
es a csehszlovák bajnok kiesett a KK-ből

szép és izgalmas meccs félidejét.
Szünet után nem zavarja már a nap a 

csapatokat, úgyhogy ezzel jelentős előnyhöz 
jutott a Ferencváros. Sárosi indítja útnak 
a labdát. Rögtön remek támadás gördül 
végig a pályán Planicska kapuja elé. Sá- 
rosi hosszan szökteti Táncost, ez lefut egé
szen a kornervonalig s remekül száll a be- 

| adása az elképzelt csatársor lábára, de et
től a vonaltól nagyon messze vannak a 
zöldinges csatárok. Rögtön utána az ellen
kező oldalon is hasonló pompás támadás 
fut végig. Pucs elfut Kopeczky mesés lab
dájával, lemegy a kornervonalig s onnan 
váratlanul hátrajátszik Kopeczky elé, de ez 
a váratlan húzás legjobban Kopeczkyl 
lepte meg, mert a pompásan lábára szálló 
labdát nem Inja jól eltalálni s igy a meleg 
helyzetből a labda kapu mellé süvít. A 
Fradi csatársorában Toldi három ember 
helyett Is küzd. Egy Ízben három védőn is 
átjátssza magát, a jól futó Sárosi elé gurit, 
de a center lövése célt téveszt. Néhány perc 
múlva Sárosi újabb nagyszerű helyzetbe 
kerül Toldi labdájával. Igazitja is már n 
labdát, de a kétségbeesetten beugró Fiola 
olt terem és hatalmas lövést küld saját ka
pujára, de Plancsika számított erre s pom
pásan fogja a labdát. Polgár hatalmas táp- 
sót kap most. A taccsdobás jól jön a lábára 
s kapásból hatalmas bombát zudit a kapu
ra, de Planicskának ez meg sem kottyan.

A 10. percben vagyunk, amikor Sárosi 
megnyugtatja a drukkerek kedélyét: Lázár 
félpályánál szereli Swobodát és Toldihoz 
küldi a labdát. Toldi magára csalja a védő
ket és Keményt dobja harcba hosszú lab
dával. .4 szélső a kornervonalig viszi a lab

dát s onnan félmagasan küldi be középre.
Planicska megindul a labda felé, de 
nem éri el, a labda Sárosi fejére száll, 
egy mozdulat és Planicska mellett a 

hálóba csúszik a labda. 2:0.
Most hatalmas ferencvárosi fölény alakul 
ki. A pompás halfsor valósággal tömi a 
csatársort labdával. Az eredmény nem is 
késik sokáig. A 18. percben Lázár hatalmas 
felszabadító rúgása Kiss elé száll, aki Tán
czost szökteti. Az aprólermetü szélső lefut 
a labdával s magas beadást küld a kapu elé. 
.1 ravasz csabart labda becsapja Daucsikot, 
mert hiába nyújtózkodik, nem éri cl a lab
dát. így

Sárosi egyedül áll a hozzákerült labdá
val Planicskúval izemben. Planicska 
egy darabig dcrmcdlen áil, ki akar 
futni, de már késő, a süvítő bomba 

mellette a hálóba fúródik. 3:0.
A Ferencvárost már nem lehet feltartóz
tatni. Egyik támadás a másikat követi, a 
Siavia védelme már alig áll a lábán. Szinte 
macska-cgérharc alakul ki. Előbb Tánczos 
lő kapura, majd Toldi labdájával Kiss 
ereszt meg hatalmas lövést, amely kapufán 
csattan cl. A visszapattanó labda Sárosi 
felé esik, a center élesen fejeli is rögtön 
kapura, de most már Planicska fogja a 
labdát. Lázár valóságos cirkuszi mutatvá
nyokkal teszi élvezetessé az aréna előtt a 
küzdelmet. A Siavia végső elkeseredésében 
egy utolsó támadásból váratlan eredményt 
ér el. Horak beadását Kopeczky Pucs elé 
adja, a szélső éles fejessel a hálóba küldi a 
labdát. 3:1. A közönség a meccs végén tom
bolva ünnepli a Ferencváros játékosait.

