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Páris jelenti vasárnap:

A francia-angol szövetség 
a Németországgal való 
megbékiilést kivánja
A világpolitika fontos vasárnapja

A vasárnapi nap folyamán a világpolitika 
valamennyi frontján jelentős események 
következtek be. A érdeklődés homlokteré
ben a párisi diplomáciai tárgyalások álla
nak. Itt a tökéletes angol-francia együtt
működést képviselő

Daladier francia miniszterelnök és 
Hore-Belisha angol hadügyminiszter 
folytatnak nagyjelentőségű tárgyaláso

kat
a béke érdekében. Vasárnap egyébként 
újabb táviratok cáfolták meg azt a bírt, 
amely szerint négyhatalmi konferencia ké
szül a csehszlovák kérdés megoldására.

Megnyugtató az a hir, amely Londonból 
érkezett: » «

a spanyol köztársasági kormány elfo
gadta az ugynevezett ,,angol tervet**  

az önkéntesek elszállítására. Prágai félhiva
talos jelentés szerint Csehszlovákiának az 
az eseménye, hogy a tervbevett felhatalma
zási törvény javaslat benyújtását elhalaszt- 
jók.

A megnyugtató hírekkel szemben aggasztó 
jelentések érkeznek Tokióból:

a (apán—szovjetorosz feszültség egyre 
élesedik

és alig-alig látszik mód a fegyveres össze
tűzés .elkerülésére.

A világpolitika zajló eseményeiről a kö
vetkező vasárnapi táviratok Számolnak be:

Közölték azt is, hogy a négyhatalmi érte
kezlet egybehivásának tervét a francia kor
mány már elvben is elutasítja.

Negyvenkét állam részvételével

vasárnap Párisban kongresszus ült 
össze,

amelynek célja a nyílt városok bombázásai 
elleni mozgalom megindítása.

„A német birodalom nem gondol arra, 
hogy idegen népeket erőszakkal 

bekebelezzen"
— mondta Hitler helyettese

Az Unió pénzügyminisztere 
és az angol hadügyminiszter Párisban

Párls, julius 24.

Daladier francia miniszterelnök és Hőre- 
'Belisha angol hadügyminiszter

egész nap nagy fontossága tárgyalásokat 
folytattak,

amelyeknek előterében a csehszlovák és a 
spanyol kérdés megoldása állott. A vasár
napi tanácskozásokon is százszázalékos an
gol-francia egység nyilvánult meg.

Párisiink vasárnap még egy fontos poli
tikai vonatkozású eseménye volt:

megérkezett a francia fővárosba Mor- 
genthau amerikai pénzügyminiszter, 

feleségével, fiával és két leányával. A pá
lyaudvaron liullil amerikai nagykövet és a 
francia külügyminisztérium képviselői fo
gadták az amerikai államférfiul. A francia 
kormány nevében Marchandcau pénzügymi

niszter kabinetfőnöke üdvözölte Morgenlhaut.
A sajtó képviselői a pályaudvaron kérdé

sekkel ostromolták az amerikai pénügymi- 
niszlcrt franciaországi utjának célja felől. 
Morgcnthau

elzárkózott minden Interjú elől,
tenniszrakctljére és golffelszerelésére mu
tatva mosolyogva mondta, hogy párisi útja 
— magánlátogatás.

Francia politikai körökben ezzel szem
ben azt hangoztatják, hogy az amerikai 
miniszter látogatásának politikai jellege van. 
Erre mutat az is, hogy

Morgcnthau mór vasárnap tárgyaláso
kat folytatott Marchandeuti pénzügy

miniszterrel
és Patenolre gazdaságügyi miniszterrel. 
Morgcnthau vasárnap délután kihallgatáson 
jelent meg Lcbrtin köztársasági elnöknél.

Klagenfurt, julius 24.
Hess Rudolf Hitler helyettese beszédet 

mondott azon az emlékünnepélyen, amelyet
az osztrák földön Nagy-Németországért 
elesett hősi halottak emlékezetére tar

tottak.
Hess Rudolf a több közölt a következőket 
mondotta:

— Az Ausztriában elesett hajtársak a népi 
közösségért haltak meg. Ez a népi közös
ség csak azt kivánja a világtól, hogy ismer
jék el az éleihez való jogál.

Ma sem gondol a német birodalom 
arra, hogy idegen népeket erőszakkal 

bekebelezzen a német birodalomba,
de egyetlen hozzátartozó németet sem akar 
elveszíteni. Ausztriának a német biroda

lommal történt újraegyesülése következtéd 
ben Európának egyetlen népét vagy orszá
gát sem érle semmiféle károsodás.

— A külföldi sajtó nngyrésze milyen 
szégyenletesen becsapta a világot a német 
nemzeti szocialisták ausztriai küzdelmével 
kapcsolatban.

Milyen sokan állítják ma is, hogy 
ausztriai testvéreink kényszer hatása 

alatt jöttek a német birodalomba

és most a világnak az a feladata, hogy 
megszabadítson benneteket.

— A békéi állító népek között gyalázatos 
módon újra és újra elhintik egy újabb bá
bom gondolatát. A népek szerencséje, hogy

Németország vezére nem engedett és 
nem enged a kihívásoknak.

A japán-orosz veszély

Berlin és Páris békehangjai

Tokió, julius 24.
A japán—szovjetorosz feszültséget egy 

újabb súlyos incidens annyira kiélezte, hogy
további beláthatatlan bonyodalmak fe

nyegetnek.
llszinkingből érkezett jelentés szerint 

szovjetorosz határőrök liz polgári személyt,

akik minden kétséget kizáró módon mand- 
zsulerülctcn tartózkodtak, agyonlőttek. Az 
l ■ssrurí-folyón történt az újabb halársértés. 
A jelentés csak annyit mond, hogy

szovjctoroAz határőrök a Hz mandzsut 
agyonlőtték,

közelebbi részletek még nem érkeztek.

Páris, julius 24.
Dirksen londoni német nagykövet és 

Chamberlain angol miniszterelnök megbe
szélése a vasárnapi párisi lapok érdeklődé
sének homlokterében áll.

A Jour szerint az európai légkör megeny- 
hülése következett be. A Journal kiemeli

a német birodalmi kormánynak azt az 
ismételten kifejezésre juttatott kívánsá
gát, hogy Németország békés politikát 

akar folytatni.
A Petit Journal szerint végre nyíltan meg 

kell mondani, hogy nagy felelősséget vesz
nek magukra azok, akik minden német ter
vet csel fogásnak minősítenek. Rendkívül

veszélyes egy nagv nép minden politikai 
vagy diplomáciai tevékenységet gyanúba ke
verni, ' csak azért, mert az Franciaország 
ellensége.

A Figaro utal arra, hogy
a francia-angol szövetség a Német

országgal való mcghékülést kivánja
Ugyanúgy, amint véglegesen rendezni ki
vánja a két ország viszonyát Olaszország
hoz. A bujócskának véget kell vetni, mert 
ehhez Európa nem elég nagy.

A Malin azon a véleményen van. hogy a 
nemzetközi légkör további megenyhülésére 
lehet számítani. Ehhez az első állomás a 
cseh nemzetiségi statútum minél gyorsabb 
elintézése.

Uj angol-francia szövetség: 
együttműködés a Távolkeleten

London, julius 21.
A Pcoplc cimü tekintélyes londoni lap 

szenzációs értesülést közöl, amely szerint
a párisi angol-francia tanácskozásokon 
még az entente cordialenál Is erősebb 

szövetséget kötött a két állam.
Kötelezik magukat arra, hogy kölcsönös 
segélynyújtást vállalnak bármely oldalról 
jövő támadással szemben.

A két kormány kijelentette, hogy tar
tózkodik minden támadástól.

Anglia nem tartja kötelezőnek azokat a 
szövetség vállalásokat, amelyek Franciaor
szágot Szovjeloroszországhoz kötik. Anglia 
és Franciaország kötelezi magát, hogy

együttesen lép fel a Távolkeleten
a francia, illetve angol érdekek védelmében.

Nagyjában elkészült már 
a prágai nemzetiségi alaptörvény

Pária, julius 24.
Bonnct külügyminiszter vasárnap nem 

tartózkodott Párisban, de azért a Quai 
d'Orsayn egész nap Jontos tanácskozások 
folytak. A külügyi hivatalban közölték az. 
Újságírókkal, hogy

Osusky párisi csehszlovák követ szom
baton este megnyugtató közléseket lelt 
Bonnct külügyminiszternek a prágai 
tárgyalásokról és jelezte, hogy a nem
zetiségi alaptörvény nagyjában már el

készült.

Békét akar a kopenhágai 
külügyminiszter-konferencia

Kopenhága, julius 24.
Befejeződött nz északi államok értekezle

tének első napja és ez alkalommal banket
tet tartottak, amelyen Mímeli dán külügy
miniszter beszédében hangoztatta, hogy

a résztvevő államok nem hívei n gaz
dasági önellátásnak és nyugtalanul 
szemlélik azokat a veszélyeket, ame

lyek a vllágbékél és az emberiség kul- 
turáját fenyegetik.

A Népszövetség politikai téren kétségtele
nül gyenge volt, de az értekezlet hatalmai 
remélik, hogy a nagyhatalmak közötti meg
békélés még idejében sikerül. .

Spaak belga miniszterelnök és kiilügys 
miniszter kifejtette, hogy
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A városligeti 
Széchenyi Strandaz újonnan feltárt Szent István artézi forrás vizével

külön meleg medencével változatlan árak mellett reggel 7 órától a t. közönség rendelkezésére áll.
az értekezleten képviselt valamennyi 

hatalom a béke barátja.
Ar események megmutatták, hogy tche- 

I ellen m olyan egyetemes biztonsági rend
szer, amely nem nyugszik az egész világot 
álhálózó szervezeten.

A spanyolországi 
önkéntesek elszállítása

London, julius 24.
A spanyol köztársasági kormány
elfogadta a nemzetközi beneniavnlkozósi 
bizottság tervezetét a Spanyolországban 
harcoló külföldi önkéntesek huzaszál- 

lltásárn vonatkozóan.
\ köztársasági kormány mindeneseire né
hány fenntartást hangoztat abban a válasz
jegyzékében, amelyet a bcncmavatkozásl 
idz.othág jegyzékére adott és amelyet szom
baton a késöcsti órákban juttatott el a bar
celonai kormány Londonba. Beavatott kó
rokiam ugy tudják, hogy a spanyol köztár
sasági kormány jegyzékének tartalmát a 
legközelebbi napokban nyilvánosságra hoz
zak.

Barcelonából ideérkezett jelentés szerint

a köztársasági kormány szombaton
négy óra hosszat tartó minisztertaná
cson szövegezte meg válaszjegyzékét.

A barcelonai jelentések szerint ottani kor
mánykörökben a válaszjegyzék tartalmáról 
csak annyit lehel megtudni, hogy a barce
lonai kormány jegyzékében sürgeti a nem- 
zeti Spanyolországban tartózkodó külföldi 
önkéntesek hazaszállítását.

Bombamerénylet
Palesztinában

Jeruzsálem, julius 24.
A palesztinni helyzet vasárnapra ismét 

kiéleződött. Vasárnapra virradó éjjel
a tel-avlvl tengeri sétányon felrobban

tottak egy automobilt.
A robbanás tizenhat személyt súlyosan meg
sebesített. Az automobilt — mint megálla
pították —, egy időre beállított bomba rob
bantotta fel. A robliunás borzalmas pánikot 
keltett. Hét sebesült állapota életveszélyes.

Jeruzsálemben a rendőrség vasárnap 
monstre razziát tartott és 1600 embert vett 
őrizetbe.

állandó bizottsága azokat a tisztázatlan kér
déseket, amelyek a beruházási hozzájárulás
sal kapcsolatban felmerültek,

• legilletékesebb fórum: Reményl- 
Schneller Lajos pénzügyminiszter elé 
terjesztette. A pénzügyminiszter, illetve 
megbízottja valamennyi kérdésben be

ható részletes tárgyalást folytatott
az Országos Magyar Kereskedelmi Egyesü
lés részéről megjelent Sesztina-Nagybákay 
Jenő elnökkel, Magyar Bertalan ügyvivő 
társelnökkel és Dalkányi Kálmán ügyvivő 
igazgatóval. Ezeknek az informatív megbe
széléseknek befejeztével újabb tárgyalások 
voltak a pénzügyminisztérium referense és 
uz érdekképviseletek állandó bizottsága kö
zött. , e

.Mindezeknek az eszmecseréknek eredmé
nyeképpen

illetékes hely részletesen informálta az 
érdekképviseletek állandó bizottságát az 

egyes kérdésekről.
Eszerint, aki szabályszerű üzleti könyveket 
vezet, a múlt év december 31-ikl leltár 
alapján teheti meg a beruházási hozzájáru
lásra vonatkozó bevallását, ez a leltár azon
ban kiegészítendő az az év február 28-iki 
állapotnak megfelelően. Amennyiben a de
cember 31-én felvett leltár akár mennyiség, 
akár érték tekintetében eltér a valóságtól, 
természetesen a valóságnak megfelelő ada
tokat kell bevallani, annál is inkább, mert 
ezt a rendelkezést szigorú büntetési tételek 
szankcionálják. Aki nem vett fel december 
31-én leltárt, az

köteles a bevallás időpontjának meg
felelő leltárt benyújtani.

Itt a február 28-ika óta bekövetkezett válto
zásokat is fel kell tüntetni.

Mint forgalmi árat, mindenkor a február 
28-iki beszerzési árat kell bevallani, de eh
hez hozzá kell adni az üzletbe érkezésig fel
merült költségeket. A kiselejtezett árunál

csupán a napi eladást ár Irányadó.
A vallomásban
a kétéves követeléseket valóezinü érté
kükben kell felvenni, de egyúttal fel 
kel! tüntetni as eredeti követelés össze

gét Is.
A tőkeszámlára átvezetendő az amnesztia 

szempontjából bejelentett vagyontöbbleL 
Igen érdekes része az illetékes hely által 
adott információnak az, amely

a vélelmeié*  esetén való bejelentésre 
vonatkozik. Ezt a szakaszt szószerint idéz
zük abból a felvilágosításból, amit az Or- 
szágos Magyar Kereskedelmi Egyesülés, il
letve az érdekképviseletek állandó bizott
sága kapott:

„Az olyan adózó, akinek 50.000 pengőt 
érő vagyona nincsen: ha az 5000 pengőt el
érő kereseti adóalapja révén megkapja a 
pénzügyigazgatóságtól a beruházási hozzá
járulás bevallására való felhívást,

eleget tesz kötelezettségének azzal, ha
Írásban bejelenti, hogy vagyona alatta 

van az 50.000 pengőnek.
Természetes, ha bebizonyulna, hogy valójá
ban vagyona mégis meghaladja az 50.000 
pengőt: a törvény szigorú büntető rendelke
zéseit viselnie kell.”

Azt is közölték illetékes helyen, hogy a 
korlátolt felelősségű társaságok üzlet
részeire is vonatkozik az a rendelkezés, 
amely szerint csupán a kulcs alkalmazása 
szempontjából kell a belföldi vállalatok üz
letrészeiben fekvő tőkevagyont figyelembe 
venni.

Kétségtelenül
Igen nagyfontosságuak ezek a felvilágo

sítások,
amelyek most már tisztázzák mindazokat a 
kérdéseket, amelyek a beruházási hozzá
járulással és a vallomásokkal, amelyeket 
ezzel kapcsolatban tenni kell, felmerültek.

Lengyel parasztcsoport 
véres tűzharca 
a rendőrséggel

Imrédy és Kánya ma reggel 
érkezik Budapestre

Varsó, julius 24.
As Illuatrovany Kurier Godzienny jelen

tése szerint a kelet-lengyelországi Pinka ke
rületben

fölfedeztek egy felfegyverzett lengyel 
parasztokból álló csoportot, amely a 

szovjetorosz határ felé tartott, 
hogy beosztassa magát a köztársasági Spa
nyolországba Induló nemzetközi dandárba.

Néhány nappal ezelőtt a rendőrség már 
megakadályozott egy föl fegyverzett csopor
tot abban, hogy átlépje a szovjetorosz ha
tári. Ez alkalommal

a rendőrség és a fegyveres csoport 
közölt tűzharc keletkezett, 

amelynek során egy rendőrtisztviselő súlyo
san megsebesült, egy asszony pedig, aki a 
parasztokkal tartott, meghalt.

Velence, julius 24.
Vitéz Imrédy Béla miniszterelnök és fele- 

égé xclcncci tartózkodásának utolsó nap
in l'jpétcry Elemér dr. titkár kisérctében 
nár korán reggel elhagyta szállodáját és 
étára Indult Velencében.

A miniszterelnök és felesége a Szent 
Márk templomban hallgatott szentmisét, 

hol őket mise után a távollévő velencei 
atriárka képviseletében az egyik püspök 
dvözölle. A délelőtt folyamán a ininisz- 

elnök és felesége Vjpétcry Elemér kísé
rtében megtekintette még a Scola San 
'occo-t és az Aceadcmiu delié béllé. Artl-\, 
tajd
dél felé átment n Lldóra, ahol megfür- 

dUtl.
Ebédre visszamentek a Doníc/í-szállodúba.
Vitéz Imrédy Béla miniszterelnök és fele 

égé lljváry Elemér dr titkár kíséretében 
tnapl magánjellegű velencei tartózkodás 

ilán
vasárnap délután 5 óra 40 perckor el

utazott Velencéből.
\ miniszterelnököt hivatalosan nem búcsút- 
látták, mert magánemberként tartózkodott 
Velencében.

A pályaudvaron megjelent a velencei lar- 
tományfönök, u polgármester, a fasiszta 
párt tilkára, a felső adriai tengeri parancs
nokság vezérkarának képviselője és a ma
gyar alkomul. A város polgármestere a bú
csú záskor gyönyörű virágcsokrot nyújtott 
át a miniszterelnök feleségének.

Buc.su zás után n miniszterelnök és 
felesége felszállt a szalonkocsiba, 

amelyet a vonal elejére kapcsoltak. A vo
nat negyed tiz órakor érkezik Postumiába, 
az olasz határállomásra.

A budapesti fogadtatás
Imrédy Béla miniszterelnök és felesége 

hétfőn reggel 0 óra 45 perckor a menet
rendszerű gyorsvonattal érkezik meg Buda- 
pcsetrc,

A Deli-pályaudvaron ünnepélyes fogad
tatást rendeznek a miniszterelnök tlszt- 

tclctére.
Kcresztcs-Fischcr Ferenc belügyminiszter 

és Antal István igazságügyi államtitkár őré- 
kesfehérvárig, esetleg Siófokig a miniszter
elnöki pár elé utazik. Kánya Kálmán kül
ügyminiszter a Dolomitokból ugyancsak 
ma, hétfőn délelőtt érkezik Budapestre.

A nagykőrösi szélmalom 
főmolnárjának érdekes elő
terjesztése a Népszövetséghez

Tisztázták
a beruházási hozzájárulással 
kapcsolatos problémákat

A beruházási hoz/ájHiulással kapcsolat-1 dftsági élet rendkívüli érdeklődéssel várta 
bán a legutóbbi időkig még több fontos |ereknek a problémáknak az Illetékesek állal 
részletkérdés tisztánillan \oll és az egész való eldöntését.
közvélemény, különösképpen pedig a gaz | Bővül illővel ezelőtt az érdekképviseletek

Krum Júnoí, a nagykőrösi szélmalom fő
molnárja nemrégiben érdekes kisérletcket 
kezdett Nagykörösön. Feltűnt neki, hogy a 
hidasi cs a telétleni határ egyes részein ter
melt körösi gabonának a cikória-pótkávéra 
emlékeztető szaga van. Erre vizsgálat alá 
vette a „szagosgabonát” és

arra a megállapításra jutóit, hogy az 
ilyenfajta gabonában nagyhatású gyógy- 

anyugok vannak.
Később elkerült Nagykőrösről, a szagos- 

gabonával való kísérleteit azonban tovább 
folytatta és

felhívta rá az orvosi körök, valamint a 
Népszövetség genfi egészségügyi bizott

ságának figyelmét Is.
Krum János időközben n nógrúdtnegyei 7.a- 
bar községbe került, ahonnan most Nagy
kőrösre küldött levelében beszámol kutatá
sának ujttbb eredményéről.

A Nagykőrösre küldött levélben megírta, 
hogv a peszéradácsi koronauradalomban a 
nagykörösihez hasonló, erősen cikórlaszagu 
gabonát talált. A Dunántúlon, Veszprém és 
Hcrend között termett gabonában viszont 
csak enyhébb, inkább karamella-cukorká
hoz hasonló rnmntöt észlelt. Szerinte

ezeken n vidékeken n Pannon-tengert 
követő időkben kíirlsfaerilők voltak, u fá
kon lanányzolt kőrisbognrak földbekerllll 

maradványa adja a különös zamatot 
nz ott termett gabonaféléknek. Részletesen

le is irja a folyamatot, amelynek során a 
kőrisfaerdő helyén termő szagosgabonában 
a gyógyító anyag kialakult.

További kísérletképpen azt ajánlja, hogy, 
a reumában, csuzban, isiászban és zsábá- 
ban szenvedők
melegítsék fel a szagosgabonát 50—70 

fokra szárazon
és így rakják rá fájós testrészükre. Sze
rinte n gabonában rejlő kéksav felbomlása 
sorún keletkező rádlóaktiv hatás hozza a 
gyógyulást.

Levele végén Krum mester
az orvosokhoz fordul, hogy közérdek

ből működjenek közre
a szagosgabona gyógyhatásúnak megvizs
gálásánál és vállalják a felügyeletet.

— Motorkcrékpárszercncséflcnség a győri 
országúton. A győr-pápai országúton Mé
száros Elemér pápai fakercskedő motorke
rékpárjával felborult és súlyos sérüléseket 
Szenvedett. Életveszélyes állapotban vitték 
a pápai kórházba.

— SzörnyU klkötőtllz. Gravellnet kikötőben, 
nmelv a La Manche-csnlornn mentén fekszik, 
nz elmúlt éjszaka nagy tűs pusztított. A nagy
kiterjedésű dokkban eddig még ismeretlen kö
rülmények közölt tíiz keletkezőit és a raktár
házak a lángok martalékává váltak. Az anyagi 
kár húszmillió frank. Számos nagy raktárhe
lyiség égett le, azonkívül egy konzervgyár ii el- 
pusztult.
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Cirkuszdráma!...
A bllincstörfl-klrály után vasárnap öngyil
kosságot követett el a hatál-légtornászból 
lett vándorcirkusz! bohóc

begyvcnnyolc órája sincs, hogy S:akolc:y 
Dániel, művésznevén Dandy Jackson ma
gyar artista, az egykor világhíres bilincs- 
törő-király felakasztotta magát és vasárnap 
Ifjabb artistadáma történt:

halálbalndult egy másik tragikussorsu 
artista is.

Vasárnap hajnalban a Vőrö.wín-uton egy 
pádon fekvő férfit talált a rendőrőrszem. 
Először azt hitte, alszik, Odalépett hozzá, 
hogy fölébressze, ekkor vette észre, hogy 
eszméletlen és melléből vér patakzik.

A rendőr azonnal a legközelebbi telefon
állomáshoz sietett és értesítette a mentőket. 
Néhány perc múlva megjöttek a mentők és 
minden kiderült. A vérzőinellü ember, Lesi 
József 31 éves artista öngyilkossági kísérle
tet követett el,

élesrefent kenyérvágó késsel kétszer 
mcllbcszurta magút és a penge a szív

burkot is megsértette.
A mentők elsősegitsegben részesítették az 

Öngyilkosjelölt artistát és a Szent Margit- 
kórházba vitték, ahol még vasárnap este is 
súlyos állapotban, eszméletlenül feküdt és 
nem lehetett kihallgatni.

