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Egy évre 5 pengő # Félévre 2'50 pengő 
Magyarországon 10 fillér, Ausztriában 20 
Groschen, Franciaországban 1 frank, Jugo
szláviában 2*50 dinár, Németországban 15 
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Csehszlovákiában 1-20 ck
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A kormányzó vasárnap 
egyórás kihallgatáson 
fogadta Eckhardt Tibort

Eckhardt nyilatkozata a Hétfői Naplónak
Vasárnap délelőtt néhány perccel féltfzen- 

kettö előtt, a királyi vár udvarában, az őr
ségváltásra várakozó idegenek és a többi 
járókelők csoportja között feltűnt fekete 
zsakettben Eckhardt Tibor, a Független Kis
gazdapárt vezére, aki lassú léptekkel egye
nesen felhaladt a kormányzó hivatalos lak
osztálya felé.

Pontban féltlzenkettő órakor jnár Hor
thy Miklós kormányzó elölt állott Eck
hardt Tibor és néhány perc hljján egy 
óra múlva lépett ki a kormányzó fo

gadóterméből.
Eckhardt Tibor láthatóan kipirultan 

hagyta el a kormányzó fogadószobáját és 
ugyancsak gyalog ment vissza a Várban lévő 
lakására.

A Hétlói Napló munkatársának nyomban 
a nagy érdeklődésre számot tartó kihallga
tás után volt alkalma beszélni

ECKHARDT TIBORRAL,
aki a kihallgatásról a kővetkezőket mon
dotta:

— Miután a kormányzó ur őfőméltósága 
nem volt Budapesten, most nyílott csak al
kalmam arra, hogy a genfi tanácskozások
ról részletes jelentést tegyek. A kormányzó 
ur nagy érdeklődéssel és kegyesen vette 
tudomásul a magyar—jugoszláv konfliktus 
ügyében Géniben folytatott munkám ered
ményét. A kihallgatásról természetesen sem
miféle nyilatkozatot nem tehetek és nem 
teszek.

— Mi a véleménye Méltóságodnak • — 
kérdezte munkatársunk — Barthou francia 
külügyminiszter bukaresti beszédéről?

— A lényeget — mondotta Eckhardt, — 
ami Barthou beszédében kifejezésre jutott, 
előre ismertük és tudtuk. De a modort 
Barthou miniszter beszédében, éppen

francia államférflutól nem vártuk és 
nem Is várhattuk.

A jugoszláv válasz, amelyet a Népszövet
séghez Magyarország panaszára beadtak, 
most jutott nyilvánosságra. Erre vonatkozó
lag ugyancsak kérdést intéztünk Eckhardt 
Tiborhoz, aki a következőket mondotta:

— A válaszban nincs
semmi nóvum,

miután azt a jugoszláv kormány megbí
zottja már junius negyedikén beadta a 
Népszövetséghez s igy alkalmam volt azt 
már akkor Genfben tudomásul venni.

— Van-e kilátás arra, hogv Méltóságod 
belekapcsolódik az aktív kormányzatba? — 
teltük fel egyenesen a mostanában a politi

kai életben gyakran felmerülő kérdést a 
Független Kisgazdapárt vezérének.

— Minden erre vonatkozó kombináció 
alaptalan — mondotta Eckhardt —, mert

én ellenzéki álláspontomat semmi kö
rülmények között nem adom fel, 

aminthogy a mostani megbízatásomat a 
magyar—jugoszláv konfliktus ügyében is 
csak kifejezetten erre az egy alkalomra fo
gadtam el. Ami nem zárja ki azt, hogy ha
sonló esetben és külpolitikai kérdésekben 
nemzeti érdekből ne álljak bármikor a kor
mány rendelkezésére.

— A Független Kisgazdapárt tehát to
vábbra is megtartja önállóságát? — kérdez
tük.

Barthou vasárnap délután
elgrádba érkezett

A jugoszláv miniszterelnök éles revizióellenes beszéde
Belgrád, junius 24.

(A Hétfői Napló tu
dósítójának telefonje
lentése.) Vasárnap dél
után öt órakor pro
gramszerűen megérke
zett Belgrád ba Barthou 
francia külügyminisz
ter. Az egész város 
zászlódiszben várta Bar- 

thout és a Száva kikötőben ünnepélyes 
külsőségek közt fogadták. Ezrekre menő tö
meg nézte Barthou megérkezését, de még 
mindig

kevesebben voltak, inlnt amennyire szá
mítoltak, mert a vasárnapi derby és fut
ballmérkőzések elvették a közönség je

lentékeny részét.
A kikötőben először Jsftics külügyminiszter 
ment a hajó fedélzetére és szívélyesen üd
vözölte BaTthout. Ezután bemutatta a fran
cia külügyminiszternek Uztmövics minisz
terelnököt, aki szintén meleghangú üdvözlő
beszédet mondott Barthou ezután szállodá-

— Annyira megtartja önálló és ellenzéki 
álláspontját, hogy

folytatjuk szervezeteink további kiépí
tését.

Junius 29-én Szolnokon, és julius 1-én Mo
hácson szervezkedő nagygyűlést tartunk, 
Szolnok megyére, mint Baranya vármegyére 
kiterjedően. Ezek az akciók legjobban bizo
nyítják, hogy a Független Kisgazdapárt to
vábbra is teljes mértékben fenntartja ellen
zéki álláspontját.

— Egy kérdés van, ami bennünket 
bizonyos mértékben közelebb hozhat a 
kormányhoz, ha komolyan és a lehető 
legrövidebb idő alatt a képviselőház 

elé terjeszti a titkos választójogot,

jának fejedelmi ap partémén tjába ment,
majd

a királyi palotába sietett,
ahol beírta nevét az ott kitett Ívre. Ezután 
megkoszorúzta az ismeretlen katona sírját 
és a Belgrád védelmében elesett franciák 
emlékét. Vacsorára Jcftics külügyminiszter 
vendége volt.

Barthou érkezésének előestéjén 
rzunovics miniszterelnök feltűnő be
szedet mondott, mely egyúttal első 

külpolitikai nyilatkozata volt.
Hangsúlyozta, hogy Jugoszlávia hagyomá
nyos hűséggel ragaszkodik szövetségeseihez 
és hűségét semmi sem ingathatja meg. Azt 
mondta, hogy nincs ok nyugtalanságra „an
nak ellenére, hogy Sopronból és Budapest
ről érkező hírek szerint ott a Dunamedence 
gazdasági helyzetének rendezését azzal a le
hetetlen követeléssel kötik össze, hogy a ha
tárokat revízió alá vegyék"<

A továbbiakban
azt fejtegette, hogy a revízió lehetet

lenné teszi az épitőmiinkát
a Dunamedence gazdasági helyzetének ren
dezésére* Ha a helyzet nem javul, ezért a 

amelyre vonatkozólag a párt minden alka
lommal leszögezte álláspontját. A választói 
jog törvénybeiktatásának következménye 
egyszersmind az országgyűlés feloszlatása és 
a választásoknak az uj választójogi törvény 
alapján való kiírása lehet.

Eckhardt Tibor határozott nyilatkozata 
mindenesetre tisztázza a Független Kisgazda
párt további magatartását és megdönti a 
politikai körökben elterjedt kombinációkat, 
amelyek arról szóltak, mintha Eckhardt Ti
bor aktív szerepet vállalna a kormányzás
ban, amelynek velejárója volna természete
sen a Független Kisgazdapártnak a Nem- 
zeli Egység Pártjába való beolvadása is.

Herczeg Jenő

felelősség — Uzunovlcs szerint — a revízió 
harcosaira hárul. Azt mondta, hogy ha lic
ites és Titulescu kijelentették, hogy a reví
zió háborút jelent, ez nem azt jelenti, hogy 
ők akarnak háborút, hanem azt, hogy ez a 
kijelentés szükséges és szükséges éppen a 
bábom megakadályozása érdekében, hogy 
erről a felfogásról tudomást szerezzen a 
világ. Hangsúlyozta, hogy

nincs olyan jugoszláv, román vagy 
csehszlovák, aki beleegyezne a határok 
revíziójába anélkül, hogy előbb pata

kokban folyjon a vér 
a haláro kvédelniében. Azzal fejezte be be
szédét, hogy ez a helyzet nem fog előállni, 
mert a francia külügyminiszter a békeszer
ződések által teremteti helyzet fenntartása 
mellett foglalt állást és ezzel megszilárdí
totta a béke kilátásait.

A francia külügyminisztert hajóutján 
mindenütt nagy ünneplésben részesítették. 
Novy Milánóvá kikötőváros ucát nevezett el 
róla és díszpolgárrá választotta. Barthou 
kérésére azonban az utcát átkeresztelték 
„Franciaország útja" névre.
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Újabb hatalmas pénzügyi 
panama Parisban

Parte, junius 24.
(A Hétfői Napló tudósítójának lelefonjelentése.) A francia közvéleményt újabb 

óriási bankbotrány tartja izgalomban. A párisi Credit Flnancicre de Strasbourg 
szombaton délután

váratlanul bezárta pénztárait.
A bank Igazgatója megszökött éa levelet Irt ügyvédjéhez, amelyben bevallja, hogy 

két millió frankkal nem tud elszámolni.
a betevők pénzéből és ezért volt kénytelen bezárni pénztárait a bank.

A francia fővárosban a hír óriási Izgalmat okozott, annál is Inkább, mert a 
bank összeomlásával sokezer kispolgár veszítette el betétjét.

Öngyilkosságba kergették a korona
tanút a Tisza Kálmán-téri titkos 

találkahely leleplezett gyanúsítottjai 
Ehrenfeld Ferencné leugrott a Víg-utcai kapitányság 
emeletéről, mert léit a bosszútól

A VIII. kerOklI ka- 
pitányság vigutcai épü
lt'I élten tegnap öngyil
kosságot követett cl 
Ehrenfeld Ferencné 43 
éves hóatartásteli asz- 
szony, aki a Tisza Kál- 
mán-tér 3. számú ház
ban lakik. Az öngyil

kossági kísérlet hátterében
valóságos alvilági Izü ügy húzódik 

meg.
A rendőrség a minap különféle utón-mó

don szerzett értesülések alapján nyomozást 
indított egy erkölcsbotrány ügyében. A 
rendőrségre érkező hirek arról szóltak, 
hogy a Tisza Kálmán-tér 23. számú ház 
egyik lakásában furcsa dolgok történnek. A 
lakásban állítólag titkos találkahelyet tar
tanak fenn és az is megtörtént már, hogy

randevúra csalt férfiak pénze és érték
tárgyai eltűntek.

A Vili, kerületi kapitányságon folytatták a 
nyomozást és ennek során több gyanúsítot
tat hallgattak ki, de sor került tanúkihall
gatásokra te. A többi között kikérdezték 
Ehrenfeld Fcrencnét is, aki

lehelő vallomást tett
a gyanúsítottakra és olyan adatokat közölt 
a rendőrséggel, hogy valósággal

őt számították koronatanúnak.
A kihallgatás után Ehrenfeld Ferencné 

eltávozott n kapitányság épületéből. A nyo
mozás tovább folyt és éppen a napokban 
akarták újra kihallgatni. Tegnap azonban 
idézés nélkül megjelent a kapitányságon 
dr. Török László rendörfogalmazó emeleti 

hivatali szobájában Ehrenfeld Rerencné 
szemmelláthatóan

feldult állapotban volt
és meglepő dolgot mesélt el.

— Kérem szépen, — mondotta — azért 
jöttem, hogy védelmet kérjek a rend

őrségtől, mert üldöznek ...
Elmondotta, ezután, hogy mióta mint tanú 

szerepel a Tisza Kálmán-téri ügyben, azóta 
nincsen nyugta, titokzatos emberek

állandóan üldözik és fenyegetik.
A hajsza annyira megviselte az idegeit, hogy 
néhány nappal ezelőtt luminállal megmér
gezte magát. A mentők a /?őÁu«-kórházba 
vitték. Állapota nem volt súlyos, úgyhogy 
éppen tegnap elbocsátották a kórházból. A 
ftóáus-kórházból egyenesen a kapitányságra 
ment, hogy elpanasz.olja a baját.

A rendőrfogalmazó meghallgatta Ehren- 
feláné panaszát és igyekezett megnyugtatni, 
semmitől se kell tartania, a rendőrség teljes 
védelmet nyújt neki. Úgy látszott, hogy 
megnyugodott, elköszönt a fogalmazótól és 
kiment a szobából. A nyugodtsága azonban 
csak látszólagos volt, az üggyel járó hajsza 
nagyon megviselte az idegeit, félt a bosszú
tól, idegrohamot kapott és

«*ána, frpgy a fogalmazó 
szobájából kilépett, (egurott az emelet

ről és véresen terült el a kövezeten.
Azonnal a mentőket hívták, akik első segít
ségben részesítették és a Rókus-kórházba 
vitték. Ehrenfeld Ferencné állapota súlyos, 
egyelőre még nem lehetett kihallgatni. A 
rendőrség pedig tovább nyomoz, hogy tisz
tázza a Tisza Kálmán-téri erkölcsbotrány 
minden részletéi. 

dett. Az T számú belgyógyáwatt klinikán W- 
lint professzor vizsgálta meg, aki megállapí
totta, hogy

betegsége gyógyíthatatlan.
Az asszony valamilyen módon megtudta a meg
döbbentő valóságot és ez a tudat

az Idős asszonyt megőrjítette.
Az orvosok környezetváltozást ajánlottak, mire 
Subik feleségét kivitte Rákospalotára távola ro
konaihoz. Két-három hét múlva kiment látoga
tóba Rákospalotára, ahol közölték vele a vá- 
ratlan hirt, hogy

felesége Időközben meghalt
és már el Is temették. Odaadták Subiknak a ha
lotti bizonyítványt is, amely

özvegy Subik Jánosáé névre volt kitöltve.
A halottilevéllel most már hiába jelentkezett a 
hatóságoknál, mindenütt elutasították azzal, 
hogy Subik János már régen meghalt, mert

Magyar leány és magyar fiú, 
akik először látják igazi hazájukat...

Ötven amerikai magyar érkezett vasárnap Budapestre
Vasárnap délután

négy órakor megható 
ünnepség színhelye
volt n Keleti pályaudvar 
érkezési oldala. Bero
bogott a bécsi gyors, 
amely

ötven amerikai ma
gyart hozott,

akik visszajöttek látogatóba az óhazába, 
amit sokan közülük huszonöt-harminc éve 
nem látlak. A vendégek két legfiatalabbja: 
e<7.y húszéves fiatalember és egy huszonkét- 
éves leány, még sohasem látták Magyaror
szágot, szüleik vándoroltak ki és megtaní
tották őket a magyar nyelvre.

Az Amerikai Magyar Népszava rövid idő
vel ezelőtt pályázatot hirdetett, amelynek 
nyertesei azok a kint született fiatal magya
rok, akik legtöbbet tudnak az óhazából és 
legjobban beszélik annak nyelvét, A két 
győztes:

Bencze Erzsébet, egy trentonl gyári
munkás leánya, éa Kovács Andor, aki 

brownsvillei református lelkész fia.
Ma érkeztek meg Budapestre ezek a fiata

lok és a többi vendégek. Elsőnek Bencze 
Erzsébet lépett le a vonatról. Feltűnően csi
nos fiatal leány, fűzőid tweed kosztümöt és 
barna szalmakalapot visel. A fogadtatására 
kijött pesti iskolásleányok valóságos

vlrágesővel árasztják eb
Kovács Andor magas fekete fiatalember, 
száll le Bencze Erzsébet után. Azután sorba 
jönnek a többiek, köztük dr. Szabó János 
volt trentoni katholikus pap, aki félév óta 
a Svábhegyen plébános és a vendégek elé 
utazott.

Egy boldogan mosolygó apáca Is jött:

"NÉPITÉLET
A Hótlői Napló jubileumi regény- 

rejtvényversenyének
9. sz. szelvénye

1984. VI. 25.
Vágja ki és őrizze meg !! 1

felesége mint özvegy Subik Jánosné halt 
meg, tehát ő a halotti bizonyítvány szerint 

nem él.
így maradt az örökség az oldalági roko

nokra, akiktől most visszaperli a vagyont, 
amely több mint

negyvenezer pengőt képvisel.
A nyolcvanesztendős Subik János izgalommal 

várja pere kimenetelét.

Ersilia nővér, aki Bencze Erzsébetet a ma
gyar nyelvre és irodalomra tanította.

A vendégeket elsőnek Nagy Károly volt 
fökapitányhelyettes üdvözölte, majd dr. Kun 
Andor, az Amerikai Magyar Népszava bu
dapesti szerkesztője mondott megható be
szédet, amelyben méltatta Bencze Erzsébet 
és Kovács Andor pályázatát, és azt, hogy 
bár mind a ketten

jó amerikai polgárok, de azért igaz 
magyar hazafiak is.

Sommerureis Hermin diákleány a magyar 
kisleányok, Ferenc József pedig a Nemzeti 
Diákszövetség nevében beszélt.

A Hétfői Napló munkatársa beszélgetett 
a pályaudvaron a két fiatal ünnepeltíel. 
Mindketten kitünően, de kissé idegen ak
centussal beszélnek magyarul. Bencze Er
zsébet elmondta, hogy hivatalnoknő, de

jelenleg nincs állása.
Apja borsodmegyei, édesanyja Északma- 
gyarországról származik, Netvyorkban is
merkedtek meg, és ott házasodtak össze. Az 
amerikai kisleány lói ismeri a magyar iro
dalmat, főleg Jókaiért és Adyért rajong.

Kovács Andor
tanító akar lenni.

ö is-Telkes magyar, kedvenc írója: Molnár 
Ferenc. Pesten a híres parlamentre a leg- 
kiváncsibb.

Lelkes örömmel mentek el ezután a ven
dégek megnézni Budapestet. Az öregek bol
dogan térnek vissza rég nem látott rokonaik 
közé...

DtfbQTIltimilClIf A* bármilyen értékpapírt, 
nUA&VUliyUnUBf kényszer- és hadikéi- 

csönt napi áron vásárol Barna-bank, V., Nádor
utca 26. Tőzsdével szemben. Telefon: 213—16, 104—67

Egy vágón faszénen
1’3 fillért keres a kartel
„Nagy forgalom, kevés haszon"

A Fsscénkőzpont r. t., amely a retorta fa
irén behozatal magyarorizági Irányítója tist- 
tára külföldi vállalat.

Évek hosszú során át olyan mérlegeket pro
dukál, amelyek nagy ügyeimet érdemelnek, 
mert egyszerűsített számadással,

• nyereség és vesifeaégsKámla elhallgatá
sával

furcsa képet mutatnak.
As utolsó három év, ami legalább 10—

11.000  vagon retortafaszén versenynélkOli be
hozatalát jelenti — a nyilvánosság és nz „ndó- 
zás" részére alig

1000 pengő nyereséget eredményezett, 
amit szakkörökben nevetségesnek találunk.

A nemzetközi fnszénknrtel magyarországi el
adásai évek óta n lehető legmngnsabb árak 
indlett történnek. A vAmörlő malmok és üze
mek, amelyek retortafaszenet kénytelenek 
használni, 1000—1100 pengőt fizetnek egy vá
gón. faszénért

Ily tekintélyes eladási ár mellett az eladó 
a most közzétett mérlegéten üzleti haszonként 
összesen csak

2 pengő 17 fillért mutat ki.
Nyilvánvaló, hogy a budapesti számadatok,

csupán a szindikátusi elszámolás csötevényel, 
nini után egy fillér sem marad adóra, sem 
másra, amiből a köznek haszna van.

A mérlegben 763.777 pengővel szerepelnek 
„az adósok".

Tudvalevőleg n vállalatnak csak egyetlen egy 
ndósa van, mert a fnszénknrtel

egyetlen egy cég utján árusítja a faszenet. 
Mindenki ennek az egy cégnek tartozik, aki a 
retortafaszenet kereskedőknek és fogyasztó
vevőinek adja cl.

Szakkörökben úgy tudják, hogy a mérleg 
lezárásának időpontjában szereplő 763.000 
Ecngö körülbelül 1350 vagon retortafaszenet 

épvisel, ami legfeljebb nz utolsó 3 hónapi 
forgalmat mutatja és igy ezen összeg igen 
jelentős hitelnyújtást jelent a szerencsés élve
zőnek.

Miután a bankrárlat óta hatósági támogatás
sal faszenet nagy részben kompenzációs ala
pon hoz be a Faszénközpont, a cégbiróság, de 
a mngynr fogyasztóközönség is kiváncsi lehet 

a részletei nyereség és veszteség számlára, 
amiből rá lehetne jönni, mint van nz, hogy 
2800 vagon faszénforgalom melleit miért mu
tatkozik vagononként összesen 1.3 fillér tiszta 
haszon.

Az elcsábított kiskorú színésznő
25.000 pengőt követelt volt vőlegényétől
A bíróság megállapította, hogy „nem volt 
szükség csábításra" és elutasította a keresetet

nyugodott meg, elvitte az ügyet a Kurtáig, 
ahol

tegnap jogerősen elvesztette
perét. Nem maradt más hátra — mint a 
jelentékeny perköltségek kifizetése.

A férj nem örökölhet a felesége után, mert 
az asszonyt özvegyként temették el

Az óbudai Flórián-vendéglő volt tulajdonosának örökösö
dési pere a tévesen kiállított halotti bizonyítvány miatt

A Rottenbiller-utcai 
menhdy legújabb lakója 
Subik János Pál, a hírős 
óbudai Flóridn-térl ven
déglő volt tulajdonosa, 
érdekei örökösödési pert 
indított a budapesti já
rásbíróságon. Keresetében 
elhalt felesége vagyonát 
perli oldalági rokonaitól,

0ik teliig, ulín marad, drókkgét; Ut Urat

és egy Csehszlovákián földbirtokot saját ne
vükre íratták, őt pedig — állítja a kereset — 
kisemmlzték. A nyolcvanéves öreg ur időköz
ben feladta az üzletét és

■ Rottenbiller-utcai aggok menhelyére vé
tette fel magát,

Innen indította a keresetet, amelynek további 
során példátlanul álló érdekes körülményre 
hívja jel a bíróság figyelmét. Elmondja, hogy 
mikor még a b'lórián téri vendéglője megvolt, 
felesége, született Tomajkó Anna megbetege

Egy feltűnően csi
nos szőke szininöven- 
dék nevében a leány 
édesapja — mert a fia
tal színésznő még kis
korú —

huszonötezer pen
gős kártérítési pert

indított egy nagyjövedelmü főtisztvtselő el
len. A kecskeméti törvényszék tárgyalta a 
különös pert.

A fiatal leány kihallgatása során elmon
dotta, hogy karácsony másodnapján családi 
körben tartott ünnepségein

eljegyezte őt a tisztviselő, 
néhány nap múlva pedig visszaélt meny
asszonya tapasztalatlanságával és röviddel 
azután,

még Januárban elhagyta
minden indokolás nélkül. A kereset szerint 
a tisztviselő nagymértékben csökkentette a 
iiata] színésznő férjhezmenési eshetőségeit 
és igy

csábítást követett el.
A főtárgyaláson az alperes főtisztviselő 

egészen másképpen adta elő a tényállást. 
Elmondta, hogy az eljegyzés után menyasz- 
szonya az ő hívása nélkül,

önként ment fel esténként az ő lakására 
és égést éjszakákat töltött nála, tehát csá
bításról szó sincs, annál kevésbé, mert 
semmi szükség nem volt csábításra.

Több tanú kihallgatása u(án a törvény
szék

elutasította a keresetet,
mert a kis színésznő és édesapja nem tud
ták bebizonyítani, hogy csábítás történt. 
Fellebbezés folytán a Tábla elé került az 
ügy, amely helybenhagyta az elsőfokú Ítéle
tet, Aí „elcsábított naiva" még mindig nem

— Felhívjuk olvasóink figyelmét a közismert 
kitűnő hírnevű „Ruhakereskedelmn Vállalat“-ra, 
Ferenc-körut 39. sz. I. em., ahol legújabb di- 
yatu szövetekből rendelhető mértékutáni férfi
öltöny 40 pengőért, remek sznbással, többszöri 
próbával, elegáns kivitelben.

özv. Sípos Mérné sz. Steincr Irén fáj
dalomtól megtört szívvel tudatja úgy a 
maga, mint a kiterjedt gyászoló rokon
ság nevében, hogy hőn szeretett férje, a 
legjobb testvér, sógor és nagybácsi: 

Sípos Mór
f. hó 24 én, életének 57-lk és boldog há
zasságának 23. évében, hosszú és kínos 
szenvedés után, visszaadta jóságos lelkét 
a Teremtőnek.

Az elhunyt tetemét f. hő 25-én d. u. 
3 órakor a rákoskeresztúri iir. temető 
haloltasházából kísérjük utolsó útjára. 
Halálát soha el nem múló fájdalommal 
és kegyelettel gyászolják: Pfclffer Izidor 
és Nettl testvérei; özv. Wrtss Munóné, 
Molnár Gyula és neje, Steiner Gyula és 
neje, Steiner Hugó és neje, Sárkány Géza 
és nele, Steiner Viktor, özv. Steiner 
Emllné, Pfclffer Izldomé sógorai és só
gornői, unokahugai és öccsei, valamint 
Zárai Samu, Barna Zslgmond és Finkel- 
stein Lajos-család.
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Felakasztotta magáta Jánoshegyen 
dr. szticskay Dezső DgyvM 

Anyagi gondok Kergének a hálálná
Vasárnap délután a jánoshegyi kilátó kö

reiében a turisták egy fán akasztott ember 
holttestére akadtak. A halott ruhájának a 
zsebében talált levelekből és névjegyekből 

dr. Szécskay Dezső ügyvéddel azonos.
Szécskay Dezső dr. a Mátyás-utca 13.

Motoros és biciklis rendőrök, 
detektívek és rendörkutyák 
vasárnapi haftővadászata a 
Kamaraerdőben a madocsai 
csendorgyilkos fegyenc után

Mióta a halálraítélt madocsai csendőr
gyilkos úgyszólván a bitófa alól megszökött, 
azóta naponként „látják" itt is ott is fel
bukkanni a menekülő gyilkost. A mull hé
ten a Zuglóban a PásAd/-niaioinnál vélték 
felismerni egy korcsmái vendégben, ma

vasárnap pedig Budafok környékén 
keltett óriási izgalmat, hogy feltűnni 

látták a menekülőt.
Vasárnap reggel a budafoki Munkás Test

edző Egyesület tornászünnepet rendezett. 
A tornászünnepen ott volt a budafoki kapi
tányság vezetője is. Egyszerre csak lélek- 
szakadva rohant hozzá Szabó József buda
foki gazdálkodó:

— Kérem szépen, azt hiszem, hogy az 
én kukoricásomban bujkál a madocsai 

csendőrgyilkos...
Szabó József elmondotta, hogy az Arany 

János-utcában, a Kamaraerdő közelében van 
a háza, a ház mögött terül el a kukoricása 
Vasárnap reggel gyanús zörejt hallott a ku
koricásból, odament:

egy elvadult külsejű, torzonborz férfi 
bujkált a kukoricásban

és mikor meglátta Szabót futásnak eredt.
A gazdálkodó az újságokban olvasta a 

gyilkos személyleirását, első pillantásra őt 
vélte felismerni a dúlt kiilsejü emberben. 