Sárosi HL — Törekvés

TOLDI FEJESE FELÍR EGY MORFTUMINJEKCIÓVAL

Az első félidő 32. percében a kapu hátoldalánál, a fl-os vonalon, nagy tumultus keletkezik a 
innen hátrább átló Toldihoz kerül a labda. Toldi jobboldalra, Kies elé játszik, ez két lépést 
tesz o labdával s holtén kllhll a kapu elé. Piánkká kifut a kapuból, de meggondolja magát, 
mert Toldi veszedelmesen közeledik n szépen szálló labdára. Ugrik is már vissza, de a labda 
gyorsabb nála, a hálóba hull. 1:0. (Copyright by Hétfői Napló. — System Horváth.)

Az Austria 
példátlan győzelme 

az olasz bajnok felett
AUSTRIA—BOLOGNA 5:1 (2:0).

Bécs, junius 27.
Bécsből jelentik : Harmincnyolcezer fő

nyi közönség elölt a bécsi csapat valóság
gal legaloppozta olasz ellenfelét, amely tel
jesen elvesztette a fejét.

A nap meglepetése Nausch kitűnő 
csatárjátéka volt,

aki a megsérült Stroh helyén játszott és 
egymaga három gólt szerzett. Az Austria 
másik két gólját Sindelar és Jerusalem 
lőtte. A Bologna gólját Somson! szerezte,

A Hungária beváltotta a 
hozzáfűzött olasz reményeket

LAZIO—HUNGÁRIA 3:2 (2:0)
Róma, junius 27.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonJeJen- 
lése.) A magyar bajnokcsapat tizenkétezer
főnyi közönség előtt óriást küzdelmet vívott a 
Lazióval, de szerencsétlen meccs keretében 
minimális gólaránryal elbukott. A Lazio a 0. 
percben Piola révén szerezte meg a vezetést. 
1:0. Majd a M. percben Ismét Piola szerzett 
gólt, még pedig égbekiáltó offszájd után. A 
Hungária reklamált s ű mérkőzést vezető bíró 
sem volt biztos a dolgában, Így a ránk nézve 
tragikus módszerhez, a batírbirák megkérde
zéséhez folyamodott.

Természetesen a két olasz taccsblró szabá
lyosnak mondta a második gólt la és Igy a bíró 
azt érvényesítette. Szünet után a Hungária ala

FTC—POSTÁS 1®:2 (5:1). Az FTC ritkán lá
tott nagy formával biztosította magúnak a 
harmadik helyet, miután kizártnak látszik, 
hogy a Postás a revánsmérkőzésen a nyolc 
gólelőnyt betudja hozni. Góllövők: Gyetvay 3. 
Karácsonyi 3, P.ibcr 2. Bíró; Füzér, illetve Bonc 
és Vajkay.

posan rákapcsolt és Csehnek két pompás gól
jával elkerült klegyenlitcnl. Azonban a Lazio 
ismét felölke-ckedett és Piola megszerezte csa
patának a továbbjutást jelentő győzelmi gólt. 
A Hungária csapata nem jön liazn, hanem a hét 
közben Belgrádban folytatja túráját.

Újabb meccs a Vienna 
és Young FeJlows között
YOCXG FE1.I.OWS—VIEXNA 1:0 (1:0).
A zürichi csapat váratlanul igen jó játékot 

mutatott és sikerült neki a bécsi 1:2-re vég
ződő első meccset egalizálni s igy egy har
madik játék fogja eldönteni a továbbjutót, 
amely tudvalevőén a Ferencvárost kapja el
lenfeléül.

Amatőrbajnokság: BSzKRT—HAC 5:1. A 
BSzKRT igy 3 ponttal nyerte a csoport baj 
nokságát.

Németh (UTE) nyerte a bécsi országúton 
rendezett 1W km-es kerékpárversenyt. Ideje 4 
óra 54 perc volt. 2. Szenet (Postás) félgép- 
hos-zal. 3. Farkas (Beszkárt). Az ifjúságink 
50 kilométerei versenyét Drcsrljel (Világosság) 
1 óra 29 p. 20 mp. alatt abszolválta.