Budapesti arlistakörökben gyorsan hire 
futott az öngyilkossági kísérletnek és nagy 
részvéttel beszéltek Lesi Józsefről, aki

tipikus artistadráma áldozata.
A harmincesztendös ember fiatal kora 

ellenére is már tiz éve artista, éppen csak 
felcseperedett, amikor erre a pályára ment, 
amelynek valóságos szerelmese volt. Mint 
bohóc kezdte a pályát vidéki kis vándor
cirkuszoknál, azután fölkerült Budapestre 
s egy szép napon felfedezték mint légtor
nászt. Lesi József a „halál-légtornász" ne
vet kapta, bámulatos produkciókat végzett 
az aréna kupolájában. Hírneves artista

A Hétfői Napló 
leleplező útja Budapest 
„rejtett" szépségei körül

Az elmúlt heti leleplező sétánkat a Bajza- 
utca és Szondy-utca kereszteződésénél lévő 
Eprcskertnél fejeztük be. A feltett kér
désre sokszázan válaszoltak helyesen: a 
kép az Epreskertben lévő képzőművészeti 
főiskolai telep egyik pavillonját ábrázolta. 
Sétánk igy a művészetek világába vezetett 
bennünket és leleplező kalandozásunkat 
most is ebben a körben folytatjuk. Az ep
reskerti miivésztelepröl sok szobrász indult 
el, hogy munkájával még szebbé tegye a 
magyar fővárost. Ezek a szobrok külön
böző helyen állanak. Az egyik a nagyváros 
kőrengetegének közepén, a másik hangula

tos téren, a harmadik valamelyik park ár
nyas fái alatt. Leleplező utunk során há
rom szobrot kerestünk fel, mindhárom szo
bor más gondolat, más hangulat és egészen 
más világ.

A Belváros egyik legszebb és legújabb 
parkjába vezet első utunk. A Károlyi-pa
lota régi kertjének évszázados fái között 
impozáns, szuggesztiv erőt árasztó, méltó
sággal és egyben segítő szeretettől áthatott 
odaadással emelkedik Prohászka Ottokár 
volt székesfehérvári püspöknek alakja. 

volt már, amikor szerencsétlenség történt 
vele:

elszakadt a kötél, Lesi József lezuhant 
és véresen terült el a porondon.

Súlyos sérülésekkel került kórházba. Hó
napokig tarló ápolás után fölépült ugyan, 
de elgyöngült testtel, leromlott szervezettel 
többé nem repülhetett a magasban, abba 
kellett hagynia a nagy erőt követelő, veszé
lyes produkciót és

az egykori halál-légtornász kénytelen 
volt megint visszamenni oda, ahonnan 
elindult: kis vándorcirkuszoknál próbál

kozott elhelyezkedni, 
de alig keresett annyit, amiből megélhetett 
volna.

A régi artistadicsőség kínzó emlékei kí
sértették állandóan, nem tudott beletörődni 
a sorsába. Most, hogy Szakolczy Dániel ön
gyilkos lett, Lesi Józsefben is feltört a ke
serűség és a cirkuszdráma áldozata maga is 
elindult a halálba ...

Tavaszi és őszi 
modei-HöDenyeh, 

Kosztümök és ruhán 

Olcsó sásóra! 
Breitfeld

IV., Váci ucca 14.

Szivbemarkolóan egyszerű és emberi moz
dulattal hajol a talpazat előtt görnyedő 
alakok felé. A magyar föld sokat szenve
dett emberei ezek, akiknek gondjait annnyi 
odaadással és fáradhatatlan harccal pró

bálta enyhíteni. A szobor körül játszadozó 
gyermekek, nevelőnők, olvasgató nyugdíja
sok és vizsgára készülő egyetemisták. A 
méltóságteljes szobor és u körülötte élő 
emberek nem zavarják egvmást. Hiszen

KEZDŐDIK_________
NYÁRI PÖK VÁSÁR

szí tswan liri 30 H AhbiMakiívéházmellottj 

Prohászka az emberekért élt, a szobra kö
rül mozgó élet is minduntalan az ő gondo
latait idézi.

Más városrész, más hangulat, más embe
rek veszik körül n következő szobrot. 
Mintha visszautaznánk a múltba. El is fá
radunk egy kicsit, mire sétánk során oda
érünk. At kell mennünk Budára, azután 
végigbandukolunk az Alaguton és jobbra 
lekanyarodunk a Horváth-kertbe. A Budai 
Színkörnek már nyoma sincsen, nem túl
ságosan nagy sétány üresedik a helyén. 
Apró növendékfák szegélyezik, nem volt 
még idejük megnőni. De pár lépéssel odébb 
már duslombu, hatalmas fák következnek 
és közülük csillan elő a kicsiny szobor fehér 
köve. Messziről olyan, mintha édes, kis mo
solygó tündér röppent volna ide a budai 
parkba, hogy’ gitárján eljátsszon néhány ré
gen elfeledett dallamot. Budapest legbájo- 
sabb szobrához érkeztünk. Déryné „ifiasz- 
szony" szobra ez. Kicsit előrehajol, amint 
a színpadról az első sorban ülő hallgatókra 
mosolyogva énekel. Biztosan valami na
gyon kedveset, mert édesen, boldogan mo
solyog. Körülötte csend, nyugalom, madár
fütty, igazi multszázadbeli embereknek 
való hangulat, csak a közelben dübörgő 
villamosok, meg autóbuszok sejttetik, hogy 
a kicsiny szobor világa visszahozhalatlanul 
a múlté már.

Sétáljunk vissza a pesti oldalra, ott vár 
ránk a harmadik szobor. Hogy mit ábrázol 
és hol van, ez a kérdés. Magyar vitéz ker
geti lován a vadul menekülő török katonát, 
aki csak pajzsával tudja felfogni a kard
csapást. A lovak lábai alatt sebesültek vo- 
naglanak, holttestek hevernek. A jelenetet 
egy régi költő szobrának talpazatán fél- 
dombormü ábrázolja. A költő a törökvilág 

harcos dalnoka volt. Tessék megkeresni a 
mozgalmas jelenetet és a megfejtést csütör
tökig szerkesztőségünkbe beküldeni. A meg
fejtők között tiz dijat osztunk ki: kétszer 
10 pengőt és nyolc más értékes nyereményt.

Magyarországon keresik
Abd el Hamid Ahmed Alit,

aki Egyiptomban többszázezer fontot sikkasztott 
és most mint bűvész-artista bujkál Európában

Érdekes rádiókörözést továbbított a napok
ban a budapesti rendőrség rádióállomása az 
összes vidéki rendőrkapitányságoknak és csend- 
őrörsöknek. Az egyiptomi ügyészség megkeresé
sére történt a rádiógram leadása.

Az egyiptomi hatóságok szerint valószínűleg 
Magyarországra szökött

Abd el Hantid Ahmed Ali 30 éves, volt szállí
tási vállalkozó, aki álnéven mint

cirkuszi artista szerepel
és ugy bujkál az elfogatóparancs kibocsátása 
óta.

A hosszunevii, elegánsan öltözködő, 182 cm. 
magas, fehérbőrű, abolini születésű fiatalember 

több százezer egyiptomi font erejéig 
károsított meg ottani előkelő embereket. Az öt 
nyelvet beszélő Abd el Hamid nagy üzleti for
galmat bonyolított le a tengerentúlra is. azon
kívül valuta- és tőzsdeügyleteket is kötött, üz
leti spekulációi nem váltak be, a fiatalember

Csak egyszer 
egy évben 

Ilyen olcsónl

Nyári vásár
tájékoztató árai: 

Szövetkabátok . ,29.—pengőtől 
M.-selyemruhák .. 19.— pengőtől 
Blúzok,pongyolák 5.—-pengőtől 

üzleiálaiaMilás ás 
nagyobniias miatt 
árusítás zavartalanul 

átmenetileg a félemeleten 

LIPCSEI 
női divatháza, IV., Apponyi-tér 4

„Utazás Budapest rejtett szépségei körül" 
elmii pályázatunkban közölt épület a Képző
művészeti Főiskola Epreskertben levő művész
telepén áll. A helyes megfejtők közül u Ifi—10 
pengőt Hubai István és Nehmann Albert nyer
ték. Egy-egy könyvet nyertek: Kocsis Péter, 
Esztergomi Mária, Lapos János, Kiindtner Já
nos, Györffy Sándor, désl Deésy Alfréd buda
pesti lakosok, Bonyhádi Pcrczci Jánosné Ba- 

lalonfenyvcs és Králik Márton Nagykanizsa. 
Kérjük a nyerteseket, hogy nyereményük átvé
tele céljából kedden vagy szerdán délelőtt 10-— 
1*2  óra között megfelelő Igazolással kiadóhiva
talunkban jelentkezzenek. A vidéki nyertesek 
nyereményeit postán küldjük cl.

fényűző élete, költséges passziói azonban óriási 
összegeket emésztettek fel.

Amikor a feljelentések befutottak ellene az 
ügyészségre, eltűnt lakásáról. Hónapokig tartó 
nyomozás után az egyiptomi hatóságok érde
kes megállapításra jutottak. Megtudták, hogy 
a megszökött vállalkozó hosszú időn keresztül 
— mielőtt irodáját megnyitotta —, artista volt.

Mint
bűvész és hipnotizőr kereste kenyerét

és több külföldi cirkuszban és varietében nagy 
sikerei voltak. „Mister X, a rejtélyes idegen'*,  
„Abd el Hantid" a szultán udvari bűvésze, 
Achntcd a titkok nagymestere és más címekéit 
lépett fel.

Az egyiptomi rendőrség értesülése szerint a 
szökésben lévő ember ismét visszatért régi mes
terségéhez és Európában mint artista keresi 
kenyerét. Az a gyanú, hogy Magyarország feló 
vette útját, abban a reményben, hogy olt nem 
igen keresik.

A budapesti rendőrség széleskörű nyomozást 
inditott az egyiptomi sikkasztó után.
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Az elfogulatlan közönség nevében sürgős 
gratulációt küldünk a főkapitányság beje- 
Icnlőhivatalának, amelynek tisztviselői reg
geltől értig tartó idegőrlő mankóval a lak- 
bizonylatok tízezreit készítik el. Ez uzulán 
igazi munka!. . .

//.
Bátliy Anna, nz Operaház kitűnő művész- 

Yiőjc holnap, kedden délben tartja esküvő
jét S aszovszky Ottóval, az Elektromos 
'Miivel, helyettes vezérigazgatójával. Anna- 
napon lesz az esküvő. Ez a lehető legszebb 
névnapi ajándék.

III.
'A rendőri rovatban olvastunk egy kis hírt, 

ami - enyhén szólva —, kissé meglepett 
bennünket Arról szól a hír, hogy két ide
genvezetőnő följelentést tett a főkapitány
ságon azon a elmen, hogy egy szállodapor
tás végigjárta a belvárosi kereskedőket és 
mintha az ő megbízott jak lelt volna, fölvette 
a tízszázalékos jutalmat, ami őket illette 
volna meg azok után a ' ’
akiket etekbe a belvárosi 
tollak bevásárlásra. Szélhámoskodott-e a

külföldiek után, 
boltokba kalau-

portás, vagy nem, — annak az eldöntése 
nem ránk tartozik, majd kinyomozza a 
rendőrség. Volna azonban egy és más meg
jegyeznivalónk ehhez a rendőri ügyhöz. Nem 
ismerjük az Idegenforgalmi testületek és 
közülclek szabályait, nem tudhatjuk, vájjon 
van-e valami rendelkezés arról, hogy az 
'idegenvezetők jutalékot kaphatnak-e a ke
reskedőktől, akikhez idegeneket kalauzol-, 
nak. Szerény véleményünk szerint az ide
genvezetőnek az a dolga, hogy a vendégnek, 
megmutassa Budapestet, Ismertesse meg vele 
a város és az ország szépségeit, értékelt. 
I ért kapja a fizetést. Kiváncsiak vagyunk, 
mit szólna az idegenvezető, ha a vendég azt 
mondani neki: „Legyen szíves, mutassa meg 
nekem azt az üzletet, ahol őn a legtöbb ju
talékot kapja". Fejet egy fületlen gomb el
len, hogy az Idegenvezető elpirulna. Már pe
dig jobb, ha nem tesszük meg azt, amiért 
esetleg elpirulunk. Az illetékesek, akik ve
lünk együtt bizonyára szintén olvasták a kis 
rendőri riportot, alighanem clgondolkoznak 
majd a dolgon és módját ejtik, hogy cse
vegjenek a problémáról az idegenvezetők
kel. Mindezt természetesen azzal a meg
jegyzéssel zárjuk le, nem tudjuk, Igaz-e az, 
hogy egyes idegenvezetők jutalékot fogad
nak cl.

IV.
Jőtékonycélu yardén party lesz Ercsiben 

a Wimpffen grófi kastély parkjában. Gróf 
Sylva-Taroucca Frigyesné és Wimpfcn 
'Hedvig grófnő a főrendezők.

V.
Ez ar amerikai tempó!.., Szombathelyi 

'Blankát és Erdélyi Miclt meghívták a bala- 
tonföldvári Anna bálra. Szombathelyi Blanka 
autóján indultak szombaton este tíz órakor. 
'Éjszaka fél két tőkor érkeztek Földvárra, fél
négyig táncoltak, azután visszalelepcdtek az 
autóba. Szombathelyi Blanka sofirozolt, reg
gel félhétkor jutottak be Budapestre, Erdélyi 
Mid éppen csak átöltözött és félóra múlva, 
reggel hét órakor már a filmgyárban volt 
és résztvell az „Érik a buzakalás:" cimü 
'Fedők film felvételein.

1 VI.
Gilbert Miller, a világhírű színházi tröszt

főnök, mint Budapest régi szerelmese két 
napig kalauzolgatta Pershing amerikai tá
bornok fiát és menyéi, akik repülőgépen jöt
tek hozzánk. Az önkéntes idegenvezetésnek 
azonban véget vetett egy kábel: a színházi 
vezért sürgősen hazahívták. Gilbert Miller 
megszakította vakációját és reggel repülő
gépen visszament Londonba.

VII.
Vasárnap este tartották meg Balatonalmá

din a Pátria művit: klub Anna-bálját. Az 
almádi nyaralókon kivül uz ország minden 
Iájáról érkeztek vendégek autón, vonaton, 
hogy résztvegyenek az Idei nyár egyik leg
finomabb. urihangulatu Anna-bálján. Színes 
lampionok és villanykörték százat villogtok 
a parkban, rekfelktorral világított parketten 
ropta a táncot az almádi Annn-bdl publi
kuma.

Vili.
Sokat emlegetik a: idegenforgalmi és 

szakmai körök, hogy a Belvárosban kevés 
n garázs, alig van hely arra, hogy elhelyez
zék a dunapartl nagyszállók külföldi kocsi- 
ju't Nemrégiben a Mária Valéria-utcai Kas- 
sch'. 'dapitványi házban akartak garázst épí
teni. a tüzollásq azonban közérdekű szem
pontokból kifogást emelt. Arra hivatkozott, 
hogy ez a hely tűzveszélyes, ha a: udvart 
befedik, másrészt a környék túlságosan be
épített ahhoz, hogy ift garázst létesítsenek. 
Most ugyanezen a környéken keresnek má
sik házat, hogy végül mégis csak helyhez 
fussanak a külföldi autók.

SlörtiZ^zSb''

BAKTER: Hozta Isten Lepcses szomszéd, 
nz ünnepelt feleségivei együtt. Vajjók be, 
hogy megen csak Pesten vótakl

ÖRZSI: Ott Igen, ha valaki kérdi.
BAKTER: No lám, no lám. Dejszen múl 

héten is fönt jártak!
LEPCSES: Ilát osztón? Maga is be vót 

csiccsentve műt héten; ezen a héten tán 
nem fog innya?

BAKTER: Nehezen hinném, mer tudom 
én a hazafija, kötelességemet.

ÖRZSI: Még hogy hazafias kötelesség?
BAKTER: Az igen, ha valaki kérdi. Ha 

mán a magas minisztérijum is annyit vesz- 
kődik a magyar bor termelésivel, böcsülc- 
tes honpógórnak illik törődni az elfogyasz
táséval.

LEPCSES: Ebbe mán csak azér is igas- 
súga van, mer borban uz igazság.

BAKTER: Az Isten úlgya meg Lépcsős 
szomszéd, de még az esze kacskaringóját 
is. — Oszt messéjjék el egybe, mi újság 
Pesten?

ÖRZSI: Minden rendes ember igen nagy 
örömmel óvasta, amit az a híres ángol új
ság irt. Hogy hót itt az Ideje meghallgatni 
Magyarórszág jogos kívánságait.

BAKTER: Csak hogy mán rágyünnek!
ÖRZSI: Rá bizony, mer muszáj.
LEPCSES: Erről eszembe jut, hogy eccer 

uz az ötvaros Bogyók Antal csinyáltalott 
e’ pár fájn bütyökre való csizmát az asz- 
szonyfal sujszternól, do lelkire kötötte, 
hogy igen-igen erős legyék, mert azt akarja 
hogy eltartson vagy’ harminc esztendejig. 
No, el is készült a csizma, föl is rántotta 
Ötvaros Rogyák, hogy béballagjon vele a 
városba. Tanólkozott I’apijesztő Molyők Gá
borral, nki fölkérdezte: — „No sógor, hát 
ollan lett a lábbeli amillent óhajtott?" — 
„Micsoda" —- felelt vissza az illetékes, — 
„ollan erős bürbül van ez a csizma, hogy 
csak úgy töri a lábam!”

ÖRZSI: Megetto a nyű az afféle holmit! 
Nékem is szabott eggyet háború előtt az a 
sárvári Kokns Mártony, de ollan tyúkszem- 
vadlttó keményet, hogy még ma is a sifo- 
nérba pilisznyedik.

BAKTER: Böcsülctes csizmába úgy köll 
tanyázni a lábnak, akar a téjfclbe. — Oszt 
az oroszok, meg a japányok ottan Mancsu- 
órszágba?

ÖRZSI: Vitagzannk, feleselnek.
BAKTER: Ami pedig igazán nem illik.
LEPCSES: Eszonta Alhójas Kutyó And

rás Is a ttjának, hogy aszongya: — „Ides 
fijam, nem illik feleselni a szomszéddal. 0 
az öregebb, ü az okosabb. Fogadd cl amit 
mond, oszt kész." — „llájsze én nem bá
nom” — vonta vállát a gyerek, — „de 
aszonta idesnpámrul, hogy nincs a várme
gyébe még egy illen cnyvesmarkú betyár 
tolvaj, mint kend."

,.CÍDÖI a vásár 
alatt is FIHEBERT n.i OlCSÚn RÁKÓCZI-UT 89 *«81  

TEREZ-KÖRUT 62 
VAMHÁZ-KÖRUT 10 
K1RALY-UTCA M

Rulettháboruság
Az elveszett a Délibáb uccában
25.000 pengő tanulságos története

Budapest éjszakai vi
lágában sokat beszélnek 
mostanában arról az iz
galmas háborúságról, 
amely a Délibáb-utcá
ban működő exkluzív 
ruleltklub körül folyik 
Ez a háborúság egyéb
ként élénk világot vet 

arra, hogv még bizonyos exkluzív körökben 
is milv nagyon változott a világ az erkölcsi 
megítélés azcmponljóból.

A fővárosban működő szómos rulettklub 
közöli ez a Délibáb-utcai intézmény

egyike n legelőkelőbbeknek.

Alapitója cgv igen jónevfl urhölgy, akinek 
férje valamikor n háború elölt magas mél
tóságot viselt. Az asszony híres plutokrata 
■ valódból származik, de a család a világ
háború utáni években elszegényedett és 
•■/ért az urhölgynek kenyérkereset után kel
lett néznie. Az urhölgy előbb bridzssznlont 
nyitott, amely éveken keresztül a főváros 
előkelő közönségének kedvenc találkozó
helye volt Nébánv hónap előtt a direktrisz 

Elhatározta, liovy a kevésbé jövedelmező

ÖRZSI: Hogy a fénye tutulla ki! 
BAKTER: Hát az a loczhnesi szörny? 
LEPCSES: Mán hatoccor üti föl a ra- 

maty nagy fejit abba a tóba.
BAKTER: Ulládzik hűségesen kitart an

nál a vidéknél.
LEPCSES: Ippen ollanformán, mint mi

kor ez a Vitaminyrágó Almócska Pál meg 
akart vásálni egy csömböllékes puli-kutyát 
egy mihálfai juhászembertül. — „Osztón 
hűséges természetű ez a puli?" — kérdezte 
az eladóiul. — „Ez e?" —felelt büszkén a 
juhász, — „ollan hűséges állat ez, hogy 
mán hatoccor adom el űtet, oszt mindig 
visszaszökik hozzóml"

ÖRZSI: Böcsülésre méltó jószág lehetett, 
aztat meg köll hanni.

BAKTER: Meg, meg. — Hát abbul mi 
igaz, hogy Pesten muszáj elmenni a válasz
tási okmányokéi-, mer különben megbüntetik 
a népeket.

LEPCSES: Rendes dolog az. Avvóna baj, 
ha mingyán aztat is elrendölnék, hogy kire 
köll leadni a voksol.

ÖRZSI: Mint szovgyet-órszágba.
LEPCSES: Hájjá tuggya, külhonba egy 

helen ment két izrajlita egyén az uccán, 
oszt láttyák, hogy egy gőzfürdőn ki van 
irval: „Zsidóknak délután kcltőtül-négyig 
szabad fürönni. — „Mán ez igazán szemte
lenség" — mérgelődött az egyik húszper- 
percentes. — „Lehetne rosszabbul is”, — 
szólt nvugottan a másik, — „ha avvóna ki 
irval, hogy: zsidóknak keltötül négyig mu
száj fürödni."

ÖRZSI: Igaza is vót.’— Oszt gyerünk 
nptya.

BAKTER: Ajjon meg e’ kcsennyégl •— 
Mit szól ahhoz Lepcses szomszéd, hogy 
megen több röpülőgép szállt átal a jóceá- 
nyon rekord-javittás végett.

ÖRZSI: Dcjsz úgy röpkönnek átal mosta- 
náha, mint ahogy kend átmén a kocsmába.

BAKTER: No, ollan gyakora tán nem!
LEPCSES: Ez a Kapulopó Szimák Józsi 

is igen sűrűn közlekedett a háza meg a 
kocsma között. Tetl-vetl valamit otthun, 
átment innya eggyel, megest visszatért, 
dógozott félórát, oszt mán fordát is egy 
italra. Hát eccer a felesége nézi, hogy amint 
meggyűlt a kocsmákul, hozzá se fogott a 
munkához, csak benézett, kerdájkot csi
nált, ment szlopólni. — „De a magasságos, 
mcsszeségcs, magas ég szakaggyon a kend 
fejire" — kurjantott az asszony — „hát 
most mán csak benéz oszt megy vissza?" 
— „Fogd a szód" — mordult rá menet
közbe Kapulopó Szimák, — „nem látod te 
mafla, hogy rekordot javfltok??"

ÖRZSI: Vájjon sikerül neki?
• BAKTER: Nehéz lesz, míg én ittlakok a 
faluba.

I LEPCSES: No, Isten álgya.

kommerszűzem helyett
áttér a busásahb hasznot Ígérő hazárd- 

Uzemre.
Az urhölgy tehát elhatározta, hogy rulett

klubot nyit. Miután sem elegendő pénze, 
sem megfelelő szakismerete nem volt, a 
Budapesten előnyösen ismert kávéshoz for
dult. akinek olthnlatlan szenvedélye a ha
zárdjáték. A kávés megállapodott az ur- 
hölgygyel és a megállapodás szerint

társasviszonyba léptek.
A kávés 25.000 pengő alapítási költséget 

bocsátott a rulett üzem rendelkezésére, egy
ben megbízta fiát, hogy szervezze meg a 
klubot, állítsa be a személyzetet és kontrol
lálja az. üzemet. Mindez meg is történt, a 
klub megnyílt az előkelő Délibáb-utcában 
és csakhamar igen népszerű lelt. A legjobb 
közönség látogatta: grófok, gazdasági kitűnő
ségek, a mondain-világ számos női és férfi 
sztárja.

