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Riasztó híren Hlndenburgrúl
A Hétfői Hapio berlini munKalársának 
vasárnapi szenzációs riporttá 
a uérbelolton német forradalomra

Berlin, julius 1.
(Á Hétfői Napló tudósítójának tel ef ón

jelentése.) Vasárnap az egész világ érdeklő
dése Németország felé fordult és Berlinben 
óriási érdeklődéssel várták már kora reggel 
a rohamosztagok lázadozásáról szóló friss 
jelentéseket. A délelőtti órákban újabb hiva
talos beszámolót nem adtak ki.

> Délben jelent meg ax első hivatalos 
közlés,

amely azonban egyebet még nem mondott, 
mint azt, hogy

>t+ egész birodalomban teljes a rend 
és nyugalom.

A német főváros külső képén megállapít
ható, hogy a hivatalos jelentés igazat mond, 
a lakosság széles rétegeiben azonban mély
séges megdöbbenés uralkodik és

a kétségbeeséssel határos izgalommal 
á tárgyalják — az utcákon kisebb csopor

tokban is — a lapok közléseit, hogy 
milyen borzalmas erkölcsi fertő meleg

ágya volt a rohamosztagos tábor.
Abból a napiparancsból, amelyet Hitler 
Adolf kancellár a nemzeti szocialista ro
hamosztagok uj vezérkari főnökének, Lutze 
Viktornak küldött, szerzett tudomást a né
met közvélemény, hogy a rohamosztagos ve
zérek közpénzekből

dőMÖléseket, orgiákat és kéjutazásokat 
rendeztek,

botrányos részegség! jelenetekben szerepel
tek és a legförtelmcsebb nemi kicsapongá
saiknak áldozatai ifjú rohamosztagosok 
voltak.

Harmincezer márkás dísz
ebédek, megdöbbents or

giák ...
Hitler Adolf napiparancsából tudta meg a 

közvélemény, hogy a rohamosztagosok ber
lini főhadiszállásán olyan nagy luxussal 
fólyt az élet, hogy havonta

több mint harmlcczcr márkát költöttek 
dlszebédekre, amelyek valójában dőzsö

lések voltak.

Riasztó hírek 
a nagybeteg Hindenburgről

Fokozza a lakosság izgalmát az a körül
mény, hogy

Hindenburg elnök állapotáról külön
böző rémhírek terjedtek el és állítólag 
az agg tábornagy állapota, a kiállott 
újabb Izgalmak következtében még posz

átábbra fordult.
Hivatalos helyen az érdeklődő külföldi új
ságírók előtt a leghatározottabban cáfolják, 
hogy az elnök állapota aggasztó lenne, any- 
nyit azonban közöltek, hogy a régi vesebnj 
az utóbbi napokban már annyira kinozta, 
hogy

Sauerbruch tanár, akit Berlinből Neu- 
deckbe hivattak, műtétet ajánlott 

így tudta meg a közvélemény, hogy az S. Á.- 
vezérek drága limousineokban vagy cabrio- 
lettekben díszelegtek szolgálati útjaikon és 
hivatalos pénzekből vásárolták luxusautói
kat.

A legnagyobb megdöbbenést a napipa
rancsnak az a szakasza váltotta ki, mely
ben a kancellár a következőket mondotta:

„Főleg azt szeretném, ha minden anya 
félelem nélkül engedné gyermekét az S. A. 
osztagaiba, a pártba és a Hltler-féle ifjúsági 
szervezetekbe, anélkül, hogy féltenie kellene 
gyermeke erkölcseit. Megkövetelem tehát, 
hogy minden S. A.-vezér kínosan ügyeljen 
a büntető törvénykönyv Í75. §-ának (homo- 
sexualitás büntetése) betartására. A bűnösöket 
azonnal ki kell zárni az S. A.-ból és a párt
ból. Férfiakat akarok látni az S. A. élén és 
nem undok majmokat.'1

Mit látott Hitler kancellár 
RShm hálószobájában
Kínos megütközést keltett a nemzeti szo

cialista párt hivatalos lapjának, a Völkischer 
Beobachtcr nek a tudósítása. Wiessee fürdő
helyről. A tudósitás részletesen leírja a 
szombatra virradó éjszaka történetét és a 
Röhm-villáhan látottakról a tudósiló olyan 
naturalisztikus leírást ad, amely

sokakból az undor érzését váltotta ki.
A tudósitó elmondja cikkében, hogy a kan
cellár, miután Röhm kapitányt hálószobá
jában letartóztatta a szomszédszobába nyi
tott, ahol Heines kapitány, a híres feme- 
vezér aludt.

A szobában utálatos látvány tárult a 
belépők szemel elé.

Heines kapitány mellett egy fiatal gyerek 
feküdt s a szituáció, amelyben a kancellár 
meglepte őket, nem hagyott kétséget aziránt, 
hogy

undorító homoscxuálls dolgok történtek.
Ugyanez volt a helyzet a többi szobában is, 
amelyekben mindenütt fiatal gyerekekkel 
feküdlek az S. A.-vezérek. Kiderült, hogy 
igaz az, amiről már régóta suttogtak, hogy 
Röhm kapitány egész környezete ilyen ho- 
mosexuális férfiakból állott.

Általános az a vélemény, hogy a Röhm- 
féle puccsot Hitler Adolf kancellárnak si
került csirájában elfojtani és ezzel Hitler 
pozíciója legalábbis egyelőre,

jelentékenyen megerősödött.
Nemzeti szocialista körökben bíznak abban, 
hogy a kancellárnak ugyanilyen módon si
kerül majd a reakció részéről fenyegető 
megmozdulást is elfojtani Valószínűnek lát
szik azonban, hogy a vérbefojtott zendülés 
után aligha kísérlik meg bármely oldalról a 
támadást a jelenlegi lezsim ellen.