’UfffriavetéUé magát ’ "és ' sikerült" is ' elfognia: 
A menekülő ember

dulakodni kezdett vele,
pár percig tartó dulakodás kezdődött, mi
közben a menekülni akaró ember lihegve 
mondotta:

— Ha tudná, mennyire üldöznek és 
milyen bajban vagyok, menekülni 

hagyna!...
Szabó József nem birt vele, végül is 

kénytelen volt elengedni, a rejtélyes ember 
elrohant, keresztülfutott a kukoricáson és

bevette magát a közeli Kamaraerdőbe.
Szabó József előadása után alarmirozták 

a budafoki rendőrséget és telefonáltak a fő

Titokzatos módon eltűnt
Nép József iró-cserkésztiszt
Szülei bűntényt sejtenek az arisztokrata 
kürükben forgolódó, furcsa életű, lányos
képű fiatalember eltűnése mögött

Furcsa dolgokról, alvilági regényről suttog
nak napok óta a Karmelita-utca környékén: 
Nép József 21 éves fiatalember rejtélyes mó
don eltűnt szüleinek, a Karmelita-utca 3. száma 
házban lévő lakásáról és bizonyos jelek arra 
mutatnak, hogy bűntény áldozata lelt...

Nép József gimnáziumi érettségit tett, Író
nak készült, már diákkorában süriin közölték 
verseit a folyóiratok, azután novelláival tiint 
fel a napilapok tárcarovalában. A fiutal iró 
csaknem kivétel nélkül

az előkelő világ életéből merítette témáit, 
annak ellenére, hogy ő maga egészen egy

szerű sorból származik, 
hajógyári munkás az apja. Nép József arisz
tokratikus irói hajlandóságának furcsa ma
gyarázatot adnak az ismerősei: azt mondják, 
hogy a jómegjelenésű, csiszolt modorú fiatal
ember az úgynevezett legjobb körökben for
golódott mostanában és

állandó érintkezést tartott fenn több köz
ismert mágnással.

Akik ismerték a csinos, szőke, lányosarcu 
fiatalember közelebbi életkörülményeit, olyan 
magyarázatát adják ennek, ami különös vilá
gításba helyezi a proletársorból származó Nép 
József társasági életét.

Nép József mint cserkésztiszt, részivel! a 
tavalyi cserkésztáborozáson és

megismerkedett egy Idősebb mágnással, aki 
•sután ■ nagy korkuiönbség ellenére, me

leg barátságot kötött vele
és ettől kezdve bejáratos lett az idős arisz
tokrata villájába. Nagyúri pártfogója fölkarolta 
öt és összeköttetései révén igyekezett irói érvé
nyesülésének útját egyengetni, még pedig meg- 
lehetős sikerrel, mert egy nagy kigdócég igaz

számú házban lakott 78 éves öreg édes
anyjával. Pénteken azzal ment el hazulról, 
hogy Gödöllőre utazik egy barátjához, azóta 
nem látták. Szécskay Dezső dr.

anyagi gondokkal küzdött, 
gondja-baja miatt ment a halálba.

kapitányságra is. A főkapitányság intézke
désére detektívek siettek Budafokra,

a Mosonyi-utcai laktanyából pedig csa
patszállító autón harminc rendőr robo
gott ki, motoros és biciklis rendőrök 
kaptak parancsot az indulásra és félóra 
múlva rendőrök és detektívek egész se
rege kezdte meg az üldözést, még rend

őrkutyákat is kaptak segítségül.
A rendőrök és detektívek körülfogták az 

egész Kamaraerdőt, és megkezdődött a haj
sza: reggeltől délutánig tartott a munka, át
kutatták a Kamaraerdő minden bokrát, de 
sehol se akadtak a menekülő ember nyo
mára. A munkát azonban délután sem hagy
ták abba,

a rendőrgyürü most már a szomszédos 
Kclenvölgyet kerítette be

és egész estig állt a hajtóvadászat — min
den eredmény nélkül.

Gyilkoshajsza a vidéken
Diósgyőrött vasárnap délután nagy izgal

mat okozott, hogy a Bükkből jövö turisták 
elmondták, hogy a Kecskebarlang közelében 
torzonborz férfit láttak bujkálni, aki véle
ményük szerint

nem lehet más, mint a madocsai 
.......... ................ wendőrgyllkos.
A csendőrök másfélórás hajtóvadászat után 
elfogták a titokzatos férfit, akiről kiderült, 
hogy

elmebeteg és a kassai elmegyógyinté
zetből szökött meg.

Nevét nem tudta megmondani. A miskolci 
kórház elmeosztályára szállították.

Pécsi jelentés szerint Tolna, Somogy és 
Baranya vármegye egész rendőri és esend
őn készültsége hajszolja a csendőrgyilkost.

Táviratilag értesítették a jugoszláv ha
tóságokat is,

mert attól tartanak, hogy Márkus Szabó 
János átszökött a határon és keresztül 
tudja vinni azt a tervet, hogy az idegen
légióba jusson.

gatója nemcsak novellákat vásárolt Nép Jó
zseftől, de megbízást adott neki egy nagy
szabású regény írására is — legalább is igy 
mesélte otthon Nép József.

Az arisztokrata világban elért sikerek azon
ban életének csak egyik oldalát jelentették, 
mert

mig napjait arisztokrata-szalonokban töl
tötte, éjszakánként rosszhirü külvárosi le- 

bujokat látogatott,
ahol bizonytalan és rosszhirü cxisztenciákkal 
barátkozott össze. Uj ismerősei révén belekeve
redett egy zsarolási manőverbe is, a bíróság 
elitélte és a büntetését nemrégen töltötte ki.

A kettős életű furcsa fiatalembernek — igy 
tudják az ismerősei — asszony-regényei is vol
tak. Nemrégiben megismerkedett egy nálánál 
tiz esztendővel Idősebb kispesti nővel, aki negy
venezer pengőt örökölt és nagy dáridókat ren
dezlek. Pár héttel ezelőtt Nép József arról be
szélt barátainak, hogy egy másik leánnyal 
ismerkedett meg. aki

arra akarta rávenni, hogy kommunista
mozgalomban vegyen részt és mikor ezt 
megtagadta, a leány megfenyegette, hogyha 

elárulja őt, életével fog fizetni,
társai majd bosszút állnak rajtat

Hal héttel ezelőtt, május 3-án Nép József 
turistaruháha öltözött, szüleinek azt mon
dotta, hogy kirándulásra megy és azóta nem

Junius 30-án d.u. >/,3 órakor!

tlgetoversenyekl 

látták. Eltűnése után pár nappal levelet kap
tak a szülei, ebbe bejelentette, hogy Bécsben 
van, de tovább utazik Marokkóba, az idegen
légióba akar beállni.

— Semmi szín alatt ne forduljatok a rend* 
őrséghez — irta —, mert úgyis hiába 
volna, engem soha meg nem találtok...
Szülei arra gondoltak, a fiúnak Klán valami 

különösebb oka van, hogy a rendőrségi beje
lentést elkerüljék, ezért hallgatlak is, de most 
Nép József 16 esztendős öccse különös dol
got mesélt. Elmondotta, hogy a bátyja nekt 
előre elárulta, hogy elszökik és szökése előtt 
ezt mondotta:

— Ha junius 20-lg nem kapnál tőlem 
életjelt, ez annak a jele, bogy amire vál
lalkoztam, nem sikerült a otthagytam a 
fogamat. Akkor ne Is keressetek, mert bi
zonyos, hogy nem vagyok az élők sorában.
A szülők most már arra gondolnak, hogy 

Nép József nem az idegenlégióba igyekszik, 
hanem a kommunista leány cimborái elcsal
ták és

eltették láb alól, nehogy elárulja őket, 
vagy pedig fiatalos meggondolatlansággal va
lami kockázatos, kalandos dologra vállalkozott, 
ami végzetesen ütött ki.

Junius húszadika, a terminus elmúlt, Nép 
József nem adott magáról éleljell és most már 
rendőri nyomozásnak kell tisztázni, mi tör
tént vele.
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Cagliostro fölényesen nyerie 
a Magyar Derbyt

Az idő mintha megérezte volna, hogy ma 
futják a derbyt, első kánikulai sugaraival 
köszöntötte a derby napját. Az autóbuszok, 
villamosok zsúfolva. Autók végeláthatatlan 
sora szállítja ki a közönséget a turf legna
gyobb eseményéhez, a Magyar Derbyhez. 
A pálya korzója, a tribünök már az első fu
tam előtt megtelnek. Parádés közönség... 
De mégsem a Milleniumi dij napja. Árnya
lattal szürkébb.

Grand toalett alig van,
de azért mégis virágzik a korzó, a csino- 
sabbnál csinosabb nyári toalettektől. A fér
fiak tartják a nívót, ünnepi fekete, cilin
der feketében és szürkében mindenütt.

Nem hiányzik senki, aki a társadalmi és 
a hivatali életben számit. A kormányzó ko
rán megérkezik felesége társaságában s 
csakhamar

páholyában fogadja "síi ftt Időző Káyá 
japán császári herceget,

aki feleségével és udvartartásával foglal he
lyet a kormányzó páholyában. Utánuk ér
keznek József főherceg és Auguszta főher
cegasszony. Á lovaregyleti páholy is meg
telik a magyar és osztrák arisztokratákkal.

A hangulat túlfűtött. Ilyen magyar der
byt még nem futottak magyar pályán. 
Négy komoly jelöltje volt az idei magyar 
kékszalagnak s mind a négyben halálosan 
bízott az istállója. Az izgalom erősen foko
zódott a startnál. Az osztrák Pagana, majd 
Lámpás és Casablanca semmiképp sem 
akart a géphez állni.

A három ló azután valóságos bált ren
dezett a startnál.

A starter azonban kellő pillanatot ragadott 
meg és a mezőny

nagyszerű starttal kezdte meg a derby 
küzdelmét.

La-Nurra kalauzolta a mezőnyt. A favorit 
Cagliostro harmadiknak helyezkedett el, pár 
száz méter lefutása után azonban már szo
rosan La-Nurra mögött futott. Az egyenesre 
még La-Nurra fordult be elsőnek, de még 
meg sem kezdődött a komolyabb küzdelem, 

Cagliostro már az* élre állt.
Ebben a pillanatban Casablanca tört előre 
a mezőnyből, követve Lámpástól. Még cl

Véres zavargások és utcai harcok 
a francia vidéki városokban

Lauríentben 30 súlyos sebesült, Lyonban, Saint 
Germainben és Aurínban fegyveres összeütközések

Pária, junius 24.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Szombaton 

este és vasárnapra virradó éjszaka több fran
cia vidéki városban kiújultak a heves zavargá
sok. A kommunisták és szocialisták erőszakkal 
meg akarták akadályozni a jobboldali szerve
zetek által rendezett gyűléseket.

Laurient városban fajultak el legjobban a 
tüntetések. Egy nagy moziszinházban a „Tűz- 
kereszt” frontharcos-szövetség gyűlést akart 
tartani.

Többezer kommunista az épület felé vonult 
éa megakadályozták, hogy a frontharcosok 

bemenjenek a gyűlésre.
A karhatalom a tűzoltókat hívta segítségül, 

akik vizsugarakkal akarták szétkergetni a tün
tetőket. A zavargók ekkor

elvágták a csővezetékeket.
Éjfélülán már ostromállapot képét mutatja 

a vájofc A Kórházakba^

harminc súlyosan sebesült
feküdt. Reggelig

több mint nynlc«záz tüntetőt tartóztat
tak le,

ezek közt van egy kommunista szakszervezeti 
titkár, aki kivont karddal vezette a tömeget.

A várost katonaság szállta meg, 
mert a kommunisták azzal fenyegetőztek, hogy 
kiszabadítják letartóztatott bajtársaikat.

Lyonban a hazafias fronthoz tartozó ifjúsági 
szervezetek busz tagja megtámadta egy balol
dali lap szerkesztőségét, ahol azonban

revolverlövésekkel fogadták őket.
Erre ők Is lövöldözni kezdtek, a rendőrség 
azonban megakndályozta, hogv egymásban kárt 
tegyenek. Saint Gcrmaineben n kommunisták 
és a royalisták között volt véres verekedés. 
Anzinban a kommunisták Flandin közmunka-, 
ügyi miniszter ellen tüntettek.

sem érték a finis kezdetét jelentő távoszlo
pot, már eldőlt a verseny sorsa.

— Cagliostro nyeri Cagliostro nyer! — 
szabadult fel a tribün közönségéből az in
dulat és valóban

Cagliostro fölényesen, rekordidő alatt 
nyeri a kékszalagot

Casablanca és Toupet elölt. Toupet az utolsó 
métereken veszi el Lámpástól a harmadik 
helyet.

Hatalmas taps, igen szimpatikus győze
lem s az ovációból bőven kijut Cagliostro 
hercegi gazdájának, trénerének és a nagy
szerűen lovagló Esch zsokénak. Festetics 
herceg maga vezeti győztes lovát vissza a 
mázsaházba, ahol az ünneplés megújul.

A nap többi száma a nagyszerű versenyek 
és a realitás jegyében folyt le. Az első fu
tamban Devisa és Szittya rakoncátlankódása 
sokáig meghiusitötta a startot" s" ezért az 
igazgatóság őket kitiltotta a pályáról. Rész
letes eredmény a következő:

I. FUTAM. 1. Adagio (2%) Schejbal. 2. 
Szittya (33) Tuss, 3. Búbos (16) Rózsa. Fm.: 
Viola, Thank you, Devisa, Vindobona, Vonzó, 
Dénes, Faun. Tol. 10:33, 17, 70, 41. Befutó: 
2290. — II. FUTAM: 1. Kislány (1^) Klim- 
scha, 2. Saphir (i’/s) Esch. Fm.: Ad hoc, Re
gös I., Pók. Tol. 10:31, 15, 17. Befutó 10:130.
— III. FUTAM. 1. Plrina (1%) Kollár, 2. Ca- 
sanova (10) Tamási), 3. Pali (4) Balogh. Fm.: 
Consul, Roxane, Aderno, Kellcrmann, Liliom, 
Csacsogó. Remek, Puskapor. Szép Angyal, 
Balzac. Tót. 10.35. 19, 43, 22. Befutó 10:868.
— IV. FUTAM. MAGYAR DERBY. 1 Cagli
ostro (pari) Esch, 2. Casablanca (3) Balogh. 
3. Toupet (20) Sajdik. Fin.: Essex, Lámpás, 
La-Nurra, Nordland. Araiéra, Kurkud Khan. 
Addio, Pagana, Nem! Nemi Soha! Tót. 10:17. 
13, 17, 45. — V. FUTAM. 1. Pálinka (IS) 
Miiller, 2. Livorno (6) Tóth, 3. Léva (12) Si
míts. Fm Nem baj, Relache, Verity, Forint. 
Tót. 10.34. 16, 17, 23, 29. Befutó: 10:265. — 
VI. FUTAM, t. Mulatság (6) Csula, 2. Pozör 
(50) Túrái, 3. Hands down (5) Csapiár. Fm.: 
Bobó. Persze, Quarnero, Gombolyag, Mamusz, 
Cserebere, Brighlon, Flegma, Kiskun. Tol. 
10:52. 22, 47, 21. Befutó: 10:1810. — VII. FU
TAM. 1. Felrefiz, (10) Szabó L., 2. Sundáy
(2S) Schejbal, 3. Százszorszép (6) Kollár. 
Fm.: Reménység, Alcgra, üstökös. Papucshős, 
Napa, Rajongó, Dom.sello, Fegyelem, Dánia. 
Tót. 10:215. 48, 15, 20. Befutó: 10:706.
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Öt vádpontot tárgyal még 
a Dréhr-ügyben a bíróság 

Iliből kihallgatja a törvényszék Krausz 
Simont és Halász Lajos bankárt
A hátralevő ttt vádpontot három napig tár
gyalják — Dréhr Imre az utolsó szó jogán 
a bUnilgy politikai hátterét is megvilágító 
nagy beszédre készUI

Megírta ■ Hétfői Napló, hogy 4 Ihéhr- 
tárgyalás Ítéletét eredetileg junius 3ü-án 
akarta kihirdetni a törvényszék, do való- 
szinüleg egy-két nappal eltolódik ez a ter
minus. Július elsején akarta ugyanis meg
kezdeni nyári szabadságát a Töreky-tanács, 
de a tárgyalás eseményei más beosztást tet
tek szükségessé. Az eddigi tizenegy tárgya
lási napon tiz vádpontot tárgyalt le a bíró
ság és

még öt vádpont van hátra.
Hétfőn három vádpont kerül tárgyalásra. 

Mindhárom esetben
hivatali sikkasztás bűntettével vádolja 

a kir. ügyészség Dréhr Imrét.
A hétfői vádak a következők:
1. Dréhr Imre a kir. ügyészség szerint a 

Rruchstclner és Fia litográfiái cégnél Vass 
Józsefről és saját magáról ezer-ezer darab 
színes, fémből készített fényképet rendelt, 
amit választóik között osztottak szét. A 
4692 pengős számlát azonban Dréhr Imre 
Mankó Elemér utján állami pénzből fizet
tette ki.

2. Dréhr Imre az ügyészség szerint állami 
pénzből 3500 pengőt kölcsön adott Vass 
Jánosnak forgótőke céljaira. Ezt az összeget 
— Bankó vallomása szerint — Dréhr uta
sítására hamis bizonylatokkal számolta cl.

3. A Bankó által bizalmas célokra való 
felhasználás végett beszolgáltatott 12.650 
pengővel Dréhr Imre nem számolt el, ezt 
saját céljaira fordította az ügyészség szerint 
és olyan nyugtákat készittelctt, mintha ezt 
az összeget Vass József kezéhez szolgáltatta 
volna be.

A tizenegyedik vád, 
amelyet kedden tárgyalnak majd, szintén 
hivatali sikkasztás büntette.

Az öregségi biztosításról szóló törvény elő
készítéséhez szükséges pénzösszegekből a 
vád szerint Dréhr Imre 26.600 pengőt elsik
kasztott. Ebből a pénzből — mondja a vád
irat — 6500 pengőt dr. Sényi Pálnak. 6500 
pengőt Békesy Imrének és 0000 pengőt pe
dig a „Magyar Sajtóügyvit>őtég,‘ cimü nyug
tára fizetett ki, mig 5000 pengő elszámolása 1 
felderítetlen maradt.

Tanúként megidézte a törvényszék keddre 
ezzel a vádponttal kapcsolatosan többek 
között dr. Sényi Pált, Békesy Imrét és Jó- 
kag-Szilágyi Miklóst.

3 hónapra ítélték a
60 éves zsebtolvajkirályt, aki
40 évet töltött fogházban

A mull hét egyik nap
ján a Thököly-uton, egy 
zsúfolt villamoson a ka
lauz észre vei le, hogy egy 
hölgy szatyrából egy szi
kár. magas

Idősebb férfi kiemeli 
a rclikült.

Amikor meg akarta
fogni a tolvajt, az leugrott a villamosról és 
korát meghazudtoló gyorsasággal futni kezdett. 
A villamost mcuáliitották és izgalmai üldözés 
kezdődött. A tolvaj eszeveszetten menekült, de 
a Keleti pályaudvar közelében mégis

sikerült elfogni.
Engedelmesen követte a rendőrt, aki be

kísérte a főkapitányságra. A detektívek régi 
ismerősként fogadták a tolvajt, mert felismer
ték benne a 60 éves Dank Sándort,

a híres aaebtolvajklrályt,
aki különböző bűncselekmények miatt mór 
több mint 40 évet töltött az ország fegyintéze
teiben.

A gyorsított eljárás következtében már teg

Tragikus végű tiltott műtétek 
sorozata a Schadl-tanács előtt

Holnapután ,,agyalcsl- 
nátási nap" less a bűn- 
letőlőrvényszék Schadl- 
tanácsa előtt, két főtár. 
gyalást tartanak tragikus
végű tiltott műtétek ügyé
ben.

Az első per vádlottja 
Párczy Gábor orvoeszi- 
gorló. akinek ügye annak

Idején, amikor Párctyl Ideplczlék, óriási fej. 
tűnést keltett. Kiderült, hogy az orvosszigorló- 
nat

Hbb lakáén re«

A szerdán tárgyalásra kerülő utolsó
— tizenötödik vádpont — 

tisztázása körül ismét izgalmas jelenetek 
várhatók. A vád szerint a népjóléti minisz
térium többszázezer pengőt helyezett el ka
matozásra a Krausz Simon, a Halász Lajos 
bankháznál és a Magyar-Német Mezőgazda
sági Rt.-nél. összesen 20,621 pengő kamat 
folyt be erről a három helyről és ezt a ka
matot Dréhr Imre — mondja a vádirat — 
elsikkasztotta.

Szerdán kihallgatják ismét Halász Lajos 
bankári aki tudvalevőleg a múlt pénteken 
terhelő vallomást tett, megidézték negyed
szer Is tanúkihallgatásra Krausz Simont és 
idézést kapott a Magyar-Német Mezőgazda
sági Rt. volt elnöke, gróf Khuen-Héderváry 
Károly is.

Szerdán befejeződik a tizenöt vádpontra 
fölosztott bűnügy főtárgyalása. Csütörtökön 
a vád- és védelem előterjesztheti indítvá
nyait a bizonyítás kiegészítésére. Mivel min
den vádpontnál már elhangzottak kiegészí
tési Indítványok és ezeket a törvényszék 
sorra elutasította,

aligha rendelnek el a későbbiek során 
újabb bizonyítást.

Ha azonban a törvényszék mégis szükséges
nek tartaná újabb tanuk kihallgatását, eze
ket táviratilag megidézik a Péter-Pált kővető 
szombatra, junius 30-óra. Ha az indítvá
nyokat a törvényszék elutasítja, akkor há
rom napon át — pénteken, szombaton és 
vasárnap — szünet lesz. Hétfőn, julius 2-án 
mondja el vádbeszédét dr. Bary Zoltán kir. 
ügyész, kedden dr. Gál Jenő védő és még 
kedden kell elhangzania az ügyész és védő 
részéről a replikának is. Szerdán, julius 
4-én reggel Dréhr Imre beszél az utolsó szó 
jogán és utána a bíróság visszavonul ítélet
hozatalra, amit még okvetlenül a szerdai na
pon ki is hirdetnek. Mivel Dréhr Imre a há
romhetes főtárgyalás minden részletét fel
ölelő és a kétségtelenül politikai bűnügy 
politikai hátterét is megvilágító

nagy beszédre készül,
a törvényszék ítéletét előreláthatólag a jövő 
hét szerdáján, julius 4-én majd csak a késő 
esti órákban hirdetheti ki Töreky Géza fő
tárgyalási elnök.

nap, szombaton dr. László törvényszéki egyes- 
biró eló került az ügy. Dank előbb tagadni pró
bált, de miután a tanuk sorra ellene vallottak,

megtűrt és beismerte,
hogy el akarta lopni a rclikült. Azzal védeke
zett, hogy egy héttel* a Thököly-uti eset előtt 
szabadult ki a fogházból és mint sokszor bün
tetett öreg ember nem tudott munkához jutni, 
nyomorgóit és

liárom^nap óta nem evett.
A perbeszédek elhangzása után a bíróság 

nyomatékos enyhítő körülménynek vette Dank 
Sándor súlyos helyzetét és ezért nem dolog
hasra ítélte aa öreg zsebtolvajkirályt, hanem 
csupán

háromhónapi fogházbüntetést
mért ki rá.

Miután a vádlott ás az ügyéss megnyugodtak 
nz ítéletben és az jogerőssé vált, felállt Dank 
Sándor és illeintudó hangon mondta:

—» Nagyon szépen köszönöm a nagyságos 
biró ur és az ügyész ur jóindulatát... legalább 
őszig el vagyok látval

Szinte jókedvűen ment le a szuronyos őr 
kíséretében a fogházba.

és Igy több helyen fogadta pácienseit. Tiltott 
műtétek egész sorával gyanúsítják, az ügyész
ség azonban csak egy ügyben tudott a vád
emeléshez elé'’ adatot szorozni: Párczy meg- 
operált egy mosónőt, aki * műtét következté
ién

HANAUSEK- STONNER 
LEÁNYNEVELŐ ÉS TANÍTÓ INTÉZETE 
Wien, I. Welhbarfgsese 10-11 

!<*<•!. neoslonálus. to. 
'áhMtépjö lanfolysmok, elökásaiUs állami viugaku 

mink. m 1P.H.0.ÍUW. kumm kwwwk.

hetekig élet és halál között lebegett 
és — búr felgyógyult —• élete végéig érezni 
fogja az operáció következményeit. Ezt az 
ügyet már egy ízben tárgyalta a Schadl-tanács 
és igy most már valószínűleg

Ítéletre kerül a sor.
A vádlott és védője: dr. Traytler Endre arra 
hivatkoznak, hogy a mosónő méhenkivüli ter
hességbe esett és igy gyermeke nem is szüle
tett volna meg, nincs szó tehát tiltott műtétről.

Ugyanezen a napon vonja felelősségre a 
Sc/iadl-tanács Bodocs József augusztatelcpi ke
reskedősegéd feleségét, aki megoperálta Járó 
István rendőrőrmester feleségét és az asszony 
a tiltott műtét után beállott

Az Ujsápkiadé-sorsjegy vasárnapi 
nyeremény-sorsolásának teljes eredménye

Az Újságkiadó Tisztviselők Otthonának nagy
termében vasárnap délelőtt embermagasságu 
szerencsekereket állítottak fel. Pontban tizen- 
egy órakor dr. Déry János kir. közjegyző asz- 
szisztenciája mellett a harmincezer ujságsors- 
jegy számát elhelyezték a kerékben.

Ekkor megperdült a szerencsekerék 
s kezdetét vette a sorsolás. Fehérruhás árva
leány egymásután húzta ki a szerencsés nye
rőszámokat, amelyeknek felolvasását a termet 
zsúfolásig megtöltő közönség sorsjeggyel kezé
ben nagy izgalommal hallgatta. A Hétfői Napló 
közli egyedül a sorshúzás részletes eredmé
nyét, amely a következőképpen alakult:

A teljes menyasszonyi kelengyét nyerte a 
29826. számú sorsjegy.

A 12 személyes ezüst evőeszközkészletet 
nyerte a 9892. számú sorsjegy.

1—1 repülőjegyet Wienbe és vissza nyerte a 
24401. és 448. számú sorjegyek.

A perzsaszőnyeget nyerte a 21246. számú 
sorsjegy.