Az úrnő itt is mint direktrisz szerepelt, 
ellenben n pénzladó csöndcslárs maradt, 
sohasem volt látható. mert helyesebbnek 
'élte, ha Icl cscn a háttéri en marad, Nehogv 
uzonban a jál<kü/em teljesen ellenőrizel
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Érelmeszesedés, asthma, 
gyomorbaj, magas vér-

______ ______ l _ légzőszervek hurutjai, v.nyomás Nkedtrtg ellen igyon 

Pestszenterzsébati jódos-
sós-radloactiv gyógyvizet
A gvógyviz lvókurájz lehetőleg 8 hétig, megszakítás 
nélkül tartson. Krónikus és súlyosabb természetű ba
joknál ajánlatos a kúrát többször megismételni. Egy 
kuraegység kb. 25-30 palack. A biztos gyógyhatást 
számtalan klinikai és kórházi szakvélemény igazolja.

Kérdezze meg orvosát! Kapható vidéken a

„Hftli&YA" 6.. „K02TISZTVISELÖK"
Szövetkezete minden üzletében, Budapesten és környé
kén a szövetkezetek árudáiban, gyógyszertárakban, 

drogériákban és minden jobb füszerüzlctben. 
Központi iroda: Budapest, IX.. Ranolder-utca 4.

len maradjon, a középkorból már annyira 
előnyösen ismert

kémlelőlyukat vette igénybe, 
amelyet a játékterem egyik falán elhelye
zett történelmi festmény keretében helyez
lek el. Ezen a kémlelőlyukon keresztül a 
pénzt adó fia megfigyelte, hogy mi történik 
a rulettasztal körül.

Az urhölgy néhány hétig pontosan el is 
számolt, közölte naponként a tiszta hasz
not, amelyen megfelelő arányban megosz
toztak, továbbá kimutatást adott a költsé
gekről és azt is közölte, hogy kinek meny
nyit adtak kölcsön. Ez ugyanis elkerülhe
tetlen még az ilyen előkelő klubban is, mert 
u tagok itt is gyakran elvesztik utolsó pen
gőjüket. Telt-mult az idő, közben a kávés 
fia néhány napra elutazott Budapestről. Mi
kor visszatért, kérte az elszámolást, mire az 
urhölgy klasszikus rövidséggel, epigramma- 
sliluban a kővetkezőket közölte vele:

— Nem értem, mit akar ön? Egyébként 
köszönöm az érdeklődést, nekem tényleg 
van rulettklubom, de azt

teljesen egyedül csinálom ...
A csöndestárs ezekután nagyot ordított, 

ami egyáltalában nem megszokott jelenség 
a csöndestársnál. Később nagyot nyelt, át
gondolta a dolgot, n jogos megvetés tekin
tetével sújtotta az urhölgyet, majd sarkon- 
fordult és elment. Néhány nap múlva még 
egy kísérletet tett, hogy legalább azokat az 
összegeket visszaszerezze, amelyeket az ő 
pénzéből adtak kölcsön a játékosoknak. Ez 
a kísérlet is kudarccal végződött.

A csöndcslárs azóta is szomorúan gondol 
a huszonötezer pengőre, amelyet teljesen el
veszettnek tekint, bár a rulettklubban je
lenleg is az ő alkalmazottai dolgoznak, az 
ő pénze kamatozik az úrnő számára és az 
ö pénzéből adnak továbbra is kölcsönöket 
a letört játékosoknak. Jogorvoslat nincs, 
mert hasonló megállapodásokkal kapcsolat
ban a bíróságok nem nyújtanak jogsegélyt.

Erről a különös esetről beszélnek jelcn- 
'eg Budapest éjszakai világában.

ZENE
Az elmúlt tiz esztendő alatt a bayrcuthi ün

nepi játékok mintájára úgyszólván egész Euró
pában divatba jöttek a komoly művészeteket 
szolgáló szabadtéri előadások, melyeknek mű
sora főképpen a klasszikus és modern színmű, 
illetve zeneirodalom remekeiből tevődik össze. 
Ezeknek a produkcióknak a világ minden ré
széből meghívott nagynevű művészek: karmes
terek, zenekarok, kórusok, énekesek, zeneművé
szek, rendezők és színészek a szereplői. Nagy 
és jóleső örömmel állapíthatjuk meg, hogy 
ezeken a nemzetközt ünnepi előadásokon nem
csak itthon, hanem külföldön is mindenütt a 
magyar előadóművészek előkelő helyet foglal
nak el.

A Margitszigeti Szabad Szinpad, a pécsi, sze
gedi és tatán legelsösorban a fővárosi állatkerti 
szabadtéri előadások művészi színvonala olyan 
biztosítékai a hazai előadóművészét magasren
dűségének, hogy büszkén elmondhatjuk, semmi 
tekintetben sem maradunk mögötte a luzerni, 
salzburgi és olaszországi hasonló előadásoknak, 
sőt...

Operánk nagyszerű együttesének, a Filharmó
niának, a Budapesti Hangverseny Zenekarnak, 
énekeseinknek, hegedüseinkek, zogoristáinknak 
diadalmas külföldi körutazásai elvitathatatlan 
bizonyítékai rendkívüli kulturális fölényünknek 
és elhivatottságunknak.

fíohnányl, Bartók, Kodály, Siklós és Nelner 
zeneszerzőt értéke ma már nemzetközileg is el
ismert.

Véleményünk szerint tehát önmagunkat be
csüljük meg elsősorban, ha hazat művészeinket 
párt logoivá, minél sűrűbben látogatjuk a mi 
szabadtéri előadásainkat, mert a felajánlott 
áldozatos pártfogásért bőséges és magas művé
szt színvonalon átló ellenértékkel szolgálnak a 
produkciók minden tekintetben elsőrangú mű
részei. s—r. S—r.

- FIAT. Végre megjelent a magyar piacon 
is a népszerű FIAT „1100“ Balillának 6 üléses 
változnia, két valóban kényelmes, a menet irá
nyában felállított pótülésscl, úgyhogy az új 
Balilla most mint családi és eg'szeii univerzá
lis Jellegű kocsi újabb vevőrétegek rendelkező- 
sére áll. Az olcsó beszerzési ár. 72CO P (két 
pótkerékkel, vixsgadljat is beleértve), a 100 
km kent csak 10 litert igénylő motor, amely 
ennek dacára 00 km en felüli sebességet tesz 
lehetővé, oly előnyök, melyek ennek a kocsi
nak nagy elterjedtséget biztosítanak.
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Rendőri igazoltatása közben 

leharapta és lenyelte 
egy ellenfele fülét
többszörösen büntetett szélhámos

Vasárnap reggel botrányos jelenetek ját
szódtak le a Rákóezi-uton a Magyar Divat- 
csórnak elöli. Löwingcr Sándor szabómes
ter, aki a közelben lakik, hazafelé tartolt 
lakására, amikor az áruház elölt egy kopotl- 
nihas férfi szólította meg és gyűrűt kínált 
eladásra.

Az ismeretlen ember nagyon tolakodó 
volt és nem akarta elengedni a szabómes
tert add!.8, nie8 nem veszi a gyűrűt.
Rézgyűrűt kínált aranygyűrűként eladásra.

FLY-TOX
FLY-TOX ANTIMITE 
FLY-TOX POR 
FLY-TOX INODOR 

megöl minden rovart
Löwingcr szélhámosságnak nevezte ezt az 
eljárást, mire az utcai árus

megtámadta a gyengetermetü férfit éa 
ütlegelni kezdte.

A közelben szolgálatot teljesítő 
figyelmes lett a nagy verekedésre, 
tett és felszólította a szabómester

Budán szőnyegjavitómiihelyt nyitott, 

a reábizott nagy értékű 
perzsaszőnyegeket 50.000 
pengőért elzálogosította, 
azután megszökött 
a szélhámos vidéki pékmester

Nagyszabású csalási ügyben fejezte be 
vasárnap a nyomozás a rendőrség. Az ügy 
főszereplőjét, Morvay József 41 éves volt 
pékmestert, aki közel

ötvenezer pengő kárt okozott
a vele összeköttetésben álló embereknek. 
letartóztatták és álkisérték az ügyészség 
3/arkő-utcai, fogházába.

Pár héttel ezelőtt Budán, a A/rdue-utca 6- 
számú házban szőnyegjavitó műhely nyílt. 
A cégtáblán tulajdonosként Körösi Ferenc 
neve szerepelt. Egy jómegjelcnésü, 40 év 
körüli férfi vezette az üzletet és az szere
pelt a házban a hatóságok előtt és minde
nütt, mint Körösi Ferenc. Nagy reklámmal 
dolgozott a szőnyegjavitó üzem és négy-öt 
segédet is tartott. A közönség egyre nagyobb 
bizalommal fordult a megnyerő modorú 
Körösi felé és a legelőkelőbb budai csalá
dok keresték fel, akik 

ját, hogy azonnal igazolja magát. A széles
vállas fiatalember megtagadta az igazolást s 

rátámdt a rendőrre is.
A rendőr szijbilincset vett elő és arra kérte 
Löwingert, hogy legyen segítségére az össze- 
kötözésben. Az utcai árus azonban nagy 
erővel állt ellen, kézzel-lábbal kapálódzott, 
rugdalódzoll, mire Löwingcr átkarolta, hogy 
a rendőr könnyebben boldoguljon vele. 
Ebben a pillanatban a közelben tartózkodók 
hirtelen arra lettek figyelmesek, hogy Lö
wingcr fájdalmasan felkiált. A züllött fia
talember, mialatt a rendőr össze akarta 
kötni a két kezét,

leharapta a szabómester jobb fülét.
Az előhívott mentők Löwinger sérülését be
kötözték, majd a Rókus-kórházba szállítot
ták, ahol műtét utján akarták visszavarrni 
a szabómester leharapott fülét. Ekkor derült 
ki, hogy a garázda verekedő

lenyelte a szabaómester leharapott 
fülét.

A főkapitányságon megállapították, hogy 
Burián István 32 éves rovottmultu napszá
mos támadta meg a szabómestert és a rend
őrt, aki

• közveszélyes munkakerülés mlutt már 
többször volt büntetve

rendőr és ki is van tiltva a főváros területéről. Bu- 
odasie- riánt letartóztatták és büntetésének kitől- 

támadó-Itése után kitoloncolják a fővárosból.

Pár nappal ezelőtt a rendőrség felnyi
totta a Medve-utca szőnyegjavitó műhelyt, 
de abban pár bútordarabon kiviil mást nem 
találtak.

Az értéken szőnyegeknek hült helye 
volt.

Az egyik fiókot is megnézték a detektívek 
és onnan egy csomó megcímzett boríték 
került elő. A borítékokon a szőnycgtulajdo- 
nosok neve állott és

mindegyikben egy zálogcédula volt.

Akadt olyan szőnyeg is, amire a zálog
házban 800. sőt 1000 pengőt is adtak.

ötvenezer pengő értékű szőnyegről 
szóló zálogcédulákat találtak összesen.
Körösi Ferenc nz összes szőnyegeket 

mind zálogházba vitette és az értük kapott 
pénzzel

eltűnt a fővárosból.
Rádiókörözést adott ki ellene a rendőr

ség, mire vasárnap délelőtt az egyik káro
sult Budán fölismerte és rendőrnek adta ál.

A sikkasztó, szőnyegjavitó üzlet tulajdo
nosát előállították a főkapitányságra és 
megkezdték kihallgatását. Alig fogták val- 
latóra, máris érdekes dolog derült ki. Meg-, 
állapították, hogy Körösi Ferenc

álneve a csalónak,
a valódi neve Morvay József, 44 éves 
tönkrement vidéki pékmester. A kihallga
tás alatt más meglepetés is érte a rendőr
tisztviselőt. Morvay mosolyogva cgv tiszti
orvosi Írást vett elő a zsebéből, amelyet az 
egyik kerületi clőljárólság tisztiorvosa állí
tott ki és az igazolja, hogv

gyengwIméjU.
A rendőrség rendőrorvossal felülvizsgál

tatta a szőnyegcsalót és ennek a vizsgálat
nak az lett az eredménye, hogy Morvay

beszámítható állapotban van
és cselekedeteiért felelősségre vonható. Meg
kérdezték azt is, hogy mire költötte a pénzt. 
Azt a választ adta, hogy saját céljaira. 
azonkívül pár száz pengőt el is kártyázott.

J—ii

Rejtélyes módon eltűnt 
az Elektromos Művek 
egyik raktárvezetője

A főkapitányság életvédelmi csoportja és 
a delektivosztály egv rendkívül rejtélyes és 
titokzatos ügyben folytat nyomozást: érthe
tetlen módon eltűnt Zárda Andor, az Elek
tromos Müvek egyik alkalmazottja.

Zárda Andor az Elektromos Müvek anyag
gazdasági osztályán teljesített szolgálatot, 
mint a raktárvezető helyettese. A harminc
ötéves fiatalember tizenkét év óta all az 
Elektromos Müvek szolgálatában. Munkáját 
mindig precízen, lelkiismeretesen végezte,

egyike volt a legszorgalmasabb hivatal
nokoknak.

hivatalán kiviil minden idejét családjával 
töltötte. Nős ember, két fia van, a Zöld
máli ut 52. számú házban lakott család
jával.

Az eltűnés rejtélyes körülmények között 
történt. Zárda Andor a minap reggel a szo
kott időben elindult hazulról azzal, hogy a 
hivatalába megy. Reggel, mikor a hivata
los órák megkezdődtek, Zárda Andor nem 
jelent meg a munkahelyén, holott mindig 
az elsők közölt volt. Mikor a szobatársa 
megérkezett, a saját íróasztalán aktacsomói 
talált, nz aktacsomó tetején pedig boríték
ba csukott levelet.

— Nem bírom igy tovább. Kérem, 
hogy a gyermekeimről gondoskodjanak. 
Itthagyom az aktáimat, kérem átvenni, 
mindent elintéztem, ninesen restanciám,

— irta a kollegájához címzett levelében 
Zárda Andor.

Az aktákon és a kollégájának címzett le
vélen kívül még egy papirszeletct hagyott 
az asztalán. Gyermekeihez irt búcsúlevél voll 
ez és csak ennyi állt rajta:

— Gyermekeim, viseljétek jól maga
tokat, több szerencsét kívánok nektek, 

mint nekem volt...
A tisztviselő jelentést telt a hivatal főnö

kének, aki azonnal érintkezésbe lépett a 
családdal és közölte, hogy mi történt. Zárda 
Andorné kétségbeesetten hallotta, hogy az 
ura eltűnt, azonnal a főkapitányságra ment 
és meglette bejelentését. Közölte az ura

személyleirását is: középtermetű, sovány 
férfi, fiatal kora ellenére őszes a lmja. Mi
kor hazulról elment, fehércsikos, sötét
szürke, egészen vékony piros csikkal élén
kített ruhát, fehér inget és fekete félcipőt 
viselt.

Zárda Andorné semmi magyarázatot nem 
tud adni arról, mi késztethette az urát arra, 
hogy elbujdosson. A főkapitányságon fo
lyik a nyomozás, de eddig még semmi hír 
sem érkezett az eltűnt Zárda Andorról.

Vakmerő tolvajlás 
a Rókus-kápolna 

oltára előtt
Vakmerő lopási ügyben indított nyomo

zást vasárnap a fiikapitányság. Jourdenil 
Ödönné, egy kereskedő özvegye, aki a Fan- 
nónia-ulca 43. szánni házban lakik, jelent 
meg a rendőrségen cs ismeretlen felles ellen 
lopás cimén fel jelentést telt.

Az uriasszonv vasárnap kora reggel a 
Róktis-kápolnúban volt misén. Amikor ki
felé indult a templomból, észrevette, hogv 
aktatáskája eltűnt. Az uj bőrláskában volt 
iratain, több fontos levélen kiviil a pénztár
cája is ötven pengő készpénzzel s egy ar<mv 
nyaklánccal.

Az özvegvasszony előadása szerint, az 
aktatáskát

c.sak akkor lophatták el. amikor az ol
tár előtt térdreborulva, két kezét össze

kulcsolva Imádkozott
és pór percre maga mellé tette n táskát. 
Ezt a rövid időt használta fel a vakmeiő 
tolvaj. Jourdenilné hozzávetőleges személy - 
leírást adott egy huszonnégv-huszonhat • v 
körüli, jólöltözött, szőke nőről, aki mellette 
tartózkodott az oltárnál Az a gyanú. hogv 
régi tolvajnö követhette el a lopást. A rend
őrség széleskörű nyomozást inditott a kéz.rc- 
kcritésérc.

értékes perzsaszőnyegeket küldtek el 
javítás véget,

sőt többen a nyári szezonra megóvás végett 
is átadták szőnyegeiket. Nyugalmazott mi
niszterek, magasrangu katonatisztek és más 
előkelő társadalmi osztályhoz tartozó urak 
és hölgyek fordultak meg nz elegánsan be
rendezett műhelyben. Körösi olyan nagy 
forgalmat bonyolított le, hogy többen iri
gyelni is kezdték és kellemetlenségei is vol
tak amiatt, hogy a többi szőnyegjavitó mű
hely árainál lényegesen olcsóbban dolgo
zott- , „

Egy napon azután különös esemény tör
tént. Körösi elbocsátotta segédeit,

bezárta az üzletét
és a redőnyre egv kis cédulát ragasztott ki, 
amelyen az állt, hogy fontos családi ügy
ben pár napra vidékre utazik. A pár nap
ból azonban hetek lettek és végül a szőnyeg
tulajdonosok. akik javítás végett vagy meg
őrzésre adták ál szőnyegeiket, aggódni 
kezdtek. Különösen az lepte meg őket, ami
kor a házfelügyelő közölte, hogy Körösi 
elutazása előtti napon az esti órákban egy 
kocsi állott meg az üzlet elölt és arra

lübb szőnyeget felraktak.
Ez a hir nagvon meglepte a szőnyeg

kereskedő előkelő üzletfeleit és többen a 
rendőrséghez fordullak, kérve, hogv állapít
ják meg, maradt-e valami az üzletben, 
vagy pedig n tulajdonos ismeretlen helyre 
flszállittatta a szőnyegeket.

CORVIN
VÁSÁR

ma reggel 
megkezdődött! CORVIN

A JÓ MINŐSÉGEK ÁRUHÁZA



Budapest, 1»8S

AZ IDEI SZEZON legstebb partiját mu
tatjuk itt be. Olyan ritka mesteri játszmát, 
amit bátran nagymestert partinak nevezhe
tünk. Elöljáróban csak annyit: Ne kontráz
zunk hetes bemondást, ha nincs a kezűnk
ben a bukási Mert a jó felvevő játékosnak 
csak támpontot adunk az elosztásokat ille
tőleg.
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’A licit rövid, de határozott volt: Észak 
egy pikkjére Dél hét kárával válaszolt, 
amit Kelet megkontrázott. (Ez súlyos hiba 
volt, mert ha nem kontráz, a felvevő pikk 
impaszt ad és egyet bukik.) Nyugat — tud
va azt, hogy ha olyan kitűnő játékos, mint 
dr Molnár Harry, a /elvevő —, egy pikkre 
hét kárát mond, ott aduban nem lehet üté
sük, adulndltással kezdte meg a támadást. 
Ha megnézzük az asztalt és a kéz lapját, 
összesen tizenegy ütést látunk! A felvevő 
beüt a kézben és lehívja mind a hat káró
ját, amire az asztalról eldob három 
pikket, két kört és egy kárát. Nyugat 
ütéstelen lapjával tartja a négy treffet a 
bubival, ami esetleges fogás lehet az asztali 
negyedik treff ellen. Kelet négy káról, eg.'j 
pikket és egy tref/et dob. Felvevő most le
hívja a kézben a treff királyt és dámát, 
amire mindenki treffet dob. Pikkel lemegy 
az asztalra és lehívja a treff ászt! Kelet most 
vagy eldobja a pikk királyt, ez esetben a 
felvevő kis kört dob a kézbőt és így magas 
a pikk kilences a kézben, ha pedig Kelet kis 
kört dob cl, a felvevő a pikk kilencest adja 
rá az ütésre, körimpasszon keresztül közbe
jön és a harmadik kór lesz a tizenharmadik 
ütés! Képzeljük el ezt a játszmát ellenlapok 
látása nélkül! Ml megpróbáltuk nyitott la
pokkal egész csomó elsőrangú játékossal Is 
és mindannyian egyet buktak! Nem volna 
precíz beszámolónk a szenzációs pariiról, 
ha meg nem állapítanánk azt is, hogy pikk- 
indításnál teljesitethctetlen a felvétel, mert 
nincs lemcnetel az asztalon!

Bravó, dr. Molnári
♦

BALATONFÜBEDEN rendezi augusztus első 
felében páros brldgeveraenyét h BEAC 
két kitűnő tagja: Stranb János és Otllik 
Géza. A verseny feltételeiben ki van 
kötve, hogy bajnok bajnokkal nem játszhat; 
Tehát egy bajnok — egy pancser! Ez a pára 
sitós nagyon megkönnyíti a nevezést, mert 
minden nevező azt fogja hinni, hogy a „másik" 
a pancser.

Tt’LI.ICITÁI ÁSÁIlöl. ismert körúti keres 
kedö végérvényesen és visszavonhatatlanul 
tönkrement. .Még a kedves bridgeclubjából is 
kimaradt, ahol egy szép napon elterjedt a Ilire 
annak, hogy szegény barátunknak mindenét el
árverezték.

Az egyik elmés mondásairól ismert bridge- 
matador csendesen megszólalt:

■— Szegénynek mindig pechje volt a licitálás
sal ...

*

AUGVSZTl’S 12—15 EN rendezi n cseh
szlovák bridgeszövetség Föslyénben n nem
zetközi bridgccsnpatversenyét. Az agilis 
rendezőség mindent elkövet, hogy az idei 
európai bajnokcsapat is részi vegyen c mér
kőzéseken. 1 zenkiviil még egy vagy két 
magyar csapat indul.

♦
LAPZÁRTUNKKOR még nem fejeződött 

he llckéscsabán az országos bajnoki döntő 
a budapesti bajnok Bridge Club és a: idei 
vidéki bajnok békéscsabaiak között. A Bridge 
Club csapata komplett fclállitásbn: gróf Zichy 
I le -Feienczt György Klór László és dr. 
W'iddcr Lajos, utazott le. A: eredmény nem 
vitás, hiszen ez a csapat az idei európai baj
nokság győztese.

♦

ÉRDEKES LEVELET kapott a Héttől Napló 
a voll osztrák brldgessövi taég népszerű elnö
kétől. dr. Paul Stcrntöl, Londonból. A volt el
nök beszámol arról, hogy ■■ angol bridge ba
rátai nagy szeretettel fogadták éa angolul ki
adják a mlnálunk is Ismert „Wir llcitirren" 
rlnitl könyvét, méh bőt 2M darab dedikált pél 
dányt mar lejegyeztek. Darabja egy fontba 
keríti. Ezenkívül egyUt legelftkelőbb londoni 
club hrldgesi akoazliilyH vezetésére kérte fel. 
l nnék a clubnak a srinelben fog játszani a 
világhírű osztrák Játékos: Jelinek is.

______________HÉTFŐI NAPLÓ___________ —

Budapest és Brassó között 
nyomtalanul eltűnt egy fel
tűnően szép pesti lány

Rendkívül rejtélyes és titokzatos eltűnési 
ügyben Indítottak nyomozást a rendőrségen.

Érthetetlen módon, nyomtalanul eltUnt 
FÜIttp Margit 18 éve*  varrónő.

A feltűnően szép, fiatal leány még a ta
vasszal, április 21-én Csíkszeredára uta
zott édesanyja rokonaihoz. A rokonok a 
szép pesti leányt

férjhez akarták adni.