Vasárnap Blomberg vezérezredes biro
dalmi hadügyminiszter

a következő kiáltványt 

intézte a hadsereghez;
A Vezér katonás elszántsággal és példaadó 

bátorsággal sújtott le a lázadókra és áru
lókra. A haderő, amely az egész nép fegy
verhordozója, távol a belpolitikai harcoktól, 

odaadással és hűséggel fejezi ki háláját.
A haderő az uj rohamosztagszervezettel a 

jóviszonyt, amit a Vezér megkövetel,
a közös eszmények felismerésével öröm-

Vasárnap esti séta
Berlin, julius 1.

A Hétfői Napló tudósítója jelenti az esti 
órákban: A birodalom minden részében tel
jes a nyugalom és a rend.

A közvélemény Idegessége az esti órák
ban lecsillapodott ugyan, de mindenki 
mély megdöbbenéssel áll az események 

hatása alatt
A délutáni é_ az esti órákban végigjártam 

az egész német fővárost.
Az utcák népieknek, csoportosulások, 
amelyeket még délelőtt mindenfelé le
hetett látni, estefelé már sehol nem 

voltak.
Különösen a Belvárosban kihalt az élet, alig 
lézengett néhány ember az utcán. A kelle
mes, hűvös idő

hatalmas közönséget csalt ki a környék
beli erdőkbe és tavakhoz is, 

pedig azok, akik Berlinben maradtak, nem 
igen mutatkoztak az utcán.

Az úgynevezett „második forradalom** 
egész Németországban úgyszólván minden 
kivételes intézkedés nélkül folyt le. A biro
dalmi főváros lakossága csak a rádióból 
és a lapokból tudta meg, hogy mi történt, 

különleges hatósági intézkedések azon
ban nem korlátozták a mozgási szabad

ságában.
Semmiféle rendőri intézkedés nem történt 
Berlinben s mégcsnk a középületek körül 
sem vontak össze nagyobb karhatalmat.

Vasárnapra már a fegyveres rendőr
őrjáratok is eltűntek az utcákról, 

miután az éjszaka*teljes csendben és nyu
galomban telt el és nem kellett többé attól 
tartani, hogy esetleg a zavarosban halászni 
akaró elemek zavargásokat provokálnak.

A berlini rendőrfönökség közlése szerint 
a német fővárosban egyébként a szombat 
délutáni izgalmas órák tartama alatt nem 
történt semmi különösebb incidens.

„Hitler számára Is nehéz 
órák voltak"...

A nemzeti szocialista párt hivatalos lapja, a 
Völkischer Beobachtcr többek közt a kővetke
zőket írja vasárnapi vezércikkében;

— A Vezér vas ököllel hajtotta végre a tisz
togatási akcióját. Ez az akció egyeseknek a 
vérébe éa az életébe került, ez azonban elke
rülhetetlen volt, mert csak igy lehetett bizto
sítani a közösség életét.

A német nép ezekben a sorsdöntő órák
ban, amelyek nyilván Hitler Adolf Má

méi fogja ápolni.
A riadókészültséget mindenütt megszünte
tem.

A Német Távirati Iroda közli, hogy azok 
a külföldön elterjedt hírek, amelyek szerint 
Schachtot, a Birodalmi Bank elnökét és 
Killinger szász miniszterelnököt agyonlőtték, 
teljesen alaptalanok. Mind a ketten továbbra 
is ellátják hivatali teendőiket.

a néma Berlinben
mára is Igen nehéz órák voltak, a leg
nagyobb nyugalommal vette tudomásul 
vezére könyörtelen parancsait és rendel

kezéseit,
mert megérezte, hogy ezek mögött a rendelke
zések mögött Hitler Adolf egyenes, becsületes 
és tiszta szelleme rejtőzik. A német nép újból 
megtalálta magát Hitler kancellár vezér! egyé
niségében.

A Lokalanzeigcr szerint a szombati esemé
nyek utón nem lehet többé második forrada
lomról beszélni. Az elmúlt hónapokban bizo
nyos elemek feltűnő

sokat beszéltek erről a második forada- 
lomrói, amelynek be kell következnie.

A második forradalom el is jött, de nem azok
nak kedvezett, nkik folyton a falra festették, 
hanem az államhoz hii és felelősségüket át- 
érzö nemzeti erőknek. Ez a nemzeti erő vitte 
végbe a második forradalmat, éppen azokkal 
szemben, akik ezt a forradalmat elő akarták 
készíteni. Az egész nemzet egyetlen ember
ként lépett fel nz. összeesküvőknek kicsiny 
klikkjével szemben s azok, akik a legválságo
sabb órában játszani próbállak a tűzzel, el. 
vették méltó büntetésüket.

Schlelcheri a páholy 
Stódtk halottja ...

Pontosan négy héttel a ///t/rr-kormány meg
alakulása előtt diadalmas opereltpremicr volt 
Berlinben, a „Grosses Schauspielhausban". Ab- 
rahám Pál „Balt im Savoy" cimü operettjét 
mutatták be és a premieren megjelent Schlei- 
cher kancellár is a feleségével.

A hatalmas színház földszintjén,
a bal egyes páholyban

ült a kancellár és páholyában kapott helyet' 
Max Pallenberg is feleségével. Fritzy Massary- 
val, aki akkor az ,,Egy nő, aki hídja, mit akar'* 
cimü darab főszerepét játszotta Rotterék egy 
másik színházában, n „Melroool Theatcrben". 