A kerékpárt nyerte a 25811. számú sorsjegy. 
Egyéves bérletet a Vígszínházba nyerte a 

21605. és 8958. számú sorsjegy.
Ébenfa versenyfuvolát nyert a 15260. számú 

sorsjegy.
Nagy ebédlőszőnyeget nyert a 12354. számú 

sorsjegy.
Hegedűt tokkal nyert a 14948. számú sors

jegy-
Nyertek még a következő számok: 
11, 94, 343, 356, 391, 758, 767, 782, 792, 920, 

984.
1129. 1214, 1320, 1347, 1541, 1562, 1586, 1616, 

1621, 1632, 1740, 1796, 1803, 1920, 1929, 1951.

Elektromos 
MüueK 

villamos gvahorlű 
konvltáiában 
V., Honvéd ucca 22.

szám alatt 
a befőzési idényre való tekintettel 

minden 

délelőtt 10 órai kezdettel

a villamos tűzhelyen való főzés
sütésen kívül

A részvétel díjtalan.

•

Részletes felvilágosítást 
a honvéduccai kiállítás nyújt.

(Telefon; 90-4-00.)

•

A kiállítás 
a nyári idény alatt nyitva 
d. e. 8 órától d. u. 3 óráig.

vérmérgezés következtében meghalt.
Bodocsné egy cselédlányon is műtétet hajtott 
végre és ebből kifolyólag a leány igen súlyo
san megbetegedett. Bodocsné — akinek védője 
ugyancsak dr. Traytler Endre —- a nyomozás 
során

beismerő vallomást tett
cs azzal védekezik, hogy nagy nyomora kény- 
szeritette, hogy ilyen módon próbáljon pénzt 
keresni. Lehetséges, hogy holnapután Bodocsné 
ügyében is ítéletet hoz a törvényszék.

L'gy Párczy Gábort, mint Bodocjnét 
fogbázőr fogja elővezetni

a főtárgyalásra, mert mind a kelten le vannak 
tartóztatva.

2010, 2021, 2064, 2089, 2324. 2368, 2722. 2756.
2809, 2975, 2981.

3027, 3200, 3213, 3394, 3465, 3519, 3681, 3749,
3795, 3 864, 999.

4019, 4107, 4307, 4423, 4530, 4685, 4770, 4789.
4901.

5022, 5069, 5320, 5980
6060, 6196, 6386, 6638, 6643, 6699, 6859, 6930.
7182, 7616, 7872.
8266, 8270, 8644, 8731, 8754, 8865, 8887. 8910.
9025, 9030, 9041, 9137, 9143, 9286, 9390, 9394.

9433, 9495, 9505, 9£ 66, 9f>84, 9631, 9639, 9815.

11855, 11987, 11993.
12527, 12552, 12656,

13757, 13830, 18947,

14707, 14716, 14785.

15125, 15188, 15204,
15668.

16711,16590,

17378,
17725,

19422, 
19999. 
20162, 
20646,

10001, 10011, 10147, 10370, 10557, 10682,
10714, 10836, 10859, 10925.

11178, 11280, 11283, .............
12110, 12295, 12333,

12686, 12910, 12992.
13298, 13329, 13712, 

13965.
14171, 14196, 14637,

14819, 14827, 14988.
15005, 15011, 15099, ........ . ........ .

15214, 15231, 15251, 15296, 15422, 15468,
15946, 15994.

16026, 16113, 16341, 16465,
16898, 16911, 16914, 16955.

17026, 17030, 17173, 17339, 17347,
17431, 17433, 17489, 17614, 17667, 17673.
17758, 17778, 17796, 17868, 17876, 17929.

18050, 18059, 18174, 18216, 18290.
19031, 19105, 19137, 19296, 19406,

19718. 19725, 19740, 19831, 19943, 19952,
20020, 20081, 20099, 20112, 20160,

20205, 20280, 20434, 20469, 20525, 20533,
2Q710s 20830, 20835, 20965. ...............

21080, 21090, 21122, 21129, 21147,
21516, 21593, 21631, 21726.

22059, 22097, 22107, 22480, 22662,
22824, 22863, 22868, 22926, 22966.

23014, 23288, 23370, 23421, 23435,
23559, 23771, 23780, 23800, 23969.

24141, 24220, 24287, 24403, 24464,
24626, 24628, 24866, 24871, 24951, 24968,

25151, 25300, 25366, 25423, 25429,
25444, 25525, 25539, 25552, 25616, 25697, 25769.
25865, 25951, 25991.

26089, 26230, 26259, 26386, 26486, 26501,
26507, 26564, 26581, 26608.

27076, 27310, 27319, 27517,, 27532,
27573, 27605, 27741, 27744, 27757.

28058, 28119, 28193, 28200, 28295, 28420,
28585, 28603, 28720, 28785, 28801, 28841, 28848, 
28876, 28976.

29043, 29217, 29267, 29301, 29340, 29410,
29685, 29782, 29927, 29961, 30000.

Hitelességért nem felelünk.

21260,

22768,

24504, 
24997. 
25442,

27542,

Garbai Sándor jegyszedő 
a dunaszerdahelyi 
moziban

Érdekes hir érkezett a magyarországi 
kommunizmus egyik hírhedt alakjáról, Gar- 
b-ai Sándorról.Garbai,

a kőműves-segédből lett lanácsköatár- 
saságl elnök 

a kommün bukása után Bécsbe emigrált, 
ahol először mint újságíró próbált elhelyez
kedni. Több sikertélen próbálkozás után

Bécs külvárosában kis kocsmát nyitott.
Az uj osztrák irányzat 
kiutasította Ausztria területéről Garbalt, 

aki most már Csehszlovákiába ment. Innen 
is ki akarták utasítani, mikor találkozott 
Farkas Sándorral, Székesfehérvár forradal
mi kormánybiztosával. Farkas, aki közben 
felvette a csehszlovák állampolgárságot, le
telepedési engedélyt szerzett Garbóinak és 
mint

jegyazedőt
alkalmazta dunaszerdahelyi mozijába.

Legújabb hirek szerint Garbai haja akar 
jönni Magyarországra, hogy bíróság elé áll
hasson.

DR. KATONA ARTÚR
IV, 0ALVIN-TÉR 2 
TELEFON: 87-1-04

ÉRETTSÉGIZETTEK TANÁCS
ADÓJA, JOGHALLGATÓK ÉS 
ÜGYVÉDJKLÖLTKK TANÍTÓJA
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AutfiKarambol hat súlyos 
sebesüléssel

Két taxi egymásnak rohant a Szondy-utcáhan,
felborult és összes utasai megsebesültek

Tisztelettel értesítjük nagyrabecsült vevőinket, hogy

selyem, gyapjúszövet és 
mosókelme

akiket a mentők a 
szállítottak.

A Városliget felől

Vasárnap reggel 7 óra 
tájban súlyos kimene
telű autókarambol tör
tént a Szondy-utca és a 
Bajza-utca keresztező
désénél. Az összeütkö
zésnek

hat súlyos sérültje 
van.

Szent István-kórházba

a Szondy-utcán keresz
tül a Nagykörút irányába haladt a BO. 109. 
számú kéktaxi, amelyet Huszár József gép
kocsivezető vezetett. A kocsiban Ehrlich Pál 
32 éves kereskedő, 28 esztendős felesége, 
azonkívül három gyermekük, az ötesztendős 
Mária, a háromesztendős Sándor és a két-, 
esztendős Katóka ültek. A kereskedő család
jával együtt Székesfehérvárról jött fel Buda
pestre, egyik rokonuknál voltak látogatóban 
és vasárnap reggel szándékoztak vissza
utazni. Ugyanekkor a Bajza-utcából a 
Szondy-utcába igyekezett Kandiko József 
eoffőr, a BO. 154. rendszámú, ugyancsak 
kéktaxival. Az autóban dr. Mihály Ernöné, 
jegy orvos 52 esztendős felesége ült, aki a 
'Munkácsy Mihály-utca 29. számú házban 
lakik. Kandiko későn vette észre a Szondy- 
utcában haladó taxit, fékezni akart, de már 
Kern tudta kocsiját megállítani,

oldalról elkapta a másik kocsit.
Az összeütközés oly heves volt, hogy 
mind a két kocsi felborult és utasai ki

zuhantak az úttestre.
A szerencsétlenség színhelyén csakhamar 

nagy tömeg verődött össze, és több rendőrt 
kellett kivezényelni a közeli őrszobáról a 
rend fenntartására. A mentők két autóval 
vonultak ki a szerencsétlenség színhelyéire 
és nyomban hozzákezdtek a sérültek kötö
zéséhez.

Az összes utasok és a soffőrök is meg
sérültek,

a legsúlyosabban sérült a kereskedő három 
gyermeke. Mária agyrázkódást, azonkívül 
súlyos fejsérüléseket, Sándor szintén a fején 
sérült súlyosan, a legkisebb gyermek, Kató, 
az arcán, az orrán és a jobbkarján sérült 
súlyosan. A házaspár is több súlyos sérülést 
szenvedett a fején és az arcán.

A gyermekek állapota életveszélyes.
Ehrlich Pál és felesége állapota súlyos, de 

nem életveszélyes. A másik kocsi utasa, dr. 
Mihály Ernöné kisebb agyrázkódást és az 
üvegcserepektől vágott sebeket szenvedett 
arcán és kezén. A taxisolTőrök csak jelen
téktelen sérüléseket szenvedtek.

Az összes sérülteket a Szent István-kór
házba szállították, ahol a kisgyermekeket a 
délelőtt folyamán megoperálták. Az operáció 
után kissé javult az állapotuk, azonban még 
nincsenek túl az életveszélyen. Huszár Jó
zsef és Kandiko József gépkocsivezetőket 
előállították a főkapitányságra, azonkívül a 
szerencsétlenség több szemtanúját is kihall
gatták. A déli órákban elbocsátották a sof- 
főröket a rendőrségről, de a vizsgálat tovább 
folyik ellenük.

divatkiilönleg ess égein két
mélyen leszállított árak

mellett árusítjuk

Sziics és Márkus
Petőfi Sándor-utca 18. sz.

A detektívek, akik jól ismernek minden 
olyan kommunistát, akik már régebb idők
ben is résztveltek a szervezkedésben és igy 
mindjárt arra gondoltak, hogy ez a nő a 
személyleirás alapján nem lehet más, mint 
Rosinger Ibolya 24 éves volt magántisztvi
selőnő. A jó családból származó leány egy 
nagy vállalatnak volt tisztviselőnője, de el
hagyta állását és már évek óta különböző 
kommunista szervezkedésekben vesz részt. 
Előállították a főkapitányságra, ahol csak
hamar

bevallotta, hogy tényleg ő az egyik ve
zetője

a Rákosi Mátyás érdekében folyó mozga
lomnak és megnevezte bűntársait is

Vasárnap virradó éjszaka
a rendőrség összeszedte a kommunista 

vezérkar valamennyi tagját.
Rosinger Ibolyán kivül letartóztatásba ke

rültek Schatz Ilona, Adler Béláné, Krámer 
Róza magántisztviselönö, valamint Alpár 
János, Alpár László és Gál János magán
tisztviselő, Huszár Lajos, Kovács Sándor 
kereskedelmi alkalmazottak. Előállítottak a 
rendőrségre több fiatalkorú varróleányt és 
masamódleányt is, ezeket azonban dorgálás 
után szüleiknek adták át. Rosinger Ibolyára 
rábizonyították, hogy a Töreky elleni tünte
tést ö eszelte ki. A tüntetők a Jókai-téren a 
kapuk alatt helyezkedtek cl, csupán egy őr
szemük állt az utcán és amikor Rosinger 
Ibolya az olasz köszöntéshez hasonlóan ma
gasra emelte jobbkezét, előfutottak rejtek
helyükről és megkezdték a tüntetést. Rosin
ger Ibolyát és társait a fennálló állami és 
társadalmi rend elleni izgatás címén

letartóztatták
és hétfőn kisérik át őket az ügyészség fog
házába.

Porkay Márton megnő - 
vezi a firenzei piktort, 
aki beismeri, hogy a SxépmUvészeti Muzeum 

által vásárolt két antik képet ő festette

A méltóságos asszony három pofonja
A Kúria egy válópörben kimondotta, hogy a térj 
lelki izgalmában, nagyfokú ingereltségében jogosan 
ütheti pofon a feleségét: nem válóok a pofon!

A Hétfői Napló pattantotta ki két héttel ez
előtt a Szépművészeti Muzeum három állítóla
gos hamis festményéről’''szőlő'"’hirt;' 'ütnely' áz-' 
jóta is állandóan foglalkoztatja nemcsak a mii- 
fvészi köröket, de az egész nagy nyilvánossá
got is.

Porkay Márton, az Ismert müértő szakember 
beadványt küldött a kultuszminiszterhez, mely
ben hazafias kötelességére hivatkozva közölte 
Vele, hogy tudomása szerint a Szépművészeti 
Múzeumban Őrzött három állítólagos antik kép, 
Ímelyet nagy pénzen, jóhiszeműen vásároltak, 

özönséges hamisítvány.
A Hétfői Napló cikke óta pro és kontra fo

lyik a vita a három kép körül:
valódlak-e ■ képek, vagy hamisítványok? 

Nyilatkozatok hangzottak el, hivatalos kom
münikék láttak napvilágot és most megszólal 
> Hétfői Naplóban Porkay Márton és néhány 
tnondattal véget vet a vitának: véglegesen tisz
tázza a gyanús képek eredetét.

— Beadványomban, amelyet mint jó magyar 
(ember hazafias kötelességből küldtem a mi
niszter urnák, megneveztem a szóbanforgó 
három képet — mondotta. — Most vitatják a 
képek eredetét, amelyek

jóhiszemű vásárlás 
tévén kerültek a múzeumba. Tőlem azóta kö

zelebbi adatot nem kértek, holott — szerény
telenség nélkül mondhatom — végeredmény
ben mégis csak én dönlhctcm el közvetve ezt 
a vitát.

— A jegyzőkönyvemben — folytatta — fel 
van jegyezve annak a firenzei festőmű
vésznek pontos lakcíme, aki Írásban Is el
ismeri, hogy a szóbanforgó három kép kö

zül kél „antik*4 képet ő festett.
— Ez az adat remélhetőleg eldönti a vitát, 

ha ugyan az erre illetékes urak elkérik tőlem 
a ci.net és felhasználják arra, hogy megkér
dezzék magát a piktort — fejezte be a beszél
getést.

A Szépművészeti Muzeum három festményé
nek ügye tehát tovább zajlik. Ettől függetlenül 
Porkay Márton a napokban érdekes előadást 
tart Budapesten. A kiváló művészeti szakember 
előadása a képhamisitások felfedezéséről rzól 
és megemlékezik a mostani esetről is. Művé
szeti körökben hirc futott a készülő előadás
nak és kétségtelen, hogy

Porkay előadásának olyan publikuma lesz, 
amit a legremekebb színházi premier is 

megirigyelhetne.
Az előadás után elutazik Budapestről és kül
földön tart hasonló irányú előadásokat.

A rendőrség elfogta a Töreky 
tanácselnök lakásánál 
tüntetőket olaW> komm„nI,la

szervezkedést lepleztek el
A főkapitányság po

litikai nyomozó főcso
portja Hetényi Imre 
főkapitányhelyettes ve
zetésével hetek óda 
újabb kommunista szer
vezkedés ügyében foly
tatott nyomozást.

Tudomására jutott a
rendőrségnek, hogy egy szervezet létesült 
Budapesten, amely

Rákosi Mátyás kiszabadítását tűzte k! 
céljául,

azonkívül a volt népbiztos mellett utcai tün
tetésekre, plakátokon és röpcédulákon tör
ténő agilációrn határozták cl magukat.

Az uj kommunista mozgalom, mint a rend
őrség megállapította, a KIMSZ — a Kom
munista Ifjúmunkások Magyarországi Szö-

■ Fereno Józiel-hldlól 
a Rómal-lürdőlg

az az ember, aki ALSOL-crém 
nélkül vesz napkúrát

Kiflit!: VAr**l Gyógjrraertár,

vétségének — égisze alatt működött. Tagjai 
főleg hivatalnokemberekből, azonkívül fiatal 
leányokból, többnyire varróleányokból cs 
masamódleányokból kerültek ki.

A szervezetnek első megmozdulása az a 
tüntetés volt, amely pár héttel ezelőtt

Töreky Géza törvényszéki tanácselnök 
Jókai-utcai lakása előtt folyt le.

Ezenkívül a Mar kő-utcai fogház előtt, a Fő
utcában, a pestvidéki törvényszék előtt és 
pár nappal ezelőtt a Lipót-köruton rendez
tek tüntetést, ök készítették azokat a röp
cédulákat is, amelyekkel az utóbbi időben, 
főleg a munkáslakta vidékeket, a kiránduló
helyeket árasztották el, ahol Rákosi Mátyás 
kiszabadítására buzdították a kommunista 
érzelmű munkásságot.

A rendőrség az első nyomot a Jókai-utcai 
tüntetés alkalmával szerezte a vezérhar fe
lől. A fiatalkorú előállítottak elmondották, 
hogy hűvösvölgyi kiránduláson

megismerkedtek egy csinos fiatal növel, 
aki röpcédulákat adott át nekik terjesztés 
végett és később ez a nő vette rá őket arra, 
hogy utcai tüntetésekben részt vegyenek. En
nek a nőnek a vezetéknevét nem tudták 
megmondani, a mozgalomban hol Irén, hói 
Piri oéxen .szereptelt csupán,

A válópörök történetében szinte példátlan ér- 
dekességü Ítéletet hozott a Kúria: nem válóok, 
ha a férj jogos frigCTÜltségébcn pofonüti a fe
leségét. A Kúria döntése annál is érdekesebb, 
mert nem alsóbb társadalmi osztályhoz tartozó 
házastársak ügyéről volt szó:

aki a pofonokat kapta, méltóságos asszony 
volt...

A válópör során egv magasrangu köztisztviselő 
állt szemben a feleségével. A férjet állása után 
méltóságos cim lllelii meg. A méltóságos asz- 
szony indította a válópört, amelynek részletei
ről vastag aktacsomó mesél.

A méltóságos asszony néhány esztendővel ez
előtt megbetegedett, veszedelmes hasinctszéses 
operációra volt szükség,

a műtétet egy akkoriban ismert budapesti 
nőgyógyász végezte

és a műtét után még hónapokig ápolta és 
gyógykezelte.

A méltóságos asszony túlesett az operáció 
következményein, de továbbra is ragaszkodott 
a nőgyógyász-főorvoshoz. Ha fájt a feje, vagy 
más, belgyógyászati kezelésre szoruló beteg
sége volt, akkor is a nőgyógyászt kérette ma
gához. A főorvost később Budapestről vidékre 
helyezték át, de a méltóságos asszony

levélben és táviratban gyakran magához 
rendelte,

végül a férj már furcsának tartotta ezt a dol
got, tiltakozott az ellen, hogy jelentéktelen kis 
betegségek miatt nagy költséggel, messzi vi
dékről Budapestre rendelje a felesége a főor
vost.

Családi jelenetek zajlottak le emiatt és vé
gül kirobbant a botrány. A házaspárnak tizen
két éves kislánya van. A kislány játék közben 
megvágta az ujját és a jclntéktelen seb gyul
ladásnak indult. A méltóságos asszony ekkor

■helyett, hogy a gyereket budapesti or
voshoz vitte volna, telefonon fölhívta a vi
déki nőgyógyász-főorvost és fölkérte, azon
nal jöjjön Budapestre és vegye ápolás alá 

a gyermeket.
A férj ekkor már hevesebb és hangosabb for

mában tiltakozott felesége eljárása ellen, han
gos szóváltás kövctkczcll,

■ férfi elvesztette önuralmát és végül is 
háromszor arculvágta a méltóságos asz- 

szonyt.
Az asszony erre azonnal csomagolt, otthagyta 

a házat, elköltözőit és beadta a válópört. A 
törvényszék első fokon megállapította a váló
okot és a férj vétkességének megállapításával 
felbontotta a házasságot, a tábla azonban má
sodfokon elutasította nz asszony keresetét.

Végső fokon a Kúria vólópörös tanácsa elé 
került az ügy és a Kúria az elulasitó végzést 
jogerőre emelte.

A Kúria Ítéletében kimondotta, természetes
nek látszik, hogy egy beteg bizalommal és ra
gaszkodással viseltetik nz orvossal szemben, 
nki súlyos operációt végzett rajta és valóság
gal megmentett© nz életét, de

egy Jó feleség tartozik ■ férjének annyi 
tisztelettel és megbecsüléssel,

hogy kívánságára az orvoshoz való kapcsolatát 
megszakítja. Ami nz orvos körül történt, jogo
san válthatta ki a férjből azt a lelki izgalmat, 
nmclv azután tcttlegességben robbant ki. Ki
mondotta a Kúria, hogy

• pofon mint fegyelmi jogosultság nem Il
leti meg ugyan a férjet, a férj éa a feleség 

. . M házasságban egyenjogú fél.

de a kérdéses esetben, amikor a méltóságos 
asszony minden fontos ok nélkül telefonon 
Budapestre rendelte az orvost, ez kiválthatta 
a férjben azt a nagyfokú ingerültséget, amely; 
azután odavezetett, hogv az asszonyt három-^ 
szór pofonvógta. A férj terhére ezért nem mu
tatkozik válóok ...

A (lunaföldvári híd
és a kincstár 
80.000 pengője 
Szekszárd, junius 24.

(A Hétfői Napló tu
dósító jótól) Szőke Sán
dor dunaföldvári ré
vész, nagyszámú csa
ládjával több mint busz 
éve gyakorolja a vám- 
szedési jogot és bonyo
lította le a Duna ezen 
szakaszán az átkelő

forgalmat. A dunaföldvári Alsőrév vámsze- 
dési joga már évszázadokkal ezelőtt adó 
mányozott királyi jog. amelyet Szőke elődei 
is zavartalanul élveztek, a kereskedelmi mi
niszter pedig egy 1893-ban kelt rendeletével 
minden korlátozás nélkül

iguzoltnak mondotta ki azt.
Nem is volt baj mindaddig, mig meg nem 

építették a dunaföldvári dunahidat. Amikor 
azonban átadlak a hidat a közforgalomnak, 
Szőke úgyszólván egy csapásra

tönkrement.
Az uj hidtól két kilométerrel lejjebb lebo
nyolódó

kompforgalom megszűnt,
vele együtt megszűnt Szőke italmérési enge
délyének kihasználhatósága is. Szőke kere
set nélkül maradt, erre

80.000 pengő erejéig pert indított a 
kincstár ellen.

A budapesti törvényszék és a Tábla egy
értelműen elutasította a keresetet, a Kúria 
azonban megváltoztatta az alsóbiróságok 
ítéletét és

megállapította az államkincstár kárté
rítési kötelezettségét

és Ítéletének indokolásában kimondotta, 
hogy a hibáján kivül elvett vámszedesi Jo
gáért az előző tulajdonos kártalanításra 
tarthat igényt.
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Itt a kánikula
30 fokon hőség volt vasárnap

A Meteorológiai In
tézet jelenti junius 
24-én délben:

Középcurópában csen
desebb lett az i<lő és 
tovább melegszik. A 
viharok a balti tenger 
környékéről elvonul
nak kelet felé. Nyu-

gateurópában általános zivataros esők van
nak.

Hazánkban tegnap a hőmérséklet 28—30 
fokig emelkedett, éjjel 15 fok körül volt 
a minimum.

Budapesten junius 24-én, 
délben a hőmérséklet 29 fok, 

a tengerszintre átszámított légnyomás 
pedig 764 mm., alig változik.

Várható időjárás a következő 24 órára: 
Derült idő, keletl-déikeletI légáramlás, 

■ hőmérséklet tovább emelkedik.

— A francia szenátus (delnőkének éles
hangú németeden™ beszéde. Verdimben 
vasárnap lloche tábornok születésének év
fordulóját ünnepelték. Bourgeois tábornok, 
• francia szenátus alelnöke mondta az ün
nepi beszédet, amelyben éles támadásokat 
intézett a német birodalom ellen és Hoche 
tábornokban Elzász felszabadítóját ünne
pelte.

— Nagy tlltvéaz Marcaliban. Marcaliból je
lentik: A Münz és Berger cég raktárában va
sárnap liiz ütött ki. A tűzoltók csak nagy erő
feszítéssel tudták lokalizálni a tüzet. Nagy
mennyiségű gabona és fűszeráru lett a tűz 
martaléka.

— Gyujtngalfa Rndrogkereszturon. Bodrog- 
keresztárról jelentik: A községben Orosz And
rás és Prekop Miklósné egymástól távolfekvő 
lakóházai egyszerre kigyulladlak és leégtek. 
Megállapították, hogy gyujtogalár történt. A 
vizsgálat folyik.

— A kútba ugrott, mert nem kapott gabonát 
kölcsön. Dombóvárról jelentik; Ambrus János 
vásárosbéri földműves n kútba ugrott és meg
fulladt, mert mullévi termése elfogyott és nem 
tudott ar. aratás befejezéséig gabonát kölcsön
kapni.

— Leesett az rpcrfáról és hálAlrafeiiztií 
magát egy kisflu. Miskolcról jelentik: A’o- 
uács Elemér magántisztviselő 6 éves Elemér 
nevű fia vasárnap szüleivel kirándulni ment 
Miskolc határúban egy szőlőhegyre. A kis
fiú felmászott egy cperfára és olyan sze
rencsétlenül esett le, bogy gerincét és ko
ponyacsont ját eltörte és meghalt.

— Zala vármegye tiltakozik Barthou re- 
vizlóellrnrs beszéde miatt. Nagykanizsáról 
jelentik: Barthou beszéde nagy visszatet
szést váltott ki Zala vármegye társadalmá
ban. Elhatározták, hogy községenként és 
városonként tiltakozó gyűléseket tartanak. 
A TESz-en keresztül tiltakozásra szólítják 
fel nz ország összes községeit.

— Párbajvétségért elítélték Pesthy Pál 
ny. igauágUgyminlsztcrt. Pesthy Pál ny. 
igazságügyminiszter, országgyűlési képviselő 
és Pcrczell Béla Tolna megye alispánja má
jus elején pisztolypárbajt vívtak. A pestvi
déki járásbíróság párbajvétség miatt Pesthy 
Pált 150 penegöre, Perczell Bélát 250 pen
gőre Ítélték.

— Gyilkol a villám. Győrből jelentik: A 
Dunántúlon nagy vihar vonult végig. Kis- 
parádon a villámcsapás Horváth Frigyes 
gazdát megölte, Komáromban pedig egy 
nagy meggyfába csapott, amelynek az ágai 
közölt ült Be ki József 24 éves gazdálkodó, 
feleségével és sógornőjével. A villám a fát 
kettéhasitotta és felgyújtotta. A gazdálkodó 
feleségével és sógornőjével együtt lezuhant 
a fáról, súlyos égési sebeket szenvedtek s 
mind a hárman irtgnémultak.