Fiatalembereket mutattak be neki, Fülöp 
Margitnuk azonban nem tetszettek a leány
kérők. Irt haza szüleinek Budapestre, azt 
hangoztatta, hogy nem akar még férjhez 
menni. Arra kérte azonban őket, hogy en-1 
gedjék még *gy  Ideig Csíkszeredán ma
radni, mert nagyon jól érzi magát a roko
nok házánál. A szülők teljesítették egyet
len gyermekük kívánságát.

Lassan telt, múlt az idő, a kis Fülöp 
Margit Csíkszeredáról hazakivánkozott. El
búcsúzott vendéglátóitól és

jegyet váltott a brassói vonatra.
Ez még junius 18-án történt. Két hét múlva 
a leány apjának, Fülöp Zsigmondnak, a 
Wintcr Herrmann cég munkavezetőjének 
elmére levelet hozott a posta. A levelet a 
Csíkszeredái rokonai Írták. Aggódó hangon 
érdeklődtek, hogy

ml van a kis Margittal,

Szenzációs olcsó nyári vásárunk
Fürdőtrikó, fehérnemű, harisnya stb.

BÉCSl-U.5
8 órakorHl Cl kezdődik J Fürdőtrikó, fehérner , 

aeger szakoziets

„A nőt újságírónak teremtette 
az Isten" a Nemzetközi Asszonyhét színes vasárnapi 

választmányi ülése Budapesten
A wcck-ende/ö ég strandoló Budapest vasár

napja legjelentősebb eseményének színhelyű a 
Hungária szálló különterme volt, a Nemzet
közi Asszonyhit választmánya tartott illést. 
A mngvar asszonyok valósították meg a Nem
zetközt Asszonyhetet és a gondolat meghódí
totta nz egész világot. Két budapesti, egy stock
holmi asszonyhét után jövőre Párisban jönnek 
össze n világ hölgyeinek megbízottai, Lady 
Aberdeen. a negyvcnmlllliós nők világszövet
sége diszelnökének elnökletével. Most vasár
nap kapták meg a magyar nők a jutalmat a 
békét és összetartást hirdető Asszonyhét kez
deményezéséért: Budapesten állít jók fel a Nem
zetközt Asszonyhét állandó központi irodá/át, 

tehát ennek a világot behálózó szervezetnek a 
magyar fővárosban lesz a központja.

Meg egy gondolattal bővült nz első elképze
ld ás — ez is magyar kezdeményezés. Dr. 
Bródy Ernőné, n stockholmi legutóbbi világ
összejövetelen azt javasolta, hogv tartsák meR

a világ ujságlrónőlnck első konferenciá
ját.

Vasárnap ez is megalakult, Hooper Mag, 
Anglia megbízottjának támogatásával, Mrs. 
Octávia (ioodbar, nz amerikai ujsógirónők el
nökének elnökletével.

Délelőtt 10 órakor népesedett be a szálló 
különterme, öszhnju és fiatal hölgyek el
vegyülve diskurálnnk n teremben. Kevés kivé
tellel mindenki valamilyen elmet visel. Nem
zetének delegáltja, vagy elnöknő. Méltóságtel
jesen viselkednek és büszkén viselik a nemzet
közi jelvényt. A hosszú, zöld asztalon egy el
nöki fnknlapács — Amerika ajándéka. Az. asz
tal fölött a jelmondatukat — ..Barátsággal a 
békéért" — szimbolizáló kép: két összefonódö 
kéz n békeággal, arany alapon. Körmendy 
Fehérvára Erzsébet festménye. Stockholmban 
külön felállással választották ezt a magyar ké
pet nemzetközi jelvényüknek. A bejárat fö
lött egy másik kép függ. Oeorges Claude, a 
háborúban elesett nagv francin festő műve, 
amelyet özvegye hozott cl és adott az Asz- 
szonvhetnek. A gyönyörű festményt, amely egy 
bibliai jelenetet ábrázol, n szociális kedves nő
vérek rendjének alándékozlák a legközelebb 
megépülő templomuk oltárára.

Gróf Eszterházy Mórlcné elnököl. Magdolna 
főhercegnő diszelnök üdvözletét hozta. Teljes 
odaadással szenteli magát az ügynek.

Dr. Spurné Bárdos Féltoronyi Magda, az ál
landó központi iroda elnöke. Szőke fiatal hölgy, 
nagy lelkesedéssel beszól az eddigi sikerekről 
i az uj célokról: a nők helyzetének Javításáról, 
gyermekvédelmi otthonok felállításáról és a 
békés barálsg nemzetközi kimélyltéséröl.

Az üli s egyetlen fórflszónokn Zichy Ernő 
gróf, n Külügyi Társaság meghízottja, mert a 
Nemzetközi Asszonyhét a Külügyi Társaság 
pnlronAttisn alatt működik. Nem mvarja. hogt> 
itt a nőké a szó. fesztelenül dlskurál és gyűjti 
nz értékes adatokat a társaság részére.

Comless de Pauge, Mmc de Stafl, a francia 
történelem nagy nlakjánuk dédunokája, az 
egyik frnneia delegált. Hirdeti is ősének jogán, 
hogv n nőket megilleti a szabadság és a rész- 
vétel legmagasabb politikában. A második tagja 
n delegátusnak Rose Kardos, magynrszármazásu 
francia hölgy, a jövőévi párisi asszonyhét egyik

akitől elutazása óta nem kaptak egy sor 
írást sem.

Fülöpék megrémülve olvasták a Romá
niából érkezett levelet, mert hiszen ők

azt hitték, hogy egyetlen gyermekük 
még mindig a rokonoknál van.

A levél vétele után nyomban jelentették az 
esetet a rendőrségen.

Az eltűnési ügyben széleskörű nyomozást 
Indítottak. Vasárnap

elrendelték az eltűnt leány rádión való 
körözését.

Megállapították, hogy Fülöp Margit Csík
szeredán csak Brassóig váltotta meg a 
vasúti jegyét.

Az a gyanú, hogy leánykereskedők 
karmai közé került.

A feltűnően szép leány ugyanis a színi
pályára vágyott.

Táncosnő, vagy színésznő szeretett 
volna lenni.

A polgári erkölcsű szülők azonban gyerme
küket gép- és gyorsírni tanították. Kitanulta 
a hölgyfodrászatot, legutóbb pedig varrni 
kezdett. Lehet, hogy a tapasztalatlan fiatal 
leánvt kecsegtető ajánlatokkal leánykeres
kedők csábították el. A nyomozás most 
ezen az utón folyik tovább.

elökészitője. Már tudja is a rendezési titkokat, 
amelyek bensőségesebbé teszik a nagy világ- 
találkozót, ö hozta cl Mmc Shaponies ügyvéd- 
asszonynak, n párisi asszonyhót elnöknöjének 
üdvözletét. Legbizalmasabb barátja Kitty Sha- 
theam amerikai Írónő, az amerikai szabadság
hős

Washington egyetlen élő leszármazottja, aki 
a legutóbbi nsszonyhét óta leglelkesebb 
propagálója a magyaroknak és Budapest

nek.

Rádlófelolvasást tartott és könyvet Irt rólunk. 
Másik barátja Paul Valéry, aki szintén részt 
óhajtott venni a budapesti vasárnapi tanács
kozásokon. de Párisban okvetlenül felszólal a 
nők érdekében az asszonyhéten. A francia de
legátus harmadik tagja Mme Jerla Mclena, a 
háborúban elhunyt írók özvegyei szövetségének 
elnöknőjc. Bánatos, nem tudja feledni, hogy 
férje egy héttel a fegyverszünet előtt esett el: 
a béke legnagyobb propagálója.

Mrs. Olinde Hús dr. észt kiküldött a másik 
magyar származású hölgy. A svédeket La Bá
ron Lttise de Krustenstierna képviseli. Fiatal, 
szőke hölgy. Hirdeti, hogy Svédország demo
kratikus királyság, ahol 1919 óta egyenran
gúak a férfiak és nők.

Csak n papi és miniszteri pálya van el
zárva Svédországban előlük nők elől.

Nagyon büszke ősére, aki földmüvesnő volt 
férje halála után. Férje adósságot csinált, a nő 
nagy vagyont hagyott hátra — mondja nevetve. 
A másik svéd megbízott Frau Angström 
portréfestőnő, a világhírű repülő neje. Hárman 
vannak nz amerikaiak is. Mrs. A. É. Johnson 
ujságirönő, Mrs. Perkerson lapkiadó és állama 
ujságlróklubjának olnöknője. Perkerson szerint

■ nőt újságírónak teremtette az Isten,
mert Éva hozta az első hirt Adómnak a tudás 
almájának izéről. Mrs. Octavla Goodbar, az 
amerikai ujságlrónők elnöke, a harmadik ame
rikai megbízott.

— Ml nők. minden diplomáciánál több ha
tást tudunk gyakorolni a férfiakra a béke ér
dekében, teg yük is megl — összegezi program
jukat. Mrs. Hooper Mag Anglia nevében jött 
ide. Stockholmból a magyarokkal utazott 
Pestre és azóta itt van. de még sokáig Itt ma
rad, annyira elbűvölte Budapest.

Dr. Molnár Olga magyar atatlsztikusnfltől, a 
választmányi ülés egyik tagjától tudjuk meg. 
hogy

Magyarországon 84.00fl-rel több nő él, 
mint férfi,

40 gyárigazgató hölgyünk van és a nők átlag
fizetése havon, j 100 pengő.

Egy hétig tart a választmányi ülés, moly 
alatt felállítják a központi irodát és lepereg a 
sajtókonferencia is. A ina délelőtti ülés ked
ves momentummal zárult: nz egyik angol uj- 
ságirónőnek, aki a konferencián résztvett, Ma
rle Jay Cadgnak virágot küldött n férje Ang
liából. Behozzák a terembe a csokrot, amire 
az ülés egyhangúan megállapítja, hogy har
colni kell a nők jogáért, de a férfiak — mégis 
csak férfiak.., e. j. 

Lamotte Károly szeptemberben 
foglalja el a Kereskedelmi Bank 

vezérigazgatói székét
A Pesti Magyar Kereskedelmi Bank el

nöksége az igazgatóságtól kapott felhatalmaz 
zás alapján felkérte dr Lamotte Károlyt, 
Budapest székesfőváros alpolgármesterét 
arra, hogy a bank vezérigazgatói tisztségét 
vállalja eL Lamotte Károly a felkérésnek 
elegei tett és állását szeptember folyamán 
fogja elfoglalni.

A Kereskedelmi Bank tehát most már hí*  
vatalosan is megerősíti a Lamotte Károly- 
lyal történt megállapodás hírét, melyet as 
ország gazdasági közvéleménye már napok
kal ezelőtt általános megelégedéssel foga
dott. Lamotte Károly 29 év óta szolgálja' 
u fővárost. Negyedfél esztendő óta alpol
gármestere Budapestnek és 11 esztendő óta 
vezeti és irányítja a milliós főváros finan- 
ciáit. ö szervezte meg 10 esztendővel 
ezelőtt a főváros pénzintézetét: a Községi 
Takarékpénztárt. De legnagyobb siker ko
ronázta a főváros külföldi hitelezőivel való 
eredményes tárgyalásait. Ezek az eredmé
nyes tárgyalások, melyek sok-sokmillió 
hasznot hoztak a városnak, tették figyel
messé Lamotte Károlyra a kormányt és a 
magyar gazdasági élet vezetőit.

♦
A Pesti Magyar Kereskedelmi Bank igazga

tósági ülésén Weiss Fülöp bejelentette, hogy*  
elnöki állásáról magas korára való tekintettel 
lemond. Az igazgatók Weiss Fülöp elhatáro
zását, melynek megmásitására semmiképpen 
sem volt rábírható, a legmélyebb sajnálatai tu
domásul venni kényszerültek.

Dr. Teleszky János, az igazgatóság alelnöke. 
ékes szavakkal méltatta azokat az egészen 
rendkívüli érdemeket, melyeket Weiss Fülöp 
a banknak 57 esztendőn keresztül, de különö
sen az utolsó két évtizednek válságokban bő
velkedő ideje alatt fáradhatatlanul és lelkes 
odaadással, mindenkor a közérdek figyelembe
vételével teljesített szolgálataival szerzett. Az 
igazgatóság tagjainak lelkes helyeslésétől ki
sérve Weiss Fülöp elhatározása előtt fájdal
mas érzéssel meghajolva, azt indítványozta, 
hogy a bank közgyűlése elé az a javaslat ter
jesztessék, hogy Weiss Fülöpöt a bank disz- 
elnökévé válassza meg és az igazgatóság a bank 
legközelebbi közgyűlésének tegyen oly javasla
tot, hogy Weiss Fülöp közel hat évtizedes mű
ködése iránti elismerése megörökítésére szavaz
zon meg egy, az elnök nevét viselő alap céljaira 
500.000 pengőt, mely alapítványi összeg rendel
tetését Weiss FQlÖp határozza meg.

Weiss Fülöp mély meghatottsággal mondott 
köszönetét, de egyben kérte az igazgatóságot, 
hogy diszclnökké leendő megválasztásának 
gondolától ejtse el.

Ezekután Weiss Fülöp Indítványozta, hogy az 
igazgatóság uj elnökévé dr. Teleszky Jánost 
válassza meg. Dr. Teleszky János köszönettel 
elfogadta az elnöki tisztséget, de korára és más 
elfoglaltságára való tekintettel nem foglalkoz
hatván intenzivebben a bank ügyeivel, egyide
jűleg lemondott a végrehajtóbizottsági tagság
ról s javaslatára az igazgatóság dr, Chorin Fe
rencet választotta meg a végrehajtóbizottság 
elnökévé. Ezekután a megüresedett alelnöki ál
lásra dr. Bitó Pált, a végrehajtóbizottság uj 
tagjává Feli ne r Pál, Haggcnmacher Oszkár, dr. 
Hegedűs Lóránt és vitéz Purglg Emilt válasz
tották meg.

Végül Chorin Ferenc bejelentette, hogy dr. 
Stein Emil, aki 1915 óta ügyvezető igazgatója, 
majd 1930 óta vezérigazgatója a banknak, le
mondott vezérigazgatói állásáról és kérte nyug
díjazását. Minthogy a vezérigazgatónak ez az 
elhatározása megmásithatatlannak bizonyult, az 
igazgatóság dr. Stein Emilnek, aki nagy tudását 
és kiváló képességeit közismert puritánságával 
és mindenkor a közérdek szigorú szemmeltartá- 
sával állította a magyar gazdasági élet és hitel
szervezet szolgálatába, a banknak közel egynet 
gyed évszázadon keresztül páratlan munkabk 
rással és kötelességtudással végzett munkássá 
gáért legmelegebb köszönetét és elismerését s 
lemondása feletti legmélyebb sajnálatát fejezve 
ki, elhatározza, hogy a legközelebbi közgyűlé
sen dr. Stein Emilnek, akinek Weiss Fülöp 
után elsősorban köszönhető a banknak ugy a 
belföldön, mint külföldön elfoglalt mai pozí
ciója, nz Igazgatóság tagjává való megválasz
tását fogja javasolni s ennek megtörténte után 
öt a végrehajtóblzottság tagjává fogja megvá
lasztani. ________

A kereskedelmi és közlekedésügyi minisztérium 
uj rendelettervezetet adott ki a szekérfuvarozó
ipar szabályozására. A helyközi szekérfuvaro
sok országos érdekképviselete, a Fuvarozó Ipa
rosok Szövetkezete elhatározta, hogy a kérdés 
megvitatása céljából minden érdekelt szakmai 
képviselet bevonásával julius Sí-én országos 
fuvaros nagygyűlést rendez.

♦
A Goldbergcr Sám. F. és Fiai Rt. saomba- 

ton tartotta rendes évi közgyűlését dr 
Buday-Goldbcrger Leó elnöklete mellett. A 
közgyűlés 3 pengő osztalék fizetését hatá
rozta el, mely július 25-étöl kezdve kerül ki
fizetésre a vállalat vagy n Pesti Magyar Ke
reskedelmi Bank pénztáránál.

A közgyűlés dr Buday-Goldberger Leónét 
az igazgatóság tagjává választotta.

♦
Magyar Ruggyantaárugyár Részoénytársaság 

közgyűlése az 1937. üzlelévre három pengő 
oszatlék kifizetését határozta cl. A 12. 
sz. szelvények julius hó 29-től kezdve a társa
ság pénztáránál és az Oesterrcchlsche Credit, 
anstalt—Wiener Bankvercin budapesti főpénz*  
táránál válthatók be.
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necticut állambeli Woodbridgenél lezuhant: 
három utasa meghalt. Neutjersey közelében 
egy társasgcpkocsi a hid mellvédjének ro-

Newyork, julius 24.
Newyorkban és környékén rendkívül he 

vés szélvihar és felhőszakadás tombolt. Az 
Ítéletidő sok házat összedöntött, több hidat 

és a
----- uooícuuniun, looo 
elsodort, a fákat gyökerestől kitépte 
közlekedési utakat megrongálta.

Az anyagi kár töbhmlllló dollár.

A viharban egv bombavető repülőgép

Szörnyű Ítéletidő 
pusztított Newyorkban 
Összedőlt házak, elsodort hidak, 
lezuhant repülőgép, kisiklott vonat, 
árvíz, halottak és sebesültek

hant és összetört. Egy utas meghalt, kilenc 
súlyosan megsérült.

Tonkers mellett a vonat földcsuszamlás 
következtében kisiklott; tizennégy utas meg 
sérült.

A Newyork körüli kisebb városokat 
elöntötte nz ár.

Texas államban több folyó kilépett a med
réből és mintegy 8000 négyzetkilométernyi 
területet elöntött. Két ember életét vesztette. 
A hajléktalanok száma megközelíti az Öt
százat.

ffllOÖL

Idegbeteg húgát 
cíankállval meggyilkolták 
közölte vasárnap a rendőrséggel 
egy budapesti ékszerész

Vasárnap délben feltűnést keltő bejelen
tés ügyében indított nyomozást a főkapi
tányság bűnügyi osztálya. Egy fővárosi ke
reskedő feljelentést tett egyik ismerőse el
len, akit azzal vádolt, hogy tiz évvel eze
lőtt

Idegbeteg húgát patkányölő méreggel 
eltette láb alól.

Berger Mór ékszerész tette a meglepő be
jelentést a főkapitányságon. Részletesen 
előadta, hogy Elza nevű 28 éves húga egy 
autóbaleset következtében idegbajt kapott 
és hosszú ideig szanatóriumi kezelés alatt

7200
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Agyuszó, harangzúgás közben, 
lila gyászpompával eltemették 
Mária román anyakirálynét
Aranyurnába zárták a királyné szivét

Hónon reggel 7 Órakor
kezdődik a

nyári vasár
IV., Szervita-tér 4
VI., Király-utca 2 

(Anker-palota)

állott. Rendkívül nagy összeget emésztett 
fel a gyógyíttatása, de a leány nem tudott 
teljesen magához jönni Továbbra Is fel
tűnően Ideges maradt és odahaza nem ta
lálta jól magát. A család ugy döntött, hogy 
egyik ismerősükhöz viszik a leányt, akiben 
a szerencsétlen beteg nő is megbízott. Ber
ger Elza a Vámház körútra került és hóna 
pokon keresztül ott lakott az ismerős csa
ládnál. Soha nem panaszkodott és már-már 
ugylótszott, hogy kissé meg is nyugszik, 
amikor egy alkalommal paradicsomos bur- 
gonya főzeléket ebédelt és utána

pór óra múlva rosszul lett
Orvost hívtak hozzá, de az már eszméletlen 
állapotban találta. Mérgezés tüneteit fede
zett fel nála és ugy intézkedett, hogy Ber
ger Elzát

sürgősen
Erre azonban 
mert u leány

sor,
kórházba kell szállítani.

már nem kerülhetett 
Időközben

, meghalt.
Annakidején a család abban a hitben volt, 
hogy n leány ételmérgezés áldozata lett.

Berger Mór a vasárnapi bejelentésében 
azzal a szörnyű váddal lép fel ismerőseivel 
szemben, hogy azok

as Idegi,eleg leányt megniírgezlék.
Állítása szerint mosl, tíz évvel késébb bi
zalmas „Ion tudomáséra jutott, hogy a csa
ládnak terhére voll u leány és hogy meg
szabaduljanak tőle,

elánként keverlek as ételébe.
Állítólag többször a kővetkezőket hangoz
tatták:

_ Elzának mér úgysem ér semmit az 
élete he kellene valami gyorsanölö mérgei 
adni neki . MegtHÍMe lenne n beteg leitnu 
,törném n W... Most már nem sok 
Ideje van bálra Elzának , . .

A rendőrségen nagy érdeklődéssel túlad
ták a nem mindennapi bejelentést és meg-

kérdezték Berger Mórtól, hogy miért most, 
tiz esztendő után tesz jelentést ebben 
ügyben a rendőrségen. Az ékszerész azt 
laszolta, hogy

eddig nem tudott a gyilkosságról, 
csak pár napja értesült és azért kötelessé
gének tartja bejelenteni a tudomására ju
tott dolgokat. A főkapitányságon jegyző
könyvileg kihallgatták a kereskedőt, aki 
feltűnést keltő bejelentését írásban Is le
szögezte. A rendőrség hétfőn reggel érint
kezésbe lép az ügyészséggel és attól kér uta
sítást a további leendőkre vonatkozólag. 
Lehetséges, hogy az ügyészség el fogja ren
delni a leány holttestének exhumálását és 
az sincs kizárva, hogy más intézkedéseket is 
foganatosít.

az 
vá-

Vasárnap a Teleki
téren elfogták a bel
városi autók rémét

Vasárnap délelőtt a detektívek a Teleki
téren elfogták a belvárosi autók vészedéi 
mes tolvaját. Az utóbbi időben ismét több 
feljelentés érkezeti a rendőrségre, hogy a 
dunaparti szállodák előtt és a Belváros kü
lönböző pontjain állomásozó autókat Isme 
retten tettes

felnyitja és abból ruhanemüeket és más 
értékes tárgyakat ellop.

A rendőrség külön detektivesoportot bi
zolt meg az autótolvajok üldözésével, mert 
többnyire külföldiek voltak a károsultak.

Egy hét alatt tizenöt feljelentést érke
zett a rendőrségre.

A károsultak között voltak: a dán konzul, 
Bobrik Arno követségi tanácsos, Peder 
Henrik Lowen amszterdami gyárigazgató, 
dr. Szakács István földbirtokos. Westedd 
Erich hamburgi lapszerkesztő és mások. A 
detektívek végigrazziázták a belvárosi szál
lodák környékét és a forgalmasabb útvona
lakat, de fárasztó munkájuk egy ideig nem 
vezetett eredményre.

Vasárnap azután feltűnt a Teleki- téren 
egy jólöltözött fiatalember, aki fényképező
gépeket, esőköpönyegei és más ruhaneműt 
kínált eladásra. A detektívek igazolásra 
szólították fel és csakhamr kiderült, hogy

jó fogást csináltak; a belvárosi autók 
tolvaja került kézre.

Fábián János 26 éves, rovottmullu gyári
munkás követte el a sorozatos lopásokat. 
Vallomása szerint, a lopott tárgyakat még 
a lopás napján eladta, de az értük kapott 
pénz nem maradt meg nála. Fábián szenve
délyes lóversenyjátékos és minden pénzét 
lóversenyen vesztette el. Letartóztatták.

függöny anyag 
kézimunka

Kombin*,  m. ». crepo de Chine, colpkóo
Blue. kreton. unaol falon ............................
ZMbiiendS. dlvatmintáe .................................
Zarbkendfltert*.  kAerel hímzett ..................
S##fl <U> muMllnkenHA, külföldi tiszt*  lelyem 
AerlalkSt^p, himirll

Róza

Jour-terltfl, kézi hlinzónMl, 4 inlvetUvil 
S«lnt«rtó faMSnranrtt ........................FmIcII gobelin pórnohp ...................