Szünetben Roller Alfréd és felesége meglátó, 
gntták páholyában a kancellárt, aki hellyel kí
nálta meg a híres berlini színigazgatót.

Heten ültek ekkor a páholyban:
Schleicher kancellár. Schleichcrné. Pallenberg, 
Fritzy Massary, Rotter Alfréd és Rotterné.

A fotóriporter .felhasználta az alkalmat, le
fényképezte a kopasz, szmokingos kancellárt 
társaságával és másnap az összes lapok hozták 
a fényképeket, amelyen

hal vidám arc nevetett a fényképezőgép 
lencséjébe.

A hat ember közűi ölen ma mór halottak. 
F.s a halál oka valamennyiöknél egyforma. 
Egyikük sem halt meg ágyban, párnák közöli, 
egyikük halálát sem előzte meg betegség, vala
mennyien hirtelen haltak meg. Nagyon hirte
len . . .

Rotterék nyitották meg a sort.
Négy héttel a diadalmas színházi premier utág
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már stökniök kellett a harmadik birodalomból. 
A vadast emberrablás részletei ismeretesek. 
Berlin leghíresebb (vagy leghirhedtebbt) igaz
gatói üldözőik, a Liechtensteinbe átszökött 
horogkeresstesek elől mtnakfilvc szakadékba 
zuhantak és mindketten meghaltak.

Kamtokéra 1‘nilenberf
la elhagy la azt az országot, amelynek legelső 
silnásso volt. Bécsben. Prágában és Zürichben 
vendégszerepelt a hazótlanná vált zseniális 
szinéiz. És most, pár nappal ezelőtt megtör
tént a rvpülögépkiiiasitrófa. amelynek áldoza
tát, Pallenberget ttZ egész kuiturvilúg mélysé
ges részvéttel gyászolja.

A (irozses Schauspielhaus páholyának hat 
látogatója közül hárman már a mennybéli 
színházat látogatták.

És szombaton este újabb tragikus Wrt röpí
tett világgá a távíró; Schleieher Kűri táborno
kot letartóztatás közben feleségével együtt 
agyonlőtték.

Schleieher már halott...
hivatalos jelentés. Semmi több.— jelenti ____ r_____ _______

rtak ez a három szó. A színházi páholy hat 
látogatója közül ujabh két lélek költözött el
egy másik világba. Schleichtr volt az ötödik..

Vasárnap éjszaka jelentik i

tömeges klvéazásek, feloszlatják 
e volt trónörökös rohamcsapatát, 
állítólag a szovjettel cimboráitok 
a forradalmárok

A késő éjszakai órákban Jelentik: Vasár
nap Berlinben

a llaterfeldl katonai gyakorlótéren ál
lítólag kivégzések egész tömegét haj

tották végre.
Hitler, a legfelsőbb párt bírótáf elnöke ■ 

vasárnapra virradó éjszaka személyesen 
hirdetett ítéletei a lázadók tigyébea. Hír 
szériát több Ismertnevü egyén is van a ki
végzettek között.

Állítólag kivégezték Bődet éa Zlrtzkyt, 
Papén alkanctllár két titkárát.

Papén másik két titkárai Jung éa H al tér 
Schótte, a Herrenklub titkára letartóztatás
ban vannak.

A hírek szerint
feloszlatják a volt trónörökös. S. A.- 
parancsnok csapatát, valamint a né

metországi osztrák légiót.
MW YMmoa excáAzzAr nagy meglepetéssel 
'fogadta a lázadás eeeményeil* fia, dooraű

Óriási izgalom Párizsban
Pária, jullus t.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése. A francia főváros vasárnap telje
sen a német események hatása alatt áll. A 
lapokat széjjelkapkodták és az ujságáru- 
kioszkok, a kávéhAtak és a szerkesztőségek 
elölt

nagyobb csoportokba verődve tárgyalják 
* a németországi események kihatásait.
A párizsi utca képét teljesen megváltoztat
ták a Németországból érkező hírek. Vasár
nap egész napon át kiváncsiak tömege leste 
a szerkesztőségi paloták előtt az újabb hírek 
érkezését, do hiába, mert további szenzá
ciókról nem érkeztek jelentések.

A kamara folyósoin is meglátszott ■ né
metországi hírek hatása.

Vasárnap délelőtt csaknem teljesen ki
ürült az ülésterem,

mindenki a folyósón tartózkodott, ahol 
képviselők csoportokba 
n németországi eseményeket.

Mtert rendelték ol 
a német-francia határáért

Érdeket magvarárattsl szolgál a Chicago Tri
bünt párizsi kiadása francia-német határon 
ségrehajloit

határsárról éa a francia részről elrendelt 
katonai kássülteéggel kapcsolatban.

'A lnp szerint a franela katonai köröket nyug
talanná telte, hogy szombaton délután váratla
nul megszakadt a táviró- és telcfonöiszeköltelés 
Németországgal és

órákon ál a legvadabb híresztelések ter
jedtek el.

N
verődve tárgyalták

Papén megbukott, bizalmasai 
öngyilkosok - jelenti

lapoknak az a berliniÉrdeke* a párisi 
híradása is, hogy

Papén alkanctllár 
marad továbbra Is

aemmlesetre aem 
tagja a Hitlerkor- 

silánynak.
F.gv másik hír szerint Schleieher táborno
kon kívül n birodalmi hadsereg két másik 
tábornokát Is le akarták tartóztatni, ezek 
azonban még idejében értesültek a letartóz
tatás elrendeléséről éa elmenekültek Ber
linből.

Papén hörnyezrlének két tagja ■ páriái 
lapok szerint öngyilkosságot követett cl.

pota kormány főtanácsos és Glausssner mi-

Esti tüntetés Hitler mellett
Berlla, Juliim 1.