Borzalmas repülő
katasztrófa Eszéken

A repUlőverseny közönsége közé zuhant 
egy flép* ®t ember szörnyethalt

lycn főleg
magánrepülők

Borzalmas repülő
szerencsétlenség 'tör
tént vasárnap délután 
az Eszék közelében 
fekvő Bcllscsén. Va
sárnap reggel közel 
kétezer néző előtt kez
dődőit meg a jugoszlá
viai repülőnap, ame-

mutatták be produk
cióikat.

Délután négy óra tájban kerüli sor a repülő
nap fénypontjára: Jaksics katonai repülő 
mutatványaira. A pilóta gépe több looping 
után zuhanni kezdett. A közönség azt hitte, 
hogy a zuhanás a produkcióhoz tartozik és 
nem mozdult a helyéről, úgyhogy

a gép a nézők közé zuhant és mélyen 
a földbe fúródott.

A pánikszerű menekülés közben csak hosszú 
percek után kezdtek hozzá a mentés mun
kájához. A repülőgép alól

két asszonyt és három férfit holtan 
húztak ki, nyolc embert haldokolva ta
láltak meg és tizenöten súlyosan meg

sebesültek.
Súlyosbította a szerencsétlenséget az, hogy 
a repülőtéren nem volt orvos, úgyhogy autón 
kellett Eszékről hozni orvosi segítséget.

A szerencsétlenséget okozó pilótát még 
élve tudták a repülőgép roncsai közül ki
emelni és a repülőtér füvén rögtön meg
operálták. Eletbcnmaradásához nincsen re
mény.

Újabb bombarobbanások 
Ausztriában

A kapfenbergi káplánt megölte egy bomba
Bécs, junius 24. 

(A Hétfői Napló tu
dósítójának telefonje- 
lentése.) Kapfenbergben 
mára virradó éjszaka 
a papiak bejáratánál 
bomba robbant, amely 
halálra sebezte Eibel 
Ferenc káplánt és meg
sebesítette Hering Fe

renc munkást és Spitzmayer rohamcsapat-

vezér feleségét.
Anderle Rudolf hazafias front szolgálatá

ban álló katona bécsi lakására
a nyitott ablakon át robbanó anyagot 

dobtak.
Anderle, felesége és gyermekei megsebesül
tek.

Kotvald közelében, ott, ahol a hazafias 
front ünnepélyt akart tartani, robbanó- 
anyaggal töltött vízvezetéki csövet találtak.

20 Hllóres 
beiaaoiegy

a Margitszigetre 
Érvényes hétköznapokon, vasár- és ün- 
nopnapokon délután 3 órától kezdve. 
Kapható a Központi Tejcsarnok 
összes fiókjaiban és tej ivócsarnokai
ban, továbbá a délutáni órákban a 
margitszigeti bejárónál lévő árusnál, 
ha ugyanakkor 80 filléres fogyasztási 
jegyet vált Ezt a fogyasztási jegyet a 
központi Tejcsarnok margitszigeti tej
ivócsarnoka (a Víztoronynál) áremelés 
nélkül teljes összegben fizetésként el
fogadja.

Dollfuss julius elején
Riccloneba utazik

Milánó, junius 24
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonje

lentése.) Dollfuss osztrák szövetségi kancel
lárt julius elsejére Riccloneba várják. Érte
sülésünk szerint a kancellár, Ugyanúgy, mint 
tavaly júliusban, ezúttal is Riccioncban ta
lálkozik Mussolinival.

Dollfuss csak a ricclonel találkozás után 
utazik Párizsba,

hogy Barthou meghívásának eleget tegyen.

Hamis útlevéllel Bécsbe ment — 
két évre lecsukták lopásért

MóriMutóni férfiöltöny 40 pengőért
Legújabb dlvatszövetekből rendelhető remekszabásu férfiöltöny vagy 
felöltő többszöri próbával, elegáns kivitelben. Minden öndlcsérettől 
tartózkodunk. Megelégedett vevőink ezrei többet mondanak! Szolid 

és becsületes kiszolgálás, a vevő érdekében.
Ruhakereskedelml Vállalat, Ferenc-körut 39., I. e.melpt,........... ,

Mágikus rejtvény
Mutthetl pályázatunk eredménye :

Megfejtést Ne legyél senkinek adósa.
NYERTESEK: Egy ttzpcngős bankjegy: Som

iár Béla, Budapest. Két színházjegy: I.üdvig 
István, Újpest, Egy ezüst írón: Tisza Tivadar, 
Pécs. Egy-egy eaavaros trón: Novotny Mária, 
Tótkomlós, llcrcz Margit, Budapest. Egy 
Játszma bridukártya: Horváth Kálmán, Szeged. 

doboz csokoládé: Lcllncr Mihály, V’dnios 
györk. Egy-egy üveg finom tokaji: Nciscr Si
mon, Budapest, Llvlczkv Imre, ózd, Szabó Bér- 
talnn. Kispest, Ungár Károly. Budapest. Egy- 
egy dlszkötésU könyv: Lányi József, Debrecen, 
Kollár Aladár. Római-fürdő. Szicgrilz Mátyás, 
Bahdonlelle. Ollós y Pál, Oradea Maré.

A nyereményeket. Illetve aa azokra jogosító 
utalványokat postán küldjük el.

■AVART AUTÓBUSZ ftBftLftTOHRft MAVART 

aa Oktogon-térről naponta 8.00 Arakor, a Vörös
marty tárról 8.10 a (Jeliért tárról 8.18 órakor Indal.

Meaatlegy 8.00 « HudaMSt Oktoron ♦ 11.85
Pd.tO, 10.55 A Siótok................... 1 18.18
Ft -. 11.83 « Enlntontöld-.ár.. .. 1 18.11

vaaát-és ünnepnap Bs'atontöldvArról két órával később Indul
Térttjegy; vasár- és ünnepnap P 10.10

*■* aa Oktogoooa fT«l. 10444) óaa MasiJe«yiroUktaa

— Az ellenforradalom vértanúinak emlé
kezete. Az „1919. Júniusi Bajtársak Szövet
sége" nz ellenforradalomban vértanúhalált 
halt bajlársak emlékezetére vasárnap dél
előtt az ellenforradalom tizenötéves évfor
dulója alkalmából a Ludovika Akadémián 
emlékünnepélyt rendezett. Hálandó isten
tisztelet után a szövetség tagjai a Ludovika 
Akadémia kertjében felállított Hősök Em
lékoszlopához vonultak, ahol a Himnusz el- 
cneklésc után Takách-Tolvay József gróf 
nagyhntásu beszédet mondott, azután meg
koszorúzták nz emlékművet. Az ünnepély 
után a Ludovika Akadémia dísztermében 
löbbszáz terítékes diszebedet tartottak, ame
lyen báró Petényi Zsigmond a Júniusi Baj
társak antik serlegével a kezében mondott 
ünnepi beszédet. — Az ellenforradalom hősi 
halottal és mártírjai emlékére vasárnap Új
pesten, a gróf Apponyi Albert-utcai temető
ben megható gyászünnepséget rendeztek. 
Az ünnepi beszédet Szlgethy Gyula tartotta.

— Beismrrő vallomást tett a fliigyilkos 
apa. Szombathelyről jelentik: Pallóéi Jó
zsef 59 éves nyögéri gazdálkodó 29 éves 
fiát agyonlőtte. Az. apa vasárnap beismerő 
vallomást tett. Letartóztatták az elvetemült 
npát és bekísérték nz ügyészség fogházába.

— 32-esck zenés hajókirándulása. A volt 32-es 
budapesti Háziezred Egyesülete julius 1-én, va
sárnap zenés kűlönhajóval Szlgctujfnlura ki
rándulást rendez. Vendégeket szívesen látnak. 
Indulás reggel 8 órakor a Pelrtfi-lérnől. Jegy 
ára oda-vissza P 1.50. Jegyek kaphatók a 32-es 
Egyesületben egész nap, VII., Thököly-ut 29. 
(Schiller vendéglő).

— Halál ■ bányában. Győrből jelentik: Her- 
zog András dunaszcntmiklósi bányász vasárnap 
bement a kőbányába, hogy ottfelejteti kabát
ját kihozza. A bánya beomlott s a komló tör
melékek Herxog Andrást megölték.

— Autógázaid* ■ Fő-utcában. Vasárnap dél
után Takács Gyula kéklnxi-soffőr a Fő-utca 11. 
számú ház előtt elgázolta Venyige Zsigmond 
utcaseprőt, akit súlyos sérüléseivel a Rókus- 
kórházba szállítjttnk.

— As utazás gondjai. Az utazás sok gondjai 
közül a ruhatár kiegészítésének kérdését meg
oldja a Belváros egyik legelőkelőbb és legis
mertebb divatáruházának, a Szűcs és Márkus 
cégnek mai lapunkban közölt az nz elhatáro
zása. hogy óriási raktárának legcsodásabb se
lyem, gyapjú, szövet és musókelme divat- 
Újdonságait igen leszállított árakon hozza 
forgalomba. A cég e tradicionális elhatározása 
bizonyára nagy örömet fog szerezni a hölgy
közönség körében.

— Gombamérgezésben meghalt egy kétéves 
kisleány. Győrből jelentik: Felsögallun Simon 
Ferenc munkás családja gombát evett ebédre. 
Mindnyájan mérgezést kaptak, kétéves Mária 
nevű kislányuk meghalt. Az apát és anyát 
kórházba szállították.

— Kommunista Izgatás miatt letartóztattak 
egy magántisztvhelőnőt. Győrből jelentik: Al
bert Magda 27 éves keszthelyi magántisztvise- 
lőnöt Győrben letartóztatták. Az a vád ellene, 
hogy kommunista összeesküvést szervezett.

— Letartóztattak Szeksxárdon egy sikkasztó 
városi tisztviselőt. Szekszárdról jelentik: Va
sárnap délután letartóztatták Majorosi Feren
cet, a szekszárdi városi közmüvek tisztviselő
jét. Majorosi nyolc hónapon keresztül soroza
tosan elsikkasztotta a vizdijakat, amelyeknek 
kezelésével meg volt bízva.

— Rozgonyinál 3 fénykép 8 P. Kálvin-lér 5.
— Legitimista gyűlés Csepelen. A legitimista 

Néppárt vasárnap délután hat órakor gyűlést 
tartott Csepelen a Kulturházban, amely telje
sen meglelt érdeklődőkkel. Dr. Steiner Béla, h 
csepeli szervezet elnöke nyitotta meg az ülést, 
majd utána Pethö Sándor mondott hosszabb 
beszédet. Odescalchi Klára hercegnő és Griger 
Miklós szólaltak meg fel, majd az elnök mon
dott rövid záróbeszédet. A gyűlés alatt néhány 
fiatalember kisebb botrányt provokált, ezeket 
a rendőrség eltávolította a gyűlésteremből, 
majd Griger Miklós beszéde után jelentkezett 
egy fiatalember és fel akart szólalni, azonban 
nem juthatott szóhoz, és igy a gyűlés minden 
különösebb rendzavarás nélkül véget ért.

— Halálos fürdőszerencsétlenség. Vasár
nap a lágymiánvost tóban fürdés közben el
merült Wacha Dezső, Akácfa-utca 23. számú 
házban lakó kelmefestő mester. Félóra 
múlva megtalálták a holttestét. Megállapí
tották, hogy szivszélhüdés ölte meg.

— Súlyos villamosgázolás a VácI-uton. 
Vasárnap este a Váci-utón egy Újpest felé 
haladó villamos elgázolt egy ismeretlen 
hatvanöt év körüli férfit és hatvan év körüli 
nőt. Az áldozatokat súlyos állapotban a 
Rókus-kórházba vitték.

— Társashajóutazds az Aldonára éa Várnára. 
A M. F. T. R. „Erzsébet Királyné" társashajójn 
Junius 30-án indul első nagyszabású aldunai 
társnskirárduláaóra, amely lehelöaéget nyújt 
egyhetes dunai hajóulazásrn, de egyúttal 17 
napi várnai tartózkodásra és eközben konstan
tinápolyi knróndulásra. A hajóul költsége P 

P 144.—lg. n várnai tartózkodás és kon
stantinápolyi kirándulás költségei pedig ugyan
csak pengőben fizethetők. Ajánlatoz mielőbb 
jelentkezni utazási irodánkban, vagv a M. F. 
T. R. igazgatóságánál.

Gál Berta, aki egyike a legismertebb buda
pesti üzleti tolvajnöknek, holnap, kedden, köz- 
okiralliamisitással vádolva áll a büntetőtör- 
vényszék Schadl tanácsa elé. Gál Berta 

többszörösen büntetett előéletű, 
legutóbb Bécsben töltötte ki kétévi fogházbün
tetését, amit lopásért mértek ki rá. Ezzel áll 
szoros összefüggésben a mostani oklrathamlsi- 
tásl ügye is.

Gál Berta, akit már ismertek Bécsben mint 
tolvajnőt, nem mert saját nevén az osztrák fő
városba utazni, talált valahol egy nő nevére 
szóló születési bizonyítványt és más okmányo
kat. Ezek segítségével

az idegen nő nevére útlevelet csináltatott 
magának -—•» 

és Bécsbe utazott, ahol több lopást követett el; 
Elfogták ér kétévi fogházra Ítélték, amit 1c is 
ült.

Közvetlenül, mielölt kiszabadult, megérkezett 
Bécsbe a magyar hatóságok megkeresése, mely
ben kérik Gál Berta kiadatását, hogy

közoklratham'sitásért felelősségre vonhas
sák.

Ausztria ki Is adta Gál Bertát, akit Magyaror
szágra hozlak és ill holnap állítják a bíróság 
elé.

..■Hl IT
o Magyar Huggyantaárugyár Részvénytársa

ság. A közgyűlés az 1933. üzletévre 1.50 P osz
talék kifizetését határozta el. A 8. sz. szelvé
nyek junius hó 20-tól kezdve a társaság pénz
táránál és a Wiener Bank-Vcrein budapesti fő
pénztáránál vólthatók be.
0 A Kispesti rcxtllgyür Rt. közgyűlésén az 

1933. üzleti év niórlcgv nyert megállapítást. A 
közgyűlés mély fájdalommal emlékezett meg 
évtizedeken át volt vezetőjének, néhai Popper 
Károly kormányfőtanácsos urnák, a vállalat el
nökének elhalálozásáról s elhatározta, hogy az 
igazgatóság elnöki tisztét egv év tartamára nemi 
tölti be. Ezenkívül a közgyűlés 50.000 pengős 
alapítványt létesített néhai Popper Károly em
lékére. A vállalatot Ágoston vezérigazgató ve
zeti tovább. Az 1933. üzleti év 181.521.92 pengő 
nyereséggel zárult és részvényenként 1 pengő 
50 fillér kerül kifizetésre.
o A Nngybrttony-Ujlakl Egyesüli Ipari Mű

vek Rt. közgyűlése jóváhagyta az 1933. évi zár
számadásokat, amelyek szerint a tiszta nyert, 
ség 262.472.31 pengő és ez összegből részvé
nyenként 0.75 pengő osztalék kerül az Angol- 
Magyar Bank Rt. főpénztárainál kifizetésre.

A Ml MOZINK
< ITV FILMSZÍNHÁZ (V., Vilmos csdsiár ut 38-M Tele

fon: tlt 40 > Kaceuó larlts tavast Legujabb 4 szm>*s 
trökkraji 3 eredeti Mlckt egér. 2 híradó fs 1 sport
kép. Nyolcadik bélre prolongálva! — Aa előadások 
kezdete hétköznap 4, Mi6 Vá9 és 10 órakor, ünnep- és 
msórtup déielóli lü H12 1 4. éa 10
órakor Hétköznap « 4 órai. Onncp- és vasárnap a 
délelölt K). H12. 1 és 143 órai előadások íélhelyórak- 
kai. a többi előadások m ndennan mérsékelt hclv- 
árakkal

CORVIN FILMSZÍNHÁZ (Józset-körut és Cllől-ul sarok. 
Tol.: 3SP-88). 3 sláger egy műsorban!! — Piri min
dent tud. Fősz.-. Dajka Margit, Kabos Gyula Rá kai 
Márton. — A mosoly országa. Fősz.: Richárd Tauber. 
Híradó, — Előadások kezdete mindennap: 5. 448, A410. 
Az első előadások félhelvárakkal

KAMARA MOtmOKFmiNHA/ ii>ohánv-ntra *s N'sár- 
utca sarok. Telefon: 44-0-2’’) Éjféli szerenád Fősz.: 
Jean Kiepura — Énekek éneke. Fősz.: Marlene Dlet- 
rich, — Folytatólagos előadások ketdele: 4. 7 és 10 
órakor. Olcsó hcl> árak

— Ha Jól és olcsón akar ruhdzkodnl, keresse
fel a „DIvatsMbóíágol". Erzsébct-körut I., I.
em., ahol elegáns férfiöltönyöket mérték után 
rendelhet kétszeri próbával 40 — és 50.— pen-

'* rernie dr. «, rm/l Tibor
H.h.á V. * 611 él me# r-nd«ik. MrthüMigtnuth: XI., FtMruárlul tt.
OIZUBK) cég. • Telefón: 586—48.

(VT., Nagymező-utca 
It—84. Tel.: 82-S-SS. 
tt-8-51). A m inkád 
maim. Fájt.: Maurren 
)'Suli Irán, Alléé Brady. 

. ...................... Francból Tané. — 
Nervég’a (l’tlfllm). - Wllly, a légi fitón (Trflkk-fHin). 
- Magyar híradó. — Eltadd'oli (folytatólagosan.
•Hifin 8. 8 IS; »R«Jrnnpi g. 4, g, órakor. 
l’RANfA FILMSZÍNHÁZ íRákóed ul 2'. Tel: 480-45).

2 Sláger ig.v miHorbun!!! - Mont- C.arln hoinhórdsa. 
1: Ham Albcr». Anna Stcn lle'iu Rflhmsnn. — 
1 . °! ■, kongresszus. Főa».: L'llan Harvcy. Wllly 
Frltsch. (onrad Veidl. Hflrbiger Pót. Ottó Watlburd. 
íílfc ~ Eiósdások ketdeta mindennap: 5. W.

— A Beac garden-parttja. Junius 28-án tartja 
meg a R'ac a fehérvári-utl sportpályán szoká
sos évi rogy gorden partlját. Az ünnepélyt, 
'•mely eseménye lesz a társasági életnek, Dán 
György Róla. Sárga Ferenc dr. és Telkes Tibor
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I.
A felsőház előkelő tónusához, halksdgá- 

hoz pontosan hozzáilleszkedik a karzat is. 
Rendszerint tisztes, idős urak ülnek itt, régi 
politikusok, szakemberek, akik egy-egy 
nívós beszédet jönnek meghallgatni. Most a 
költségvetési vita záróülésén, amikor Göm- 
bős Gyula nagy beszédet mondott, a felső
ház karzatán szokatlan látogatót figyeltek 
W egy jóvágásu fiatal diákot. 4 jóképű 
diákgyerek a miniszterelnök Ernő fia volt. 
Vidéki diák, Budapesten vakációzik. Eddig 
még nem hallotta az édesapját a parlament
ben beszélni, azért jött, hogy meghallgassa. 
Gömbös Gyulának óriási sikere volt a záró
beszéddel.., A fiánál is...

II.
Sgardelli Cézár őrnagy, az ismert katonai 

■szakiró feltűnést keltő cikket irt egy katonai 
lapban. Arról szól a cikke, nem helyes, 
hogy mostanában sokszor helytelen formá
ban szerepeltetnek magyar katonákat ma
gyar színpadokon. Hát itt álljunk meg egy 
szárat A Kisnaplót senki sem vádolhatja 
azzal, hogy híve a vaskalapnak, de ami 
igaz, az igaz... A magyar katonából, a 
magyar honvédből nem kell bretllifigurát 
faragni, ha mindenáron katonás történetet 
akarnak színpadra vinni, tessék a figurákat 
a szingaléz hadseregből venni. Nem kiabá
lunk policáj után, nem követelünk száj
kosarat, bilincset és cenzúrát, de azok az 
igen tisztelt szerző urak és rendező urak, 
akiket illet, vegyék tudomásul, hogy a mű
vészi szabadságot nem lehet összetéveszteni 
a szabadossággal, a humort pedig a bárgyú- 
sdggal! Ferenczy Tibor főkapitány, aki ízig- 
vérig magyar ember, úriember és katona
tiszt, biztosan megtalálja majd a módját 
annak, hogy a rendőrség müsorellenőrző 
bizottsága fokozottabban figyeljen ilyen 
színpadi jelenségekre és ha kell, jóakaratu 
tanácsadással terelje helyes irányba egyik
másik müintézet túltengő katonás hajlan
dóságát.

III.
Uj magyar borkereskedés nyílt Bécsben. 

'Windischgrötz Ernő herceg a Mariahilfer- 
strassen borkereskedést nyitott. Tokaji bo
rokat mér.

IV.
Krausz Simon névé mostanában megint 

„divatos” lett. Sírni ezt vallotta, — Simi azt 
vallotta, — Simi igy — Simi ugy ... Arról 
azonban kevesen tudnak, hogyan él, mit 
csinál ma a pesti pénzpiacnak ez a szimpá- 
tikus letört Napóleonja. Sokan még arra 
emlékeznek, hogy érdekes müvészfejével 
feltűnik az előkelő helyeken és osztogatja 
a százas borravalókat, sokan pedig ugy 
emlegetik, hogy már csak hamuban sült po
gácsára telik neki. Abból is csak kevés . . . 
Hát kérem szépen, akit érdekel, annak el
árulhatjuk, hogy Krausz Simi tényleg nem 
dobálja már a százas borravalókat, de azért 
nem koplal. 4 Stefánia-uti villájában lakik, 
a lakása ebből áll: két hálószoba, egy 
ebédlő, egy hall, a többi szoba zárva van. 
Személyzet: portás és portásné, két inas, 
egy komorna, egy szakácsnő, egy szobalány. 
Krausz Simi a nagy leépítésénél nem do
bálta ki alkalmazottalt (egyesek tanulhatná
nak tőle), inkább a maga szájától spórol 
el: Szórakozás: délutánonklnt otthon kár
tyázik feleségével, fiával és a menyével.

V.
Szürkefödelü kötet a magyar könyvpiac 

legújabb érdekessége, szenzációja és érté
kessége. Laboralizmus — ez a könyv cime, 
a szerzője dr. Horváth András budapesti 
rendőrkapitány. A Kisnapló nem akar köz
gazdasági fejtegetésekbe bocsátkozni, csak 
a könyv ismertetését közli: a laboralizmus 
a munkaérték szerinti gazdasági és terme
lési rendszer. A laboralizmus a magántulaj
don szentségén épül fel és a tőkés termelés 
alapján áll, mégis a mai gazdasági rendsze
rektől merőben eltérő és egészen uj alapokra 
fekteti az egyén és állam gazdasági rendjét. 
A laboralizmus, mint gazdasági rendszer, 
méltatása a közgazdasági szakemberekre 
tartozik, ml csak annyit mondhatunk: büsz
kék lehetünk a rendőrségre, amelynek tiszti
karában olyan emberek akadnak, mint ez a 
kapitány, aki egy világprobléma megoldásá
hoz nyúl hozzá bátran és okosan!

VI.
4 Tearózsa Társaság szombaton garden 

partgt rendez a városligeti Zserbó-pavlllon- 
bán.

VII.
Két napon át mindenki arról beszélt a 

Belvárosban, hogy a Szerb-utcai kapitány
ság épülete előtt egy gazdátlan, angol rend
számú autó áll. Már a legvadabb hírek ke
rültek szárnyra arról, mi történhetett a 
gazdátlan autó gazdájával. Vasárnapra aztán 
kiderült, hogy semmi sem történt. Egy Bu
dapesten vendégeskedő angol ur garázs he
lyett egyszerűen a kapitányság épülete előtt 
hagyta a kocsiját, arra gondolt, onnan ugy 
te merik ellopni. Az a gyanú, hogy az angol 
Ur skóciai fzármazátu,,,

öngyilkos len NI rab 
a miskolci fogházban

Egyik zaákvarrótüvel szivenszurta magát,
a másik szögeket nyelt

Miskolc, junius 24.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) óriási izgalom volt vasárnap dél
előtt a miskolci fogházban: egyetlen dél- 
előttön az intézet két rabja kísérelt meg 
öngyilkosságot. Reggel kilenc órakor Dur- 
don István 23 éves fiatalember, akit hat 
hónapra ítéltek el betörésért, cellatársainak 
gyomorfájásról panaszkodott. Az orvos 
megvizsgálta, majd kórházba vitték, ahol a 
ffönt.Qen-vizsgálat megállapította, hogy

szögeket, Üvegcserepeket és ablaküveg
tartó bádoglapocskákat nyelt le,

azonnal megopcrálták cs beleiben 30 fém- 
és üvegtárgyat találtak. Durdon állapota 
életveszélyes.

Alig csillapodott le a fogházban az ön
gyilkossági kísérlet okozta izgalom, máris 
újabb raböngyilkosságot fedeztek fel. A 
második öngyilkos Drotár János 32 éves 
lakatossegéd, akit néhány nappal ezelőtt

tartóztattak le, mert bctörőbandájával hat
vannál több rablást és betörést követett el. 
A bandának, amely a város egész környé
két állandóan fenyegette, Drotár volt a ve
zére. A hírhedt betörőt letartóztatása után 

különceilába zárták.
Vasárnap reggel Drotár panaszkodott az 

őrnek, hogy kilyukadt a zárkájában lévő 
szalmazsák. Kérésére

az őr hosszú zsákvarrótUt adott neki, 
hogy varrja meg fekvőhelyét. Drotár, amint 
egyedüly maradt, a hosszú tüt balmellébe 
szúrta. Eszméletét nem vesztette el rögtön, 
még kitörte a cellában függő Házirend- 
tábla üvegét és azzal felvágta balkarján az 
ütőeret. Amikor az őr belépett a cellába,

a betörővezért vértócsában, eszmélet
lenül találta.

Kórházba vitték, ahol életveszélyes állapot
ban fekszik, mert a zsákvarrótű megsér
tette a szivhurkot is.

Olcsó arany vásár Sárospatak mellett
Óriási értékű arany régiségeket ástak ki a kubikosok 
— Azt hitték rezet találtak és potom pénzért eladták 

az élelmes ékszerészeknek
Sárospatak, junius 24.

Zemplén vármegye Bodrogzsadány köz
ségében az ott épülő bekötő-ut földmunká
latai során a munkások 30 centiméter 
mélységben

négyliteres vörösrézedényt találtak, 
amely tele volt Rákóczl-korabeli arany

tárgyakkal.
Arany lószerszámok, szinarany vitézköté
sek, zablák voltak a zedényben mintegy 
7—8 kilogramm súlyban.