F.4»n cikkeket korlótolt mcnnyliégben Srvaltjuí.. 
Saját telepünkén kéaaUII valódi verlealpka vónár, írté 
kek Klóron. Fü;g8n>maradókok kiáru,llilaa.

Teréz-körut

Bukarest, julius 24.

Vasárnap délelőtt búcsúzott a gyászbaborull 
román főváros Mária anyakiiálynétól. A ki
rályi palota tróntermében Nicodim moldvai 
metropolita celebrálta nz ünnepélyes gyász 
szertartást fényes papi kísérettel. A gyász
szertartáson ott voltak Károly király, a ki
rályi család tagjai, az idegen udvarok, kül 
földi államok képviselői, valamint az or
szág méltóságai A gyászszertartás után el
indult a gyászmenet a mogoszoai királyi 
pályaudvarra.

Az ágyutalpra helyezett koporsó mögött 
haladt a király, Mihály nagyvajdu és 
Miklós herceg között, majd a kenti 
herceg, Pál jugoszláv kormányzóherceg 
következett és sorban az előkelő gyá

szoló sereg.
A házakon lilaszlml gyászlobogő lengett; va 
lamennyi templom harangjai szóltak,

ágyusortitzeket adtak le, repülőgépek 
keringtek a magasban

és az útvonal mentén sűrű sorokban állott 
a főváros lakossága.

A pályaudvaron várta a koporsót Mária 
jugoszláv anyakirályné, Erzsébet hercegnő 
és a külföldi hercegnők, ünnepélyes külső
ségek közölt helyezték el a koporsót a ha
lottas kocsiban s ugyanarra a vonatra szállt 
fel a király és a gyúszkiséret. A királyi 
himnusz hangjai közben pont délben indult 
el n különvonat Curtea Arges felé.

A vonatot követően több külőnvonat is 
elindult Curtea de Argesba. A közbeeső ál 
tamásokon a koporsót szállító vonat meg
állóit, hogy a pályaudvarokon felvonult 
papság elbúcsúzhassak a halottól. A vasúti 
úttest mentén mindenütt

térdeplő parasztok búcsúztak a halot
tól.

Curtea de Argesbcn újból megalakult a 
gyászmenet, amely a kolostorhoz vitte a ko
porsót. Délután 5 óra 50 perckor a kolos
torban lévő családi kriptában helyezték 
örök nyugalomra a királynét. Ebben a perc
ben

75 ágynlővés dördült el s az országban

függöny 
fehérnemű

mindenütt megállották a vonatok, 

megszólaltak a harangok. Ezzel a nagy to- 
melés véget ért.

Az elhunyt királyné kívánságának meg
felelően szívéi aranyedénybe foglalták, hogy 
később kedvelt tartózkodási helyére, a 
balesiki kastélyba vigyék.

Gyászistentisztelet
Julius 24-én, vasárnap 

volt a tabáni görögkeleti 
ünnepélyes gyászistentisztelet Mária román 
anyakirályné emlékére. A gyászistentiszte
leten megjelent Horthy Miklós kormányzó 
képviseletében dr. Kercszles-Fischer Ferene 
m. kir. titkos tanácsos, a külföldön tartóz
kodó miniszterelnök teendőivel ideiglenesen 
megbízott m. klr. belügyminiszter, a m. kir. 
kormány képviseletében Bornemisza Géza 
m. kir. titkos tanácsos, iparügyi miniszter, 
a miniszterelnök részéről bárcziházi Bárczg 
István m kir. titkos tanácsos, miniszterel
nökségi államtitkár, a m. kir. külügyminisz
térium részéről báró Apor Gábor m. kir. 
titkos tanácsos, rendkívüli követ és megha
talmazott miniszter, n külügyminiszter ál
landó helyettese, Végh Miklós követségi ta
nácsos, a külügyminisztérium protokollfő
nöke és Kuhl Lajos a külügyminisztérium 
politikai osztályának vezetője. Megjelent 
továbbá a Budapesten akkreditált diplomá
ciai kar teljes számban.

A Magyarország kormányzójának képvi
seletében megjelent dr. vitéz Keresztes Ft*  
teher Ferenc belügyminisztert Bossi román 
követ fogadta és vezette a szentélybe. A kor
mányzó képviselőjével szemben foglaltak 
helyet Bossi követ és felesége valamint a 
román követség tagjai.

Budapesten 
deli 12 órakor 
templomban as

Halálos 
szerencsétlenség 
a biikkszéki 
olaj fúrásnál

Eger, julius 24.

Hétfői Napló tudósítójának telefon*(A
leltnUie.) A bükkuékl olajfurásoknál teg- 
nap elte földmunkáhtok.t végeitek Munka 
közben 

ötméteres 
sokra és

földréteg omlott a műnké- 
körülUk kettői eltemetett.

Végh Rolnit
másik munkást, Bolyok! Istvánt a töbhmá- 
zsás földtömeg Agyonnyomta. Végh-Knlozst 
az egri igalmasok kórházába vitték,

a hatóság pedig nyomozást Indított, 

hogy megállapítsa, ki felelős a szerencsét*  
fenségért.

Sándort tikerüli kimenteni, a
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Eltűnt Scitovszky 
Tiborné értékes

köz-

gyöngysora
A rendőrség nyomoz 
a drága ékszer után

Vasárnap éjszaka a főkapitányság 
ponti ük'sclclén megjelent Scitovszky Tibor 
ny kiihigyininisztír, a Hitelbank volt ve- 
z< rir!;izgalój:i < s bejeh niette, hogy felesége 
nég;ie:cr pengő értékű igazgyöngykarkötője 
eltűnt.

Vasárnapra virradó éjsznkti Scitovszky 
Tibor feleségével a Tólh Lőrlnc-utcóban, a 
} udhib királynő vendéglő nyári helyiségé
ben vacsorázott. Scitovszky Tiborné karján 
viselte platinafoglalatú igazgyöngysorát, a 
drága ékszer csatja meglazult. Vacsora köz
ben arra lellek figyelmesek, hogy

az Igazgyöngysor leesett a főidre. Ek
kor fölcinellék és Scitovszky né Ismét 

lölcsatoltn karjára.
Vacsora lilán ntilóvol a Kossuth Lnjos-ut- 
• úb.i mentek. Mikor a kocsiból kiléptek, 
megdöbbenve vették észre, hogv az ékszer 
hiányzik. Átkutatták az autót, azonban az 
ignzgyöngykiirkölől nem találták 
Nyomban visszaülték a kocsiba és

a l.udlúb királynő vendéglőhöz hajtot
tak, de itt semmit sem tudtak az ék
szerről. Ugy látszik valahol útközben 

elveszett.
'Scitovszky Tibor ezckulán n főkapitánysá
gon bejelentette a nagyértékü karkötő cl- 
tűnését i s a rendőrség az ügyben meghűli- 
.tolta a nyomozást.

meg.

Magyar reformátusok sllóggylllésc 
Debrecenben. Augusztus 23-án a magyar 
reformátusok világgyülést tartanak Debre
cenben, amelyen szép 
rész Is enni 
és ni 
.reformátusok. 
augusztus 22-én 
dapcstről Debrecenbe 
bán indul vissza. A 
lelve leszállói lehet 
Kisújszálláson 1 
nyolcpengös me .
m.rvéhcz. képest arányosan csökkenni fog. 
A vonalon ultizni szándékozóknak augusz
tus Ki éig kell jelentkezniük az Országos 
Ki jormálus l.cl készegyesület gyűlési irodá
jánál Debrecen, kollégium), vagy ti Hilda- 
I" ti Heformálus Egyházmegye esperesi hi
vatalánál (Török Pól-ii. 4). Ugyanitt kell 
jelentkezni n v ilággyülrsrc is aug. 10-cig.

Király emlékei avatott a belga király. 
A király vasárnap avatta fel Nicupoit-sur- 

közelében azt a szobrot, amelyet a 
emelt Albert királynak, mint 
idillt flandrini harctereken 

szövetséges haderők fő- 
aetcie, a hadvisel
ők igazgatója inon- 

Hu maiul emlékheszédet. Az-
Albert őrnagy, a szoborbizottság el- 
álndln az emlékművel a belga nemzet- 
Amlkor a szoborról lehullott a lepel, n 

király elöl t lépett és koszorút helyezett cl

Szerencsétlenség h lillafüredi Annn-bdl 
é. éjszaka Anna bált 
Palota-szállóban. Mis- 
kczetl akiket éjszaka 
kiilönvonat vitt házi 

i[/ór táján n mozdonyvezető 
cgv fért) fekszik keresztben a 

műd fékczcll, de már nem scgilhe- 
fekvő embert darabokra tépték 

a kerekek. Megállapították, hogy 
zlínszky Ferenc diósgyőri sznbó 
ii.' /. t/ inu'nlsúg útim Igyekezett 
sgvoibe, útközben elfáradt, leült 

’llé, elaludt és igy történt a szeren-

'ások t .
amelyen szép szómmal fognak 

a: amerikai, franciaországi, bécsi 
utódállamok területén lakó magyar 

Elegendő jelentkezés esetén 
éjjel kiilönvonat indul Bu- 

és a késő esti órák- 
kiilönvonatra föl-, il- 
(.cglédcn, Szolnokon, 

vagy Püspökladányban. A 
cneltérli jegy ára a távolság 

ányosnn

t>nu% ilk

bak- sel Isegrádl Vár-
Iknlmn-

utcán. Vasárnap délután 
korul sarkán eszmé

imre ál éves keres- 
kórházba szállították, 
sillereden méreggel 
i*sz  üzletmenet miatt

kcrc.sk etl 
visegrad 

•gy szikláról i 
'uhuul. Fején 

mentők éhh iszclycs állapotban szállítót- 
. Margit kórházit
A < sillaglicgsi Strand olcsó, gyönyörű és 

kozol iául
- Hideg nyári ételek, rj UoiUlcshetőttek k< 

tanítják most ar Elektromos Müvek 
I ucca 22 szám a’ntli főzöiskolájábun 

csittől lökön és pénteken délelőtt fél 
ii kezdettől dass/onv ingyenes
lali előadás ismerheti meg a

őrhelynek nem- 
Is, miként 

i: ételeket

Nyomozás kutaíla egy budapesti 
kereskedő felesége halálának titkát

Az ügyészség utasítására közvetlenül a temetés elölt 
elrendelték a holttest boncolását

Pihenőiddel,

Rejtélyes ügyben indítóit nyomozást va
sárnap a főkapitányság sérülési osztálya. 
Az egyik budapesti kórházban 
körülmények közölt meghalt Menyhárt 
Géza kereskedő felesége.

Az asszonyt belső bajjal kezelték n kór
házban, orvosai tanácsára műtétet hajtot
tak végre, az operáció után azonban várat-, 
lanul elhunyt. Temetésére is megtöténtek 
már az előkészületek, a holttestet kiszállí
tották a rákoskeresztúri temető ravatalozó 
házába.

titokzatos

— Augusztusban adják út a forgalomnak 
r Püspökladány—Nagyvárad közötti nem
zetköz.! országutat. Néhány hónappu! ez
előtt kezdték meg a Püspökladány—Nagy
várad közötti országút építéséhez. A nagy
jelentőségű nemzetközi ut Berettyóújfalu és 
Földes községek közötti szakaszán egy ti
zenöt kilométer hosszú nyílegyenes rtutó- 
verscnvpályát építettek. Ez az ut bonyo
lítja majd le a Budapest—Konstantinápoly 
közötti autó forgalmát A munkálatok any- 
nyira előrehaladtak, hogy azt a jövő héten 
befejezik. Az utat előreláthatólag augusztus 
elején adják út hivatalosan a forgalomnak.

— Rablómerénylet a tolnai országúton. 
A tolnai országúton vasárnap hotnokfuló 
kocsijában véres lejjel találták Kutasy Ist
ván dunaszcntgyörgyl földbirtokost. Elmon
dotta, hogy valaki fölugrott kocsijára, há
tulról ólmosbottal leütötte, aztán kirabolta. 
Gyanúja egy 30 év körüli férfire irányul, 
akinek néhány nappal ezelőtt éjjeli szál
lást adott.

— Titokzatos öngyilkos nz ördögorom-csár
dánál. Az Ordőf/orom-csárdától alig húsz méter 
távolságban az erdőben a kirándulók vasárnap 
délután a fán függve egy férfi holttestet talál
lak. Rendőri bizottság szállt a helyszínre s 
megállapították, hogy hatvan év körüli, inun- 
káskülsejü férfi a halott, aki egy hónappal ez
előtt követhetett cl öngyilkosságot. ,4 nyakán 
népytreret hurok volt. Az oszlásnak indult 
holttestet bcszóllilották a törvényszéki orvos 
Inni intézetbe ts a nyomozást inegindilollúk.

— Megjeleli.! a Magyar Sajtó Évkönyve. 
Sziklay János és Szász Menyhért szerkesz
tésében 32 iv terjedelemben jelent meg a 
!\lagyar Sajtó Evköntivénck ezévi kiadása. 
A hatalmas kötél mintegy 2500 magyar 
nyelven megjelenő lap személyi ís tárgyi 
adatait közli s hű tükrét adja a magyar sajtó 
egész világának. Különös gonddal foglalko
zik az Evkönv az elcsatolt országrészek és 
a külföld magyarnyelvű sajtójával. Külön 
cikk ismerteti a fővárosban megjelenő 
napilapok történetéi s a könyv egyes feje
zetei pártatlanul és könnyen áttekinthetően 
adják miden irányú magyar sajtótermék
nek pontos isméilelését Külön jelentőségei 
ad a könyvnek, hogy a sajtótörvény végre
hajtásának és a snjtókainara megalakulá
sának küszöbén ad pontos tójékoztalót a 
magyar sajtóról. A rendkívül érdekes szak
munka mlkülözhelelen kalauz mindazok 
számára, akik a sajtóval bármilyen vonat
kozásban vannak. Megrendelhető a Magyar 
Sajtó Évkönyve kiadóhivatalában. VI., Mo- 
zsár-tt. 9.

Záporeső, zivatar, hőemelkedés
A Meteorológiai Intézet jelenti vasárnap délben:
A Földközi-tengeren cs Défcurópában hűvösebb légtömegek beáramlása folytán 

szelesebb cs felhösebb leli az időjárás. Az Alpok déli lejtőin hatalmas zivataros eső
zés alakult ki. Európa északibb vidékein az időjárás csendesebb és melegebb lett.

Hazánk Icrülctéii n szombat reggeltől vasárnap reggelig terjedő huszonnégy órá-
bán főleg a keleti és északki leli megyék kaplak kiterjedtebb zivataros esőt.

A Bahdon vizének hőfoka ma reggel Keszthelyen és Bogláron 23. Balatoniűreden 
24, Siófokon 21, Kenésén 22. a Duna vizhőinérséklete Budapestnél 20 fok volt.

Budapesten vasárnap délben a hőmérséklet üli C.clsius-fok. n tcngerszinlre átszá
mított légnyomás 701 mm, gyengén süllyedő irányzatú.

Várható időjárás a következő 24 órára:
Délkeleti, déli, később délnyugati szél, néhány helyen záporcső, zivatar. A

A hőmérséklet tovább emelkedik.

— Fjsraknl csendélet. Vnsámnvpra virradó 
éjszaka Rákospatolán egy jól öltözött ismeret
len félti rátúmadt Szegedi Jánosáéra, tompa 
tárggynl fejbcülöllc, a szerencséién asszony 
nyomban összeesett s elvesztett ceszmélctét. Á 
mentők a gróf Károlyi-kórházba vitték. A iuc- 
ténylö kézrekcrilésérc. megindult a nyomozás.

— Véres csőnuk a Dunán. Angyal János 
dunarcmclei gazdálkodó néhány nappal ezelőtt 
csónakázni indult a Dunára, azóta nyoma ve
szett. Csónakját- vasárnap megtalálták s meg- 
állapították, hogv véres ti csónak oldala. Az a 
gyanú, hogv bünténv történt. Az ügyben meg- 
indították a vizsgálatot.

• - lln nem megy nyaraink tartson legalább 
N hetes ivókúrát nz erősen rndioncliv pest- 
szenterzsébeti jódos sós-brómos gyógyvizzrt. 
Légzési zavarni, gyomorpanaszai megszűnnek, 
vérnyomása csökken. Felfrissül, megfiatalodik

A család tagjai most feljelentést tellek, 

azt hangozttaják, hogy a hald! orvosi 
műhiba következtében állott be. Az 
ügyészség utasítására Menyhárt Gézáné 
holttestét most a törvényszéki orvos
tani intézetbe szállították és elrendelték 

a felboncolását.

A' 
hogy mi okozta a halálát.

boncolás során fogják megállapítani,

' x/ keverék saunrAvM
— FELROBBANT EGY OLASZ LŐPOR

GYÁR: HÁROM HALOTT. Nápoly közelé
ben, a Léccé melletti Novoliban a lőpor
gyár robbanás következtében elpusztult. 
Három ember életét vesztette.

— Hajdú megye tisztviselői a Horthy 
Miklós repülőalapért, llásó István alispán 
javaslatára //a/í/u-vármegyc tisztviselői kara, 
kezelőszemélyzete és szolgái havi fizetésük
nek egy százalékát felajánlották a Horthy 
Miklós repülőalapra.

— Innsbrucki urileány súlyos lovasbal
esete. Kinset községben vasárnap reggel egy 
megvadult ló levetette Trudc Hcrbert 23 eves 
innsbrucki urilcánvt, aki néhány napja vi
téz Bánáti Lajos ezredes birtokán nyaral. 
Koponyaalapi törést és agyrázkódást szen
vedett, állapota válságos.

— Táncmulatság után — gyilkosság. A 
Baja melletti Dusnok község kocsmájában 
Elcki Gergely huszonegyéves fiatalember 
lánc közben összeveszett három fiatalkorú 
fiúval, akik kihívóan viselkedtek a leányok
kal. A fiuk a kocsma előtt meglesték Elekit. 
Kctlen nekiugroltak, leteperték, a harma
dik pedig hosszú késsel mellbeszurta. A 
szúrás a tüdőt érte és Eleki Gergely percek 
alatt meghalt.

— MABI-fnnoncnk a Bnlaton mellett. A fia 
tulkom üdültetés keretében ismét egy-egv cso
port flu és leány biztosított indult el kétheti 
üdülésre Balatonszabadiba, illetve Balaton
szárszóm, hogy egyévi fáradalmaikat a ma
gyar tenger partján pihenjék ki. A 15 napos 
üdülés testi cs lelki gyarapodást jelent a sok
szor erősen igénybe veit zsenge szervezetnek. 
A napi ötszöri bőséges ellátáson kivül igen sok 
élményben van részük a beutalt fiuknak és 
leányoknak, melyet a MABI vezetősége nagy 
t lörclálással és szeretettel nyújt. A pályaud
varon sok szülő és hozzátartozó várja a vo
nat indulásál, hogy „viszontlátást" kiáltson a 
Babilonhoz utazó boldog Hatalsúgnak.

— Gázol az autó. Újpest és Vác közötti or
szágidon egy luxusautó elütötte Tarics Mihálv 
földműves gazdálkodót. Életveszélyes állapot
ban vitték a Bókiis-kórbázba. A gázoló untét

tosább .hajlott. A nyomozás megindult 
ncgáliapilósára, hogy ki vezette a gá

zoló autót.
— Villamos és üntözőautó karambolja Kis

pesten. Kispesten, a llösök-terén egv 43-as jel
zésű villamos összeütközött a városi öntözö- 
artóv.al. A villamos ablakai betörtek, az üveg
szilánkok Cseszka Hona és Kubai Ilona textil 
gvári munkásnőket megsebcsilették. Az öntöző- 
autó vezetője, Dcinusz Kálmán ugyancsak 
megsérült, leesett az unióról. \ kispesti mén 
tők n Bókus-kórházbn vitték őket. A vizsgálat 
megindult .innak a megállapitósára, hogy kit 
terhel a felelősség.

— Titokzatos gazdátlan férflfeltiltó n Duna 
partján. Hegyeshalom határában, n Duna part
ján elegáns, szürke férfifelöltöt és kalapot ta
láltak. A kabát zsebében bécsi újságok voltak. 
Az a feltevés, hogy a kabát és kalap gazdája 
öngyilkos lelt és a Dunába vetette magát.

— Húszezer mélermúzsa gabona elégett. 
A német határ közeléjion az Eszterhrizy 
uradalomhoz tartozó Valló-pusztán az ara
tás utón behordott gabonnkévékből rakott 
aszlagok kigyulladlak. A száraz, szalma 
magasra csapó lángjai sok kilométer távol-, 
sógra- ellútszottnk. Az oltás úgyszólván lehe
tetlen volt és rövid idő alatt húszezer mé
termázsa kicsépelcllcn gabona éget! cl.

— MII vész síremlék Eichbaumnál. V., Rudolf- 
tér 3 (Margithid).

szabadságát
teli esen

kiélvezheti!

Csak 20 perc a Marglt-hldlól!
Olcsó kombinált jegyek az IBUSZ- 
pavillonokban, jegyirodáknál, lapoknál és 

trafikokban.

— PUSZTÍTÓ JÉGVIHAR DEBRECEN 
KÖRNYÉKÉN. Háromórás pusztító jégvi
har zúdult tegnap Debrecen környékére. A 
Nagyerdőtől kezdve negyvenkilomcteres tá
volságon gyermekököl nagyságú jég elpusz
tított mindent. A Nagyerdő fái teljesen csu
paszok, hat község határában a csonkig le
vert mindent a jég. A kár összegét egyelőre 
még nem tudták megállapítani.

— Falbontó betörők kifosztottak 
trafikot. Falbontó betörök hatoltak
Weszeli R.ezsönc rákospalotai trafikos l)u- 
gonits-utcai árudájába. A kis trafik egész 
dohánykészletét magukkal vitték.

— Házasság. Gutfreund Ibolya és Gara Ar- 
mand Budapesten, f. hó 24-én házasságot kö- 
töltek. — Glódi Erzsébet, Diósgyőr-vasgyár és 
Sípos László, Diósgyőr-vasgyár julius hó 30-án, 
szombaton házasságot kötnek.

— Elfogott betörő. A rendőrség letartóztatta
Takács János 40 éves cipészsegédet, aki már 
többször volt büntetve lopás miatt és jelenleg 
is feltételes szabadságon . ................. - - -
követett cl és 
akarta, fogták

__  van. Takács betörést 
amikor zsákmányát értékesíteni 
el a detektívek.

MOZI
Az Ufa nyolc uj filmje

A szakmai bemutatók során gyors tempóban 
nyolc, filmet fog (bemutatni az UFA. Hétfőn az 
örökszép l.il Dagovcr Kiszerelésével a „Másod
virágzás" cimü film kerül bemutatkozásra, ar 
örök -trsszonyi problémáról, ami mindig szép 
asszonyról szól. Ezt követi Willy Fritsch 
Gusly llubert főszereplésével „Hol voltál 
éjszaka" cimü vígjáték, amelynek óriási 
tója van már Németországban. A sportközönség 
nagy érdeklődésére számíthat Leni fíiefensthal 
kétrészes óriásfilmje, amelyet a berlini olim- 
piászról készített. Az. első rész cime „A nem
zetek ünnepe”, a második: „A nemzetek klasz- 
szikus versenye ’ Ezen a filmen a teljes olim- 
piósz játszódik le ragyogó felvételekkel. Lillán 
Harucy és Viktor Staal „Don Juan" kisasszony 
cimü filmje zenés komédia, mig az európai 
Garbó, Zarah Leander Sudermann világhírű 
szinjátékát „A hazatérést" jálsza. Francia film 
is szerepel a bemutatók során Picire Blanchar 
és Mndclcine Rcnaud. valamint llaimu fősze
replésével „Ki ölle meg?" cimü bűnügyi filmet 
játsszák. Uj sztárt prezentál az UFA Imperio 
Argentína névvel, aki a „Spanyol szenvedély" 
cimü film főszerepében mutatkozik be majd a 
pestieknek. Szakmai körökben nagy érdeklő
déssel várják az UFA sorozatos bemutatóját.