As esti Arákban 
nagy tüntetés volt a 
kancellári palota előtt 
Hitler Adolf mellett.

Hitler a vasárnapot 
Berlinben töltötte bi
zalmas hívei társasá
gában. Alkonyat felé

többszáz főnyi tömeg vonult fel a Wil- 
belnuiplatzra és mindenáron látni akarta 

a kancellárt.
A csoportosulás egyre nőtt, az emberek kó
rusban éltették Hitler Adolfot. A kancellár 
végül is engedett a tömeg kérésének és meg
jelent a kancellári palota erkélyén. A tömeg, 
amely ekkor már lőbbezerre növekedett, Vi
haros lieil Hitleri — kiállásban tört ki.

A tüntetés hosszabb ideig tartott.
Hitler Adolf felemelt jobb kézzel állott 

ac erkélyen.

jelentések szerint, elhagyta Németországot, 
de Doornba még nem érkezett meg.

Angliai jelentés szerint már tudják Is, 
hogy melyik az a külföldi hatalom, amellyel 
a lázadók összeköttetésben álltak:
v SzovjetorossországgHl voltak Összeköt

tetésben.

Legújabb párisi hírek szerint 
Boose államtanácsos, Papén alkalncellár 
közvetlen munkatársa Öngyilkosságot 

követett el

abban a pillanatban, amikor a rendőrség 
emberei megjelentek, hogy ott házkutatást 
tartsanak.

Vasárnap éjjel szenzációs hivatalos jelen
tést adtak ki Berlinben Röhm kapitány ha
láláról. A Jelentések szerint

Röhmnek alkalmat adtak arra, hogy le
vonja árulásának konzekvenciáit, iíöhm 
azonban ezt nem értette meg, mire Röh- 

möt agyonlőtték.

Az Is nyugtalanilólng hatolt, hogy német rész
ről lezárták a határt s ezt azzal magyarázták, 
hogy

emg akarták akadályozni a bűnösök szö
kését.

A hírek hatása alatt rendelte el azután a fran
cia hadvezetőség a német-francia határon a ka
tonai készültségei.

A Budapesten Járt 
Oberwurzer kapitányt 
vagy Georg Strassert 

lőtték agyon?
Vasárnap este Is változatlan Izgalommal tár

gyaljak egész Parisban a német eseményeket. 
Az esti lapok berlini jelentése szerint

az agyonlőtt S. A. vezérek között van 
Georg Strasser Is.

Állítólag Georg Strasser az n kétes egyén, aki
ről r hivatalos nemzeti Szocialista sajtószolgá
lat ugy emlékezik meg, hogy Hitler Adolf nem 
akart vele szóbaúllni.

Egy másik jelentét szerint
ei a kétes egyén Oberwurzer kapitány, aki 
a nemzeti Szocialista párt kereskedelmi tér- 
méMttü ügyeit intézte éa a berlini Colum- 

bus-házban volt az irodája.
Oberwurzer kapitány annak idején Budapesten 
is járt azzal n nemzeti szocialista küldöttséggel, 
amelynek élén Deitz követ állott és

a nemzed ssoclallsta párt gazdasági prog
ramjáról tarlóit előadást a Hungária- 

szállóban és a Zeneakadémián.
Oberwurzer szélsőséges beszéde annak idején 
nngy feltűnést keltett.

nisztériumi Igazgató öngyilkosságáról írnak 
a lapok. A két magasrangu minisztériumi 
tisztviselő nngy szerepet JAlszólt a katolikus 
mozgalmakban és hir szerint öngyilkossá
guk kapcsolatban áll azzal u házkutatással, 
•melyet Papén dolgozószobájában tartottak.

Perlinax az Echo de Pnria-bén azt írja, 
hogy a német konzervatívok rcvánsl vettek 
a multévi legyőzctésükérl.

A cikkíró megállapítja, hogy egyelőre 
még nem lehet tisztán Átlátni, hogyan osz- 
lanak meg a hatalmi erők Hitler Adolf, a 
birodalmi haderő és n konzervatívok között. 
Egyelőre annyi bizonyos, hogy a nemzeti 
szocialista párt hármas vezérkara

Hitler* Uörlng és Göbbela, kezükben 
tartják a gyeplőt.

SCHMIOTMAUSR-FtUi

Igmandi
X VILÁG LEGJOBB 
KESERUVIZE 
EGYBEN GAZDASÁGOSABB IS, MERT 
MIgmándl“-ból nem kell pohárszámra inni, 
negyed- vagy félpohár elég szokott lenni. 
KAPHATÓ MINDENÜTT 
KI6 ÉS NAGY ÜVEGBEN

Ez egyúttal azt is jelenti, hogy a nemzeti 
szocialista forradalom célkitűzései vannak 
továbbra is a magasra tartott zászlón és 
a nemzeti szocialisták semmiesetre sem 
hajlandók a konzervatívok előtt meghódolni 
és céljaik végrehajtásáról lemondani. Való
színű azcqiban, hogy

az S. A. továbbra nem marad a rezsim 
lelke ét idege 

és hogy rövid idő múlva a birodalmi haderő 
vezetői, a junkerek és nagyiparosok ismét 
átveszik a birodalomban szerepüket, — Írja 
az Echo de Paris.

A Journal a szombati események hátteré
ben

DilKnger megint jelentkezett s 
bandájával kirabolt egy bankot

New*York, Jullus 1.
A Dilllnger-bende ismét életjelt adott ma

gáról. A banda tagjai kiraboltak egy bankot. 
Az Indiana államban fekvő South-End vá
rosában a rablótámadásban állítólag

résztvett a hónapok óta keresett banda
vezér, Diliinger la.