A munkások azt hitték, hogy a talált

— A magyar követ megkoszorúzta a bolgár 
Ismeretlen Katona sírját. Szófiából jelentik: 
Rudnay Lajos szófiai magyar követ ma dél
előtt elhelyezte a magyar frontharcosok ko
szorúját a bolgár Ismeretlen Katona sírján. Az 
ünnepségen Georgiev tábornok, a bolgár ve
zérkar főnöke a bolgár és magyar nemzet jó
viszonyáról és fegyverbarátságáról beszélt.

— Az olasz-francia fegyverbarátságot dl 
csőitették Solfcrlnóban. Ró mából jelentik: 
A sanmartinói és solferinói ütközetek évfor
dulóján rendezett ünnepségekkel kapcsolat
ban Solferinóban De Chambrun, Francia
ország római nagykövete a francia-olasí 
fegyverbarátságot dicsőítette. Annak a re
ményének adott kifejezést, hogy ez a ba
rátság együttműködés formájában fog to
vábbfejlődni.

— Belefulladt egy kisfiú a téglagyári tóba. 
Máté Károly iparos tiz éves Károly nevű fia 
több pajtásával fürödni ment a pestszenterzsé- 
beti téglagyár melletti tóba. Hirtelen elmerült 
a vízben és megfulladt.

— SzUes László saját operettjéből énekel a 
szolnoki művészek kerti ünnepélyén, julius hó 
14-én.

— Ab Országos Magyar Iparművészeti Tár
sulat junius hó 27-én, szerdán este 8 órakor 
a Fészek klubban vacsorát rendez alelnökének, 
Ligeti Miklós szobrászművésznek és Györgyi 
Dénes műépítész tanárnak, a társulat választ
mányi tagjának a tiszteletére, abból az alka
lomból, hogy Ligeti Miklós az állami kis arany
érmet nyerte el, Györgyi Dénes pedig a társulat 
nyári kiállításának a tervezésével és rendezésé
vel ért el nagy aikert.

— Kommunista tüntetés a newyorld német 
konzulátus előtt. Neivyorkból jelentik: A new- 
yorki német főkonzulálusi hivatal előtt szom
baton töbhszáz főnyi kommunista csoport tün
tetett és követelte Thaelmann szabadonbocsátá- 
sát. A rendőrség a tüntetőket gummibotokkal 
szétoszlatta. Két zavargót letartóztattak.

— öngyilkos lett, mert kilakoltatták. Nagy 
kantoráról jelentik: Sehlrm János bartahózi 
asztalosmestert a házigazdája ki akarta lakol- 
talni. Miközben a végrehajtási eljárás folyt, 
felesége mindkét karján felvágta az ereit. Sú
lyos állapotban kórházba szállították. A kila
koltatást eljárást felfüggesztették.

— Négy lány elrabolta szerelmesét. New- 
yorkból jelentik: A rendőrségen egy tizenhét
ével gazdag fiatalember eltűnését jelentették 
be. Az a gyanú, hogy Jack Tuffmant, aki köz
ismert volt szépségéről, négy szerelmes lány ra
bolta el.

— A Jardin diadalmas junius! műsora állan
dóan nagy közönséget vonz. Pestet látogató 
idegenek és pestiek vidám jókedvvel szóra
koznak a mondain világ c kedvenc szórakozó
helyén.

Ha jól és olcsón akar 
ruházkodni,

kamu l«l Lául* Sándor uriaubósiokl 
Kraoébot-kttrut 1.1. em., ahol mOrWk uun 
rendéiből remek uabkeu MrflölMnyl

tárgyak rézből vannak.
Egyikük rozzant kerékpárját javította meg 
az egyik szinarany sodronnyal. Az éksze
részek csakhamar rájöttek, hogy a talált 
tárgyak aranyból vannak, mire seregestől 
lepték el a lelőhelyet.

Sikerült is több tárgyat potom pénzért 
összevásárolnlok.

A csendörség most igyekszik az eladott 
tárgyakat felkutatni és újból összegyűjteni. 
Az ékszerészek ellen eljárás indult .

— Hazautaznak az olasz katonai tekolal nö
vendékek. Nagykanizsáról jelentik: Ma indul
nak haza Balatonlelléröl az olasz katonái iskö- 
lal növendékek. Nagykanizsán ünnepélyes fo
gadtatást készítettek elő számukra.

— Kozma Andor emléktáblájának leleplezése. 
Kaposvárról jelentik: Marcaliban vasárnap nagy 
ünnepség keretében leplezték le a néhai leveldi 
Koznia Andor szülőházán elhelyezett emléktáb
lát. Az ünnepségen a család részéről ott volt 
a többi közt az özvegy, Kozma István mérnök, 
a költö fia és három leánya, leveldi Kozma 
Miklós felsőházi tag, n Magyar Távirati Iroda 
elnökigazgatója, Kozma György főispán és 
Kozma Sándor. A Kőszegi Antal esperes által 
végzett egyházi szertartás után Mérey-Vajda 
Aladár, Kéky Lajos egyetemi tanár és Strausz 
István országgyűlési képviselő beszéltek. Illés 
Károly Kozma Andor egy költeményét szavalta 
cl. Az ünnepély után bankett volt, amelyen 
Kozma István mérnök mondott köszőneetet a 
rendezőségnek.

— József főherceg a kispesti Országsázzló- 
avatáson. Vasárnap avatták föl meleg ünnepség 
keretében a kispesti Országzászlót. A felava
táson József főherceg emelkedett szellemű be
szédet mondott.

— Három bányász borzalmas halála. Katto- 
tvitzból jelentik: A dombrowai szénbányamü
vek egyik tárnájában földomlás történt. Három 
vájár a törmelékek alatt lelte halálát.

— Újabb lázadás Kubában. Neutyorkból je
lentik: Ellenőrizhetetlen hírek szerint egy ku- 
bal cirkálóhajó legénysége fellázadt és ultimá
tumot küldött a kormánynak, hogy helyezzék 
vissza az elnöki székbe San-Martin volt elnö
köt. A kubai kormány repülőgépeket és csa
patokat küldött a hadihajó ellen.

— Hármas Ikreket szült. Dombóvárról jelen
tik: Krasznai Béla dőrlpatlani segédjegyző fele
sége hármas Ikreknek adott életet. Az ujszü- 
lőttek közül egy fiú, kettő leány Anya és 
gyermekei jól érzik magukat.

— Turlstamenház-avatáa ■ Szent György- 
hegyen. Nagykanizsáról jelentik: A Balatoni 
Társaság vándorgyűlést tartott vasárnap, mely
nek során felavatták a szentgyörgyhegyi turista- 
menedékházat, a pihenőt és a Zritvay sziklát. 
Az ünnepségen részlvett József Ferenc főher
ceg is.

— Betörök a lóhuMzékben. A Nyár utca 3. 
számú házban lévő lóhusmészárszékben betö
rők jártak. Nagymennyiségű húst vittek el. — 
Mltlik Béla divalárukereskedő Mária-ulca 20. 
szám alatti üzletében betörők dolgoztak, árut 
zsákmányollak. — Kinél Ferenc kömüvesmes 
tér Zöldfa-utca 22. alatti lakásáról 1000 pengő 
értékű ruhaneműt és ékszert vitlek el a be
törők.

— A mennyaMzonya lakásán megmérgezte 
magát egy rákospalotai fiatalember. Bódis Béla 
25 éves rákospalotai kerékgyártó jegyben járt 
Petrányi Hilda háztartásbeli leánnyal. Vasár
nap Bódis látogatóba ment Petrányiak lakására. 
A fiatalok összeszólalkoztak ás Bódis elkesere
désében sósavat ivott. A Róltui-kórházban 
ápolják.

— „így kell bridzseanl*4 címmel jelent meg 
Welsz Miklós kiadásában Jug. Emil Kiéin ki
váló osztrák brldzsjátékos könyve, amely az 
eddig megjelent és főleg a Bektől foglalkozó 
munkák után hézagpótló •eeantaye « magyar 
bridzséletnek, An 1 pengős

Gombamérgezés:
3 halóit

Marcali. |un. 24.
(A Hétfői Napló tudó

sítójának telefonjelen
tése.) Táskái Imre so- 
mogyvári gazdálkodó 
felesége vasárnap dél
elölt gombát szedett és 
megfőzte ebédre. Ebéd 
után az egész családot 
görcs és rosszullét 
fogta el.

Orvost hívlak, aki megállapította, hogv 
valamennyien

gombamérgezést kaptak.
Mindnyájukat beszállították a marcali 

közkórházba, ahol még vasárnap délután 
irtózatos kínok között

meghalt a gazdálkodó tizenötéves és 
kétéves leánya, valamint kilencéves Ha.
Táskát! Imre és feleségének állapota 

rendkívül sulvos.
—■—■—i:

— Elfogták a traflkosok pénzváltó azél- 
hámonait. A budapesti Irafikosok tömegével 
tette.k följelentést az utóbbi időben két szél* 
hámos cigányasszony ellen. A cigáuyasszo- 
nyók pénzváltás ürügyével állítottuk be a 
trafikokba és pénzváltás közben megdézs- 
múlták a kasszát. A rendőrség most elfogta 
a tetteseket Richler Mátyásné 24 esztendős 
vándorkomédiásnőt, aki regebben erő mű
vésznő és bilincsförő volt, valamint Magá- 
tiu s Gáspárné 29 éves esernyőkészilőnőt, 
Mindekeltőjüket őrizetbe vélték.

— Felakasztotta magát egy budafoki ke
reskedő. mert adóintést kapott. Köster Fe
renc, 51 éves budafoki divatárukercskedő, 
az üzletéhez tartozó padláson fölakasztotta 
magát és meghalt. Köster régeiben jómódú 
ember volt, de elszegényedett, adósságokba 
keveredett és sűrűn járl nála a végrehajtó. 
Szombaton adófelszóli tást kapott, hogy 
fizesse ki régi adótartozását. A gondokkal 
küzködő ember elkeseredését ez betetőzte, 
éjszaka fölment a padlásra és fölakasztotta 
magát. Búcsúlevelet hagyott hátra, amely
ben megírta, hogy anyagi gondjai kergették 
a halálba.

— A városligeti kettős gázolás. Három nap
pal ezelőtt éjszaka a Városligetben egy 25-ös 
villamos elgázolta Reidl Antal 63 éves mázoló
segédet és 61 éves feleségét. Reidl könnyebben 
sebesült meg, az asszony azonban belehalt sé- 
rüléseihc. A rendőrség nyomozást indított, és 
vasárnapra kiderült, hogy Reidlék egy közeli 
vendéglőben Iddogállak. boros fővel indultak 
haza, a síneken botorkálva nem vették észre a 
villamost és igy az ő hibájukból történt a sze
rencsétlenség.

— 14 napi üdülés Karlr.tlában — 00 Schilling. 
90 Schillingért tizennégy napig lehet a főszezon
ban nyaralni Karintióban. A karinlai idegen
forgalmi tartományi hivatal Ismertető füzetet 
adott ki azokról a helyekről, ahol ezért az ár
ért lehet nyaralni. Minden utazási irodában 
kapható.

n Vígszínház 
a Cirkusz-bán

e héten 3-szor 

csDiOriDKOn, 
(MMeiBsen) pénteken (Ünnepnapon) 

és vasárnap
tart

mersGKalt helyarakkal
• 0 fillértől F 4.10-lg
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A Hétfői Napló 1OOOpengős rejtvény-regénye
Schlick (méltatlankodó, megbántott hon

fion): Kérem, nincs azon nevetni való. Az 
elülső nadrágzschből ugyanis képtelenség 
bármit is kilopni. Csak a kabát, mellény és 
a nadrág hátsó zsebében lehet dolgozni. Én 
mint gondos szakember erről felvilágosítot
tam az ismeretlen urat. Ez viszont meg
nyugtatott, hogy nem nadrágzsebből kel ki
vennem a kulcsot, hanem felöltőből. Stopp, 
mondtam én, ráállok. Hát hol van az a ka
bát? Erre azt mondotta, egyelőre még nem 
árulhatja el, este nyolc óra előtt öt perccel 
legyek a Vígszínház ruhatárában. Három
ezer, pengőt ígért a kulcsért és még kétezret, 
ha a lopás után kis idő múlva újra vissza
lopom a kulcsot a felöltőbe, ötezer pengő 
nagv pénz, de meg izgatott is a dolog, Ilyet 
még detektivregénybe se lehet olvasni.

Elnök: Ez nem érdekel minket. Maradjon 
■ tárgynál. Folytassa, mi történt.

Schllck Muki mester
munkája

Schlick: Este a megbeszélt időben ponto
san ott voltam a Vígszínházban. Az isme
retlen ur már várt rám. Most, hogy a gyil
kossági tárgyalásról szóló cikket elolvas
tam, ebben az emberben a legnagyobb ha
tározottsággal felismerem Kolb Józsefet.

Vádlott (idegesen közbeszól): Igen, igen. 
Pontosan emlékszem rá, én már délelőtt 
mondottam Kolbnak, hogy este a Vígszín
házba megyek Táncos Tercsivel.

Elnök: Ne zavarja a tanút.
Schlick: Szóval Kolb ur már ott volt, azt 

mondotta, nemsokára jön egy ur, annak a 
felöltője zsebében van a kulcsköteg, azt keli 
kilopnom.

Vádlott (megint közbeszól): Igen, minden 
igy von. Kolb József tudta, hogy én iroda
zárás után felöltőm zsebébe szoktam tenni 
a kulcscsomómat.

Schlick: Azután jött egy elegáns ur egy 
hölggyel. Bokody ur volt. Kolb megmutatta. 
Gyerekjáték volt az egész. Melléjük sodród
tam a ruhatári pultnál és két perc múlva 
kezem között volt a kulcs.

Elnök: Mi történt azután.
Schlick: Kolbbal együtt taxiba ültünk és 

a bankház irodájához hajtattunk. Az ajtó
kulcs nála volt. Bemen tünk. Kolb nagyon 
izgatott volt, remegett a keze, rámparancsolt, 
hogy a lopott kulccsal nyissam ki a páncél- 
szekrényt. Kinyitottam. Barna irattáska volt 
benne. Ezt kivettem és átadtam neki, a pán
célszekrényt azután bezártam és a kulcsol 
átadtam Kolbnak.

Vádlott: Ez Idicteblcn. Határozottan em
lékszem rá, hogy a kulcs a zsebemben volt, 
amikor kijöttem a színházból.

Schlick: Igen, mert Kolb utasítására elvé
geztem a feladat másik részét is. Ott vára 
koztam a ruhatárban és mikor előadás után 
ön kijött, megcsináltam n trükköt; visszasü- 
1 vesztettem felöltője zsebébe a kulcsokat. 
Emlékszem, utána még megveregettem a vál
lárnál: no öreg Muki ezt jól csináltad. Ké
jem én már sok zsebből vettem ki valamit, 
«lc ez volt életem ebft esete, amikor nem ki
loptam. hanem beloptam valamit.

Elnök Mi történt azután Kolb és maga 
között?

.Schlick: Rendes ember volt ez ■ Kolb. 
Megkaptam az ötezer pengőt.

Elnök: Mit csinált vele?
Schlick: Külföldre mentem. Kiöltőzködtom. 

a Riviérán kaszinóiig lett belőlem. Ezzel 
azután befellegzett az ötezer pengőnek. Nem 
való a zsebmetsző urak közé. Én csak egy
szerű, szerény zsebmetsző vagyok, de hál 
amit azok velem csinállak . .. arról jobb nem 
beszélni ... kél hét alatt fillér nélkül álltam. 
Sokszor gondoltam azóta arra, hogy abban 
a barna bőrtáskában sok pénz lehetett. De 
há, kérem én tisztességes üzletember vagyok. 
Amit Ígértek megkaptam, nem firtattam to
vább a dolgot. Mos, azonban látom, hogy 
< gy emberéletről van szú, hát nem hallgat
hatok.

Tanúból vádlott
Elnök: A vád, vagy a védelem képviselőjé

nek van valami kérdezni valója?
Cgyész: Nincs. 
Védő: Nincs.
Elnök: Kívánják a tanú meghileltelésél? 
ügyész: Tekintettel arra, hogy rovottmultu, 

kétlem a szavahihetőségét, ellenzem a meges- 
jietósét.

Védő: Szerintem a megesketé.s.nek semmi 
akadálya nincs. Méltóztassék megesketni val
lomására.

Elnök: A törvényszék elrendeli a megeske- 
tést.

Schlick Márton Muki a híres zsebmetsző 
most nz egyszer nőin mint vádlott, hanem 
mint koronatanú állt a birói pódium elé és 
esküit tett vallomására.

Alig hogy elhangzott az eskü felállít az 
ügyész:

— Tekintetes törvényszék! Ez az ember, 
mint tanú ebben a percben esküt tett arra, 
hogy hat esztendővel ezelőtt bűncselekményt 
követett el. Lopott, sőt a bűnpártolást is 
elkövette azzal, hogy nem jelentette föl Kolb 
Józsefet, hanem segítségére volt a cselek
mény eltussolásában. Kérem azonnali letar
tóztatását.

Vádlay elnök halkan néhány szót váltott 
szavazóbiráival, azután már hirdette is a vég
zését, amelyben elrendelte Schlick Márton 
letartóztatását.

Az ezerfülü Bodor bácsi, aki sok évtizedes 
teremaltiszli működése alatt valósággal birói 
és ügyészi prakszisra tett szert, ezalatt meg 
foglárt hozott és Schlick Muki, aki most 
tanúból hirtelen vádlott lett, szuronyos fog- 
Ciázör kiséretében hagyta el a tárgyalótermet.

Az elnök félórai szünetet rendelt el az iz
galmas tanúvallomás utón.

A szünetben zsibongott a tárgyalóterem.
A főügyészt, a védőügyvédet, az újságíró

kat kisebb-nagyobb csoportok vették körül 
és izgatottan érdeklődték, hogy a nem vau! 
tanúvallomás vájjon'milyen befolyással] lesz 
a büntetés kiszabására?

Mennydörög a vád
Szünet után megint bevonult a bíróság. 

Vádlay tanácselnök megnyitotta a tárgyalási 
és felszólította a főügyészt, mondja el vádbe
szédét.

Bogár főügyészt, mint vérbeli ügyészt, nem 
sújtotta le a váratlan fordulat. Az előre elké
szíteti vádbeszéd ugyan már idejét múlta, de 
számára elég volt a félórás szünet ahhoz, 
hogy más formában, de ugyanolyan követ
kezetességgel épilsc fel a vád tornyát.

— Tekintetes királyi törvényszék! — 
kezdte ércesen csengő hangon. — Tévednek 
azok akik azt hiszik, hogy a szándékos em
berölést, pláne, ha az előre megfontolt szán
dékkal, aljas emberi indulatból, sötét bosz- 
szuból történt, bármivel is menteni, vagy szé
píteni lehet. Most hogy itt mindenki a leg
utóbb elhangzott tanúvallomás közvetlen ha
tása alatt áll, nékem, a törvényes rend őré
nek, a megsértett jogrend hűséges sáfárjá
nak nagyon nehéz a helyzetem. Azt az aka
dályt, amelyet e tanúvallomás közém a vád 
és az ítélkező bírák szive közé ékelt, cl kell 
takarítanom, hogy pusztán és ridegen álljon 
a tény, amit a büntelötörvénykönyv para
grafusa alakszerűén is körülír és amely a 
vád lényege: Bokody Aurél embert akart ölni 
és embert ölt.

— ölt pedig, — folytatta a főügyész — 
nem az ősember vad ösztönével, nem ököl
lel, nem doronggal, nem késsel, nem hirte
len előrántott pisztollyal, hanem ölt a mo
dern, elvetemült gengszter megkólyagoso- 
dott agyában kieszelt, rémregényi fantáziá
val megkonstruált szerszámmal, dróttal, kap
csolással és minden kétséget kizáróan halált 
okozó villamosárammal.

A pokol Belzebubja 6!
Ezzel felemelte kezét, mutatóujját a vád

lott felé irányította és a Gangja felemelke
dett:

— A pokol Belzebubja ő. aki hatalmába 
koritette a mennyköcsapást és ennek erejével 
oltott ki egy emberéletet. Hogy ez az élet 

i milyen ember lelkében lakozott, azt akkor 
már nem tudhatta. Épp úgy kiolthatta volna 
az én életemet is, ha azon az. éjszakán vé
letlenül arra járok és gyanútlanul megérin
tem a villamosárammal telitett kerítést, vagy 
ugyanígy kiolthatta volna egy ártatlan gyer
mek életét. Szörnyű a bűncselekmény, ame
lyet elkövetett. Nem szolgál mentségére az 
hogy beismerte cselekedetét, sőt ez még sú
lyosbítja nz esetet.

A védő meglepetten ütötte fel a fejét ezekre 
a szavakra és a közönség is fclzugott.

Az olnök azonban kopogott ceruzájával az 
asztalon. Csönd lelt ős a főügyész folytatta: 

I — Igen. Hivatkozom a törvényszéki orvos
tanár urra, aki megállapította, hogy épelméjű, 
de nagyon elszánt gonosztevővel állunk 
szemben, aki nem átallolta egy nagyon be
teg, asztmás, szívbajos embert úgy küldeni a 
másvilágra, ahogyan Csjikágóban a gengszte
rek metropolisában csak emberrablókkal vé
geznek. Kolb József nem volt emberrabló, ö 
bankár volt. Köztiszteletben álló tagja a tár
sadalomnak, irodalmi, képzőművészeti mecé
nás. Mert akkor, amikor a gyilkosság történt, 
a vádlott nem tudhatta azt, amit az. előbb 
kihallgatott tanú vallott. Nem tudhatta, hogy 
Kolb József bűnöző volt. Az a Kolb, akit ő 
megölt egy másik, egy leleplezetlen Kolb volt. 
Ezért nagy, ezért megbocsáthatatlan a gyil
kos cselekedete.

A főügyész keze vádlóan emelkedett a ma
gasba, a jog a törvény, a rend kardja volt 
ez az ökölbe szorított kéz:

— Állj elő Bokody Aurél és vezekeljl Ve
zekelj, ha kell bitólán, ha kell életfogytiglan 
bilincsbe verve. Tekintetes királyi törvény
szék, a vádat fenntartom, a törvény szerinti 
maximális büntetés kiszabását kérem.

No és a védő . . .
Vádlay elnök most a védő fele fordult Bál 

Benő felemelkedett a helyéről. Biztató szem
villanást küldött a súlyos ügyészi beszédtől 
ledorongolt, sápadt vádlott felé. Az ügyészi 
pulpitust elkerülte a tekintete, amely a vád
lottról a bíróság tagjai felé siklott. Megigazí
totta evikkerét és beszélni kezdett:

— Tekintetes királyi törvényszéki Méltó
ságos elnök!'Mélyen tisztelt ’birákF Azt hiszem 
gyilkossági üggyel védő kurtábban soha nem 
végzett, mint ahogy most én fogok végezni. 
Türelmesen meghallgattam a vádbeszédet, 
mely örömére legyen mondva a főügyész ur
nák, mint retorikai mű remekmű volt. Igazi 
ügyészi beszéd volt, amelynek hatása alatt, 
ha a törvény nem adna módot arra, hogy az 
izzé-porrá zúzott vádlott még épségben ma
radt prókátora is szólhasson pár szót, hát 
már lehetne ácsolni a bitót. De nem oda 
Buda! Bokody Aurél, te embert öltél, de csak 
ülj a vádlottak padján és ne rémülj halálra, 
mert biráid szivében még él az igazság és 
lelkűk mélyén olt lobog az emberi lelkiisme
ret lángja, a törvény világitó fáklyájának 
tövében. Embert öltél, a bírák Ítélni fognak 
feletted, de nem úgy, ahogyan azt a vád 
igen nagyrabecsült képviselője képzeli. Az a 
hév, amellyel a vádbeszéd lángolt, nem per
zselheti fel a mentségeket, amelyeket aszt- 
beszt falként állít a vád és az ítélet közé a 
védelem.

— Bokody Aurél nem gyilkolt előre meg
fontolt szándékkal, — folytatta mennydörgő 
hangon a védő — sőt még azt is kell mon
danom: nem ölt, a szónak jogi szempontból 
vett értelmében.

A közönség, de maguk a bírák is megle
pődve hallgatták ezt a valóban meglepő ki
jelentést. Hiszen egy perce csak, hogy a védő 
maga is emberölésről beszélt.

Bál Benő egy pillanatig élvezte a frappáns 
hatást, azután megtörölgette a evikkerét, meg
igazította az orrán és mesteri szónoki fogás
sal folytatta:

— Nem ölt előre megfontolt szándékkal. 

A regény véget ért
Most már olvasóinkon a sor:

aki 1000 pengőt akar nyerni 

ítélkezzék a uádiott felett
Állapítsa meg

bünös-e Bokody és ha igen, mily 
büntetést érdemel

Döntését minden indokolás nélkül, a szelvényekkel együtt, „Népitélet" leí
rással ellátott zárt borítókban küldje be legkésőbb julius 14-lg bezárólag 
izorkesztőaégünkbe. — Az Ítéletet (mogfejtóst) julius 10-án megjelenő sxA- 
emunkban közöljük. — A pályázat eredményét julius 10-lkl 

számunkban tesszük közzé
i • . • i . • •: _

Az, hogy menyasszonya előtt többször han
goztatta, hogy Kolb Józsefet meg fogja ölni, 
nem számit. Ha minden dühös ember el
pusztítaná azt, akire életében egyszer, hirte
len haragjában azt mondotta: kicsavarom a 
nyakadat, akkor Budapest uccáit holttestek 
borítanák, sőt már lassan-lassan kipusztulna 
az emberiség. Bokody Aurélt még saját be
ismerésével szemben is meg kell védenem, az 
előre megfontoltság szörnyű vádjától. De 
utalnom kell a törvényszéki orvosszakérlő ur 
véleményére, amely Bokody lelkiállapotát 
kellőképpen megvilágította. Én tudom, én 
lelki szemeiméi kinyomoztam, miként történ
hetett ez a sajnálatos tragédia.

Ítélet előtt egy perccel.. -
A padsorok megint felmorajlottak. A kö

zönség már megszokta, hogy Bál Benő min
dig mestermunkát végez. Most várták, hogy 
kirukkoljon a nagyágyúval.