Még egyre áll a harc Sárosi Ili ért, a jö
vendő nagy Sárosijúért, akit a legremckebb 
reklámkampány előzött meg, még mielőtt búr
mit is teljesített volna — a Nemzeti Bajnok
ságban. Eddig hárman küzdöttek érte, most 
megérkezett a negyedik is: Kőbányáról a 
MÁV-val, vagy hogv a rejtély könnyebb legven, 
lelőjjiik a poént is: o Törekvés tájáról sze
meznek most a kis Sárosival. A Sárosi-család- 
nak tehát ujahb dilemmája vnn, a négy közül 
melyiket szeressék. Jósolni ugyan hálátlan 
mesterség, de némi támpontot nyújthat a jós
láshoz az, hogy — Sárosi papa — vasutas...

Vágó — Újpest
Az Újpest berkeiben még mindig erős tábora 

van annak, hogy n liinfehérek népszerű c*-npa- 
tát Vágóval, a debreceni válogatott hátvéddel 
erősítsék meg. A tárgyalások olyan előrehala
dott állapotban vannak, hogy Vágó részvétele 
a KK-ban nem tartozik a lehetetlenségek közé. 
Ez esetben természetesen dresszének színe 
lilafchér lesz.

Országos döntő, amelyen 
a kapus taccsot dob 

SZEGEDI AK—VÁCI SE lg) (0:0)
Rendkívül izgalmas mérkőzés, melvet durva 

jelenetek tettek élvezhetetlenné. A SZAK há
rom játékosa a mérkőzés során kisebb-nagyobh 
sérülést szenvedett. Helycsere után a szegedi 
csapat a közönség biztatásának hatása alatt 
kapujához szegezte a VSE-t és ugylátszolt, 
hogy katasztrófális lesz a váciak veresége. Fél 
idő közepén Scholt beadásából Albert közel
ről megszerzi a győztes gólt. A SZAK fölénye 
cgvre nagyobb lesz, annyira, hogy kapusa a 
félpályán állva, ölhetett kezekkel nézhette > 
mérkőzést. sőt unalmában még taccsot is do
bott. Miután az előző mérkőzést a VSE 3:1-re 
nyerte, a SZAK kiesett a további küzdelemből.

DIÓSGYŐRI VTK—PÉCSI VSK 4:1 (ltl)
Az északi bajnokcsapat a hazai pályán biz

tosan győzött, de korántsem niuetatoit meg
győző játékot. A csapat góljait Tóth 111. Kalo
csai és Vértes (2) lőtték. Az elmúlt vasárnapon 
az első mérkőzésen a pécsiek 2:l-re győztek 
és igy végeredményben 5:3 gólaránnyal a 
DVTK megy tovább. Tekintve, hogy legköze
lebb erővesztő, igy már a döntőben vnn.

GYŐRI ETO—DEBRECENT VSE 2:1 (1:0)
Kétezer néző előtt, hatalmas küzdelemben 

reális győzelmet aratott a győri együttes az 
összevissza csereberélt debreceni csapat fölött. 
Az első gólt Balogh fejelte. Szüntet után a 
debreceni Bodonyt besodorta a kapust a lab
dával n hálóba s ezzel kiegyenlített, de öt perc
cel a befejezés elölt Balogh befejelte a győztes 
gólt. Érdekes megemlíteni, hogy n mull héten 
az cső miatt félbeszakadt mérkőzésen a DVSE 
vezetett 2:0-ra. A reváns vasárnap lesz Győr
ben.

A magyur kerékpárcsapat hetedik helyen 
végzett. Varsóból jelentik: A Lengyelország 
körüli kerékpárversenyben a magyarok közül 
Éltess 13.. Szalay 19., Gere pedig 22. helyen 
végzett. A nemzetek csoportjában Lengyelor
szág lett az első, Magyarország a hetedik.

A győri evezősök nyerték a vidéki nyolcas
bajnokságot. Szolnokról jelentik: Magyaror
szág) vidéki bajnokságait és több országos eve
zősszámot bonyolítottak le Szolnokon a Ma
gyar Evezős Szövetség rendezésében. A ver
senyt végignézte Szendy Károly Budapest pol
gármestere is, aki éppen Szolnokon tartózko
dott. A főbb eredmények a következők: Vidéki 
egyes bajnok: Csapó László Szolnoki CSE. 
Szenior nyolcas: 1. Pannonin ő p. 43.4 mp., 2. 
MAFC. Szenior egyes: 1 Szandlner Egon, Nem- 
zczli HE. Szenior kormány négyes: 1. Pannó
nia 7 p. 20 mp., 2. Újpesti EL 7 p. 21' mp. A 
nap legizgalmasabb versenye. Magyarország 
vidéki nyolcas bajnoka: Győri EE 6 p. 483 
mp. 2. Tisza EE 6 p. 51 inp.