A banda tagjai gépfegyveres autóval érkez
tek a bank elé, lelőtték a főkapuban álló 
rendőrőrszemet, összeterelték a banktiszt
viselőket és magukhoz vették az összes fel-

Letartóztattak egy tanitónövendéket, 
aki hetek óta fosztogatta a Bosnyák-féri 
katolikus templomot és a plébános lakását

A „jámbor" fiatalember nappal orgonáit a templomban, 
éjszaka pedig feltörte a perselyeket

Már hosszabb idő óta 
ismeretlen tettes soro
zatosan követeti el lo
pásokat a zuglói Bos- 
nyák-utcai római ka
tolikus templomban, 
valamint Postinszky Jó
zsef lelkész lakásán. A 
lelkész egymásután tette

0 feljelentéseket a titokzatos tolvaj ellen, 
a nyomozás azonban egészen a mai napig 
nem vezetett eredményre.

Vasárnap délelőtt szenzációs fordulatot 
vett az ügy: behozták a főkapitányságra és

előietea letartóztatásba helyeztek egy 
jó családból származó fiatalembert, 
Kárpáti Rudolf tanitóképezdei növen

déket,
mert gyanno kok, sőt bizonyítékok egész 
sora támasztotta alá, hogy a templomban és 
a lelkészlakban ö követte el a tolóajtósokat. 

Kárpáti letartóztatása megdöbbenést kel
tett. A plébánián jámbor és tehetséges 
fiatalembernek Ismerték Kárpátit, aki ki
tűnő muzsikus is. Mindenki szerette, befér
kőzött a plébános kegyeibe Is, aki

megengedte neki, hogy a templomban
Uorliknlncnni 0,aRZ "orejegyst, kénysserkölcsftnt magaswoiwicsoni,

orgonáljon.
Amint azt a nyomozás megállapította, Kár
páti Rudolf orgonálás után néni ment haza, 
hanem elbújt a templomban és, miután 
mindenki eltávozott és a templomot kívül
ről bezárták,

feltörte a perselyeket és kilopta a hívek 
adományait.

A főkapitányságon őrizetbevétele után 
azonnal kihallgatták a megtévedt fiatal
embert. Előbb tagadta a vádakat, később 
azonban a bizonyítékok Súlya alatt

megtört és beismerte, hogy ő követte 
el a lopásokat

ugy a templomban, mint a lelkészlakban. 
Házkutatást tartottak lakásán és ennek 
során

Reggslevliénl egy Ml pohár, 
Ember, asssony, gyerek jól jOri 
Minden napját vígan tölti. 
Nem bánija öt semmi földit

Gyomorhurut, gyomorégés, 
Aranyér és székrekedés, 
Lépdaganat s étvágy hiány, 
Sem sárgaság, sem rheumám l

Semmi bajod soha sincsen, 
Megsegít még a jó Istent 
Mar a nyolcvan évet járom. 
Tanulj te is a példámon/

Htadenbnrg tábornagy egészségi áltepo- ' 
fának aggasztóra fordulását látja t 

és a lap szerint ez a körülmény nagyban 
hozzájárult a lezajlott események gyors ki
fejlődéséhez.

Vilmos császár két fia 
őrlzetban

Lapzártakor jelentik:
Wllhelm Angust herceget, Vilmos exesá- 

szár kisebbik fiát letartóztatták, a volt trón
örököst pedig lakásán őrzik.

lelhető pénzkészleteket. Két banktisztviselőt, 
akik ellenkezni próbáltak,

revolverlövésekkel leteritettek,
mind a kettő súlyosan megsebesült. Ultimo 
lévén, a bank aznap nagy kifizetéseket tel
jesített s igy aránylag csekély összeg, mind
össze húszezer dollár volt. A banditák zsák
mánya igy aránylag kicsiny volt, a kirabolt 
bank egyik pénztárosa azt állítja, hogy 

teljes határozottsággal felismerte a ban
diták között DilUngert.

több értéktárgyat találtak, amiket Köt- 
páti a plébánostól lopott eU

A zuglói templomtolvaj tanitóképezdei nö
vendéket ezután letartóztatták és vasárnap 
délután átkisérték az ügyészség Markó- 
utcai fogházába.

fmrédy Béla pénzügyminiszter vasárnap 
délelőtt visszaérkezett Londonból, ahol —• 
mint ismeretes —. pénzügyi tanácskozásokat 
folytatott. A pénzügyminiszter — aki infor
mációnk szerint nagyon meg van elégedve 
a londoni tanácskozások eredményeivel — 
a vasárnapot Balatonföldiáron töltötte S 
hétfőn délelőtt referál Gömbös Gyula mi
niszterelnöknek londoni megbeszéléseiről.

♦
A Független Kisgazdapárt Péter Pál-napján 

Szolnokon, vasárnap pedig Mohácson tartott 
szervezkedő gyűlést, melyen a párt vezérén, 
Eckhnrdt Tiboron kívül Dinich Ödön. Kun 
Béla, Hegymegi Kiss Pál, Andaházy-Kasnya Béla 
országgyűlési képviselők és Tildy Zoltán párt
igazgató vettek részt. Eckhardt Tibor mindkét 
helyen nagyobb beszédet mondott és különösen 
azt hangsúlyozta, hogy a kormányhoz csupán 
akkor fűzhetik engedékenyebb érzelmek, ha 
ígéretéhez képeit megvalósítja a titkos választó- 
jogot.