és 
az 

saj-

Hat uj fox-film

4.

A szakmai bemutatók sorát a 20th Cenlury 
Fox kezdte meg az elmúlt héten. Meg kell ál
lapítani, minden filmje egy-egy sláger, méltó a 
már Magyarországon is annyira közkedvelt 
Fox márkához. 1. „A két fegycnc” (V. McLag- 
len és Pclcr Lorrc); 2. „Ilcidi” (Sbirley Tem- 
plc); 3. „A láncoló angyal" (Sonjn Henie); 
„A veszélyes zóna" (Dolores dcl Rio); 5. „Né
gyen a becsületért" (Richnrd Grccne és Loretta 
Voung); 0. „Chicago" (Tyronc Povver, Alice 
Faye. Don Amcchc). A Darryl F. Zanuck pro
dukciójában készült hal film mindegyikét nagy 
tetszéssel fogndta a meghívott szakközönség.

Sally, Maiy, Kitty Kft,
inyaralók is szerelnek uj, 
/•• és vidám filmeket néz- 
ni. nem elégedett meg a 

'reprizek unalmas zuhala- 
gával, egy főszczónbeli téli slágert, cgv nagyon 
mulatságos vígjátékot dobott ki. A három na
gyon csinos, nagyon eredeti és nagyon ötletes 
manikűrös lány KFT-je, Alice Faye vezérigaz, 
gatónö vezérletével Pesten ts nagy sikert ara
tott, nemcsak a Broadwaycn.

— licitig lturhn.vnhác (Rákóczi ul 20.) köz
ismert előzékenységéről és arról, hogy a leg
jobb minőségű áruit példátlan öleséi áron bo
csátja közönségének rendelkezésére. Ezúttal 
is tanujelct adja vevői iránti szeretőiének, a 
ma kezdődő vásár alkalmából a legjobb 
harisnyákból összegyűlt klshibás harisnyákat, 
mig a készlet tart, 1 pengőjével bocsátja 
vásárlói részére.

— A hölgyküzőnségnck ritkán adódik alka- 
lom arra, hogy ilyen hihetetlen olcsó órakon 
szerezhesse bo nyári és őszi ruha.szükségletét 
Lipcsei Vilmos, Apponyi tér 4. szám alnlti nöi- 
divalüzlctcber.. A cég 25 év óla fennálló üzletét 
niosl alakítja és nngyobbílj.i. az árusítás tehát 
átmenetileg zavartalanul a félemeleten történik,

kcrc.sk
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Ami fa énzért sem ha^kató
MEGGYŐZŐDÉSEM ELLENÉRE Írom 

V ezt a címet, mert hiszem és vallom, 
kogy pénzért minden kapható. Az élet 
azonban néha rácáfol az ilyen márványba 
faragott törvényekre is, nyelvöltögető fin
torral, vagy tragikus páthosszal bizonyítva 
az ellenkezőjét. Mi az, ami pénzért sem 
kapható: a boldogság, a szerelem, — bi
zonyltja egy viharos életű, szerencsétlen 
sorsú egykori barátom szomorú példája. 
Somogyi Pál Károly, a tegnap „arany- 
ifjúja", akinek négy dioptriás üvege mögül 
nyugtalanul vibráló szeme örökre elpihent 
már, akinek markáns, erős, de a nők sze
rint érdekesen csúnya profilja a halálban 
talán megszépült, kisimult, — példaadóan 
érdekes s megrendítő életregényével bizo
nyítja azt a paradoxont, hogy minden baj
nak a pénz az oka. Az is baj, ha nincs, de 
Íme halálos tagédiát okozott, hogy sok 
volt.

REGÉNYHÖSÜNK tízéves tündöklését 
'is gyors bukását ugyanis a pénz oko z- 
t a. A sok pénz, amit örökölt édesapjától, 
a híres puritán jogtudóstól. Addig szigorú 
apai elvnek megfelelően, mint szerény, 
kevés zsebpénzzel rendelkező diák tanult 
külföldi egyetemeken, centes, pfenniges, 
vagy pennys gondjai voltak, amikor a csa
lád ügyvédjének távirata hazaszólitotta: 
édesapja meghalt, hirtelen milliomos lett, 

pénz örvénye elkapta és csakhamar 
maga alá gyűrte. Az akkor 26 éves fiatal
ember, akinek azelőtt taxira is alig volt 
pénze, megvette a leghatalmasabb autót, 
amit csak kaphatott, majd uj luxoriózus 
karosszériát terveztetett és építtetett rá. 
Nem csoda, hogyha a vajszínű, ezüst di- 

’ezltéses hatalmas Minervájára felfigyelt a 
pesti félvilág és pillanatok muiva már 
'lenge kis nők váltakoztak az autó piros 
bőrfoteljeiben, a füthető, hüthető és há
lószobává átalakítható karosszéria belsejé
ben. Nagyon természetes és rendjén is van, 
'hogy egyik sem távozott üres kézzel, de 
néhány ilyen gyors likvidálás iszonyúan 
keserű ízt hagyott az életet még alig-alig 
'ismerő fiatal milliomos szájában. A nők 
ugyanis férfiakat is hoztak ma
gukkal, elszánt, mindenre kapható bra- 
vókat, gigolólcat, a pesti éjszakai élet 
könnyű lelkiismeretű sleppereit, akik nem
sokára, mint boxeres, revolvere*  háziőrség 
vetlek körül ezt a fiatalembert, aki idegei
ben feldúlva, érzéseiben, vágyaiban csak
hamar kifosztva szinte tehetetlen bábja lett 
már a karéje csoportosuló „védőőrizetnek". 
'Hozzátartozik a tárgyhoz, hogy ez a fia
talember önmagában hordozta és termelte 
ki a végzetét: a szó szoros értelmében 
nem ismerte a pénzt. Nem tudta, 
mit lehet venni száz pengőért, vagy ezerért 
és csak azért vásárolta hatalmas kocsiját, 
mert különböző, sohasem látott ingatla
nait akarta meglátogatni ezzel és voltak 
olyanok, akik elhitették vele, hogy ez ol
csóbban bonyolítható le harmincezer „ pen
gős autón, mint taxin. Szckula Jenő raj
zolt meg ilyen figurákat, ilyen sorsú bács
kai nábobokat, akiknek élete az ingyen
élők siseraliada császáraiként testet és lel
ketölő tivornyákon keresztül csúszott a 
biztos megsemmisülés felé. filléreken
tengődő egykori diák félév után már csak 
ugy tudott elaludni, ha fülébe viaszos vat
tát nyomott, amely tökéletesen elszigetelte 
a külvilág legapróbb zajától is, amelynek 
egyébként szerelmese volt.

AMILYEN MÉRTÉKBEN hajszolta a 
szerelmet és a boldogságot, ugyanolyan 
mértékben igyekezett elfelejteni azt a ma- 
gáradőbbent felismerését, hogy sohasem 
lehet boldog. Az állandó hajszák és tivor
nyák Idegbeteggé telték, de lelki és testi 
összeomlását elsősorban a nők segítették 
elő, akik elvették a pénzét, a szó szoros 
értelmében kifosztották, de és ez a legna
gyobb baj — sohasem szerelték. Tragiku
san szomorú, hogy volt egy kislány az éle
tében, egy kezdő, fiatal színésznő, akiről 
éppen most olvastam, hogy valahol Arábiá
ban egy sejk felesége lelt. Ez a leány szinte 
kutyahüséggel akarta szeretni, önzetlenül, 
mert soha egy fillért sem kapott tőle. Ez 
az alig 17 éves fiatal leány minden erejé
vel igyekezett kiszabadítani t a testileg, 
lelkileg eltévedt embert szomorú sorsa 
labirintusából, de hamar feladta a harcot. 
Elutazott, de ezt a lányi, már igy elkésve 
sohasem tudta elfelejteni, őt hajszolta az
után Somogyi minden nőn keresztül. So
kat Írtak arról, hogy egy zágrábi 
sioknőt kétezer pengő jutalom igérésével 
bcugratotl a Dunába, megvert egy divat- 
sz'iionlidajdonosnől, aki egyik Iwlgyisme- 
fősének borsos számláját prezentálta neki 
h bizony se szeri, se száma nem volt 

azoknak a botrányoknak, amelyek a test
őrsége" által mesterségesen kifejlesztett 
üldözési mániája kergette bele. Nos, ez a 
zágrábi uszóbajnoknö két hónapig lakott 
legénylakásán — anélkül, hogy az „éjszaka 
császárja" a kezét is meg tudta volna csó
kolni, mialatt a testőrség több tagjával 
folytatott szinte előtte benső barátságot, 
természetesen a szegény milliomos finan
szírozása mellett. Talán meg lehet érteni 
azt a lelkiállapotot, amely egy idegbeteg, 
lelkileg és testileg kiuzsorázott fiatalembert 
egy tivornyás éjszaka után ilyen fogadás
ba beugratta. Jól emlékszem rá, egy ápri
lisi szeles estén megszólalt a telefonom, 
Somogyi jelentkezett s izgatottan közölte, 
hogy rohanjak a Margit-hidhoz, mert va
lami olyan érdekeset látok, mint még 
soha. Mikor faggatni kezdtem, hogy mi 
lesz az, nagynehezen előadta az ugróbaj- 
nok-moziszinésznő halálugrásának tervét. 
Természetesen azonnal telefonáltam a 
mentőknek, a dunai őrségnek és a rendőr
ségnek, hogy akadályozzák meg a dolgot 
és talán ennek köszönhető, hogy a fiatal 
leány, aki valójában elkövette a vakmerő 
ugrást, de aki gémberedett tagokkal már 
ájulton került a vízbe, megmenekülhetett 
a haláltól. Abban a pillanatban siklott a 
motorcsónak a Margit-hid alá, abban a pil
lanatban szirénáztak a mentők a hídon, 
amikor ez a vakmerő és elszánt fiatal leány 
a Dunába ugrott. Célja talán nem is ez a 
kétezer pengő volt, hanem az, hogy feltűn
jön, beszéljenek róla és szerződést kapjon. 
A reklám azonban nagyon rossznak bizo
nyult. Pest prüdebb és polgáribb, semhogy 
sokáig rajta feledje szemét az efajta bot-

SZÍNHÁZI hét

Az ember tragédiája 
és a Háry János Szegeden

A szegedi játékok tradíciójaképpen meg
nyitóelőadásul szombaton ismét uj rendezés
ben és felfogásban élvezhettük Madách Imre 
remekművét. Kiss Ferenc Luciferje színes, gu- 
nvoros volt és meggyőző, Lehotay Adámja 
erős, férfias, Tőkés Anna Évája pedig eszmé
nyien jó. Megdicsérjük Vargha Mátyást a dísz
lettervezőt és a szinte főszerepet játszó fővi- 
lágositó Kornay János ragyogó effektusait. A 
gyönyörű előadást többezer főnyi közönség 
tapsolta szombaton.

Kodály Háry Jánosának premierjét vasárnap 
tartották a Dóm-téren. Sohasem látott hatal
mas és színes tömegeket mozgat a gyönyörű 
mesejáték. Nádasdy Kálmán valóban uj távla
tot és perspektívát adott a népszerű magyaros 
és népies hangulatú mesejátéknak. Háry Já- 
nas szerepét Palló Imro énekelte szárnyalóan 
és Nagy Izabella, Budanovits Mária, Kiss Fe
renc. Ihász Aladár, Sebők Sári egy-egy remek 
alakítással járultak hozzá a tomboló sikerhez. 
A zenekart Rubányt Vilmos vezényelte.

Állatkert 
holnap, kedden este 8 órakor 

ELENA NICOLAIDI 
a wleni Siaatsoper mOTéezndje, 

LAURIMN Lajos és ÉRDI Pál felléptével: 

CARMEN
Bársony Rózsiról megírták, hogy 

menyasszony és egy londoni ur veszi 
feleségül. A hirt Bársony Rózsi erélyes 
hírlapi nyilatkozatában megcáfolta, de 
menyasszonyságát elutazása előtt e so
rok Írójának mégis beismerte. A vallo
mást megerősíteni látszik a brilliánsok- 
kal díszített platina jeggyürü is.

Sokat nevetnek azon a történeten, amelynek 
végén barátságosan elhagyta Turay Ida a Sváb
hegyi Szanatóriumot. A művésznő addig rimán- 
kodott ugyanis a szanatórium igazgatóságának, 
mig megengedték, hogy a „jámbor" llepi nevű 
doggját is magával vihette a szanatóriumba. 
F.gy Ideig nem is volt semmi baj. A hatalmas 
állat mindig ott hevert Turay Ida nuugszéke 
mellett a napozó terraszon. ahol természetesen 
a szanatórium többi vendégei is élvezték a na
pot és levegőt. Egyik délben történt a végzetes 
katasztrófa. Turay Ida megfeledkezett a jámbor 

ISROKAKSi-

ráng csinálta hősnőkön. A szép fiatal leáng 
néhány napig nyomta az ágyat, azután el- 
lüt Budapestről.

JÓZANABB PILLANATAIBAN néha fel
keresett és fáradtan, elfúlva, szemüvegét 
idegesen törülgetve, könnyező szemeit szá- 
ritgatua panaszolta el élete fájdalmát, a 
hiába való hajszát a boldogság után. A nők 
sohasem szeretik azt — mondotta ő is, 
mint annyi meg hasonlóit elődje —, akik 
pénzt adnak nekik és jók hozzájuk. A nők 
hálátlanok, hidegek, önzők és lelkiismeret
lenek, sóhajtotta szomorú tapasztalatai re
züméjeképpen ez a boldogtalan milliomos, 
aki pénzért akarta megvenni azt, ami 
csak ingyen jelent értéket. I'edig rendkívül 
művelt, okos, szélcslátókörü ember volt, 
sokat tanult Diderot-t olvasta. Shelley ver
seit citálta és orvosnak készült. Pascal volt 
az ideálja, vagy Semmelweis, aki az anyák 
millióit megmentette és most olvasok egy 
titkáról, hogy valahol — gyermeke van, 
akit megmaradt vagyona elajándékozásával 
végrendeletileg a jezsuita atyákra bízott. 
Sohasem tudtam élete eme titkáról, de ez 
sok mindent megmagyaráz.

A PESTI ARANYIFJU, bőkezű millio
mos, aki számolatlanul szórta az ezreseket 
és könnyelmű, de lelketlen kis nők, fosz
togató barátok és a testében kifejlődött 
romboló vész prédájaként a morfium, ko
kain, majd az ideggyógyintézet rabja lett, 
uki millióival a zsebében hiába hajszolta 
azt a boldogságot, amihez esetleg egy sza- 
bólegény ingyen is eljut, most megbékélve 
pihen a temető frissen ásott sirhantja 
alatt. Szerettem volna elmenni a vasárnapi 
temetésre, megnézni, kik jöttek el önma
gukat tetemre hívni és vájjon koporsójára 
hullott-e kegyeletet kézből egyetlen rög is, 
amely állítólag könnyebbé teszi a másvi
lági utat. Áztatta-e egyetlen könnycsepp 
azt a hantot, amely a feledés jótékony 
leplét teríti egy boldogtalan milliomosra, 
aki szomorít tragikumaként pénzével any
agi vidámságot varázsolt mások arcára 
és aki a mai élet dúlt idegzetű regényalak
jaként futott hiába élete Kék Madara — 
a boldogság után.

állat természetéről és amikor a terrasz párká
nyán fetünt egy macska, odaszólt kutyájának: 
„Hepi, cicái" Á hatalmas dogg óriási lendület
tel ugrott át a megijedt napkurázók felett egye
nesen a cicának rontott és az állatot ott a ven
dégek szemeláttára valósággal cafatokra tépte. 
A kis incidens természetesen sirógórcsbe fulladt 
és a kedves Turay kiköltözött a Margitszigetre.

Nem egy primadonnát adott már a 
Csodarevü Budapestnek. Évről-évre 
szinte e színes, vidám látványos színpa
don nyílik ki egy-egy sztárnak induló 
tehetség. Nem csoda, hogy amikor most 
lázasan keresik az előkészületben lévő 
nagy nemzeti film, a János vitéz lluská- 
ját, a producerek figyelme a Csodarevü 
felé terelődött, ahol Simor Erzsi az 
idei primadonna. Gyönyörű, szőke szí
nésznő, aki tavaly a Magyar Szinházban 
játszott kisebb-nagyobb szerepeket, 
annyira megnyerte a filmgyártók tetszé
sét, hogy ma már ő a legesélyesebb 
Iluska-jelölt. A filmesek részéről egyéb
ként tárgyalás indult meg a Csodarevü 
vezetőségével, hogy a revü nagy és gyö
nyörű magyar jelenetét görlöstöl, kosz
tümöstül, díszletestül, ugy, ahogy van 
átfotografálják film számára.

A Szentivánéji álom uj szereplőkkel ke
rült színre a Margitszigeten. P u c. k szere
pében hosszú Idő óta először férfi mutatko
zott be, Pásztor János, aki nemcsak egé
szen jól mondja a shakespearl szöveget, ha
nem szinte akrobata Ügyességgel bukfence
zik és ugrál. Meglepetés volt Szabó Klári 
Titániája. A rendkívül szép fiatal színésznő
ről a Royal Sziuház-beli debüje után nem 
sokat tartottunk. Most hajlandók vagyunk 
revideálni a véleményünket: a varázslatosan 
finom tündérklrálynő esetleg megtarthatja 
csillogó koronáját a zárt színpadon Is. 
A tehetséges Bornemisza Éva ismét bebizo
nyította, hogy az együttes biztosan számít
hat rá.

Az utóbbi évek legnagyobb regénysikere 
Nylrö József „Ut Bcmcéjciitk" filmesitése a 
magyar filmgyártás legnagyobb eseménye lesz. 
Hónaitok óla folvnak nz előkészületek s végre 
sikerült leszerződtclni az együttest. Uz Bencét 
Jávor Pál. I’dő Mártont llosstu Zoltán fogja ját
szani. A két női főszereplő Bordy Bella és Sze- 
leczky Zita lesz. Sokkal nagyobb fejtörést oko
zott azonban, hogy hogyan vegyék fel azokat 
nz állat jeleneteket, amelyek nélkül csonka 
lenne Ut Bence híres története. Cseureghy 
Jenő, a film rendezője most lent járt Nyitó Jó 
zsefnél Erdélyben és a szerző segítségével meg 
vásárolt egy szelíd barna medvét és egy őzikét. 
..Kántor ur", Uz Bence híres medvéje tehát 
útban is van már Pest felé.

ilyen olcson 
nem vásárolhat!



Uszóhölgyeink elkeseredett 
küzdelme a standarddal
Válogattak a londoni Eurftpa-bajnokságokra

Magyarország kormányzója 
győztes volt az első magyar-olasz 

vivómérkőzésen
A magyar úszóbajnokságok második 

napi programmjút a nagy melegre való te
kintenél félórás késéssel kezdték. A hatal
mas sportuszoda nézőtere csak lassan lelik 
és a kezdetre 1000 néző gyülekezik össze. 
Ingujjas férfiak és fiirdődresszes hölgyek 
szép keretet adnak az uszodának.

Feltűnően izgatottak az úszók, 
mert nagy léire megy a versenyzés. Ebben 
a versenyben dől el ugyanis, hogy kik vesz
nek részt a londoni Európa-bajnokságon. A 
hölgyek a Ilii.szigorú standard idők mialt 
izgulnak. A bajnoki verseny első számaként 
a 200 m-es hölgy yyorsuszás pereg le. 
Három úszó Indul ebben a versenyszámban: 
'Xrs Ilona a startnál sápndtiibb, mint a le
kér uszósapkájn. Óriási erővel megy bele a 
BSE-krckk az első hosszba, de az utolsó 
száz méteren — uszónyehen szólva —, meg
hal. Magyarország 1938. évi 200 m-es hölgy 
gyorsuszó bajnoka: zícs Ilona BSE 2:41.8 
mp., 2. Harsányi Vera MTK 2:49 mp., 3. 
Sándor FTC 2:59.8 mp. A bajnoknak nem 
sikerült elérnie a 2:36.4 mp-es standardot.

A nap legizgalmasabb számúi, a 200 m-es 
'férfi gyorsuszást két időfutamban bonyolítja 
le a versenyrendezőség. Az első időfutam 
.startjánál nem jelenik meg az olimpiai baj
nok ('..tik, aki fürdőkabátban a parton üldö
gél. Kérdésünkre kijelenti, hogy nem fiit 
a 200 méterre. Óriási iramban indul a me
zőny és Lengyel vezet az első 50 méteren. 
Majd a fiatal Elmer nyomul fel és 1:01.2 
mp-es idővel elsőnek fordul 100 méteren. 
A közönség őrjöngve biztatja a fiatal M \C- 
i.slúl, aki szemmel láthatólag lankad. Fel
jön (írót, u nagyágyú és learatja a babért. 
A második időfutamban

a közönség reklamálja Csik Ferit, 
de nem áll starthoz. Ezt nz időfutamot Szu- 
chv MAC nyeri meg 2:24.6 mp-es idővel. 
.Magyarország 200 m-es gyorsává bajnoka 
(Írói Ödön UTE 2:16.6 mp. 2. Lengyel 
BEAC 2:10:8, 3. Zólyomi UTE 2:22.4.
'.Ir első négy helyezeti összideje 9:19.0 
mp. 200 méteres hölgygyorsuszáx: Szi
geti Varga Emőkének csak a standard 
az ellenfele. De ettől a hatalmas ellen

Uj csillagok a Kispest első „őszi“ 
hadgyakorlatán

FSE—KISPEST 7:6
Vasárnap délelőtt a bajnokságra készülő Kis

pest a Frrrncvárosi .SE csapatéval játszott íré- 
ningmérközést a Sárkány-utcai sporttelepen. A 
nagyszámú dlukkerhad elsősorban az uj ka
pusnak. Boldizsárnak a játékára volt kiváncsi. 
A közel két méterre méretezett ifjúsági sorban 
lévő kapus néhány remek védést mutatott be 
<s csakhamar ii közönség kegyeibe férkőzött. 
Különösen imponáló volt a nyugalma, veszé
lyes pillanatokban angol hidegvérrel méntéllé 
a hálót biztos góltól. \ csapatból hiányzóit 
Varga dr., a sérülésével még mindig Inboráló 
Olajkár II. és Kincses. Ellenben szerepel ka
pott u halfsorban l.ack, a Csepeli Move jóké- 
pességü jobblmlfja, a csatársorban pedig Csö
mör, a KAC gólzsákja, egy amatőr voll az ősz 
s/ekőtö, végül .Verne*,  Háttal, Déri egészítette 
ki a láinndósort. A csapat erősítéséről elterjedi 
hírek egyelőre nem bizonyullak valónak, mert 
a beharangozott amatőr balszélső meg se je
lent. Ennek oda az. hogy nemcsak a szélső 
nem mindennapi tehetség, de a váltságdíj sem 
mindennapi méretű. mert nem kevesebb, mint 

nyolc darab etrest kér Kürtiért az egye
sület.