— Bokody Aurél tudta, hogy Kolb József 
ijedős ember, szív idegessége van — foly
tatta. — Rá akart hát ijeszteni, paprikát 
akart az orra alá dörzsölni, amiért Táncos 
Tercsivel kapcsolatban nőügyébe beleártotta 
magát. Itt nem a gyűlölet, nem a bosszú, 
nem ailjas emberi indulat, hanem kizárólag 
a féltékenység dolgozott. Bokody meg akarta 
rázni egy kicsit ezt a szerencsétlen Koibot, de 
nem a gallérjánál fogva, hanem egy kis vil
lamosárammal. A vádlott már gyermekkorá
ban nagy csinytevö volt. Ez is csak éretlen 
csinytcvés volt a részéről. Ö nem villanysze
relő. Nem ért a villanyáramhoz. Bizonyítja 
ezt á kezdetleges mód "Is, ahogyan" «• felső
vezetőket a kerítéssel összekapcsolta. Ha 
tudta volna, hogy az áram öl, saját magát 
is jobban féltette volna. Csak akkor ijedt 
meg, amikor látta, hogy Koibot halálrasuj- 
tolta az áram. Ekkor rémült csak meg, mint 
megrémül az ember, aki tréfából revolvert 
fog valakire, mert azt hiszi, hogy töltetlen és 
csak akkor derül ki, hogy élesre volt töltve, 
mikor a megtréfált ember már nem él. így 
volt vele ez a Bokody is. Mikor azután látta, 
hogy Kolb meghalt és hogy a látszat is ellene 
szól, fogta magát és oktalan hősiességből, a 
tönkrement életű ember minden — mindegy 
elve alapján itt előre megfontolt szándékkal 
elkövetett gyilkosság tettesének játssza ki 
magát.

A védő hangja felemelkedett és szinte bű
völve csapott a vádlott felé:

— Nem, ezerszer nem! Én, aki védő va
gyok, ezt nem engedhetem! Nem engedhetem, 
hogy ez az ember, akinek a védelmére állí
tottak, oktalan és fölösleges hősieskedésből 
magára vállalja az előre megfontolt szándék 
terhét.

— Kérem a bíróságot is, hogy igy bírálja 
ezt a tragédiát. Az összes körülmények mér
legelésével a kiszabható legenyhébb bünte
tést kérem — és ezzel leült.

Vádlay Ervin tanácselnök a vádlotthoz 
fordult:

— Az utolsó szó jogán kivan szólani?
— Köszönöm, nincs mondanivalóm.
A főtárgyai ás ezzel véget ért.
A bíróság Ítélethozatalra vonult vissza
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Csakezen hirdetés
■ drb 20 dekás, 62°/o-os 

színszappant Db
Nagy György és Perczel Zita kapják 

a főváros ezévi nagy ösztöndíját
A másik két hely sorsa még bizonytalan

felmutatója vásárolhat

fillérért

neve még sohasem csillogott e rovat élén, 
ahol a megbecsülés érdemrendjét oszto
gatjuk szerényen, de megfontoltan. Pedig 
Rökk Marikának már nagy sikerei voltak 
és ez az alig húszéves leány rakétaszerű 
gyorsasággal robbant be és fénylett szín
házi világunk egén. Rökk Marika ugyanis 
eddig minden sikere, minden neki szóló 
taps és elismerés dacára nem azt csinálta, 
ami a lénye és amit szlnészkedése klfor- 
ratlanságável vétett a tisztajeles osztály
zattal szemben, azt az egészen megkapó 
bájávul, vlruler szépségével és — ezt leg
először kellett volna említeni: fölényes 
tánctudásával korrigálta.

Most azonban Rökk Marika a cirkusz 
csillaga lett abban az értelemben, hogyha 
történetesen Páriában tartják ezt a pre
miert, akkor a világlapok tudósítói tapsol
nak neki és kábelekben jelentik tengeren
túli lapjaiknak a nagy eseményt. Rökk Ma
rika talajt kapott a lába alá, igazi talajt, 
amelynek rőt fénye — mint ahogy mon
dani szokás — a cirkusz porondjára hullott 
vérre emlékeztet. Ez a talaj — és nem pa
radoxon — a huszméteres magas kötél 
vagy trapéz, abol tébolyitóan kecsesen, fan
tasztikusan ügyesen és rutinnal abszolválja a 
szállókat ez a fiatal légtornásznő, hogy a 
kötélről a parkettra lendülve, a legbájo- 
sabb, legművészibb balettpiructtekkel bo
lond ltsa magába az első sorok publikumát. 
Ez az Igazi allround cirkuszcsillag, aki 
kedves,, fülbi^ná^zá .hangjával akkor plán
tálja át a közönségbe az uj ligeti slágereket, 
amikor a vágtató lovon teljesít szédületes 
produkciókat.

Rökk Marika, most, hogy a cirkusz mű
szavainál maradjunk, elsőnek ugrott ki 
nemcsak a pesti, hanem talán európai vi
szonylatban is a revüprlmadnnnák élére. 
Útja, most már egyenes vonalban mutat a 
hasonló attrakciók felé, bár nem icklcslny- 
lendő az a hatalmas saltó sem, amellyel 
Rökk Marika, a színpadok gőglcselő ope
rettkedvence az Illúziók világából az igazi 
nagy tömegek szórakozó helyére, a pozitív 
cirkusz trapézára lendült.

A főváros szinügyi bi
zottsága minden évben 
3200 pengős ösztöndíjat 
oszt szét két színész és 
két színésznő közölt. 
Ezek szexiut

nyolcszáz pengő jut 
^J-egy ösztöndíjas 

részére, 
aki a szezónban a legki
emelkedőbb és legemlékezetesebb alakítást tel
jesítette. Az ösztöndíjra való pályázatban azon
ban nem vehetnek részt az úgynevezett sztár- 
gázsista színészek. Liber Endre alpolgármester 
elnökletével már összeült a szinügyl bizottság, 
amely ebben a kérdésben az utolsó szót július 
6-én mondja ki. A tárgyalások során két név 
merült föl, amelyek tulajdonosait

egyhangúan ajánlják
a nagyösszegü ösztöndíjra. Az első helyen álló 
jelölt Nagy György, a Belvárosi Színház kitűnő 
fiatal művésze, aki az idén a Lysistrata, a Szi
get, legfőképpen pedig a „Helyet az ifjúság-

nak" oimii darabban aratta legemlékezetesebb 
sikereit. Ez a fiatal színész jóformán teljesen 
az ismeretlenség homályából tűnt fel és csen
desen, de erős munkával

a legelsők közé küzdötte fel magát rövid 
egy áv alatt.

A szinügyi bizottság most először nála számí
tásba vette azt is. hogy egy készülő magyar 
film,

a „LUa akác** főszerepét játssza anélkül, 
hogy valaha is filmezett volna.

A bizottság másik jelöltje Perczel Zita, a 
Nemzeti Szinház ösztöndíjas tagja, aki

növendék létére két főszerepet te játszott 
aa ország első színpadán

és utóbb elhatározó nagy sikert aratott Az ide
gen város cimü darab főszerepében. A másik 
két ösztöndíjas helyre a pályázók nagy tömege 
jelentkezett, legalább nyolcvanon adták be kér
vényüket és ezek közül kell kiválasztani a bi
zottságnak, akiket érdemesnek talál a tanulmá
nyi ösztöndíj jutalmazására.

• drb 40 dekás, cc 2 kg
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háztartási osztálya RÍKÖCZI ÚT 72, Klemelet

Ma már nem verik marhahólyaggal 
Somlay Artúrt a Vig-cirkuszban 
Reinhardt táviratilag az egész világ számára akarja 
lekötni Rökk Marikával a „Cirkusz csillagát**

A Beketow-cirkuszban szinrekeriilő Cir
kusz csillaga cimü revü egyik jelenetében 
a cirkuszi bohócok közrefogják Somlay Ar
túrt, aki egy lecsúszott vezérigazgatót ját
szik és

a porondon marhahólyagokkal ütlegelik.
Ezt a jelenetet, bár Somlay a darab szerint 
szívesen tűrte, a közönség nem vette a leg
jobb néven, hiszen Somlay Artúrban az Or
vos cimü darab professzorát látta még. Az 
egyébként ragyogó produkciónak ez a disz- 
szondns színfoltja nem maradt titokban a 
szinház igazgatósága előtt és ezért — a 
Hétfői Napló intervenciójára — elhatároz
ták, hogy mától kezdve kihagyják' Somlay- 
nak ezt a jelenetét és

marhahólyag-ütlegckct a „cirkuszi papa" 
helyett a fia, Békássy István kapja.

Ezzel kapcsolatban ugy értesülünk, hogy 
a szinház Somlay szerepében egy operett- 
kómikust akar feliéptetni, mire

Somlay Artúr határozottan és erélyesen 
a maga számára kérte a szerepet.

Kijelentene, hogy mint a Vígszínház tagj: 
ragaszkodik 
bár ismeri a szerepet, ezt minden körűimé- 
nyek között el akarja játszani. A szinház 
nem akart belemenni ebbe, mert Somlayt 
túlsúlyosnak találta ehhez a figurához, de 
Somlay erösködött, hogy mint színész sem
milyen produkciót nem szégyel, és ha Góth 
vállalta a cirkuszigazgató-mülovar szerepét, 
ő nyugodtan játszhat ja a zenebohóc figu
ráját.

Egyébként vasárnapra rendkívül figye
lemreméltó és érdekes táviratot kapott Mar
ton Sándor, a darab menedzsere Max Rein- 
bárditól. E?ck szerint a nagyszerű rendező

Rökk Marikával együtt az egész világ 
számára le akarja kötni ■ produkciót, 

sőt ebből rendezné a sokat emlegetett első 
filmjét is. A tárgyalások ezirányban megin
dultak, bár Parisban már a Cirque d'Uiver 
számára Rotschildék már megszerezték az 
előadási jogot.

nyári foglalkoztatásúhoz, és

r
z

Lehotay Árpád elvált Bérezik Babától 
és újra megnősül

Sennyei zeneakadémiai professzor leányát veszi feleségül

Békeffy István iró és Lajtai Lajos zene
szerző szerzűdés-hatálytalanitási pert Indí
tottak Révész Ferenc színházi kiadó ellen 
azért, hogy a vele kötött szerződésüket 
semmisítse meg a bíróság.

Szirmai Rezső, az ismertnevü írót és hír
lapírót, akinek „Előre megfontolt szándék
kal" cimü daiabját 117-szer játszották, mű
vészi vezetőül nyerte meg a Bethlen-térl 
Szinház.

Nagy belső háború
ság előzte ineg azt a 
házassági bontópert, 
amely a legnagyobb 
csöndben e héten zaj
lott le. A Nemzeti Szin
ház ismert hőssszerel- 
mese, Lehotay Árpád 
közös megegyezés alap

ján vált el feleségétől, Bérezik Babától, egy

minisztériumi főtisatviselö leányától, aki 
annakidején romantikus körülmények kö
zött kötött házasságot a Nemzeti Színház 
előkelő pozíciójú tagjával.

A bontóper után Lehotay rövidesen is
mét megeskiiszik. Ezúttal az Országos Szín
művészeti Akadémia egy fiatal tagját, Seny- 
nyey Évát veszi feleségül, aki leánya a Ze
neművészeti Főiskola nagytudásu, Ismert 
professzorának.

fejgteNAPIÚ
Gyárfás Gyula Budán Simplon név alatt 

most épili az első mozit, amely speciálisan 
hangosfilm szántára készül, megfelelő akusz
tikai fényhatásokkal.

A Szinészcgycsülct évzáró vlzsgaelöadást 
tartott a Kamaraszínházban, ahol különböző 
darabokban és jelenetekben Daruváry Mária, 
Kelemen Mária, Majthényi Gabriella, Vádnál 
Éva, Kozma Andor, Habos Emil és Borbáth 
Magda tűntek föl.

A Kék Madár-kabaré egy hétre tervezett 
vendégjátékát jullus 2-áig nteghosszabbi- 
totla a Magyar Színházban, — ahová be
költözött az igazi nagy siker.

VÍGSZÍNHÁZ (Vdrestlcet. volt Bektlow); A 
eslllngii (8).

MAGYAR SZÍNHÁZ: Kik Madár (8). 
BETHLENTERI SZÍNPAD: Anyául? (ViB). 
BUDAI SZÍNKÖR: Tabáni orgonák (8).
ROYAL-ORFEUM: Csak Mért i* (8).

cirkusz

Vasárnap délelőtt a Rádlus-mozihan tartott 
filmtehetsfg versenyen Nagy Mária győzött, 
akit Bécsbe visznek ki filmezni.

fa

¥-1 'nix
Kmébet királyné-ót 1. Tál.: B7-0O*

TOMBOLÓ SIKER I

JoaBOiíELL UMissBAY

SALAMON BÉLÁT
VASÁRNAP MEGOPERÁLTÁK 

a Fasor-szanatóriumban. Több mint egy 
óráig tartott a nehéz és súlyos műtét. A jój- 
sikerült operáció után beszéltünk Salamon
nal, akit nem hagyott el a betegágyon sem 
elpusztíthatatlan humora.

— Kiderült, hogy egyik oldalon dupla 
sérvem van, tehát bárom sérvet operáltak 
ki belőlem, rpig n normális emberből leg
följebb kettőt. Magas még a lázam. Ez volt 
az első operációm, tehát premierlázam 
van .., legalább is azt hiszem.

FURCSA AFFÉR 
tört ki a Royaborfeum és a Vlg-elrkuss között. 
As egyik műsorlapban, amelyet a cirkusz előtt 
árulnak, a Cirkusz csillaga szereplői névsorában 
egy hirdetés áll, amely Igy szól: „Csak azért is! 
— a legnagyobb siker a Roynl-orfeiinihun.**

a „Csak azért la*-t a Royal-orfeumban, mert 
erről beaziél cgéaa Pert." A Royal-orfeum 
müvfaagárdája azaal ■ kéréssel fordul s 
Hétfői Naplóhoz, hogy azögczaük le azt, hogy 
nekik ezckhei a dolgokhoz semmi közük nincs 
és boldogan elismerik, hogy aa ő sikerükön 
kívül más nyári siker Is van Budapesten.

„MEGHALT A BILLER BULCSI**, 
panaszkodik Bilier Irén sírva a Hunnia- 
filmgyárban, ahol most a Lila akác cimü 
film főszerepét játssza. Mindenki ismerte a 
városban, — mondja a könnyező prima
donna — ezt az okos és derék bulit, „aki" 
állandóan mellettem volt a színházban, ami
kor felléptem. Százötvenezer fel is lépett 
velem az egyik darabban. Mikor annak
idején kiutaztam Amerikába, húgom meg
írta, hogy milyen szomorú és bánkódó a 
Bttlcel. Amikor hazajöttem, azonnal meg
ismert és azóta minden lépésnyire velem 
volt. Szinte azt gondolom, hogy csak azt 
várta meg, hogy hazajöjjek. Szegény már 
tízéves volt... Utolsó „fellépte" a Lila 
akác-ban volt. Bilier egyébként elmondja, 
hogy egy táncosnőt alakit a Lila akác-ban 
s a másik főszerepet Ágai Irén játssza, aki 
a táncosnő barátnőjét, egy szerelmes kis
lányt játszik. Jullus 4«én fejezi be felvéte
leit, 5-én már expressten utazik Pártiba, 
ahonnan Havreba megy és onnan Amerikd-

megjelent egy kcrr.Urejtv.ny, amrlynek egyik (ciyilü darabol, amelynek 
megfejté,. klIrUlbrliU Igy fungrlk, „Nem me-.PImudKo.-ola móri Pesttn oly nagy tikért 
gyei U 1 ífcfamfek, Mssn megné-tm [arofoff, „

BERETVÁS KÁROLY,
A LEGÚJABB PESTI SZÍNIGAZGATÓ 

vette át egy komoly tőkecsoport élén a Buda
pesti Színházat, amely ezzel a ténnyel szakított 
szellemben is a Feld-rezsimmcl, amely harminc 
éve nőtt össze már ezzel az épillettel, fícretvás 
egészen uj színházat csinál a Budapesti Szín
házból, amelyet elsősorban ragyogóan rendbe
hozott, úgyhogy a pesti nyár egy használható 
és nívós szórakozóhellyel gazdagodott. A pro
dukció, amelyre a szinház készül, jelzi egyúttal 
az uj nívót is. „Itt a szerelem/" cimü revü- 
operettet, Tihanyi Vilmos rendezésével, Rálktli 
Márton, Molnár Vera, Sziklay József, Sarkadi 
Aladár, Barabás Sári, Verbőczy lla, Verő Erzsi 
és a legújabb és gyorsan népszerűvé vált bon- 
vívón: Szakács 'Zoltán főszereplésével mutatják 
be. Százötven szereplő mozog a revüeitelt ope
rett színpadán, amelyet Gora Zoltán rendez be 
művészi ízléssel. Ez az attrakció, — ahogy ez 
már a próbák folyamán kibontakozik, —• nagy
ban hozzá fog járulni a Ligetnek, mint nyári 
szórakozóhelynek divatbahozásához.

A NEMZETI SZÍNHÁZ 
LEVELEI

vasárnap mentek széjjel a szinház tagjai
nak és ezeket a leveleket már szorongva 
várták a címzettek. A levelek felszólítják a 
színház tagjait, hogy a tavalyihoz hasonló 
feltételek mellett írják alá az idén js szer- 
zülléseiket'. Akik’ nem kaplak' levelei, azokra” 
nem reflektál a Nemzeti Szinház, ezeket 
viszont már jóelőre értesitolték erről a 
tényről. A színházban hétfőtől cstildflökig 
tart az uj szerződések kiállítása.

pptmiE UTfin
A CIBKtSZ CSILLAGA. Bús Fekete I.ésrló 

irta a revü szcenáriuinát, amelyet tartalommal 
és élullel a Vígszínház nagyszerű együttese, 
legfőképpen pedig Rökk Marika (akinek sze
replésével más helyen foglalkozunk) töltött 
meg. Maga a darab Bajazzo.komplexum, amely 
hálás és nagyszerű terel enged mindunin szín
házi és cirkuszi teljesítmény produkálására, 
amely nagyon szerencsésen egyesült a Beke- 
tow porondján. Káprázatos és tüneményesen 
gazdag az előadás, háromórás maradéktalan 
ó» tömény szórakozás, amely ürülni fogja a 
nyári Budapestet. Csak a neveket soroljuk fel, 
ezek magukért beszélnek: a GóHi-púr, Gomba- 
szögi Ella, Rejts Teri, Somlay Artúr, Jávor 
Pál, Békássy István, Békcfly László, Makláry 
— Gárdonyi—í'elcky, a bohóc-trió, Máig Gerő, 
Peti, László, a menázs katonái Hobby Gray 
tüneményes táncaival — a szép és remek görb 
koszorú élén, amely külön attrakciója is az 
előadásnak — keltett feltűnést. A beszámoló- 
hoz tarlósnak még ezúttal a gyönyörű és síi. 
lusos Berkovics-nihák és Várady Tihamér fi- 
gurlnjet és az Eisemann—Komjády zencaaá. 
niok.

Budapesti színház
teljesen újjáalakítva, Beretvás 
Károly vezetése alatt kezdi meg 

idei nyári szezónját
Szombaton, junius 30-án este 

8 órakor először i 

...ma szerelem! 
a szerelem, muzsika és jókedv revüje 
3 felvonásban, 7 képben. Irta: Gürttg 
László, nenójót szerezte: Adler 
Oszkár. Rendező: Tihanyi Vilmos 

Karmester: Flamm Andor
Főszereplők:

MOLNÁR VERA 
Rátkal Márton Sziklai József 

Barabás Sári 
Sarkad! Aladár Szakáts Zoltán 

ISO szereplő S2 görl 10 boy

A tánookat betanította: M. l’taaay Girt, a görl- 
táncokat: Nebcrtyón Jenő, DIsglettervezA: 
<*ara Zoltán. - Klóad ti n mindan unta a órakor. 
VaMrnap délután < órakor. Okié h< l.várok. Jegyek 
a Budapesti Kzlnhús pénztáránál (telefon 34 M7) 
válthatók délelőtt 10-1-lg és délután a-b-tg.
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Gigantikus csatában 
megtoldotta az Újpest 
a bécsi bravúrt

ÚJPEST—AUSTRIA 2:1 (1:1).
Veszedelmes kánikula 

telepedett Újpestre, ez 
azonban a győzelemre 
éhes lilafehér tábor lelkes 
hadát nem riasztotta el. 
l-'ékbeszakilva a vikend 
gyönyöreit sokan közülük 
fürdőt ri-kóbun sietett pi
hent torokkal a nagy csa
tára — résztvevőnek.

Kissé perverz a lelkes had helyzete:
■ lilafehér dressz ellen kell drukkolni a 

lllafehér közönségnek,
mert a bécsiek hazai öltözetben jöttek Pestre, 
igy hát az Újpest udvariasan dresszt cserél. 
Aztán kezdődik! Olyan eleven mindjárt a játék, 
mintha máris finis tüzelné a pestieket. Kell is. 
A közönség szűnni nem akaró buzdítással küldi 
tűzbe fiait. Tapsorkánok zugnak: a lelkesítés 
mintaszerű. Borsányi, a másfél évig talonban 
tartózkodott szőke hnlf motorként dolgozik. 
Megy is a csatársor, de a bécsi védelem ko
losszális. Súlyban is. Ludwig például közönsé
ges mérlegen aligha mérhető Mázsás nyoma
tékkai száll harcba s néha emberbe is. Egyéb
ként is

■ bécsiekre nem lehet ráismerni.
Klasszisokkal jobbak, mint az előző meccsen. 

Nem a legjobb nuspiciumokkal néznek egyelőre 
a továbbiak elé. Az első negyedóra vége azon
ban megnyugtatja a kedélyeket.

P. Szabó veszedelmei támadását Halth 
lábbal szereli, majd kézzel (stoppolja: 11-esi 
Nincs sok vitatkozni való, különösen amikor 
P. Szabó a léé melleit előírásosan ágyuzza 
■ háló mélyére a brómpótló, Ideginegiiyug- 

lató gólt. 1:0.
Hideg futkos az. ember gerincén a gyönyör

től egy Jávor—Tamási—Pusztai—Kocsis-akció 
láttán. Kár, hogy a lövés a fa mellett süvít el. 
Az. fíjphf olyan gazdag harci fegyvertárt csil
logtat meg, hogy a győzelme alig vitás. Három 
gólt lőni a ragyogó Slernbery-vezetle újpesti 
védelemnek: ez fclülmtilja az Austria képessé
geit. Hatalmas füttykoncert kíséri Sindelar egy 
akcióját, nmely Futó combján csattan. Ez az 
első Sindclar-nkció. A továbbiakat a pesti csa
társor mutatja be. Korncreket harcolnak ki. 
fölényben vminak, csak éppen nem megy újabb 
gól a jól védett osztrák hálóba. Pedig... van 
néhány alkalom rál Lám, az Austria szemfü
lesebb. Lefújás előtt

Sindelar oly művésziesen tekereg, hogy 
megtéveszti a magyar védelmet. Szökteti

Jerusalemet, aki megérti a mester parancs
szavát, egy ugrás, egy drlbll, még Horn Is 
mögéje kerül, aztán a léc mellett beguritja a 

fájdalmas gólt. 1 :1.
Nem lehel az Austria ellen egy pillanatra sem 
lankadni. Teljes gőz kell itt 90 percig s csak 
nkkor vitathatatlan a győzelem. Talán majd a 
szünet után! — gondolja a közönség. Hiszen 
még csak most jön a java, a finis, amihez erő 
kell s ami megvan a jólkombinált Ujpestiek- 
ban, s amit kiszívott az Austriából a nehéz 
bajnoki szezón.

Szünet után ujult erővel folyik a küzdelem. 
A közönség megszólal:

— Mindent belel Mindent belel
Minden maradék erőt. Kell is. Hiszen egyet

len Austria-gól harmadik meccset jelent. Rög
tön az elején Jeriisalem óriási off szájáról 
indul s csak az utolsó pillanatban tudja Bor
sánál mellé lövetni vele a labdát, amibe bele 
is sérül az osztrák balösszekötő. Most az Aust
ria kezd Igazán játékba. Nagy és félelmetes 
nyomás nehezedik a pesti kapura. Mi lesz en
nek a vége? Az utolsó osztrák puskapor dur- 
reg most, vagy csak ezután kezdődik a tánc?

Pergőtűz ropog Horn elölt, olyan szédülten 
pattog a labda a hatoson, hogy alig látni.

Szenvedélyes küzdelem lángol mindkét 
oldalon.

Jávor lágyéksérüléssel botorkál a pályán s 
igy nincs kapocs, ami összefogná a szárnyakat. 
Nemsokára helyet cserél P. Szabóval s ez — 
akármilyen ragyogó is ma P. Szabó — végső
fokon mégis csak hendikep. A közönség ex
tázisbán tombol, biztat, hajráz, lajtékzik . . . 
még egy gólt.

Idegtépőén nagy harc lobog most!
Minden izom és ideg a maximumig feszítve 
dolgozik a nagy célért. Kocsis kollizióba ke
veredik: lökik, fojtogatják — egethasitó fütty
koncert a válasz. Az osztrákok flottalüntetést 
rendeznek s Horn csak bravúr árán ment.

Jávor összeesik a fájdalomtól, aztán fog
csikorgatva kel fel és próbál tovább Ját- 

sz ml.
Most már percekre megy a dolog. Az Austria 

lankad, az Újpest beleerősit. A vezér: Szűcs! 
Csodálatos munkát végez. Heroikus lángolása 
magávalragadja társait Is

Szalay a szélső helyén lefut, a vonalnál 
lövésszerilen bead. Müllner vetődve fogja, 
de az erős labda kicsúszik a kezéből. 
Pusztai berobog és ... zeng a győzelmi 

mámor, harsog az aréna (2:1).
Nincs tovább.
Az Újpest koloszális harcban tovább jutott!

A stadionját avatta s a Bolognát verte 
a Bocskai - mégis kiesett

BOCSKAY-FC—BOLOGNA 2:1 (1:0)
Debrecen, junius 24.

(A Hétfői Napló tudó- 
sitójának telefonjclenté- 
se.) óriási érdeklődéssel 
várta n „cívis város" és 
környéke a Bologna elle
ni revánsmérközést, mely 
a Középeurópai Kupá
ban való továbbjutást 
jelentette. A Bologna 
multheli 2:0-ás győzel

mét nem sikerült ugyan a Bocskainak behozni, 
de pompás eredményével s nagyszerű játéká
val igy is feltornászta magát a debrecenn csa
pat Európa legjobbjai közé. Ez a mérkőzés volt 
különben

az ujonnan épült remek stadion felavató 
ünnepélye

is, amelyre tizenkétezer főnyi közönség gyűlt 
össze. Szabolcs megyéből, Szolnok megyéből, 
sőt a közeli külföldről is nagyszámú közönség 
érkezett ezúttal Debrecenbe. A mérkőzést rend
kívüli ünnepségek között rendezték meg. A vá
ros kivezényelte a pályára az aranysujtásos, 
diszruhás és karddal ellátott hajdúit, akik a sta
dion dísztribünje előtt helyezkedtek el és tisz
telegve fogadták mind az olasz, mind a Bocs- 
Arai-játékosokat. A közönség már három órakor 
kiözönlött a nagyszerű pályára és negyven fo
kos hőségben izzadva, drukkolva várta a mér
kőzés kezdetét. A díszpáholyban Pignatelli her
ceg, az olasz politikai élet egyik kiválósága és 
Debrecen város vezetősége foglalt helyet. Előbb 
az olasz királyi himnuszt, majd a Giovinezzát 
s végül a magyar Himnuszt intonálta a zene
kar. Éppen a magyar Himnusz közben érkez
tek be a győztes Gyetvay vezérletével a mara
toni bajnokság résztvevői. A nagy izgalomban

egy fiúcska a stadionba hajló fa ágáról le
zuhant és a karját törte.