— Az Izraelita Szünidei Gyermektelep mű
ködése. Megjelent az Izraelita Szünidei Gyer
mektelep Egyesület Igazgatóságának Jelenté* 
sz egylet mull évi működéséről. Galambos 
Jenő ügyvezető igazgató-főtitkár parantálja al 
beszámolójában az egyesület halottalt, ismer
teti a dlősjenői telepen végiéit modernltálézi 
munkálatokat, köszönetét mond a különböző 
adományokért, üdvözli a tisztikart és elmondja* 
hogy a balatonboglárl és diósjenöi lelopeken 
at elmúlt évben összesen 527 gyermeket nya
raltattak.

— Felhívjak olvasóink figyelmét a közismert 
kitűnő hírnevű „Ruhakereskedőim! Válla!at"-ra, 
Ferenc-körut 39. sz. I. cm., ahol legnjahb di
vata szövetekből rendelhető mértékűién! férfi
öltöny 40 pengőért, remek szabással, többszöri 
próbával, elegáns kivitelben.
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Vasárnap a franzstanti alvilág 
Clnáhar-negvedáiran, a bank
rabló Clnáber barátai bűzött 

haiszolták a detektívek 
az autós banditákat

Jutalmat tűznek ki a nyomravezetőnek - monstre 
razzia az auidgarázsokban ós Budapest környékén

A főkapitányság bűn
ügyi osztályának összes 
detektivjei talpon vol
tak vasárnap, hogy 
kézrekeriitsék a Szé- 
chenyi-ulcai amerikai 
slilü banditákat. Kora 
reggeltől a delektivek 
serege járta be a fővá

ros különböző helyeit és különösen
a pesti alvilágban nyomoztak a revol- 

veres banditák után.

után sérült autójukat a Népligetben elhagy
ták,

másik autón igyekeztek elmenekülni a 
fővárosból.

Nagyon megnehezíti a nyomozást az a kö
rülmény, hogy a tettesek pénzt nem vittek 
magukkal, mert abban az esetben, ha pénzt 
zsákmányoltak volna, költekezésükkel, fel
tűnőbb életmódjukkal magukra vonták 
volna a közönség fokozottabb érdeklődését.

A vasárnapi nagyszabású hajtővadászat

kiterjedt Pestkörnyékre is. Mint minden na
gyobb bűnügynél, most is

tömegesen érkeznek a bejelentések a 
főkapitányságra.

Idáig ötven különböző nyomot kapott a ren
dőrség, valamennyit lejárták, de csakhamar 
kiderült, hogy

a legtöbb bejelentés bosszú müve, 
ártatlan embereket igyekeztek meghurcolni.

Vasárnap hajnalban egyébként 
három előállítás Is történt a Széchenyi- 

utcal rablótámadással kapcsolatosan.
Újpestről hoztak be három fiatalembert a 
főkapitányságra, akik egy ottani vendéglő
ben borozgatás közben olyan kijelentéseket 
tettek amelyekből első pillanatban arra le
hetett következtetni, hogy valami szerepük 
lehet az autós merénylettel kapcsolatosan. 
Rövidesen kiderült azután, hogy a három 
férfinek semmi szerepe nincs az ügyben:

borközi állapotban „dicsekedtek'* a rab
lással.

A rendőrség bár igen nehéz helyzetben van, 
mégis reméli, hogy a nagyközönség segítsé
gével rövidesen megoldja és a Széchenyi- 
utcai autós banditák rövidesen a fökapitány- 

Iságra kerülnek.

memoditotta a

Cfl O Lfl chem
KL EVEZŐSÖKET

A detektívek gyűrűje vette körül a Ferenc
város hírhedt lebujait, házról-házra jártak a 
bűnügyi krónikában Cínőber-negyed név 
alatt ismert utcákat és mindenütt az iránt 
érdeklődtek, hogy nem történt-e valami 
gyanús esemény a ház lakói között, illetve 
viselkedésével nem hivta-e föl valaki ma
gára a figyelmet.

A Mester-utca és Haller-utca között lévő 
városrészt órák hosszat kutatták át a 

■ detektívek és munkájuk során természe
tesen sor kerül Clnóbcr József és Kovács 

János kihallgatására Is.
ök voltak ugyanis az elsők, akik mostaná
ban Buadp«esten bankrablás! kísérletet vég
rehajtottak és igy természetes, hogy a nyo
mozók őket is kihallgatták, hátha tudnak 
valamit az újabban elkövetett bűncselek
ményről. Cinóber és Kovács kereken tagad
ták. a mostani esetben való részvételüket, 
kijelentették, hogy ők a régi bűnért már 
megbünhődtek és azóta semmiféle összeüt
közésbe nem kívánnak kerülni a hatóságok
kal.

A fiatalemberek
pontos alibit Igazoltak

arra az időpontra vonatkozólag, amikor a 
Széchenyi-utcai rablás történt.

A detektívek aziránt is érdeklődtek náluk, 
hogy.

esetleg baráti körükben nem hangoz
tatta-e valaki, hogy bankrablásra ké

szül,
de ez a kérdezősködés is eredménytelen ma
radt, mert Cinóberék a leghatározottabban 
kijelentették, hogy ök megszakítottak min
den érintkezést a bűnözők világával és fo
galmuk sincs, hogy kik követhették el a vak
merő merényletet.

A főkapitányság bűnügyi osztályán elővet
ték az utóbbi években elkövetett és eddig ki 
nem nyomozott bankrablási kísérletek aktáit.

, Az elmúlt évek alatt a Klauzál-léren, a 
Leszámítoló Bank fiókjában, a Lipót-körulon, 
a Községi Takarékpénztárnál történt rablási 
kísérlet és pár hónappal ezelőtt a Bank- 
u teában ütöttek le és rabotlak ki egy idő
sebb altisztet, aki a Ganz-Danubiustól vitt 
háromezer pengőt.