Ftitballörjárat Ezzel a címmel jelenik meg 
rövidesen egy érdekei sportkönyv, amelyet 
Lengyel Miklóe, finlul, tehetséges sportújság- 
Irő-kollégánk Lukács László társzerzőségével 
szerkeszt. A Futballfír járat n népszerű sport 
legérdekesebb és legaktuálisabb problémáit 
tárgyalja és bonckés alá veszi mindazokat a 
nehéz problémákat, amelyek a magyar futball 
égető sebei.

Botrány a debreceni kerékpárversenyen. A 
DVSC országuii kerékpárversenyén a Törekvés 
csapatával együtt megjeleni Liszkay is, a ne
ves versenyző, aki azonban mielőtt starthoz 
állt volna, 10 pengő startpén*t követelt. A kö
vetelést a debreceni egyesület nem teljesítette, 
mire a neves versenyző nem indult el a verse
nyen. A DVSC a versenyzőt fegyelmi elé fogja 
állítani. A pontversenyt a DVSC C9 ponttal 
megnyerte nz 52 pontot elért Törekvés ellen. 
A főversenyt a Törekvés Dobay—Droba párja 
nyerte.
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Az újpesti vizipólósztárok 
megjárták Óbudával

A nemzetközi uszóverseny lebonyolítása után 
nagv érdeklődéssel sárt vizlpoló bajnoki küz
delmekre került a sor, amelyek keretében el
sőnek n ///. kér. TVE <’s nz l’TE csapata üt
között meg. A meglepetés nem maradt cl. mert 
a világhírű Ida fehér legénység megérdemelt ve
reséget szenvedett nz óbudaiaktól.

III. KÉR. TVE—UTE 4:3 (2:2)
Az első gólt Borsi átadásából Német dobja, 

azután Pap előrendását llolba csavarja juttat
ja n hálóba. 1:1. Fcllclkesedik ezen nz Óbuda 
• közben segíti nz is, hogy Szigetit protcstálás 
miatt kiállítja a biró. Ezt Kislégi kihasználja és

gólt doh, amit a félidő végén Német egyenlít. 
2.2. A szünet utón Szigeti II miatt négyméte- 
re.shez. jut a kerület, Kislégi nem hibáz. .3:2. 
Aztán ugyancsak négyméteresből egyenlít Ha- 
lasy. 3:3. Most a kerületiek lelkesedése szinte 
határtalan s végül is Pap előreadásából Kislégi 
sarokba juttatja a labdát. 4:8. Eldőlt a meccs 
sorsa és pedig megérdemelt óbudai győzelem
mel.

MTK—FTC 4:0 (2:0)
Unalmas mérkőzés. Góllövő: Brandy, Takács, 

Hazay és Homonnay. Az első gól után Szerda
helyit és Brandy! a biró kiállította.

tízezres nézőrekordját, ami a biztató fejlődés 
záloga volt. Ha ki akarnak lábolni a nehéz és 
csíiggesztő bajokból, akkor vagy Juhász Attilát 
kell visszahozni, vagy teljesen át kell állítani a 
vezetés vonalát nz ő elképzeléseinek síkjára.

— Így elsősorban önállóságot, erős, határo
zott kezet kell követelni a szövetségi kapitány
tól. Reorganizálni kell a .válogatott csapatot és 

rosszuljátszó „jó nevek“ helyett jóljátszó 
friss anyagot kell n türvonalha dobni.

Csakis így szerezhetjük vissza a biztató kilá
tásokat és nz elmaradt nézőket, akik nélkül — 
hiába — nem lehet virágzó sportot csinálni.

A Molnár-Juhász-probléma tehát felszínre 
került s rövidesen dönteni fog a kézilabdázók 
parlamentje a lenni vagy nem lenni alig vitat
ható kérdésében.