A szerencsétlenül járt gyereket azonnal a men
tők vették kezelés alá s ezzel a sajnálatos bal
esettel szentelték fel a stadion orvosi szobáját.

Braun bécsi biró sípjelére a legjobb össze
állításban állt fel a. két csapat, Az olaszok 
nagy elánnal kezdtek, a Bocskai kezdetben 
kapkodott, úgy hogy a Bologna két korner- 
rel veszélyeztetett. Mindkettőt Vágó szabadí
totta fel. Schiavio. az olaszok félelmetes cen
tere egy lefutásnál mellé lőtt. Majd Janzső 

Budapest nyerte a városftözi 
nyolcevezős versenyt

Kikapott a Jánosfafxi-amaxonnyclcas

tisztáz egy újabb veszélyes helyzetet, .A Bocsi 
kai lassanként felenged az. elfogultságból és 
egymásután vezeti formásnál formásabb táma
dásait. A félidő derekán

Teleld Markost szökteti, aki gyorsan kö
zépre továbbítja a labdát, ott rumli tá
mad, végül Hevesihez kerül a labda, aki 
remek góllal megszerzi a vezetést. 1:0.

A Bocskai frontban marad, s nagy helyzetet 
hagy kiaknázatlanul Vince. Az olaszok vesz- 
lyes ellentámadásai sok izgalmat szereznek.

Teljesen W-formáclót Játszik a Bologna.
A Bocskai mégis fölényben tud maradni, újabb 
kornert erőszakol ki, ám a második gólhoz 
nincs szerencséje.

Szünet után folytatódik a Bocskai támadás
sorozat, mégis az 5. percben egy veszélytelen
nek látszó olasz támadás során Maini jobb
szélső lefutását Janzsó hibásan kiséri, Alberti 
kapus rosszul vetődik

s Fedulló balösszekötőnek sikerül az üres 
kapuba a kiegyenlítés. 1:1.

A Bologna marad frontban és Albertinek 
ugyancsak nagyszerű védéssel kell elhárítania 
a lövéssorozatot. A debreceni csapat változtat 
az összeállításán, Odnj balösszekötőbe megy, 
Szaniszló lesz a kőzépfedezet, Dóczé pedig a 
bal hal f. Simán gördülnek ezután a Bocskai 
technikás akciói s a 23. percben egy ujább 
korner után

Vincze kavarodásból megszerzi a győztes 
gólt. 2:1.

A közönség tomboló örömrivalgása mellett szá
guld a debreceni csatársor, a közönség pedig 
ütemesen biztat:

— Mindent belel... Bele, bele!
Az olaszok nyolc emberrel védekeznek s csak 

Schiavio egyéni kitöréseire baziroznak min
dent. A Bocskai még néhány komért szerez, de 
nem sikerül a kétgólos győzelem.

A mérkőzés igen izgalmas, erős küzdelmet 
eredményezett. A Bocskai behozhatta volna a 
Bologna előnyét, ha nyugodtabban játszik és az 
első félidőben fokozza az iramot. Az olaszok 
kihasználták fizikai előnyüket, de nagyobb 
durvaságokra nem vetemedtek. Braun biró ki
fogástalanul vezette a mérkőzést.

A Bocskaiban Vágó, Markos és Teleki ját
szott igen jól, feltűnőt kelteit Palotás gyenge 
játéka. A Bologna csapatában a két hátvéd 
emberfeletti munkát végzett.

Feltűnően gyenge eredmények Budapest 
atlétikai bajnokságainak második napján 

Sem a közönséget, sem az atlétákat nem érdekli a bajnokság
Vasárnap délután a Beszkárt pályáján 

csckélyszámu érdeklődő előtt tartották meg 
Budnpest kerüld egyéni 
atlétika: bajnokságainak
második napi program
ját. A rekkenő hőséglien 
jóval állagon aluli ered
mények születtek. De nem 
cr volt a föhiba, hanem 
nz a körülmény, hogy 
egyes számoklwm alig 
három-négy atléta indult,
sőt megtörtént az a példátlan eset, hogy

■ 110 méteres gátfutást Csányl egyedül sé
tálta végig, de Igy Is gátdöntésekkel és 
22di mp-es (!) hajmeresztő eredménnyel.

Küzdelem egyedül a hármasugrásban volt, él-

!4 p. 11 mp. 3. Verbőczi László (BBTE) 4 p. 
14 mp.

Sulydobás bajnoka: Darányi József dr. (MAC) 
1484 cm. 2. Horváth István (MAC) 1429, cm. 
3. Kiss János (BBTE) 1389 cm.

110 m. gátfutás bajnoka: Csányi Zoltán 
(TFSC) 22.5 mp. Egyedül indult.

Magasuqrás bajnoka: Késmárk? Kornél 
(Í1B.TE) 184 cm. 2. Kcrkovils Antal (BBTE) 
178 cm. 3. Csík János (BBTE) 178 cm.

*00 m. síkfutás bajnoka- Barsi László (BBTE) 
50 mp. 2. Szabó László (BBTE) 51.4 mp. 3. 
Ribénvl Tibor (MAC) 51.6 mp.

Diszkoszvetés' bajnoka: Donogán István 
(MAC) 45 in. 67 cm. 2. Horváth István (MAC) 
42 m. 70 cm. 3. Bácsalmási Péter (BEAC) 41 
in. 42 cm.

Nem tulnagyszámu, ám annál előkelőbb és 
díszesebb közönség nv»nt ki a nagyregatta má

sodik napjának küzdel
meire. A közönség érdek
lődését felfokozta a Bu
dapest—Bécs—Berlin vá
rosközi nyolcasverseny, 
amelynek élvezete az 
idén a magyar főváros 
közönségének jutott osz
tályrészéül. A rengeteg 
kisérőszáim közül jelen
verseny emelkedett ki a

műsorból s a közönség nem is hiába drukkolt 
kedvenceinek, mert

tőségében ez a nagy

a Pannónia—Hungária együtteséből alakí
tott válogatott csapat egy hajóhosszal 

győzött Berlin és Bécs csapatai előtt.

evezős: Gyurkóczy Károly Pannónia, kormá
nyos: Kereszlhy Ervin Pannónia.

A győztes magyar csapatot a közönség lel
kesen ünnepelte. Albrecht kir. herceg a cél
vonalnál lehorgonyzóit pontonról nemzeti szi
liekkel ékesilett babérkoszorút nyújtott át a 
győztes csapatnak, majd a csapat a kormány
zói sátor ele evezett és karfelemeléssel köszön
tötte a kormányzót, aki a csapat tagjait magá
hoz kérette. A díszsátorban sorakozott fel a 
győztes magyar csapat, amelynek minden egyes 
tagjának szerencsekivánatait fejezte ki a kor
mányzó.

Szenior-nyolcas:
Gróf Széchenyi Irtván-emlckverseny: 1. Pan

nónia—Hungária 6 p. 38 mp. 2. Wiener Rudec* 
vérein Donauhorf 6 p. 49.4 mp.

Négy „öreg" harcos a vasárnapi bajnokatléták közül

Részletes eredmények:
Ifjúsági négy evezősverseny: 1. Eötvös reál. 

2. Toldi reál. Szenior párevezős: 1. Hungária. 
2. Veszlacski Klub, Belgrád. Vásárhelyi Béla- 
cmlékvcrseny: Szenior négyevezős: 1. Újpesti 
Evezős Egylet. 2. Váci Sport Egylet. Koch 
Károly-cmlékverseny: Kormányos noncox né
gyes: 1. Hungária. 2. Ruderverein Vicking, 
Linz. Kűrthy-emlékvcrseny: Szenior nyolcas: 
1. Győri TE. 2. Váci SE. Allamdij: Junior né 
gyes: 1. Hungária. 2. Nemzeti. Junior szkiff: 
1. Vicking, Linz. 2. FTC. 3. Veszlacski Klub, 
Belgrád. Újonc nyolcas: 1. Hungária. 2. Pan 
nonia. Lisznyai Damó Tihamér-cmlékverseny: 
Párevezős verseny: 1 Hungária. 2. Wiener 
Ruderverein Normanncn. Oppler Pál emlék
verseny: Szenior szkiff- 1. Ruderverein Ellda, 
Wien. 2. Újpesti EE 3. Újpesti EE. Női nyol
casverseny: 1. Wiener Regattcnvcrein. 2. Já- 
nosházi iskola A-csapata. 3. Wiener Rcgatla- 
verein II. csnpatn. Junior kétpárevezősucrseny: 
1. Nemzeti. 2 Győri TE. 3. Poscidon, Berlin.

VÁROSKÖZI NYOLCAS VERSENY:

Fekete Módi... igen, 
Fekete Médi volt az, 
aki szombaton meg
nyerte Budapest 100- 
méteres gyorsuszó

hölgybajnokságát.
Ugyanaz, akit Fekete 
Margit néven könyveli 
el a krónikás. Ugyan
az, akiről a Hétfői Napló már két eszten
dővel ezelőtt megírta, hogy a jövő csillaga. 
Örülünk annak, hogy nem voltunk rossz 
próféták és bízunk abban, hogy mire Médi 
komolyan Margit lesz, mind kritikusi, mind 
pedig prófétai szerepűnket a sport világ
sajtója fogja átvenni.

verhető pedig kizáróan Kelen 10 000 méteres 
futása. Kár, hogy a kánikulai melegben csak 
nyolc kilométerig birta, azután visszaesett. A 
részletes eredmények n kővetkezők:

200 ni. síkfutás bajnoka- Gyenes Gyula (MTK) 
22 3 mp. 2 Raggnmby kíván dr iBBTF.) 22.4 
mp. .1 Kovács József (BBTI'.I 22.5 mp. Mi- 
nachot h biró kétszeri kiugrásért kiállította.

1WU m. síkfutás bajnoka. Szabó Miklós 
(MAC) I p. 011 X Iptu MBMIi (BBTH

Hármasugrás bajnoka: Somló Lajos (FTC) 
1436 cm. 2. Dusnokv Géza (MAC) 1426 cm. 3. 
Somogyi László (FTC) 1410 cm.

10.000 méteres síkfutás bajnoka; Kelen Já
nos (Vasas) 33 p. 10 8 mp. 2. Németh Béla 

!(MTE) 33 p. 49 mp. 3. Ormos Elemér (UTE) 
38 p. 20 mp.

I')O ni '/átfutás bajnoka; Kertész István 
(FTC) 57.3 mp. 2. Héjjá* István dr. (Beszkárt) 
W4 tnjs. I, Margó György <ta. (BBTE) M 2 mp.

I. Budapest csapata 6 p 31.2 mp. 2. Berlin 
6 p 36.2 mp 3. Bécs. Budapest egy hajóhosz- 
szál r;"-""-- 
h-T<»m csapat 1500 méterig fej-fej melleit küz
dölt.

I. Budapest csnpnlánnk összeállítása: Do
monkos Pál Pannónia, Krassy Miklós Hungá
ria. Tóth blván Hungária, Hollós? Frigye* 
Pannónia, Kozma György Pannónia, i" "

győzött. Bécs Száz méterrel harmadik. A

A MUSz felkérésére megállapítjuk, hogy 
1934. évi junius hó 4-ikén megjelent cikkünk
be néhány tévedés csúszott. így megállapítjuk, 
hogy dr. Donáth Leó egyizben vezetett he
lyükre vendégeket és ecélból egyizben kérte 
fel udvariasan nz egyi knézőt a felállásra, aki 
történetesen a feljárat lépcsőjén ült Hogy eb
ből lovaglás ügy keletkezett, az a lovaglás ügy 
szereplőinek legszigorúbb értelemben vett ma
gánügye, ehhez a MUSz-nak hivatalosan semmi 
köze és igy tévedés cikkünk ama kitétele, hogy 
az első nemzetközi vizipólómérközés a MUSz

--------  ----- ------ - Bállá | tudtával mingyárt lovaglás eljárással kompü- 
Hugó Pazmópis, Szabó Lúsrió Pannónia. Yaaéc- kálgdotl,
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Den Ouden és holland társ
női ragyogtak vasárnap 
is a reflektorok fényében

Kikapott a vixipólóbajnokcsapat a IIL 
kerülettől — Costoli köxel egYPercnyi 
előnnyel győzött Csik és Gyóji előtt

Igazi kupa-stilusban folynak 
a Hétfői Napló jubiláris 
vádordij küzdelmei

Mindkét másodosztályú együttes kiesett

A III. kor. Torna és Vívó Egylet nemzetközi 
úszóversenyének második napja is a külföldi 
vendégek győzelmeit hozta. Az 1500 méteres 
gyorsuszásbnn az olasz Costoli majdnem 1 
perccel győzött Lengyel és Gyóji elölt. A hol
land hölgyek valamennyi számban szép győ
zelmeket aratlak. Győzlek a 4X100 méteres 
gyorsuszóstafélában is, ahol a magyar váloga
tott csapatnak 30 másodperc előnye volt.

Az uszóverseny előtt a III. kér. TVE az UTE- 
val játszott I. oszt, bajnoki vizipólómérkőzést.

A mérkőzés a ül. ker.-ek győzelmét hozta, 
■lük 2:1 (1:1) arányban győztek az újpes

tiek ellen.
Az uszóverseny eredményei a következők:
100 m. hölgygyorsuszás: 1. Anni Zinuner- 

mann Rotterdamscher DSC 1 p. 12.4 mp., 2. 
Ali Hogeweg Rotterdamscher DSC 1 p. 16.4 
mp,, 3. Magasházy Rózsi Tatabányai SC 1 p.
16.8 mp.

100 m. hölgy mellúszás: 1. Grő Bouwers Rot- 
terdamseher DSC 1 p. 32.6 mp., 2. Szép Klára 
Dl. kér. TVE 1 p. 34.6 mp., 3. Szász Magda 
UTE 1 p. 36.4 mp.

100 m. gyorsuszás: 1. Csik BEAC 59.6 mp., 
Kánásy MAC 1 p. 2.2 mp., 3. Boros UTE 1 p.
3.8 mp.

100 m. hölgy hátuszás: 1. Wily Den Ouden 
1 p. 21.4 mp., 2. Truus Bormeister Rotterdam- 
scher DSC 1 p. 27.8 mp., 3. Ali Hogeweg Rot
terdamscher DSC 1 p. 33 mp.

A verseny keretében dőlt el a budapesti ke
rület 1934. évi hátuszó bajnoksága is.

Gyetval
a maratoni utas idei bajnoka

Debrecen, junius 24.
(A Hétfői Napló tudósítójának telfonjelen- 

tése.) Magyarország maratoni futóbajnokságát 
a Debrecenből Hajdúböszörménybe vezető 21 
kilométeres országúton rendezték meg. A ver
seny kezdetén a 45 fokos hőség szinte fullasz- 
tóvá tette a levegőt. A 25 induló a stadionból 
startolt és

közvetlenül a Bocskai—Bologna mérkőzés 
kezdete elölt futottak be mind a huszon

ötén.

Másodszor is 2:0-ra győzött 
a Somogy az Erzsébet ellen

Somogy—Etc 2:0 (1:0)
A multheli kaposvári 24-ás Somogy győzelem 

még nem látszott eldönteni az osztályozó harc 
végső kimenetelét, mert az Erzsébet saját ott
honában nagyon veszélyesnek ígérkezett. Azon
ban végül egészen sima mérkőzés keretében 
ütközött meg a két csapat s

• Somogy megérdemelten és minden na
gyobb megerőltetés nélkül győzte le a 

nála sokkal gyengébb ellenfelét.
A Somogy minden tagja tudatában volt a 
mérkőzés fontosságának s ehhez irányította já
tékát.

Az Erzsébet kezdte tűző nap ellen a mérkő
zést. Az első percben Szabó elbuktatta Mátéfit.

Újra vidékre került
az amatőr futballbajnokság

Az országos amatör futballbajnokl döntő- 
mérkőzések elődöntője egyszerre két nagy 
szenzációt hozott: a főváros képviselői elbuk
tak a vidékiek nagyobb lelkesedésén.

így az amatőr futballbajnokság •Jtír. a TUSC 
*—KEAC-meccs győztesének kerül a birtokába.

Nem ment be a labda 
a Sárkány barlangjába 
TOKODI USC—ELEKTROMOS MÜVEK TE 

1:0 (1:0).
A mérkőzés olyan iramban indult, amilyet 

titkán lehet látni. Az. első félóra a labda esze
veszett kergelése volt. Az Elektromos percekig 
• Tokodi 16-oson belül tanyázott, egyik akció 
a másikat követte, de a fogcsikorgatva küzdő 
Tokodi védelem minden helyzetet semlegesített.

*A Tokodiakban Sárkány tartja a lelket, öt 
lépésről, két lépésről lőnek neki, nem számit: 
piindent véd.

Egy lefutás eldönti a meccset:
Szemcthy beadását a kabalának beállított 
Kiss Bandi Irtózatos erővel a hálóba küldi.

1:01
As Elektromosok meglepődnek, de nyugod

tan játszanak tovább — sárkány ellen.
Szünet után Turbéki II. elfut, Újvári eléje 

Jön, a csatár elhúz mellette és az üres kapura 
küldi a labdát. A biztos góltól Kulcsár meg
menti a kapui* elveti magát és korpjerre tolja

A bajnokságot Tóth Magda MUE nyerte
1 p. 34 mp.-es idővel, 2. Tóth Magda BSE 1 p. 
35.6 mp., 3. Veréb Ilona CTE 1 p. 37.4 mp.

1500 m. úszás Albrecht kir. herceg vándor
díjáért: 1. Costoli Olaszország 20 p. 54.8 mp., 
2. Lengyel BEAC 21 p. 44.8 mp., 3. Gyóji UTE 
22 p. 32 inp.

3X100 m. vegyes staféta: 1. az MTK csapata 
(Mezei, Lányi, Brandi) 3 p. 46.8 mp., 2. az 
UTE 3 p. 50.2 mp., 3. az FTC 3 p. 52.8 mp.

A 4%100 méteres hölgy gyorsúszóstafétában 
a magyar válogatott (Csukái, Fekete, Tóth 
Ilonka, Magasházy Rózsi) 30 mp. előnnyel in
dult a holland stafétával szemben (Bormeister. 
Brcuwer, Zimmermann, Den Ouden). A hol
land hölgyek 5 p. 16.8 mp.-cel győztek. Tiszta 
idejük 4 p. 46.8 mp. volt. Á magyar csapat ideje 
5 p. 17 mp.

Den Ouden a 100 méteres távot 1 p. 5.2 
mp. alatt úszta.

Hl. KÉR.—UTE 2:1 (1:1).
Kevés technikai és taktikai szépség és sok 

állójáték jellemezte ezt a feltűnően érdekes 
mérkőzést, amelyet két UTE-védelmi hiba dön
tött el a III. kerületiek javára. Góldobók: Né
meth, Kislégi, Kislégi és Takács.

MAC—SZUE 2:1 (2:0). Góldobók: Vértesy, 
Keserű 11. és Papp.

MTK—FTC 4:8 (1:1). Góldobók: Hunyady. 
Homonnai, Hunyady, Lányi, Brandy, Lányi és 
Homonnai öngól.

Bajnok Gyetvay szegedi vasutas, 3 óra 05 
perc 25 mp, 2. Zelenka, Salgótarján, 3 óra 08 
perc 10 mp, 3. Csonka Beszkárt, 3 óra 20 
perc 24 mp, 4. Bartók 3 óra 31 perc 25 mp.

Galambos átigazolása miatt versenyen kivül 
indult és harmadiknak ért célhoz 3 óra 10 
perc és 30 mp-es idővel. A borzasztó hőség 
miatt a versenyzők nagyon sokat szenvedlek 
s többeknek a háta az erős napsütésben telje
sen fölhólyagzott, Valóságos hősies teljesít
ménynek számit, hogy mind a huszonöt induló 
célba ért.

Ivancsles bíró 11-est ítélt s a büntetőt Be- 
recz góllá értékesítette. 1:0)

A Somogy fölénye továbbra is megmaradt és 
ax Etc helyenként lefutással veszélyeztetett.

A második félidő első tiz percében az Etc 
erős támadássorozattal kapujához szorította a 
kaposváriakat, de néhány komorén kivül egye
bet nem tudott elérni, végül teljesen vissza
esett. A 42. percben Berecztöl Kocsishoz száll 
a passz, majd Galambost ugratják ki a

• labda Ismét a perterzsébeti hálóba kerül. 
24.

A Somogy tehát a két mérkőzésen 4:0-os 
összeredményt ért el s igy továbbra is benn
marad az első ligában.

a labdát: 11-es! ezt azonban Gárdonyt kapu 
mellé helyezi/

Az Elektromosok Idegesek. Különösen Ste- 
covils, aki egy összecsapásnál a földön ma
radt. Kimegy, később visszajön és a Jobbszé
len sántikálja végig a meccset.

Orczifalvi beadását Sas kapura akarja irá
nyítani, de az egyik túlbuzgó bekk fejberugjal 
Ez is 11-es. Melicharik jól rúgja, Sárkány 
azonban még jobban vetődik!

Kétségbeesetten támadnak az Elektromosok. 
Sárkányt védés közben rúgás éri, de nincs baj.

Melicharik csúnyán belelép Ktssbe, kiállít
ják. A végén felzendül a kórus: a

— Nem lehet a Tokoddal kikukoricázntt

A lelkesedés 
legyőzte a technikát 
KEAC-Postás 2:1 (1:0)

A mérkőzésre a fővárosi együttes a biztos 
győzelem tudatában állott ki. Erre alapos oka 
volt: a KEAC a bajnokságért olyan megeről
tető meccssorozaton cselt át, hogy még a lég- 
elvakultabb szegediek sem bíztak a holtrafá- 
radt csapat győzelmében. A csapat azonban rá
cáfolt minden számításra. Az első perctől 
kezdve hallatlan energiái dobott a harcba, ami 
megérdemelt győzelmet eredményezett. A pos
tások együttese a játék nagyrészében nyomasztó 
fölényben játszott, a góllövésben azonban már 
nagyon kicsi fiuk voltak a csatánk _ u

Jubiláris vándordíjunkért igazi küzdelem, 
késhegyig menő harc folyik. így egyik ered
mény váratlanabb a másiknál. Az UTSE 
kétjegyű számot hozott haza a Pasaréti út
ról, a BTC elvérzett Rákospalootán, az NSC 
rávert a VI. kér. SC-re.

így vasárnap a következők kerülnek 
szembe egymással:

NSC—B. Magyarság 
MÉMOSz—UVASC 
PTBSC—Valéria 

RAC—MSC
A mérkőzések pályaválasztói Jogát a 

BLASz intézőbizottsága állapítja meg keddi 
ülésén.

PTBSC—UTSE 11:0 (8:0).
Az UTSE elbizakodottan ment a küzdelem

be, tartalékos együttest állított ki. A pénz
ügyiek hatalmas lelkesedéssel feküdlek a küz
delembe s ennek eredménye a szép győzelem. 
Góllövö: Reinhardt, Ondrus, Jégcr (3—3), Tá- 
pay és Scheffer.

RÁC—BTC 6:4 (8:3, 4:4, 4:4).
A RÁC ritkán látható nagy lelkesedéssel fek

szik a küzdelembe. Fölényben játszik, a BTC 
védekezésre kényszerül. A rendes játékidőt 
2X15 perccel meg kell hosszabbitani. Ennek 
második félideje hozza meg a döntést. Góllövö: 
Ecker (2, egyet 11-esből), Bradács, Jakó, 
Nardai és Tóth I., ill. Gruber, Kleinelsel, Moso- 
nyi és v. Majoros.

KISPEST AC—B. MAGYARSÁG 1:1 (1:0)
A mérkőzésre nem jelent meg a biró, igy 

Szalai, a Nemzeti volt játékosa mint szükség
bíró vezette le a meccset. A B. Magyarság óvás 
alatt állt ki. Góllövő Jurácska, ill. Sztolarik
III. A meccset hétköznap újra játsszák.

NSC—VI. KÉR. SC 4:3 (1:2)
Egyenrangú ellenfelek erős iramú küzdelme, 

melyet csak a nagyobb lelkesedés döntött el.

űriísi meglepetésen
a KOzapeuropal Kupa-fronton

A Kfizépeurópai Kupa-mérkőzéseket va
sárnap 'folytatták. Bécsben került sorra a 
Rapid—Slavia mérkőzés, amely 1:1 (1:0) 
arányban végződött s igy — miután a Ra
pid múlt héten Prágában 3:l-re győzött — 
a Slavia kiesett.

Milanóban játszották le az Ambrosiana— 
Kladno mérkőzést, amely tudvalevőleg Prá
gában gólnélküli döntetlent hozott. A má
sodik mérkőzésen

a Kladno óriási meglepetésre 8:2 arány
ban legyőzte a volt olasz bajnokcsapa-

Pamutípar
a II. osztály bajnoka

Az alsóosztályu amatörbajnokj döntök so
rán a Pamutipar bajnok lett. A többi bajnok
ság sorsa még nyilt.

II. OSZTÁLY.
A végeredmény: 1. Pamulipar, 2. MAFC, 3. 

Zuglói SE, 4. Kőbányai AC.
PAMUTÍPAR—MAFC 4:8 (8:0)

Góllövö: Pajor (4), ill. Szamosi és Vizi (2). 
A szünet után feljött a MAFC, ki is egyenlí
tett.

ZSE—Köb. AC 54 (24). A zuglóiak lelépték 
az energiában kőbányaiakat. Góllövő: Fekecs
IV. (2), Hausknecht (2) és Watti.

Ifjúsági bajnokságért.
Valéria—Pamutípar 2:1 (0:0). Berger, a Va- 

léria játékosa egy összeütközésnél fejre esett; 
a mentők szállították el. Agyrázkódást szenve
dett.

III. OSZTÁLY.
A bajnokság a P. Törekvés—KSSE meccsen 

dől el.
I. KÉR. SC.—KSSE 8:1 (1:1)

Góllövö: Benyó és Heim (2), ill. Tomanek. 
Lanyha Iramú játék.

IV. OSZTÁLY.
A bajnoki cimért.

A körmérkőzés állása: 1. Goldberger SE, 2. 
Soroksári AC 4—4 pont, 3. P. Remény, 4. 
MFOE 0—0 pont.

SAC—MFOE 3:1 (0:0)
Góllövö: Sing, Stumpf és Fritz (lt-cből), 111. 

Tax. A SAC jobban bírta az iramot.
Goldberger SE—Palotai Remény 5:8 (2:2). 

Nivőtlan küzdelem. Góllövő: Sződi (2), Ritscheid, 
Mészáros és Fehér, ill. Páncél I. (2) és Pintér.