Minden egyes esetben autón érkeztek és 
menekültek el a tettesek a helyszínről. A 
szjemélyleirás nagyjából megegyezik azzal a 
személyleirással, amelyet a Széchényi-utcai 
banditákról kapott a rendőrség.

Nincs kizárva, hogy ezt a merényletet 
ugyanazok követték el, akik már előző 

Alkalommal is szerepeltek.
Éppen a megismétlődő esetek miatt felme
rült a terv, hogy

jutalmat tűznek ki a nyomravezetőnek.
'A rendőri nyomozás természetesen kiterjedt 
abban az irányban is, birt-e valaki tucjotnás- 
sal arról, hogy Jobban István altisztnek 
szombaton délelőtt nagyobb pénzt /ell át
vennie. Az a feltevés ugyanis, hogy

a banditák egy titkos társuk is lehetett, 
a kitől a „tippet'' kapták.

Vasárnap különben detektívek járták 
sorra az összes budapesti garázsokat, kihall
gatták a sofőröket és arra vonatkozólag 
igyekeztek információkat szerezni, hogy 

u elbocsátott .oftlrHk ktlzíltt nlnn-e 
( olyan, akit gyanúba lehetne venni 

a rablási kísérlettel kapcsolatosan.
Azt is igyekeztek megállapítani, hogy az 

elmúlt huszonnégy óra alatt nem bérelt-e ki 
valaki kocsit pár napos vidéki vagy külföldi . 
útra. Feltehető ugyanis, hogy a tettesek, mi- |

TB

Pestszenterzsébet
réméjszakája

Az éjszakai 
felhőszakadás miatt elüntUtt a viz három utcát — 
Házfalak dőltek össze, villamosok siklottak ki — 
Elpusztult lakások, tönkrement bútorok, hajléktalan 
lakék — Hajnalig talpon állt a város tűzoltósága

I
 ugrott, lezuhant egy 3 méter mély pin

cebejáratba,
de szerencsére semmi komolyabb baja nem 
történt. Hasonlóképpen csodálatos szeren
cse, hogy a tűzfal nem az istálló felé dűlt, 
hanem ellenkező irányba és igy az ottlakó 
kocsisoknak sikerült elvezetni az életveszé
lyes helyről a lovokat. Ez az elővigyázat in
dokolt volt, mert hajnali 3 órakor 

borzalmas recsegéssel beomlott az egész 
fal.

Xfiülán“á‘tűzoltók az A'üíla-utcában mun
kájukat elvégezték, fíitter Sándor parancs
nok vezetése alatt azonnal továbbrobogtak a 
Kertész-utca 37-be, ahol a kanális nem 
tudta elnyelni a víztömeget és igy

az esővíz feltódult az udvarra és az ud- 
varor át a pincékben lévő munkás

lakásokba.
Hasonló helyzet volt itt is, mint az Attila- 
utcában, a lakóknak azonnal el kellett hagy
ni a pincéket, mert az ott tartózkodás élet
veszéllyel fenyegetett. Ugyanilyen izgalmas 
és igen veszélyes mentési munkálatokat 
kellett végezniük a tűzoltóknak a Kossuth 
Lajos-tér 9. és 10. számú házakban. A Hu
nyadi-utca 33-ban

a hihetetlen erővel tóduló esővíz meg- 
repesztette p vízvezeték csatornázatát 

és onnan is kiömlött a viz, amely az esővel

be Fényesen átalakítva
ElnAranzn 8ZALON-JAZZ
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Szombaton az 
n«p hevesen izzó 
kula után este óriási 
felhőszakadás követke
zett. Több mint egy óra 
hosszat ömlött az eső 
és a főváros környékén 
— főképpen Peslszent- 
erzsébeten —

borzalmas következményekkel járt 
ez a vizzuhatag.

Tömegesen öntöttp el a pincéket és pince
lakásokat a viz, hatalmas tűzfalak öSszg- 
dültck, sőt

összeomlott néhány gyöngébb épület Is.
Az utak csaknem járhatatlanná váltak, az 
autóközlekedés majdnem teljesen elakadt, a 
viz a homokot a villamossínekre vitte, úgy
hogy

a villamosok többhelyen kisiklottak.
A pestszenterzsébeti tűzoltók, mentők és 

rendőrök este negyedkilenc. órától kezdve 
vasárnap hajnalig egyfolytában dolgoztak. 
Csodálatos szerencse, hogy a mentőknek 
nem akadt más munkájuk, minthogy a men
tési munkálatokat lázas gyorsasággal végző 
tűzoltókat kisérték és rendelkezésükre bo
csátották autójukat is, amelyen

dr. Helle László polgármesterhelyettes, 
valamint egy nientőorvos állandóan a 

a tűzoltókkal járt
és mindenütt Irányították a munkálatokat 
és segítségére voltak a tűzoltóknak.

A pestszenterzsébeti tűzoltóságra este ki
lenc óra tájban érkezeit az első hir: az At- 
tila-utca 22. számú házban a pincelakásokat 
tökéletesen elöntötte a viz. Azonnal kirobog
tak az Attila-utcába, ahol megdöbbentő lát
vány fogadta őket:

az udvaron 30 centiméter magasan állt 
a víz,

amely zuhatagként özönlött be az alig húsz 
centiméter magasságban lévő pinceablako
kon.

Az egyik pincelakásból
egy öregasszony kétségbeesetten kiálto
zott segítségért, lakásában félméter ma

gasan állt a viz,
az asztal, az ágy, a székek és a többi bútor
darabok már úsztak és a szerencsétlen öreg
asszony a megfulladástól remegett.