Ha a tárgyalások nem vezetnek eredményre, 
könnyen lehetséges, hogv a mostani balszárny- 
nyal lóg startolni a vörös fekete csapat, annál 
is inkább, mert Hátknl régebbi egyesületében, 
a Törekvésben is balösszekötőt játszott, ennél 
fogva ez sem Idegen a kitűnő nlround futbal
listának. Ha beválik e/en a poszton, akkor a 
halfsorban ürül meg egy hely, amelyre több 
pályázó akad. Most l.ack játszoli. de hogy le
szerződik-c. ar még a jövő zenéje. A Kispest 
szívesen vásárol a Csepeli Movélól. Vilz és Vági 
is a kitűnő clsöosztúlyu amatőröktől való, de 
az is tény, hogy nem sokáig időztek a klspes 
tlekllél, mert a múlt évben Vági, most meg 
Ulti hagyta ott a vörös fekete gárdát. A mér
kőzést nagy meglepet.-sic az FSE csapata 
nyerte meg 7 6 arányban. A 10 emberrel kiálló 
amatőrök kapuját Boldizsár védte. A Kispest 
csapatában a Itótkai- D.ri bnlszárnv játszóit 
kitünően, különösen Déri nyújtott kiváló játé
kot, remek formában van az nprólcrmctii csa 
lár. ellenállhatatlanul Imz a kapura és cselezé
seivel szinte felőrölte az elleni. I halfsorál. A 
csapat bizakodással néz a szezón elé. ha n sé
rültek felépülnek, remek k s csapat lesz a Kis 
pestből
, A mírkOiíintk a. FSE eiapala voll a lián. 

féltől szemmel látható lámpaláza van. Baj
nok: Szigeti Varga Emőke BSE 3:16.6 mp. 
2. Hetényi MTK. 3:22 mp. 3. Szabó FTC 
3:33 mp.

A bajnoknak nem sikerült a 3:12 mp.-es 
standardét elérnie s igy kiküldetése tárgy
talanná vált. A 200 m.-es melluszóvcrseny 
előtt óriási nz izgalom, mert Bárány úszó- 
kapitány kijelenti, hogy a győztes utazik 
Londonba. Engel motorként megy bele az. 
első 500 m.-be, de 100 m.-nél Fábián meg
közelíti, 150 m.-nél Doszpoly is feltör, de a 
szininövendekek kórusa hatalmas biztatás
sal hajtja Engelt a cél felé és két teslhosz- 
szal sikerül győznie. Bajnok: Engel (UTE) 
2.51 mp., 2. Fábián (MAC) 2:55.6 mp., 3. 
Borsos (MESE) 2:57.6 mp. 100 m.-es hál- 
uszás: Bajnok Ács Ilona (BSE) 1:26.8., 2. 
Győrffy (BSE) 1:27.2., 3. Sándor (FTC)
1:32.6 mp. Ács Ilona ezzel a győzelmével 
mégsem számíthat, mert az l:22-es stan
dardidőt nem érte el. 200 m.-es hátuszás: 
Bajnok: Lengyel (BEAC) 2:41.6 mp. 2. Er
délyi (MESE) 2:41.8 mp., 3. Heisler (MESE) 
2:42 mp. Gyilkos finis ulán Lengyel mini
mális különbséggel győz. A mutatott for
mák alapján Bárány István dr. uszókapi- 
lány a Londonba utazó férfi válogatott 
uszócsapalot az alábbinkbn jelölte ki:

Csik, Körösi, Gróf, Kuhinka, Elmer, 
Erdélyi, Lengyel, Hídvégi.

Engel és Fábián közül a jövőbeli győztes 
megy Londonba. A látottak alapján úszó
körök kombinációja szerint a 4X200 m.-es 
gyorsuszó stafétában Zólyomi, Elmer, Gróf 
és Lengyel fogják képviselni a magyar 
színeket.

Toronyugrás: bajnok Hídvégi László
MAC 108.22, 2. Kovács UTE 101.20. A pon
tozók igen „rossz szivüek" voltak Hídvégi
hez.

4 .r 100 m-es gyorsuszó stafétában baj
nok UTE (Körösi, Nagv, Zólyomi, Gróf) 
4:9.4 mp, 2. BEAC 4:18 mp, 3. MAC 4:29.2 
mp. A stafétában Csik is indult, 1:01 mp-t 
úszott.

Vizipóló bajnoki mérkőzés:
MAC—SZUE 3:1 (1:0)

rációja. A remekül összedolgozott harmadik 
oszlóival csapatban két csillag is van. A bekk- 
poszton szereplő Fellncr és a platinaszőke Bo- 
zsur. A 20 éves Fellncr a Haller-térről került a 
röldfehérekhez és cgvike a legnagyobb ígére
teknek, szőkébb hazájában máris Kalmár-kar
riert jósolnak a remek fizikumú hátvédnek. 
Bozsur pedig egyike a hnrmadikoszlály legjobb 
halijainak. Kádas Ödön a BLASz elnöke az 
FSE Ferencvárosi Vasutas bajnoki mérkőzésen 
annakidején kint volt és a szőke centerhalf le
nyűgöző játéka a BLASz vezért is ámulatra 
készletté. A mérkőzés végén személyesen gra
tulált a kitűnő játékosnak. Mindkét játékos 
után több nagyegylct érdeklődött,

erre a mérkőzésre is érdekes vendégek jöt
tek ki a legnagyobb titokban,

a többi között a Salgótarjáni SE vezetői, akik
nek listáján mór régen szerepel a két csodás 
futballista neve. Legutóbb a salgótarjániak 
nem kíméltek pénzt és fáradságot és vendégül 
látták az FSE-t. A kitűnő futballistákból álló 
garda remek játékkal lepte meg Észak bajno
kát, akik hajlandók lettek volna nagv áldozn- 
lok árún is megszórt zni a két csillagot. A kél 
játékos áronban nem hajlandó semmi pénzért 
vidékre menni. Ide köti őket a szivük, a vásár
tér s hiába minden rábeszélés, a fővárosban 
akarnak továbbra is futballozni.

Vermes 
a Ferencvárosban

A Budai II megszűnt csapatának egyik leg
jobb játékosa és legnagvobb értéke Vermes 
balszélső volt. A kitűnő játékos nem cgv mér
kőzést fordított meg páratlan lendületével és 
gólratörésével A Hadai II megszűnésével sza
baddá vált játékos megszerzése iránt több 
egyesület érdeklődőit. Icgfőképcn az Újpest. 
ezzel azonban megszűntek n tárgyalások, mert 
Szeder személyében megfelelő szélsőhöz jutott 
a lllafebér csapat. Ezután a Kispest érdeklő
dött a játékos iránt, mert Serényi helyére 
égető szüksége van jó szélsőre. A Kispesttel 
folyt tárgyalásokat váratlan esemény szaki 
tolta meg: a Ferencváros Kemény gyenge já
tékai eredményeképen tárgyalásokba bocsátko
zott a jeles játékossal, aki előreláthatólag fisz
szel már zöld fehér színekben rúgja a labdát.

Kisújszállás, julius 24.
(A Hétfői Napló tudósitójától.) Néhány 

évvel ezelőtt nagv feltűnést keltett az a 
vivóverseny, amelyet a nagykun viadalok 
keretében rendeztek meg. Porteleky László 
dr., a háboruelőtti idők egyik neves sport
embere, 66 éves kora ellenére a vele szem
benálló fiatal versenyzőgárdát két fegyver
nemben is legyőzte. Porteleky dr. vivókar- 
ricrje még 1900-ban kezdődött, amikor az 
első magyar kardbajnoki versenyt nyerte 
meg. A 69 éves üregur most Kisújszállásra 
költözött és itt ügyvédi irodát nyitott. Mun
katársunk fölkeresle az első napyar kard- 
vivó bajnokot, aki visszaemlékezései során 
rendkívül érdekes és a sporttársadalom 
előtt csaknem rejtett érdekességekre hívta 
fel a figyelmünket.

<— Még egyetemi hallgató koromban 
kezdtem meg az intenzív sport tevékeny séget 
■— mondotta Porteleky dr. — s alig volt

BeláthatafEanul nagyszabású 
terveket valósítanak meg 

a társadalmi sportok javára, 
mihelyt az OTT személyi válságát végre rendezik

Az Országos Testnevelési Tanács körül 
a legközelebbi jövőben nagy személyi vál
tozások. várhatók, mint azt legutóbbi szá
munkban már jeleztük is. A személyi válto
zások mellett méreteiben beláthatatlan je
lentőségű és a társadalmi egyesületek életé
ben kiszámíthatatlan fontosságit tervekről 
is szó került a legutóbbi napok folyamán. 
Ezek n tervek még csak kezdeti stádiumban 
vannak, de azok a személyiségeknek, akik 
ezt a tervet elindították, olyan nagy súlyúk 
van, hogy a tervek nem hiú ábrándok, ha
nem valóban komoly elhatározások, me
lyeknek megvalósulásával a legközelebbi 
idők során komolyan számolni kell.

A nagyjelentőségű tervről beavatott hely
ről a következőket tudtuk meg:

Ismeretes, bőgj’ a testnevelési alap évente 
egymilliónégyszázezer pengőt lesz ki. En
nek

egyharmada a leventesporté, míg két
harmadából a közép- és főiskolai spor
tol, a testnevelési főiskolát és a társa

dalmi sportot látja el az alap.

Az állandó panaszokból köztudomású, hogy 
a társadalmi sport aránylag kevés összeget 
kap a testnevelési alapból, mert a többi té
telek elviszik a rendelkezésre álló összeg 
legnagyobb részét. Ráadásul még az OTT, 
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olyan sportág, amelynek gyönyöreibe bele 
ne kóstoltam volna. Tornáztam, úsztam, 
eveztem, atlétizáltam, de mind közölt a leg
többet vívtam.

— Mi a legkedvesebb sportemléke?
— A millcnium esztendejére, 189(i-ra 

lékszem vissza a legszívesebben. Ekkor ren
dezték elsőizben a magyar és olasz vívók 
között az országok közötti vivóviadalt.

Az a kitüntetés ért, hogy a mezőnyben 
együtt vívhattam vitéz nagybányai 
Horthy Miklóssal, Magyarország kor
mányzójával. A kormányzó ur mesésen 
forgatta a tőrt s az első magyar-olasz 
viadalon rendkívül erős mezőnyben 

megnyerte a versenyét.
Ez az érdekes és jelentős emléke bizo

nyára nemcsak Porteleky dr.-nak, hanem 
a magyar sportéletnek is maradndó értéke 
fesz. (—renc.)

kiadásai is a testnevelési alapból kerülnek 
ki... I

A tervek szerint a leventék része érint*  
tétlenül maradna, ellenben

a másik kétharmadra eső terhek közül 
kivennék a közép- és főiskolai sportra 
fordított összeget, valamint a testneve

lési főiskola fenntartási költségeit.

A társadalmi sportra ezek szerint óriási! 
jelentőségű terv elgondolásának elvi elgon
dolása abból indult ki, hogy a közép- és fő*  
iskolai sport, valamint a testnevelési föis*  
kóla fenntartása annyira állami feladat és 
annyira elüt a társadalmi sport céljától, 
hogy azt nem lehet a testnevelési alap sa
játos külön céljával egy kalap alá venni és 
éppen ezért szükség van a teljes különvá*  
lasztásra. f

Ha a terv valóra válik, amire megvan 
minden valószínűség, óriási összeg szaba
dul fel a társadalmi sport számára, ami 
nem jelentene mást, mint azt, hogy

az egyes társadalmi szövetségekre, 
pályaépítésre és egyéb, a társadalmi 
sportot elősegítő Intézményekre sok
szorosan nagyobb összeg jutna az ed

diginél.

Hogy ez pedig mit jelent, azt a sportszövet'*  
ségek vezetői méltányolhatják a legjobban..<

MNB. 1029, 1028, 10*5,  1051
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Minden poklokon keresetül is csak 2:3! tároknak és így a Juventus nagy szerencsé
vel 3:2-re kihúzza a játékot.

Gyilkos küzdelemben számtalan 
gólhelyzet - és a Fradi már 
alighanem a döntőben van
Juventus—Ferencváros 3:2 (2:1)

A magyar sporlközvélemény nem tulnagy reményekkel nézett a torinói ree- 
ményfk elé. Még emlékezetében volt a fulhaUközSiuégnek a Hungária 6:1 arányú 

atasztrofális veresége, amelyet éppen a torinói forró légkörben szenvedett cl az 
olasz bajnokság egyik legkiválóbb reprezentánsától, a Juveutustól. Tisztában voltunk 
a Juventus erejével és éppen ezért féltettük a Fradit.

Az aggodalomra azonban a múlt heti események adtak Igazi okot. A Bindea-Ugy 
hullámai nem kismértékben próbára tették a Ferencváros Játékosainak idegeit. A 
házhlzsgálat, az MLSZ vizsgálata, a napról-napra tartó helyszíni szemle és kihallgatá
sok meglehetősen rossz kedvet varázsoltak a csapat tagjaira.

Talán elsőnek kellett volna említeni azt a lelki megrázkódtatást is, amely a klub 
nagynevű elnökének, Springer Ferenc dr.-nak elhalálozásával a Játékosokat szivén 
találta. A számtalan kedvezőtlen körülmény ellenére a Fradi most is megmutatta, hogy 
amikor nagy feladat elé állítják, annak százszázalékosan meg Is felel.

Az egész magyar sporttársadalom nagy lelki megnyugvással és Örömmel fogadta a 
vasárnap este lorinóból érkező hirt, hogy a Ferencváros pompásan szerepelt és csak 
minimális gólaránnyal szenvedett vereséget a Juventustól. Ez a vereség szinte győze
lemnek számit és most már minden remény valóra válhat: a Fradi a Jövő vasárnap ki
veri a Juvcntust a 
Reméljük, igy lesz!

középdöntőből és ezzel beverekszi magát a döntő küzdelembe.

Húszezer néző!
Torino, julius 24. 

tudósítójának telefon-(A Hétfői Napló 
jelentése.) Torinóban meglehetősen alább
hagyott a kánikula és vasárnap is többször 
megeredt az eső. A mérkőzés iránt hatal
mas érdeklődés nyilvánult meg és jóval a 
meccs kezdete előtt r közönség elfoglalta 
helyét a pompás torinói stadion tribünjein. 
Bízik csehszlovák biró sípjelére a követ
kező csapatok álltak fel: Juventus: Amo- 
retti—Főni, Rava—Depetrini, Monti, Varg- 
lien II.—Buscaglia, De Filippis, Gabctto, 
Tomasi, Busidoni. Ferencváros: Háda—Tát
rai, Korányi—Magda, Polgár, 
ezos, ’ — • ••

A

Biiscaglia villámgyors lefutása után 
Cabetto Buscagliához tálja a labdát és 
közelről a második gólt lövi a Fradi 

hálójába. 2:0.
A Juventus kétgólos vezetésének előnyé

vel nem elégszik meg, hanem újabb ostromot 
igyekszik zuditani a zöldfehérek kapujára. 
Ekkor azonban

a ferencvárosiak pompás fedezetsora 
minden képzeletet meghaladó energikus 

ellentámadásba viszi a csatársort

oly nagy a Fc-Az utolsó tíz percben
renevúros fölénye, hogy szinte levegő

ben lóg az egyenlítő gól, 
azonban nincs szerencséje a zöld-fehér csa-

Toldi megsérült
A mérkőzés valóságos propagandája volt 

a futballnak. A Ferencváros várakozáson 
felül nagyszerűen játszott és csatárainak 
szemre tetszetős akcióit számtalan alkalom
mal viharos tapssal jutalmazta a teljesen 
objektív olasz közönség. Az első félidőben 
aránylag óvatosan játszott a két csapat, 
a másodikban fokozatosan emelkedett az 
iram és a Juventus közvetlen védelmére 
mind nagyobb feladat hárult. A meccs tel
jesen sima lefolyású volt, de igy is történt 
két véletlen sérülés: még pedig Gabetto, az 
olaszok centercsatára az első félidő végén 
a kezén megsérült és a jobbszélre állították. 
Toldi pedig a második félidő elején szenve
dett rándulást, ő viszont Keménnyel cseréit 
hely-'.

Mégis Fradi-Genova döntő?
GENOVA—SLAVIA 4:2 (2:1)

Mintegy tizenötezer főnyi néző előtt Genuó- 
ban játszott a két csapat a Középeurópai Kupa
döntőbe való jutásért. A Genovában Bcrtolini. 
a sokszoros válogatott center sérülése folytán 
nem játszott, mig a SlaviAban Cerny, aki még 
az Atnbrosiana ellen sérült meg, sérülten is 
vállalta csapata e nagy fontosságú mérkőzésén 
a játékot. Óriási iramot diktált a Genova az 
első félidőben, de a nagy iram ellenében is

□

Lázár—-Tán- 
Kíss, Sárosi dr., Toldi, Kemény.
20 ezer főnyi közönség hatalmas 

buzdítására
erővel támad a Juventus. óriási fel
hárul a Ferencváros védelmére, mert

ugy, hogy pillanatok alatt megváltozik

csak egygólos vezetést tudott szerezni. A má
sodik félidőben a kiválóan játszó cseh csapat 
már majdnem behozta ezt az előnyt, de végül 
érvényesült a hazai pálya előnye és a Genova 
legénysége kétgólos előnnyel állhat ki vasárnap 
a Slavia ellen.

Góllövőit: 1. félidő 30 percben Figliola 1:0, 
35. percben Borsclli 2:0, 36. percben Horák 2:1, 
II. félidő 23. percben Vytracyl 2:2, 25. percben 
Borsclli 3:2. 40. percben Castanec 4:2.

r

Kiszámíthatatlanul 
súlyos bonyodalmakkal lényégét 

a Bindea-komplexum

nagy 
adat ......
a Juventus csatárai remek formában, szép
nél szebb akciókkal és emberfeletti gólra- 
töréssel perceken keresztül ostromolják a 
Fradi-kaput. A 10. perc meghozza az ola
szok sikerét, egy baloldali gyors támadás 
után

Búsodon!
hetctlen

beadásából De Philippis véd- 
góllal megszerzi a vezetést. 

1:0.
is a Juventus marad fölényben, 

sokkal 
................. u- Tomasi-! 

nak van jó helyzete, majd De Filippis is a 
kapu közelében téveszt, de ugyanígy Kiss
nek és Toldinak is alkalma nyílna a gól
lövésre, azonban

a világbajnoki Főni—Rava hátvédpár 
ismét ragyogóan játszik

és testi épségüket sem kímélve, hatalmas 
fizikumukkal megakadályozzák a magyar 
csatárok góllövési próbálkozásait. A 37. 
percben

Továbbra .. ..
bár a Fradi szórványos támadásai 
több veszélyt rejlenek magukban.

.................... .. a 
játék képe és a Ferencváros ugyanolyan fö
lényt harcol ki magának most már a félidő 
végéig, mint amilyent a Juventus tartott. 
Ennek a nagy ellentámadásnak a 44. perc
ben érik meg a gyümölcse, amikor

Tánczos remek testesetekkel kercsitül- 
verekszi magát a Juvcntus masszív 
védelmén, szépen iveit beadása Sárosi 
elé kerül, aki újabb drlbllvcl tisztára 
játssza magát, majd védhetcflcn lövés
sel küldi a labdát a Juventus kapujába. 

2:1.
Még az utolsó percben is Toldinak pom

pás helyzote akad, azonban elldegcskedi, 
ugy hogy Fradi egyenlítési esélye ezzel el- 
oszlik.

Szünet után változatos játék alakul ki, a 
Ferencváros játsza a technikailag és takti
kailag kulturáltabb futballt. Számtalan gól
helyzet adódik nz első negyedórában mind
két részen, azonban a közvetlen védelmek 
nagyszerű agilitással hárítják el a csatár
sorok gólszerzési manővereit. A 24. perc 
újabb olasz sikert hoz.

De Filippis Tátrai mellett Tomaslhoz 
passzol, aki az olaszok harmadik gólját 
lövi a meglepett Háda hálójába. 3:1.

"Melly dr., a Ferencváros vezetőségének 
egyik tagja, a klubhoz közelálló sportsaj
tóban vasárnap rendkívül jelentős nyilatko
zatot tett. „Az az érzésem" — mondotta —, 
„hogy a Bindea-ügyben olyan fordulat vár
ható a jövő héten, hogy Budapesten már 
nem teljesen ugyanazzal a csapattal fog ki 
állani a Ferencváros, mint Torinóban." Ez 
az első pillanatban rejtélyesen hangzó ki
jelentés

óriási feltűnést, de egyutlul megdöb
benést is

váltott ki a magyar futball közönsége köré
ben. Mielőtt nyilatkozatát megtelte volna, 
hosszasan tanácskozott Coppolával. a KK 
főtitkárával s Így akaratlanul is összefüg
gést kell keresni a nyilatkozat és a tárgya
lás közölt. Merőben szokatlan, hogy egy fe
lelős sportvezér „érzések" alapján bocsát
kozzék jóslásokba, különösen akkor, ami
kor n szóbanforgó kérdés egyike a legfon
tosabb és legkényesebb futhallproblémák- 
nak.

Vasárnap n Hétfői Napló munkatársai 
sorban felkeresték a futball vezető ténye
zőit, hogy erre a homályos, de kétségkívül 
súlyos tartalommal telitelt nyilatkozatra 
fényt derítsenek. Egyöntetűen az n véle
mény alakult ki, hogy

ez a nyilatkozat nem jelenthet mást, 
mint a még nem teljesen lezárt vizsgá
lat döntő fordulatát. Világosabban kife
jezve, ezekután azl várják, hogy a 
Ferencváros Torinóbó) hazajövet meg 
fogja találni azt a lettest, aki Bindcát 

inziiltálta.
A célzás, hogy a Ferencváros más össze
állításban játszik majd a revánsmerkőzé-

sen, nem jelenthet mást, mint, hogy a tet
test a csapat tagjai körében fogják megta
lálni. Mihelyt ezt a játékost kiadják, fel 
kell oldani azt a büntetést, amely h Ferenc
várost, mint rendező egyesületet sújtotta. A 
re.vánsmérkőzést tehát a sajtit pályáján 
játszhatna le

azon az áron, hogy az egyik játékosát 
beláthatatlnnnl súlyos Ítéltének teszi ki.

A sport vezető tényezői értetlenül állnak 
pillanatban a „Bindea-komplexum" e leg-e

újabb fordulatával szemben.

Ismerve azt a rendkívül családias han
gulatot, amely a Ferencváros csapatát 
mindenkor áthatotta és a legnagyobb 
győzelmekre tette képessé, Ismerve to
vábbá a zöldfehér színeknek azt a sok 
tizczcrfőnyl lelkes táborát, amely a 
Ferencváros csapata és a Ferencváros 
vezetősége között már a múltban Is 
különbséget tudott fenni, ez a súlyos 
fordulat olyan hangulatot teremthet, 
amelynek következményei bcláthatut- 

lanok.

c pillanatban akár jóslásokba 
akár pedig konzekvenciát le-

Korai volna 
bocsátkozni, 
vonni, de mint a magyar sport lelkes ka- 
tónál az utolsó pillanatban még óvást eme
lünk minden meggondolatlan bonyodalom
mal szemben. Ha volt lettes, akkor azt már 
előbb is odaállíthatták volna a bírái elé. Hs 
ez. múlt héten nem sikerült, hogyan sike
rülhetett most és éppen Torinóban? A fut
ball Sherlock Holmcseinck e sikeres nyo
mozása méltán ejthet csodálkozásba min
den sportembert, feltéve, 
zett nyilatkozata valóban

ha Melly dr. idé- 
megtörlént...

Óriási Fradi-fölény a végküzdelemben
Most ismét a Fradi kapcsol rá és csodá

latosan szép támadásokkal teljesen a kapu
jához szorítja a Juvcntust, amely mindent 
elkövet, hogy legalább ezt a kétgólos előnyt 
tartsa. Az olaszoknak ez a reménye azon
ban hamarosan closzlik, mert négy perc 
múlva

Sárosi csatártársainak pompás összjá
téka után kitör és bombagólt sze

rez. 3:2.

Most már a Juventus 8 emberrel védekezik 
és sikerül a meg-megujuló Fradi-rohamo- 
kai megakadályozni.

A romín OTT is jelentést ver 
a Bindea-llgyben 

es súlyt helyez a sporierinikezes lenntariesara

Ezen árak csak a vásár 
tartama alatt érvényesek!

Bukarest, julius 24.

A román általános sportszövetség, az Ü. 
F. F. R. leriatot intézett a román futbáll- 
szövetséghez, amelyben közli, hogy a Bln-

dea-ügyben várja a szövetség jelentését. A 
leirat közli, hogy a szövetség sulyt helyez 
h magyar és román sportérlntkezés fenn
tartására, amelyet az utóbbi időben történt 
Incidensek veszélyeztetnek. (Inf.)