Takács István

A GSE álarcban indái 
a Misprolik közöli

A Hl. kerületi FC. amely az idén kiesett a 
Nemzeti Bajnokságból, nem adja fői a küz
delmet, amit bizonyít az is, hogy ’ " 
leadta a profiliga indulói között, 
óbudaiaknak mi a céljuk, azt még 
fedi, de a beavatottak tudni vélik, 
vezés mögött nem az exNB-tag, 
másik budai csapat rejtőzik. Nem 
alá azt sem, hogy

ez a csapat n Golhergcr SE. 
amely joggal megunhatta azt a sok sérelmet, 
ami az amatőrök ellenséges gyűrűjében tavaly 
érte és jövőre inkább a kisprofik közölt mu
tatja meg, hogy — ;<iég nagyobb is .ud lenni.

nevezését
Hogy az 

ma homály 
hogv a ne 
hanem egy

íjtik véka

Pertömeg lavinája indul
-Z5l

az MLSz vagyona ellen
nélkül őü az 
nz MLSz most
Bajnokság jogos indulóit. Soknak tart- 

"■ 'mól s ezért
KlatáriállA utón

szándékozunk két jogosult indulót kivégezni. 
Szombaton éjjel ugyan Idegilcuescn levették n 
napirendről a „hóhérjavaslatot", de azért két 
egvsiilrt felett olt lóg a Dnmokles kardja. 
Hogy melyik két egyesületet állítják majd a 
falhoz és lövik ki n sorból, az ma még titok. Az 
azonban máris tény, hogy az összes kombiná
cióba jöhető, a kivégzés veszélye alatt álló 
egyesület

hitelezőt szervezkednek.
A kivégzés terve és a kivitel módja ugyanis 

egy pillanatig sem lesd kétessé az ügyek jogi 
oldalát

Példa 
amellyel 
Keni réti 
jók n 14-es létszán

a jogfoszló tervezet, 
meg akarja tizedelni u

Az MLSz a létszámcsökkentés drasztikus 
i elintézésével megoldhatja a sport problémáját, 

de nem mentesül a magánjogi következmények 
alól, mert nem vitás, hogy a villámcsapássze- 
rücn leálliloll egyesületek hitelezői jóhiszemüek 
volta);, amikor kölcsönöket folyósítottak a fenn
álló szabályok kötelező erejében bízva. Ezt az 
MLSz szegte meg s igy a hitelezők a „befagyott" 
követelések fedezetére perbeszólitják a vétkes 
MLSz-t is. A hitelezők máris szervezkednek és 
közös ügyvéddel indítják meg a pertömeg lavi
náját a szövetség vagyona ellen.

Még jól is járunk, inért a kevésbé stabil adó
sok helyett egyetlen — vagyonnal és jövede
lemmel rendelkező — alperest kapnak. Pénzük 
igy inkább biztosítva van.

Külön pikantériája az ügynek, hogy az egyik 
csapat menedzsere nagyősszegü kártérítésre 
perli a szövetséget.

[•

Alaska nyeste a Tátrai hanűtaapet

Az NB keretében tömörült egyesületek n vég
sőkig elszánt harcot indítanak most a futball 
mai rendszere ellen. A helyzetet nagyon elmér- 
gesltdle a .szerencsétlen jogfoszló javaslat, ami
vel a szövetség egyik Jogász tagja lépett elő. 
Ahelyett, hogy a terv abszurd volta miatt ba 
elnökség nyomban elvetette volna a javaslatot, 
széleskörű tárgyalásra engedte s ezzel azt bizo
nyította, hogy

nincs kellő Jóindulata az NB egyesületei 
fránt.

Emiatt most megszűntnek tekintik a fegyver 
szünetet és újból a porondra dobják n kényes 
természetű adatokat Elsősorban Is annak a ki
vizsgálását és részletezéséi hozzák nyilvános-

Ságra, hogy
miért kerül a futball adminisztrációja az 

összeg bevételek 30 százalékába?
Az évi 350 ezer pengős összes bevétellel 

szemben ugyanis nz adininisztrativ kiadások 
120 ezer pengőt emésztenek fel, ami valóban 
gondolkozóba ejtő állapot.

Az előkerült csatabárddal sok hasonló témát 
Igyekszenek majd ..kiásni", amivel — sajnos _
erősíteni fogják a szövetség keretében működő 
amatőr kiskirályok pozícióját. Ennek pedig 
végzetes kihalása lehel az egész liga jövőjére, 
ami egyben nz egész magyar futball sorsának 
hanyatlását jelenti.