Az 5. és 6. helyért.
A körmérkőzés állása: 1. Köb. FC 4 pont,

2. ETSC, 3. Autótaxi 2—2 pont, 4. OMSC 0 
pont.

Autótaxi—ETSC 3:2 (1:1). Góllövők: Benko- 
vils (2, egyet 11-esböl), Berger, ill. Talmács 
(11-esböl) és Papp. Izgalmas küzdelem.

KÖB. FC—OMSC 13:8 (4 11)
Góllövő: Végh II. (2, egyet 11-esből), FII! (5), 

Varga (4), Végh 1. és Platt (11-esből), IU. Janek 
(2) és Gelencsér.

VASUTAS BAJNOKSÁG
Törekvés—Testvériség 4:1 (Szí). Tuleréiyes 

jitik, nwij a.kntra bolrtnjb, (uU.dl, G4U<W: 

Góllövö: Weinberger, Sugár, Gergits, Orosz, III. 
Steiner (2) és Adler.

VALÉRIA—BBFC 2:1 (2:1).
A második félidőben a biró nem adott meg 

a BBFC javára egy gólt. Egy néző emiatt be

futott a pályára és Haliért, a Valéria játéko
sát lerúgta, mire a bíró lefújta a meccset (28 
perc). Góllövők: Lakatos, Ramsl, ill. Fazekas 
(öngól).

Az Sz. Juventus—Megyeri SC meccs nem ke
rülhetett lejátszásra, mert a svábhegyi pályát 
elvették a Juventuslól, a kapufákat ledöntöt- 
ték.

Az UVASC—ETC-mecesre (URAK-pálya) az 
erzsébeti együttes nem jelent meg.

A Drasche—MÉMOSz mérkőzés elmaradt, 
mert a Draschc-pályát javítás céljából fel
szántották.

tót a ezáltal továbbjutott a középdön
tőkbe.

A félidő 1:1 volt.
A Juventus Tcplitzbcn l:0-ás félidő után 

1:0-ás győzelmet aratott az FK Teplitz el
len. így tehát a Juventus jutott tovább.

A Napoti—Admira mérkőzés ezúttal is 
döntetlenül végződött s igy

a mérkőzést harmadszor fogják ját
szani.

Az eredmény 2:2 volt. Félidőben a Napoli 
2:0-ra vezetett.

Marosi, Kcszci, Nemes, Sós, ill. Kálczf.
UJONCBAJNOKI DÖNTŐMÉRKŐZÉSEK:

TSC—PSC 3:1 (2:0).
Törekvés—FTC 3:0 (2:0). 
KAC—MAFC 3:1 (2:0).
TSC és a Törekvés kéí-kél győzelemmel holt

versenyben áll az élen.
-----— |T

MEGKEZDŐDTEK A HADSEREG SPORTRÉT 
VERSENYEI

A hadsereg sportversenyek nyolcnapos ver
senysorozatának legnehezebb száma, a modern 
pcntatlon-verseny vasárnap megkezdődött. 
Ezúttal a lovaglást bonyolították le a nagy- 
rákosi gyakorlótéren, 4700 méter hosszú pá- 
lyán, amelyen tizenhárom 110 cm. magas aka
dályt állítottak fel. A versenyben 22 induló 
vett részt. Győztes lett Platt hy Árpád ny. fő
hadnagy 7 p. 18.2 mp-el. 2. Szabó Jenő főhad
nagy. 3. Némethy Bertalan hadnagy, Sopron. 
A pcntatlonverseny második része: a párbaj* 
tőrvívás hétfőn délelőtt 9 órakor kezdődik.
IFJÚSÁGI REKORDOK A DEAC VERSENYÉN.

Debrecenből jelentik: Vasárnap nagy érdek
lődés mellett tartották meg a DEAC országos 
szenior ét ifjúsági atlétikai versenyét a stadion
ban.

Két uj országos Ifjiiságl rekord la született 
ez alkalommal, még pedig Cirmák László DAC 
a hármasugrásban 1452 cm-rel, Vizváry DAC 
pedig a 300 m-es síkfutásban 36 mp-es idővel 
szárnyalta túl az. eddigi rekordokat. A többi 
versenyszúm győztesei a következők:

100 m.: Köstner DEAC 11 mp., sulydobás: 
Végh DEAC 1321 cm., 110 m. gát: Bessenyei 
Sz. MÁV 17.4 mp., magasugrás: Vargha, Tö
rekvés 175 cm., 400 m-es síkfutás: Köstner 
DEAC 50.9 mp., 800 m-es síkfutás: Aradi 
DEAC 1 p. 59 mp., gerelyvelés: Várkonyl MAG 
61 m. 21 cm., 3000 m-es sikftilás: Hermann, 
Törekvés 9 p. 13.2 mp., rúdugrás: Hndházy 
DEAC 355 cm., 400 m-es gátfutás: Molnár 
60.1 mp., 4X100 m-es staféta: S-. MÁV 45 mp., 
olimpiai staféta: DEAC 3 p. 40.6 nip.

A déli atlétikai kerület bajnoki versenye. 
Vasárnap folytatták a dé'i kerületi atlétikai 
versenyt a Szegedi Tcstgyakorlők Köre pályá
ján. A kővetkező érdekesebb eredmények vols 
tak: Dlszkoszvetés; 1. Dávid KEAC 41.67 m. 
— 200 m síkfutás: 1. Szabó MOVE NK 23.4 
mp. — 1500 m síkfutás; 1. Szombathi CSAK 
4 p 28.9 mp. — Magasugrás: 1 Stumpf KEAC 
185 cm. — 100 m gátfutás: 1. Szabó MOVE
NK lő.ő mp. — Sulgdobás: 1. Szabó KEAC

DK
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A hasbalőtt sport-nyelvújítás
Érdekei zöld szöveggel találkoztunk a minap 

egy úgynevezett sport-izaktudóiiláiban. Hami 
■Katlan apaeiöltözctben riizálta a derekát és 
azzal kérkedett, hogy ez az apacsmaazk — ma
gyaros népviselet. Nem kevesebbet állított ez 
az ál-Gyöngyösbokréfn, mint azt, hogy amikor 
n magyar közönség meglátta u Floridsdorf fut- 
ballcsapatát, igy kiáltott fel:

— Ajvé... kék-fehér... ezeknek öt rossz!
' Hogy ez az állifúl egyáltalában igaz, az már 

csak azéit sem vitás, mert — Írva van. És pe
dig elvként, hogy a közönség, az egész tízezer- 
főnyi közös célért, magyar győzelemért izguló 
nagy tábor tört ki a bizonytalan eredetű, ért
hetetlen halandzsában. Ez azonban most mellé
kei, mert hiszen, ha minden tudósítást össze 
akarnánk gyűjteni a szakirodalomból, ami nem 
igaz, akkor Wells vaskos világtörténelme csak 
utcán osztogatott röplap lenne a hazugságok e 
gyűjteményes kiadásához képest.

A magyar sporlközönaéget és minket a kon
krét eset kapcsán most inkább az a nyelvújító 
tendencia érdekel, amelyet ködös aggyal, egyéb 
téren semmi újat nyújtani nem tudó nyelvficam- 
mesterek igyekszenek rákényszeríteni a sportra. 
Hogy egyebet ne említsünk: országos derültség 
kísérte azt n szó-szülést, amely a gólrekorder 
helyett a dugókirály korcs telemét szerette 
volna a magyar szavak bölcsőjébe lopni. Saj
nos, ezt a derültséget egyáltalában nem osztotta 
P. C. Hartmann, nz amerikai parafatröszt feje. 
Amikor meghallotta, hogy Takács II. „dugókri- 
rály“ lett, parafával bélelt nadrágját, amelyben 
történetesen ö is bennfoglaltatott, heves izgalom
mal távolította cl a parafával bélelt folöjéből 
és titkárával azonnal behozatta az üzleti 
statisztikákat. Rövid házi vizsgáiul kapcsán 
kiderült, hogy P. C. Harimann pontosan 
19.876.918.012 dugóval nagyobb teljesítményt 
nyújtott az elmúlt évben, mint Takács 11. Az 
nmerikai dugókirály az aránytalanság láttán 
olyan dühbe gurult, hogy megtugadta nevének 
díszes jelzőjét s azóta tilos őt dugókirály néven 
emlegetni. Beavatott dugó-körökben úgy tudják, 
hogy az elorozott cim helyett P. C. Harimann 
uj jelző után kutat és csak humorérzékének 
fejlettségére vall, ha ö viszont Takács II. bosz- 
uantására felveszi a — gólrekorder mellékne
vet. Hát hiszen igaz is! Ila Takács II. vacak 38 
góllal diigóklrály lett, akkor P. C. Harimann 
közel 20 milliárd dugóval jogosan — gólrekor
der.

Már e rövid példából is látszik, hogyan ál
lunk a — szónak szoros értelmében vett — lá
zas nyelvújítással. A komikumot csak fokozza, 
hogy ugyanazok handabandáznak a bevett 
szakkifejezések ellen, akik nyilván régi szokás 
szerint Ajvi! felkiáltással iidvözlik egymást és 
a Floridsdorfot. Bcmondalják a derék magyar 
közönséggel, hogy — öt rossz, holott a szegény 
magyar közönség pontosan tizenegy rossz flo- 
ridsdorfi játékost láthatott. Tréning helyett cd
zik a játékost s igy azután nem csoda, hogy 
hovatovább csupa edzett játékosunk lesz, vi
szont tréning hiányában egyre kevesebb a kép
zett futballista. Edző, pedző és rajtot hemzseg 
a kültelki sajtó-pampákon és zamatos apacs- 
kiszólásokat sercint a vérszegény és ötlcltelen 
stílus sivárságának enyhítésére. Kaja, pia, meló, 
megruházás, zri és hasonló utszéli műszavak 
duhajkodnak a nyelvújítás katzcnjammerétöl 
öklöndöző sportszótárban. Régi, jó kifejezése
ket szeretnének kilőni ezek a szó-gangszterek 
a közhasználatból és ugyanakkor komoly meló
val megvágatják a bőrt a pőlingszurkálókkal 
és nngy zrivcl lövik n közönség hasába az aj
vét, az öt rosszat, sőt még az ötnél is sokkal 
rosszabbat. Ez a sajátos jassz-gurmandériával 
tálalt szakirodalom — sportról lévén szó — , 
eljut a diákgyerekek kezébe is. Tessék mármost 
elképzelni a szülőt, aki nehéz pénz- és ideg
áldozat Arán neveli és nevelteti műveltségre, 
finomságra, úri modorra a gyermekét, hogyan 
esik hanyatt, amikor a zöld szövegek még zöl
debb badarságait hallja visszhangozni csemetéje 
ajkán.

Nyelvújítás?... Hogy a szakkifejezésnél ma
radjunk: nem öt rossz, hanem huszonöt jó bot 
kellene ide, hogy a legsötétebb alvilág durva 
zsargon-nyelve végleg meg ne fertőzze a Kiss 
Gyulák, Koch Nándorok remekbe ötvözött szép 
és magyar sportnyclvczelét.

Nngy zri ez kérem, ezzel az öl rossszal, piá
val és melótlansággnl súlyosbított, bőrvágásnak 
keresztelt hanyatló futballban.

De még milyen zri! Dirckt ajvé!
Horváth Zoltán.

Erős Játék-durva Játék...
A labdarúgásnak is, mint mindan más 
ogyőb sportnak is főcélja, hogy kiválé 
fisikumu ogyedokot neveljen

örvendetes jele a komolyabb spurtkrilika 
térhódításának, hogy az utóbbi időben mind 
több szó esik a futballsport elméleti kérdései
ről. Dicséretei módon előljár ebben éppen a 
Hétfői Napló, amelynek „Futballakadémia" ro
vata kimondottan ezt a célt szolgálta.

Az „oroszlánsltlus" újabb felbukkanásával 
kapcsolatban élénk vita indult meg a kemény 
és a kíméletlen játék felett. Azt hiszem, nem 
végzek felesleges munkát, ha magam is hozzá
járulok a nézetek tisztázásához.

Játékszabályaink értelmében .< tcstierő ki
használása a játékban megengedett. Nem sza
bad azonban a testi erőt olymódon lalbavetni, 
hogy az az ellenfél testi épségét veszélyeztesse, 
A szabályok ezen intézkedése által már meg is 
van szabva a testi erő szerepe. Az igen sokszor 
elkerülhetetlen test-test elleni küzdelemben

az ellenfél elnyomására, ellökésére — ha 
ezt nem kíméletlenül teszem — Igénybe- 
vehetem a felsőtestemet, de sohasem a lá

baimat.
Megrugás, testbe vagy lábba való talpalás, be- 
lerugás, gáncsolás tilos és büntetendő. Ezek 
nem tartoznak a testi erő körébe. Aki szándé
kosan ezek közül bármelyiket is fegyvertárába 
Illeszti, kiteszi magát annak, hogy a játékból 
kizárják. Ha a szándékosság meg nem állapit-

i veszélyes játéknak minősítik.
Már most felvetődik a kérdés, hogy 
a testi erő megengedett kihasználásának 
nagy szerepe van-c a játékban? A felelet 
kézenfekvő. Minél kezdetlegesebb egy csa
pat játéka, annál gyakrabban jut szerephez 

a testierő.
A labda átvételének bizonytalansága, a hibás 
leadások, a magas labdákkal való játék, az 
összjáték hiánya minduntalan összeütközésekre 
vezetnek. Technika, mozgékonyság és összjáték 
nagy mértékben megvédik a csapatot, jó he
lyezkedés pedig részére teszi nagyrészben fe
leslegessé a test-test elleni játékot.

Teljesen kiküszöbölni azonban a testi erőt 
nem lehet, de nem is szabad.

Elhibázott felfogás az, mely a futballjáték- 
han csak az ügyességnek juttat szerepet és 
a testi erő bármely megnyilvánulását durva

ságnak minősíti és elitéli.
Magasabb szempontból nézve minden sportnak, 
igy a futballrlak is egyik főcélja, hogy kiváló 
fizikumú egyedeket fejlesszen. Esztétikai szem
mel nézve is jól felépített, harmonikusan iz
mos testeket kívánunk. A testierőt tehát nem 
szabad megengedni, hogy a játék dominens 
elemévé váljék.

Holits Ödönhaló, okkor is biinktósl von maga után, meri

Verik az osztrák amatőröket a norvég halászlegények — Amikor 
a csapat sível utazik a meccs színhelyére — Japán már beren

dezkedik az 1940-es olimpiász rendezésére
fA Hétfői Napló bécsi szerkesztőségétől.) El

tekintve a Mitropa C.up küzdelmeitől, szélcsend 
van a bécsi fulballkörőkben. A világbajnok
ság hullámai elüllek, Meisl Hugó két hét meg
gondolás! időt kért mialatt azon fog töprengeni, 
hogy visszavonja-e lemondását, vagy sem és 
Ziegler ur, a szövetség pénztárnoka szivdo- 
bogva várja az olaszok elszámolásút, ami re
mélhetőleg némi kárpótlást fog nyújtani a 
balsikerekért.

A Középeurópai Kupában nem érdekelt csa
patok már megkezdették nyári furájukat. Lég 
messzebbre a Grazer Sportklub jutott, amely 
már hetekkel ezelőtt elindult és csak most ér 
kezett meg első mérkőzésének színhelyére, Já
vára, ahol a grázi fiuk 6.0 arányban le is 
győzték az FC Buitenzorg jobbára bennszülöt
tekből álló legénységét. A Sportklub Svédor
szágban túrázik, ahol első mérkőzését az isme
retlen nevű Verío községben tartotta meg, 8:4 
arányban legyőzvén a helyi válogatott csapa
tát. A Libertás Nyköpingben győzött 7:1-re, 
ugyancsak égy lokális válogatott ellen.

As amatőrök norvég halászfalvakban ván
dorolnak és megközelíthetetlen fiordoknt 

keresnek fel kis aprópénzért.

Legutolsó mérkőzésük színhelyét, Odd községet 
csak több órás si-vándorlás utón tudták el
érni. 4:3 arányban szerencsésen vereséget is 
szenvedtek a falu halászlegényeitől, akik nyil
ván gyakorlottabbak a síelésben, mint a bécsi 
amatőr futballisták.

♦
Az FC Kladno 150.000 cselikoronát vett be 

a múlt héten az Ambrosiana elleni mérkőzésen. 
Kétségtelenül rekordbevétel a cseh vidéken, 
amire nálunk Magyarországon, sajnos, valószí
nűleg nem lesz példa.

♦
Oroszország lázasan keres futbailtrénereket. 

Állítólag több angol és délamerikai játékossal 
tárgyalnak és a közeli hetekben 10—12 külföldi 
tréner utazik a szovjetállamba, hogy ott meg
kezdje működését, hir szerint busás jövedelem 
és igen előnyös szerződés mellett.

♦
A csehszlovák és spanyol szövetségek 

között megállapodás jött létre, amely szerint 
a két ország válogatott csapata 1935. évtől 
kezdve évenként két mérkőzést játszik egy-

A 2, 10, 12 és 44 sz. sorok megfejtését lég-1 eljuttatni. Jutalmaink: egy tizpengős 
később csütörtök estig kell mindenfajta szel-[jegy, két színházjegy, egy ezüstceruza, egy 

a címzési oldalon j játszma bridzzkártya, egy doboz csokoládé,'

Ax olasz futballsxövetség 
levele 

a Hétfői Naplőfiox
Lapunknak n futbollvilágbajnoksággal kap

csolatos hírszolgálata nemcsak a közönség kö
rében váltott ki általános elismerést, de nagy 
propagandát jelenteti a nngy világesemény szá
mára is. A Hétfői Napló hasábjairól értesült 
elsőnek a közönség a világbajnoki mérkőzések 
lefolyásáról, hiszen a késő délutáni órákban 
befejezett meccsek beszámolóját este 11 óra
kor mór az utcán, a kávéházakban olvasta a 
közönség n Hétfői Naplóban.

Lapunk főszerkesztője most vette kézhez az 
olasz fulhnllszővetség elnökének, Vaccaro tá
bornoknak levelét, amely a következőképpen 
hangzik:

„Főszerkesztő Ur!
Az ön lapjának hirsfotgálata a II. labda- 

rvgóoilágbajnoksdgról nem kerülte el fi
gyelmemet. Megállapítom, hogy az ön lap
jának nagy része van az esemény propagá
lásában és sikerében. Szívesen ragadom meg 
az alkalmat, hogy megköszönjem önnek szí- 
»><• támogatását és kérem, fogadja legjobb 
ktoánataimnak nyilvánítását.

C.on*. Gén. Glorglo Vaccaro, 
az olasz labdarugó
szövetség elnöke.**

vény melléklére nélkül, a címzési oldalon! j_____ ___ ____o_, _ __ _ „________ f
„Rejtvény" megjelöléssel szerkesztőségünkbe | öt üveg finom tokaji és öt diszkötésü könyv.

VÍZSZINTES:
1. Drágább árat szá

mit
5. Római szám: 601
8. Az enni Ige egyik 

félmultidejü alakja
12. II. József
13. A búza nyáron
14. Pcstmcgycl község
15. Nincs ébren
16. Testrész
19. Ipari nyersanyag
20. Az oktatás Ideje 

ezekre i 
osztva az 
bán

23. Bábubélés
25. Tcsz-vesz
26. Hangnem
28. Északi női
29. Fedő
50. Város a Balkánon
31. Lábbal üti a pad

lói
33. Tennlsz-müszó
34. A portás csinálja
35. Régi nép
37. Telefon rövidítése
39. Bíró cselekszl
41. Járom
43. NŐI név
44. Zsákbamacska
45. Zuhan
46. Mátka
47. Török méltóság

FÜGGŐLEGES:
1. Gasdaságl eszközök
2. Olimpiai verseny

szám ___
3. Hibásan jegyzi fel 11. Nagy francia vá-
4. Kis villa ros
5. Hangszer 17. Tőzsdei műszó

6. Keresztneve: Palkó 18. Nem mlndegvlk

7. Fényképezőgép
márka

8. Tisztítószer
9. Testrész

10. Borzalmas
nem

halál- 23.
24.

tetszik neki
21. l'tca nz V. kerü

letben
22. A gyorsvonat 

Fájdalom
Fizikai mérték
rendszer 
Kereszttel26.

27.
emelt

82. On Is es
35. Tollú
38. Látja
37. Bányaváros
38. Vezetékneve: Mona
40. Lásd a 4. sz. sort
41. Régi magyar szó
42. Török tiszt
43. Ejnye, mit cdnál

mással. Az első meccs Prágában fog le-* 
folyni. *

Az ezerkilencszáznegyvenes olimpiai já-» 
tékok rendezésére Japán tart igényt. Má) 
meg is alakult a japán előkészítő bizottság, 
amely meghívást intézett a nemzetközi olim* 
piai komitéhez, hogy legközelebbi üléséé 
Tokióban tarfsa. A japánok fedezik a teljét 
költségeket. *

Newyorki jelentések szerint az amerikai at- 
lélák máris fényes formában vannak. Los- 
Angeles olimpiai stadionjában a múlt héten a 
következő elsőrangú teljesítményeket nyújtót-- 
ták: 100 yard: Anderson 9.4 mp. 120 yard gáti 
Klopstock 14.4 mp. Magasugrás; Marty 2 m< 
04 cm. Távolugrás: Olson 7 58 m. Sulydobásj 
Lymant 16.41 m. Gerely: Mottram 66.13 m- 
Rúdugrás: Rand 4.11 ni.

andor leon

műk nem „a honi

A magyar kardnak 
győzni kell!

A múlt héten útnak in
dított hlögyversenyzőinlc 
minden tekintetben be
váltották a hozzájuk fű
zött reményeket, s bra* 
vuros vívásukkal meg* 
szerezték második csa
patbajnokságukat, ezzel 
is bizonyságot adva ad 
ról, hogy tavalyi győzeit 

pálya előnye" miatt szüld
tett meg, hanem szorgalmas és céltudatos műm 
kájuknak gyümölcse volt. Tavaly az egyéni
ben nem volt szerencsénk, mert Bogáthy 
Erna a — nagy magyar favorit — a döntő 
küzdelemben csak második lett, most azonban 
Elek Ilonának sikerült az, ami minden vívó- 
hölgy ólma, s

a népszerű Csibi fiús temperamentummal, | 
fiús nadrágban és félrecsapott kis baszk 
sipkájával most Varsóban végre besuhant 

a világhírbe.
A magyar hölgy vívás felsöbbségét kiválóan 
jellemezte az, hogy Maca, a család fiatalabb 
tagja, második lelt, mig Bogáthy Erna az ötö
dik helyen végzett.

Még talán van egy-két perc, pedig több, t 
érdemelnek, hogy a tőrvivóinkkal foglalkoz
zunk, akiket a harmadik helyre vártunk. As 
egyéniben viszont Hajdú János bizonyítottal 
be, hogy van mór európai klasszisu tőrvivónk- 
És sorban jönnek az cpéezők, de közben «/- 
landóan ott van már a szájunkon a szó, amii 
ben vita nélkül megegyezünk mindannyian: —» 

a magyar kardnak győznie kell!
A magyar válogatott csapat összeállítása szi

gorúan az évben elért eredmények alapjául 
történt. Rajcsányi, Gerevich, Kovács, Kabo::t 
Rasztovich, Erdélyi, Kőszegi volt a sorrend. 
Kovács, sajnos nem indulhat. A magyar csa
patban Jekelfalussy Pillér György is vív, aki
nek nagy vivóludása, nyugalma, úgy a csapat
nak, mint az egész sportközvélcménynek biz
tonságot ad. Az utóbbi hetekben Petschaucr 
— a régi nagy Attila — is tréningbe állt, de 
csak a csapat-tagok tréningje miatt, talán 
majd jövőre találkozunk vele újra a nagy ver
senyek fináléjában.

Az egyetlen nagy rivális: az olasz csapat, 
amely a tőr- és párbajlörhegeinóniája után a 
kardra vágyik. Gaudini a mostani tőr Európa 
bajnok, Marzi, Piaion, Montano, Salaffia, Tte
vés és Trevisan vívnak, akik közül az első 
négy viv majd a mi Jekelfalussy, Kabos, Ge-. 
revich, Rajcsányi összeállítású csapatunkkal.

A magyar kardnak győzni kell! Győzni kell 
azért, mert jobbak, mert az olaszos tüzet, a 
dinamikus hevességet nagyobb nyugalmukkal 
egalizálni tudják, mert rutinirozott fej vívók, 
de győzni kell minden technikai tudás felett 
azért is, mert tudatúban vannak annak, hogy 
nekünk, kis nemzetnek a sport és a kardvívás 
nemcsak úri passzió. Ezzel a felelősséggel jár
nak itt a fiuk a Masavszkáján, ezzel a dacos 
akarással veszik kezükbe most a pengét és 
szedik össze magukat az olaszok ellen. Az ola
szokon kívül ma még nincs is ellenfelünk.

Az egyéni mérkőzésről természetszerűleg 
szintén olaszok és magyarok vannak az élen 
és eddig is mindig magyar nyerte a kard 
Európa-bajnokságot. Garay, Gombos (kétszer), 
Glykais, Pillér (kétszer) és Kabos volt az ed
digi sorrend. Kabos ezévben kissé gyengébben 
szerepelt, de most újra formálta lendült, azt 
mondotta most, hogy nagyon vigyáz, nagyon 
akar és rámegy erre a versenyre. Gerevich 
Aladár, „a kis párduc", ha jó napot fog ki, 
akkor verhetetlen. Es most újra esedékes nála 
egy jó nap. Rajcsányi László kitűnő techni
kája, gyors támadásai predesztinálják előkelő 
helyre. Nemzetközi versenyben három uj név
vel indulunk. Rasztovich a legfiatalabb köztük 
és egyben a legnagyobb ígéret. Gyilkosán jó 
tempója villámgyors flesstámadásai és ki
számíthatatlan csclriposzljai viszik majd újabb 
és nagyobb győzelmek felé. Erdélyi Jenőt és 
Kőszegi Attilát kell még bemutatnunk, akik mind
ketten a végtelen szívósságot, a nagyfokú ki
tartást képviselik.

Az olaszok közül Marzi, Gaudini, Plnton 
lehetnek élőt, de ott lesz a döntőben Casimir 
Is, aki még mindig kitűnő és aki mindenkinek 
kellemetlen perceket fog okozni.

Még néhány pillanat az Időm csupán, pedig 
sok mindent kellene még elmondani, sok min
dent arról, hogy a néhány év előtti nagy gár
dából most már kevesebben vannak, hogy az 
olaszok milyen szorgalommal és lelkesedéssel, 
kitartással küzdenek a cél eléréséért, hogy uj 
magyar organizáció indul, — de a magyar 
kardnak győzni kell, tartani a hegemóniát és 
nevelni utánpótlást.

Zöld Ferenc de-

A szerkesztésért és kiadásért felel: 
DR. ELEK HUGÓ