TANGOHARMONIKj
ÉS GRAMOFON LEMEZ,

H
J£

£ QRAIYIOFONLEIYIEZEKI

Ismét salgótarlánl csapat kerti! 
-be?

w
Teljesen uj 25 cm-cs

(előző műsorból) ma- Pen„ö 
gyár nóta-, tánc- ós - 
operalomezek most I.VU 

TÁNCLEMEZ, 25 om-ea.
használt.................."•W

MAGYAR NÓTA.
opera- és zenekari 
számok, 25 cm-es, _ jq

á ha’S . -.30 MAND1

Vili., JfeMl 3?,

Q P EK ALEMEZEK, Penrt 
30 cm-ea, használt.. -.BQ

Használt lemez, lő
GramofontO 100 drb, 

finom acél................".Hu
GRAMOFON, hwznált IS." 
Téskagramofon, kannáit 25.- 
RADIÖ.2+1. hMZoilt 20.- 
MANDOLIN, vaióáioiMi, oj 12.-

Í ÁRJEGYZÉK 
. INGYEN!

TATABÁNYAI SC—SALGÓTARJÁNI SE 
1:0 (0:0)

Tatabánya, julius 24.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon- *«y  Salgótarján esélyei nőttek meg.

jelentése.) óriási meglepetésre csak egygó-

•—i

los győzelmet tudott elérni Tatabánya saját 
otthonában uz NB-l>e Jutásért lefutott első 
mérkőzésen. Szakkörök szerint ez kevés és

Ás FTC vasárnap reggel rendezte 468 km ea 
balatoni futárversenyét turnautumobilok és 
motorblcikllk részére Részletes eredmények 
a következők: furnnüloinobllok 200 ccm 
ccm-lg 1. holtversenyben Dicpl Hubert, K.MAC 
és Wilhelm Sándor KMAC. 1100 ccm-lg: 1 Bér 
Oszkár DSC, 800 ccm-ig I. Mészöly Tibor I)KV. 
Oldalkocsis motorkerékpárok 000 ccm en felül:

GóIIÖyő: Németh.

1. Zaymus Gyula FTC 600 ccm-ig Kuglcr Józsnt 
FTC.

A MAC. vasárnap délután Ifjúsági atlétika! 
versenyt rendezett u margitsziget isporltelcpén. 
Jobb eredmények: 100 in. síkfutás: I. Souilőa 
UTE 11.3 mp. 2 Pusztai MAC 11.3 mp. 1500 ">•: 
1. Szegedi BBTE 4:126 mp. 400 ni I Endrődl 
UTE 51.8 mp. 4X100 m. staféta; I. U1E 4j,4.
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Nagy horderejű döntéseket hozott 
az NBB előkészítő bizottsága

fcajo*  aportwcokendjc volt a fulbolinnk: 
Szombaton a késő éjjeli órákba nyúlóan ülé
sezett az. NBB előkészítő bizottsága. Berni
kisül fontos javaslatok hangzott.ik el és 
ugyanilyen határozatok születtek. Ezzel 
kupi solatbai) hi szi Iliink Tibor Gézával, a 
Profiliga elnökével, aki a következőket mon
dotta:

— Az előkészítő bizottságnak ez volt nz 
utolsó ülése Hétfőn már sorsolunk és min
den valószínűség szerint a csoportok veze
tőit is megválasztjuk. A bajnokságban sze
replő negyünkét egyesület ugyanis az 
MI.Sz feiihatósága alá tartozik, de mind
három csoport ügyvezetője, / odor Henrik 
dr . a N'ngyliga eddigi vezetője lesz. Ezen
kívül minden ceoporl önálló vezetőséget 
kap s ezek csak közös ügyekben tanácskoz
nak maid együtt. Hogy ez. a megválasz
tandó vezetőség csoportokból áll-e, vagy 
pedig cgv-egv személyből, az ma niég vitás. 
,\ birókuldés rendszere ugyanaz marad, 
mint a nagyok csoportjában, tehát keret 
lesz és ebből lehel majd választani. Termé
szetesen a kereten belül több lesz a vidéki 
biró, mint eddig. Ezt egyebek között már 
takarékossági szempontból is igy kellett 
elhatároznunk. Az NBB mindkét csoportjá
ból négy négy csapat csik ki és csak egy-egy 
jut az A-c.soportbn, mig a B-ligába a hat 
alszövctségi győztes és a pesti kél csoport 
győztesei kerülnek. Az. utazási alapot to
vábbra is fenntartjuk, mert az kiválóan be
vált.

A Budai 11 helyére a Vasast osztottuk 
be.

Hétfőn döntünk arról, hogy játszhatnak-e 
a nagycsapatok tartalékjai az NBB-bcn 
szereplő anynegvesülctük csapatában, tehát 
jelenleg az FTC-ben és az L'TE-ban. Ez a 
javaslat alighanem keresztülmegy, azzal a 
megszorítással, hogy az alcsoportban sze
repeltetett játékos csak akkor játszhat 
majd a B-csoportbeli nnyaegyesületben, ha 
előzőleg egy vagy két bajnoki mérkőzésen 
nem vett részt a nagyok között. Gyakorlati
lag ez azt jelenti, hogy

Sárosi dr., mini a Ferencváros tagja 
csak akkor szerepelhet #az FTC-ben, ha 
hiányzott a Ferencváros egy vagy két 

előzőheti mérkőzéséről.

A jövő héten megkezdjük a pályák felül
vizsgálását és hitelesítését s ezt nagyon szi
gorúan végezzük cl. Nézetem szerint a ma
gyar futball még csak most indul el iga
zán a fejlődés útjára.

A huszonnyolc uj NBB egyesület villám
igazolás utján bármikor szerződtethet 
uj játékost és Igy valószínű, hogy a te
hetségek egész légiója jut érvényesülés

hez.
A közönség is még jobban megszeretheti 

a futballt, hiszen tizenhat város jut az uj 
rendszer révén komoly, értékes és soroza
tos küzdelmekhez. De jól járnak az egye
sületek is, ami már abból is következik, 
hogy tavaly a II. ligában átlag minden mér
kőzést kétezer néző nézett végig, össze
gezve: az NBB megvalósítása rendkívül ál
dásos az egész magyar futball számára.

Tudnak
az atlétahölgyek

Vasárnap délelőtt Rákosligeten a MOVE 
nagyszabású hölgy atlétikai versenyt rendezett.1 
Az eredmények közül kiemelkedik Nagy Rózsi 
kiváló 100 m-es rekordja, valamint az eddig 
még teljesen ismeretlen Bállá 00 méteres re- 
kord-bcállitása. örvendetes, hogy Csák Ibolya 
ismét formába lendült.

Részletes eredmények: 100 m-cs síkfutás. 1. 
Nagv Rózsi GÉB 12.8 mp országos rekordl 2. 
Fehér Phöbus 13.4 mp. Sulydobás: 1. Kiss 
Edit Olimpia 804 cm. 60 m-es síkfutás: 1. Bállá 
Olimpia 8.2 mp országos rekord beállítva! Ma
gasugrás: 1. K. Csák Ibolya NTE 150 cm. 2. 
Fehér Phöbus 135 cm .200 m-es síkfutás: 1. 
Nagy Rózsi GÉB 28 mp 2. Fehér Lola 28.6 mp. 
4X100 in staféta: 1. Olimpia 56.6 mp. Diszkosz
dobás: 1. Krammer NTE 30.73 m.

A verseny keretén belül férfi diszkoszvelésl 
rendezlek, amit Remecz nyert meg 47.76 m-rel.

A Tipográfia vasárnap rendezte a kecske
méti országúton országos kerékpárversenyét, 
amelyet Szalai (MTK) nyert meg 3 óra 40 
perc 05 mp.-el.

MAC—BVSC hox-különltmény 
megy Egyiptomba

Ökölvívó válogatott csapatunk sorozatos ta« 
vaszi balsikereit az. egyesületi vezetők kizáró-*  
lag a szövetség melléfogásaival magyarázták. 
Meg is mutatta a BTK-MAC kombinált, hogy 
kisebb nevekkel sokkal nagyobb sikereket tud 
elérni, mint a szövetség. A BTK—MAC kombi
nált csapat sikerei után most

a BVSC és MAC állít össze a közeljövőben 
pompás együttest,

hogy azzal öregbítse a magyar boxsport j<5 
hírét és belyrekalapálja a szövetség bak
lövéseit.

A kombinált csapat négy alsó versenyzőjét 
a BVSC fogja adni, a négy felső súlycsoport- 
beli pedig a MAC. A kombinált részére már 
készítik is az utat:
Egyiptomba látogat cl a nagyszerű együttes, 

ahol az egyiptomi válogatottal és egyes váro
sok válogatottjaival veszi fel a küzdelmet.

Az egyiptomi ut iránt máris nagy érdeklődés 
nyilvánul meg a boxsport hívei közt.

Meglepetések sorozata Megyeren

Nagyszabású és feltűnő újításokkal 
elkészült a vívók uj programja

A Terszlvánszky emlékverseny nagysznbásu 
versenyei után n ílét/öi Napló azt a gondolatot 
vetette fel, hogy a vívók utánpótlásának bizto
sítására a középiskolások s általában a vívóter
mekben RViikorlalozó fiatalok fölött seregszem
lét kellene lailani, a tehetsegeket figyelemmel 
kísérni s lehetőleg nzonnnl jó mester, megfelelő 
egyesület kezelésébe adni.

A felvetett gondolatnak átütő sikere volt. 
Megemlékezett róla a magyar sajtó, n külföl
diek egvonesen példaként idézték n magyar 
vívók sikereinek titkául, de nem kisebb siker 
fogadta a gondolatot magában a szövetségben 
sem.

Alkalmunk volt Szilavctzky Lajos dr.-ral, n 
szövetség elnökével beszélgetést folytatni, aki a 
következőket mondotta:

— Először is köszönetét mondok a Hétfői 
Naplónak azért a szereiéiért és pártfogásért, 
amelyet a vivósporl iránt tanúsít.

legutóbb felvetett ideáljukhoz is csak 
gratulálhatok.

A vivósporl utánpótlását a KISOK anyaga adta 
Az oktatók munkáját eddig is figyelemmel ki 
sértők, de ezentúl még fokozottabb gonddal 
ellenőrizzük Ökot, ősztől kezdve a szövetség 
vezetői rendszeresen látogatják majd n vívóter
meket s ha meglátnak egy egv tehetséget, azon
nal ajánlani fogják valamelyik egyesületnek. 
Ar utánpótlás fejlesztésének érdekélwn sokkal 
több 111. és IV. osztályú versenyt fogunk ki
írni.

— A Terszlyfinszky-cndékverseny kialakulá
sának körülményei megnyugtatóak. Nincs ok 
kétségbeesésre, inért a magvar vívók megmu
tatták, hogy hallatlan kiizdőképesség van ben
nük, hiszen egy már elvesztett versenyt tudtak 
megfordítani a döntő pillanatban. Szükség is 
van erre a dicséretes idegenergiára, mert n jövő 
évi világbajnokságot szintén Olaszországban 
rendezik meg s hozzá szeptemberben, nini me
rőben szokatlan a mi vivőink számára. Nálunk 
a szezón októberben kezdődik és júniusig tart. 
Éppen ezért

jövőre miír áthangoljuk n vcrscnyvonnlat s 
n bajnokságokul augusztusra írjuk ki. 

Júliusban lesz a Hősök emlékversenye s június
tól kezdődnek majd a válogatóversenyek.

A versenyeket szabadtéren rendezzük, 
még pedig az esti órákban. Nem lehetetlen, 
hogy Gardcn-partykkal kötjük össze versenye
ket. mert nz n célunk, hogy minél nagyobb- 
száinu közönséget toborozzunk a legmagyarabb 
sport, n vívás mellé.

— Végtelenül örülök, hogy az olimpia Hel
sinkiben lesz. A mi fiainknak ez n klíma sok
kal jobban megfelel. Önök utján izenein a ma
gyar sporttársadalomnak, hogy nincs ok kis
hitűségre, a magyar kard még sokáig csillog 
büszkén a világ szeme előtt — az élen.

Ez a szuggesztiv program valóban a legna
gyobb reményekre jogosít és rendkívül örven
detes, hogy n szövetség a sportszcretetel és a 
hozzáértést oly szerencsésen egyesítette a jelen
legi munkaképes vezetőségben.

Hét verseny közül mindössze egyben győzőit 
a favorit. A meglepetések sorozata Lectica 
győzelmével kezdődött, mely ismét megverte 
Manncswortot. Lectica ezúttal még könnyeb
ben nyert, mint legutóbb. A Hadsereg: siker
versenyt Muhr főhadnagy lovasfölénye dön
tötte el Bakafánlos javára. Az Eladok handi- 
capjében egy tehetségesnek ígérkező kezdő lo
vas győzőit a nem könnyen lovagolható Dé
nessel. , .

A nap főversenye a Pestvidéki nagy galver- 
senye, ugy látszott, hogy Diaboló és Pártfogó 
párharca lesz. A sok hosszal vezető kettősnek 
azonban mindkét tagja letört a finisben s Opal 
mindkettőt megelőzte. A Kétévesek versenye
ben Amazon nem állt nehéz feladat elölt s 
nem szerencsés indulása ellenére is elég biz
tosan nyerte a versenyt. Az Újpesti handicapet 
a már nagyon esedékes Liinanova nyerte, míg 
a napot záró Wcltcr handicapbcn Indiana 
verte meg a favorit Babvirágot.

Részletes eredmények:
I. Akadályverseny. 1. Lectica (1V«) Dara. 2. 

Mannesvvort (6:10) Bal J. II. 2 hossz. 10:19.
II. Hadsereg! slkverscny. 1. Bakafánlos (5) 

(5) v. Muhr száz., 2 Fullánk (pari) v. Czánlh 
h 3. Lubló (2J4) Machánsz h. F. m.: Maros 
(5) Matusk fh., Barátom II. (12) Demkó, Car
men (2J-Í) Sliclly hd. 3A hossz, 2% boss. 10: 
.57, 22, 15. Befutó: 10:192.

III. Eladók handicapja. 1. Dénes (8) Bállá,. 
2. Padisch (8) Schwadl, 3. Argumcnt (2^) Ba
konyi. F. m.: Bokréta (8) Kov. L. II., Minek? 
(2) Zsíros, Vacsora (6) Máté, Páncél (4) Má- 
tvus, Dtigó-Dani (20) Baranyi, Addis-Abeba 
(20) Verebes. 2. hossz, 1% hossz. 10:106, 30, 
21, 18. Befutók: 10:650, 272.

IV. Pestvldékl nagy gátverseny. 1. Opál (1J4) 
Csaló, 2. Pártfogó (5) Szovátai, 3. Diaboló 
(1^) Stankovics. F. ni.: Mese (5) Stecák. 4 
hossz, 5 hossz. 10:22. Befutó: 10:100.

V. Kétévesek versenye. 1. Amazon (l'/s) 
Pfendler, 2. Naslja (6) Kajári, 3. Fiúméra (5) 
Horv. K. II. F. in.: Maiért (14) Bakonyi, La

Cabriére (2) Horák, Wadelai (6) Kolonics, Dá
nos (25) Baranyi, Fertő (3) Mátyus, Lókötö 
(33) Horváth J., Lom.iicz (33) Kovács L. II., 
Rhodos (3) Svadlenka, Csermöke (8) Krédler, 
Líbia (14) Verebes, Divatos (33) Láng, Rezgő 
(16) Juhász J. Nyakhossz, % hossz. 10:39, 19, 
19, 20. Befutók: 10:79, 84.

Leeí"oga2Bauer Aladár
bookmaker irodáiban, Budapsst, Kossuth Lnjos-u. 14-16

Telelőn: 189-704, 189- 724 
Fiókiroda: Budán, Horthy Mlklős-ut 18.

telefonon Telefon : 208-78(5
teladott fogadásokat mindenkor azonnal kikézbesitönk

VI. Újpesti handieap. 1. Limanova (4) Kréd- 
Icr, 2. Dolova (12) Kolonics, 3. Fütykös (3), 
Horváth K. II. F. in.: Csatártó (10) Horák, 
Fruit-Stell (5) Alt, Bomba (4) Klimscha II., 
Dalnok (3) Esch T„ Arra való (6) Kajári. Fej
hossz, 1 hossz. 10:51, 18, 26, 15. Befutó: 10:726.

VII. Welter handieap. 1. Indiana (5) Hor
váth K. II., 2. Babvirág (1%) Bakonyi, 3. Szé
lűn Pasa (6) Pfendler. F. m.: Vaklárma (14) 
Schwadlenka, Pír (4) Zsíros, Baka (10) Esch 
T„ Mindenes (8) Kolonics, Pandora (14) Ko
vács L. II., Cinus (8) Krédler, Kundry (8) 
Horvláh I., Sherry (6) Bállá, Perepát (12) Má
tyus ’/< hossz. 2 hossz. 10:39, 20, 15, 24.
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TÖRJE A. FEJÉT!
Motoros kémszemle a lapátosok 
között - a rettegett oxfordiak előtt

Utoljám 1935 ben nyertük meg n nemzetek 
evezős dij.il Grünauban, Azóta — bár tagad- 
bntnllnn a fejlődés — nem sikerüli megismé
telnünk a bravúrt Erre most lesz ill az alka
lom S/< |>teml>eil>cn Milánó lesz a színhelye 
iiz Turópobnjimksúgoknak.

— Sikerül <• visszahódítani a hegemóniáit — 
ez a kérdés izgatja derék lapátosainkat és erre 
nd majd lelt-teli l a küszöbön leső nagv ver
senyek soroznia. Ilven elkeseredett gyözniaka 
fással talán mi g sohasem készült nz evezősök 
Rétege, mint az idén Formájukról már vasár
nap meggvózödh,-tinik amikor a világhírű ox 
födi legiossii; indul Budapesten. Ezt követi 
augusztus I I < n a lengyelek i lleni ívván*  -mér- 
kőris, ulana usomban i bajnokság követke
zik, hogy lezáruljon a mesés program Milánó
val

Keresztes Uháunal. a szövetség lelkes főtit
kárával moloitizluk végig n Dunát, hogy sereg- 
szemlél Inilsunk a lapátosok felelt. Siirnnv 
szigeténél kezdődött az ultink. Innen az újpesti 
Eiilig gyűl űzik a tiz a vadvvi-zőgök Iréliiligjé- 
tol. A ..sads.iy' nmr csak a neriikben van meg: 
ugyanolyan ícgvclincn'.I, k. mint a lobbi éve
lőtök.

Ezek a vadeuezös. k a maggal eoczössport 
utánpótlása! - mmdia elismerően Keresztes 
főtitkár. — Hogy 1( milyen komolyait
veszi őket, kitűnik abból is. hogy minden ver- 
senynopon több számb iii is kiírnak versenyt a 
ssániitkra

A újpesti óliölliin i- <-|-nult snsirnap hőséi 
találjuk kemény munkában Az újpesti négyes 
(' a MAC nyoicM dóig tik itt KulÖn&Mn ■ 
lii gv s munkája ligs. l. im. m, | ó. In,-r| u szak

körök szerint a: oxfordi négyes megközelíté
sére egyedül a lilafehéreknek van esélyük. Az 
újpesti öbölből kiindulva a pannonok újoncai
val találkozunk. Nyugodt, gyönyörű evezésük 
Lillán, el sem liinnők, hogy még csak za újonc
kategóriában vannak, A csepeli Duntiág elölt 
a Hungária nyolcasával találkozunk. Melléjük 
siklik a motorosunk s nyomban érdeklődünk, 
mi nz oka annak, hogy a tavaly verhetetlen 
Hungária az idén oly gyengén szerepel. A fiuk 
nem beszélnek erről. Keresztes főtitkár szól 
helyettük:

— Késön kezdték a tréninget. A? idén azon
ban az oxfordi nyolcast nemcsak a Pannónia, 
hanem a Hungária is legyőzi.

A csepeli Dunnágban dolgozik a Pannónia. 
Mesés, ahogy együtt van a kékfehór gárda. 
Nem véletlen a .sikersorozniuk.

Lent. Királyerdőnél. Darnay Lászlóval, n 
szövetség népszerű igazgatójával találkozunk. 
Éppen most fejezte be a méréseket:

— A királyerdei pálya — mondja — csak 
ugy lesz alkalmas a versenyekre, ha a Dunát 
teljesen kikotorjuk l'z persze hatalmas összeg
be kerül s igy évekbe telik, mig végzünk vele. 
Európai színvonalú pálya egyébként is csak
úgy lehet belőle, ha az autóbusz-közlekedését 
megoldják. Reméljük, ez is sikerül. S ha az 
evezős Eurőpabajnokságot ismét Budapesten 
tarifák, büszkén mutathatjuk be a világnak a 
kontinens egyik legmodernebb pólyáját.

A kémszemle tanúsága? . . Ami két évig 
nem sikerült, most valóra válik s n legklasz- 
szikusabb evezős vándordíj, a Nemzetek Dija 
ismét magyar kezekbe kerül.

Takáes István

VÍZSZINTES:
1. 11a autó nincs, ez is jó 

nz. országúton. 12. Arra a 
helyre. 13. Füri — ikerszava. 
14. Ilyen folyadék a sav. lő 
ön is ezt szereli a csirkéből? 
16. Vissza: ..az" oroszlán. 17. 
Dakszliból adunk egy részle
tei. 18. Azonos belük. 19. Nap
ról napra halogatja. 21. Ilyen 
harisnya is van és ez nem tó 
vesztendő ősze a csaknem ha
sonnevű halogén elemmel. 22. 
Király — franciául. 23. Né
met prepozíció. 24. Imádkoz
zatok — latinul (.......... frat-
res). 25. Olasz küllő, a román- 
licizmus főképviselője. Leghí
resebb regénye a történelmi 
tárgyú „Jegyesek". 26. Sze
mélyénél. 27. ö. I.N. 28. Fér- 
llnév. 29. Aranyos nő — egy 
kicsit meg becézve. 30. A 
szükség lehel ilyen. 31. Jupi- 
piler kedvese. 32. Zloty — ré
sze. 33. A mondat végére kell 
lenni. 35. O«zi hónapja. -36. 
A. E. 37. Vissza: hoz párja. 
38. Nagy orosz folyó. 39. 
Szükség van rá. 40. A fényos-*  
ség szükségszerűen vonzza. 41.
Német prepozíció — kétszer is. 42. Nem mögé. 
43. Sliauss-kcringő.

FÜGGŐLEGES:
1. Lerántás a sárga földig . 2. Fizess! 3. 

Áramlás része. 4. Atlan nyakravaló. 5. Magyar 
zeneszerző. Az „Azra“ c. operaiját a Magyar 
Királyi Operaház játszotta. 0. Trade — cg-» 
kicsit hiányosan. 7. Kietlenül 8. Betű (fon.) 0. 
ösmagvar név. 10. Korsónk. 11. Meglehetősen 
szoros kapcsolatokat teremt. 13. A betéti tár
saság tagjai közé tart írnak. Ok vezetik a tár

saság ügyeit. 14. Nem ezen. 16. L. 0. E. 17. A 
Icveíeli a széltől............ 19. Falta vala. 20.
Az „Ariane" írója. 2t. Lónév. 22. Mi a foglal
kozása tulajdonképpen? 23. Pecunia non... (Ves- 
pasianus). 25. Én nyomulok, te nyomulsz, 
............... 27. Egy Heinc-mü címében fordul elő. 
28. É. O. R. 30. Balzsam vall ilyen. 32. Nénid 
prepozíció 33. A durranás hangja lehet 34. 
Óra san ilyen 35. Érc - nénidül. 30. Vissza: 
az észnkami rikai szabadságharcban a déli álla
mok főparancsnoka volt. 38. Y. R. 39. llómai 
szám és a fele.
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