Végzetes pontveszteségektöl 
menekült meg az Elektromos 
az — őszi bajnokságban

Az Elektromosok vitézül és sikeresen hada
kozó egylete már javában készül az őszi sze- 
zótirn. amikor még nz eddigieknél is bravúro
sabb szerepléssel akarja meglepni az NB csapa
tait CsapalerősilÓM munkája során megállapo 
dőlt Brlzsinssky II vei — akiről egyébként még 
sokszor tog hallani a futball közönsége — s 
annak rendje módja szerint leigazolta a kiváló 
Pannónin-csatárl. Az egycsbiró rendben találta 
1,7 ügyet és az Elektromosok Szendrődl mellett 
már képzeletben látták is nz újabb gólzsákot 
munka közben. Mint a derült égből lecsapó vil
lám robbant ki azután most a pikáns szenzáció.

véletlen mentette meg az Elektromost attól, 
hogy őmicI BrlMlnssky miatt súlyos pont- 

veszteséget szenvedjen.

Egy szabálytudós ugyanis merő véletlen foly
tán felfedezte, hogy Brizsinszky még pannonisla 
korában alnposnn megveri egy játékvezetőt. 
Ezért előbb örökre eltiltottók a játéktól, utóbb 
pedig három évre mérsékelték n büntetést. Ez 
a három év nem számiihat be az átigazolási 
időbe b Igy Brizsinszky csak egy év múlva 
játszhat az Elektromosok csapatában. Ha ez 
nem most derül ki, akkor a ravasz és meccs
vesztes profik ősszel bizonyára kinyomozták 
volna, ami menthetetlen pontlevonások veszé
lyét zúdította volna az üzemi csapatra.

A NB azért nem menekült meg a Brizsinszky- 
veszélytöl. mert a játékost most már szabályo
san fogják leigazolni az őszi kampányra.

A kézilabda válogatott 
meglepő letörésének rejtélye
Egy szövetségi vezér pikáns leleplezései

A magyar osztrák kézilabda válogatott mér
kőzés csaknem hideglelést okozott annakidején 
a — futball körében. Több mint tízezer fönvi 
közönség vándorolt ki a Millenárisra s a labda
rúgás joggal sápadozhntolt a félelmetes kon 
kurrencia miatt. Ar ijedelem azonban korai 
volt, mert a pólvából egyszerre frnkkba öllözötl 
délceg kézilabdázás nem tudta kihasználni n 
nagy éredklődést s ma ismét ott tart, ahol a 
magyar osztrák elölt tartott: legfeljebb százas 
•rámokbnn jegyezheti fel a közönséget.

Fogesikorgntvn beszélnek n szomorú témáról 
a kézilabdázók berkeiben. Mi nz oka a siker 
tel épségnek? Az olimpián még n bilsrke negye
dik helyet foglalta cl ez az ifjú aporlóg s azóta 
egyetlen győzelmet sem tudott „összehozni".

A rejtélyen betegség 
diagnózisát rendkívül érdekesen állapitolta 
meg cgv szövetségi vezér, nki a személyeskedés 
elkerülése céljából inkognitójúnak megőrzésére 
kérte fel a Hétfői Naplót.
_ — Helytelen — mondotta Informátorunk —

elsősorban is az, hogy túlzásba vitték a német 
kapcsolatok kiépítését. A németek világbajno
kok ugyan, de azért nem feltétlenül szükséges 
a németek második, sőt harmadik garnitúrájá
val évenként többször is találkozni, ugyanakkor 
pedig leépíteni a többi államokkal való kapcso
latainkat. Sajnos, a mai válogatottunk a győze
lem legcsekélyebb esélyeivel sem startolhat a 
nemzetközi konkvrrcnciában. Ennek azonban 
nem a rendelkezésre álló anyag gyengesége, 
bánon’.

■ helytelen vátogatAst rendszer ■■ oka.
Molnár Zoltánt minden kiváló tulajdonsága 

ellenére sem tartjuk megfelelőnek a szövetségi 
kapitány szerepkörére.

— A mai válogatott csapatban bérelt helyek 
vannak. Évek óta

azonos nevekkel találkozunk
tekintet nélkül arra, hogy azok jók-e vagy 
rosszak. Mindez Juhász Attila idejében nem Így 
volt. Sőt! Az ő érdeméül tudjuk be a Millcndrls

A szezón legklasszikusabb bandicapja n 
klasszis győzelmével végződött. A versenyt Cur- 
ragh vezette hosszakkal a megnyúlt mezőny 
előtt. A célegyenes közepén elsőnek Mayerling 
éri be a vezetőt s már nyerőnek látszik, de az 
utolsó száz méteren felnyomuló Alnska lefini- 
seli.

A nap versenyeiben egyébként a meglepeté
sek egész sorozata adódott elő. Prímás, Ereszd 
el, Kevély és különösen Sylva győzelme 
tette érzékenyen a fegadóközönséget.

Részletes eredmények:
I. Zugligeti dij. 1. Prímás (5) Esch. 2. 

nyugta (3) Schejbal. 3. Timoleon (12) 
G. Fm: Pornódé (1/4) Gutái, Művész (1) 
schik. ötnh.. lh., Tót: 10:79. 20, 18. Bef: 297.

II. Nyeretl. kétévesek eladóvers. 1. Hawaii
(3) Klimscha II. 2. Viszta (2%) Félix, 3. Ma- 
teosz (1J4) Gutái. Fm: Hírnév (12) Horváth 
K. II, Carola (12) Kovács, Kibocsátó (12) Nagy 
G., Panama (10) Esch T., Addis Abeba (12) 
Csömöri, Daphne (10) Alt. 2h., lh. Tót: 10.43, 
12, 11, 12. Bef: 10:52 és 87.

III. Handicap. 1. Ereszd cl (6) Bihari. 2. 
Gaffe (l>í) Klimscha II, 3. Dahlia II (10) Alt. 
Fm: Clarion (10) Mihalovits, Doboz (0) Gosz- 
tonyi. Ciráda (12) Szentgyörgyi Lilla (12) Fct- 
ting K. Aderno (5) Kupái K., Sárkány ((») Fé
lix, Indiaim (5) Horváth K. II, Albusz. (10) Ma
latinszki, Kópia (2J4) Felting A. 2h., nyakh., 
Tol: 10:105. 32, 17, 27. Bef: 10:201 és 076.

IV. Tátrai handlcap. 1. Alaska (6) Esch, 2. 
Mayerling (12) Balog, 3. Totem (6) Teltschik. 
Fm: Bitang <4) Vrabcl, Bagó (6) Szentgyörgyi, 
Lator (14) Kovács L., Verekedő (14) Alt. Opál
(4) Klimscha, Safety (14) Keszthelyi. Mák (6l 
Csuta, Corragh (4) Csömöri, Crataegus (10) 
Esch T. ötnh., «/4h. Tót: 10:56, 20, 28, 22. Bef: 
10:372 és 178.

V. Nyeretlen kétévesek vers. 1. Kevély (6) 
Teltschik. 2. Egyetlen (3) Klimscha, 3. Aviso 
(4) Wcissbach. Fin:Sukoro (10) Csapiár, Lem-' 
nos (12) Gutái, Vinko H. (1) Esch, Bric-á-Brac 
(12) Balog, l^h.. nyakh. Tót: 10:137, 27, 14,
22. Befutó: 10:618.

VI. Welter handicap. 1. I.uck (2) Wcissbach, 
2. Corsica (3) Csuta, 3. Fék (2J4) Bihari. Fm: 
Sirató (10) All, Maréchal Soult (10) Schejbal, 
Maitressc (10) Nagy G„ Arnhara (14) Vrábcl, 
Csókos Julis (8) Gutái, Medici (10) Teltschik, 
Bomba (10) Keszthelyi, Dánia (12) Schwadlcn- 
ka. Fejh., 3h. 10:35, 14, 18, 17. Bef: 10:54 és 62.

VII. Handicap. 1.Sylva (6) Krédler, 2. Don- 
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Ö El J E A
VÍZSZINTES:

1. Magyar fordítósa igy 
hangzik: „Ne nyúlj hozzám!" 
Ez egyébként egyik latin neve 
a nebánlsvirágnak is. 12. 
Asszony lesz belőle. 13. Át
karol. 14. Egyszerű kémiai 
test. 15. Ilires nádor volt 
(ék. hiba.) 16. Se apja, se 
anyja szegénynek. 17. Végtag 
18. Vissza: betű. 19. A mai 
olasz opera irodalom legna
gyobb élő alakja; a világ 
legnagyobb zeneszerzőinek 
egyike. Sikerét és hírnévéi 
„Gavalléria rustácana" Pa- 
raszlbecsület c. operájával 
alapozta meg, amelyben az 
olasz néplélek hü zenei raj
zát kapjuk. Zenei célkitűzése: 
a népzene fejlesztése. Még 
számos operát irt. 21. Nagy 
francia iró, a „Nyomorultak" 
alkotója. 22. Erő — keverve.
23. Nemzet. 24. Háborúban 
hallálal bűnhődik. 25. Segít 
a szorult helyzetben lévőn. 
26. A mai ember vállára ne
hezedik. 27. Betegség jele. 
28. Gálaruha — férfiak szá
mára. (fon.) 29. Hajat lesz 
„cslélyképcssé". 30. Óboron, 
keresztneve. 31. Szent — idegen rövidítése. 
32. Lónak csemege. 33. Mind — németül. 35. 
A párizsi egytem nyilvános előadásainak szék
helye. Róbert de Sorbon, Szent Lnjos udvaii 
papja alapilotta nbból a célból, hogy á 
szegénysorul tanulóknak lehetővé tegye teo
lógiai tanulmányaik elvégzését. Az idők fo
lyamán azután a teológiai szakon kívül a 
többi fakultás is helyet kapott benne. 30. Te
gezéi. 37. „Ara" keverve. 38. Játék — felnőt
tek számára. 39. Nemcsak fel. 40. Felül — 
ellentéte. 41. Vezényszó a lovasságnál. 42. Fa
levélnek van. 43. Johanita rend tagjai.

gola (6) Teltschik. 3. Bajos (4) Weissbach. Fmi 
Kékes II (12) Felting K., Napfelkelte (5) Schej- 
hal, Pénz (10) Csapiár, Farandole (3) Balog, 
Hozomány II (3) Gutái, Honvéd (20) Scliwad- 
lenka, Minek? (10) Horváth K. II, Széitoló (4) 
Klimscha, Tiszta öröm (10) Csuta. Padisah (12) 
Kajári. %h.. ’/<h. Tűt: 10:234, 45, 32, 38. Bef. 
10:1291 és 1637.

érin- Junius 29-én,Jállna3-án és 4-én <1. a. S órakor ’

Magyar Levaregylet versenyei j

A Batthyány Elemér emlékversenyt futják 
kedden Budapesten. A 2400 méter távolsága 
versenyben Bohó, Boriira derű és Derűs talál
koznak újra, melyek közül legutóbb a Népligeti 
díjban Bohó bizonyult legjobbnak.

*
Müller állapota változatlanul súlyos. A sze

rencsétlenül járt lovas bár csak pillanatokra, de 
szombaton már visszanyerte eszméletét. Vasár
nap állapota örvendetesen tovább javult.

*
A Báró Wenckheim Béla emlékversenyt és a 

kezdők gátversenyét futják vasárnap. Az előbbi
nek Alaska, az utóbbinak Pandúr II. a leg
komolyabb jelöltje.
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FÜGGŐLEGES:
1. Megszólítás. 2. Algíri kerület és hason* 

nevű székhelye. 3. L. A. R. 4. Elemista betű. 
«»• Föld alá tevő. (I) 6. Kurtyabemondás. 7* 
Spanyol férfinév. 8. Német igekölö. 9. Női 
becenév. 10. Lóverseny műszó. 11. Dlogencs, 
n cinikus bö'cs mondta, amidőn világos nap* 
pal lámpással haladt az utcán 13. Csodál
kozó. 14. Csúnya tulajdonság. 16. Magógban 
van. 17. Hiaba intéznek Oiozzá kérdést. 18. 
Kutya — németül. 20. Eliramodik. 21. Hasz
nálhatatlanná tesz. 22. Vissza: ime! 23. Ebbd 
m i riny^L- Cipö- 27.............  »•
M L. V 30. kegyetlen római császár (névelő
veti. 32. Izrael királya volt. 33. Hibáztat. 84* 
A gyorsírás feltalálója. 35. Névutó. 86. E. E. G. 
38. L.T. 30. Rossz vajban képződik.
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