A tűzoltók azonnal kihordták az özvegy
asszonyt az elöntött pincelakásbó) és moto
ros fecskendőkkel és kézifecskendővel meg
kezdték a viz kiszivattyuzását. Ez azonban 
sziszifuszi munkának bizonyult, mert az eső 
folytonosan ömlött és amennyi vizet kiszi
vattyúztak, annyi tódult be újra a pincébe.

Hasonlóképpen elöntötte a víz ugyanen
nek a háznak még két pincelakását. Ugyan
itt az udvar túlsó végén hatalmas, körülbe
lül 15—20 méter hosszú tűzfal állt, amely 
mögött istállók voltak. A tűzfal alapját alá
mosta a viz és éjszaka

óriási robajjal összeomlott a több mint 
öt méter magas fal jelentékeny része.

Nyolc tűzoltó, aki ott dolgozott, csak az 
utolsó másodpercben ugrott el és igy sike
rült megakadályozni, hogy a lezuhanó kő
törmelékek fejükre essenek.

Az egyik tűzoltó,
Ko.4c Imre örpvuemok, mikor el-

együttesen öntötte el a földszintes ház mun
káslakásait. Viz alá került a János-utca és 
Izabella-utca sarkán levő Somogyi-féle asz- 
talosmühely is, ugyancsak azért, mert a ka
nális nem tudta befogadni a nagy vizzuha- 
tagot. Ezeken a helyeken is

hajnalig dolgoztak a tűzoltók három 
motoros és egy kézifecskendővel.

Nagy baj volt az esőzés következtében 
Pestszenterzsébeten a villamosközlekedéssel 
is. A vezetők mindenütt nagyon lassan haj
tottak, mert ismerték a veszélyt, hiszen nem 
elsőizben fordult elő, hogy a rossz utak és 
nem megfelelő csatornázás következtében 

veszélyessé válik a városban a közleke
dés.

A lassú hajtással azonban csak azt tudták 
elkerülni, hogy súlyos szerencsétlenség tör
ténjék,

a villamosok kisiklását már nem aka
dályozhatták meg.

A Baross-utcában olyan homoktömeget vitt 
a viz a villamosvágányra, hogy a lassan 
hajtott kocsi is kisiklott. Természetesen

óriási volt az Ijedtség, az emberek ré
mülten leugráltak,

de komoly baj szerencsére nem történt. Csu- 
pán a közlekedés "sziinéreir hosszabb Ideig. 
Ehhez teljesen hasonló villamoskisiklás tör
tént a pestszenterzsébeti János-utcában is.

A felhőszakadás mérlege Pestszenterzté- 
beten:

munkáslakások, pincék éa műhelyek 
egész tömege vált lakhatatlanná éa hasz
nálhatatlanná, berendezési tárgyak éa 
bútorok pedig óriási mennyiségben pusz

tultak el.
A pontos kárösszeget a hétfőn kiszálló ve
gyes bizottság fogja megállapítani

Kőbányán Is bajt okozott a felhő
szakadás:

a Bolgár-utca 10. számú földszintes ház 
egyik felét kimosta a viz, a fal egyrésze be
omlott és a csatornán betóduló viz elöntött 
három lakást. A lakókat innen kilakoltatták.

00260^ ^Grvra.

2
élelmiszeroszta'ly
A FELEMELETEN

Befőzéshez
10 jlb>?lr’1 gon>1’' •pír8a’ * l,T;

10 ív Bldao bflfözóhártyu, 110 gumival, t lav. •Mllcll 19 drb díazea címke.................
Befőzéshez naponta friss gyOmölos

1 dozox 22 drb
légyfogó---- -34

| Szalámi csabai módra 1 kg ............ 2.40 |

*/» kg MOCt- kokaó
Vi kg MDCi- osoko-

ládépor_____
1 kg MOCi. maláta
1 kg MDCS. pótkávé
>/< kg kiváló pőr-

kAltkávé ....
’/« k^mogyoró-

’/< kg mandula _
>/< kg paprika

édes nemes _>
V* kg egészbors
1 kg asemlemor-

1 kg traplsta-
sajt sovány -.88

’/• kg valódi juh
túró________  -.58

’/» kg finom él
őiéi kimérve.. -.68

% kg valódi mál
naszörp kimérve -.71

2 üt. 0° ecet (de-
mijonbetét 50 f) -38

>/« kg savanyú
cukorka......... -36

>/i kg csokoládés 
dragee _____ -.68

Szappan akciónkat tovább folytatjuk
5 drb 20 dekás színszappan........ .  66 f
b drb 40 dekás házlazappan kb. 2 kg 88 I
Bridzs a finom pipere szappan cellu

loid szappantartő tokban 88 !

DIWcsAttNOK
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Rejtélyes módon eltűnt 
egy budai tisztviselő

Isten veled, bocsáss meg nekem —
Irta búcsúlevelében a feleségének

Érdeke* eltűnés ügyében Indított nyomo
zást a rendőrség: Binder Ernöné bejelen
tette a főkapitányságon, hogy férje, aki a 
Ruzicska Alajos Sütemény- és Kenyérgyár 
r. t. tisztviselője, eltűnt a lakásáról.

Binder Ernő hnrminckótéves fiatalember, 
nemrégen házasodott meg.

akkor vette el feleségét, amikor a mai 
állását megkapta.

A» 4/kofds-utca 23. szánni házban laktak 
tizhónapos kisfiúkkal együtt. Binder szom
baton a szokottnál korábban ment el ha
zulról. Feleségének azt mondotta, hogy at 
irodába megy. Arra kérte, hogy nz egyik 
Afdrodnp-utcai ismerős fűszereshez ma dél* 
elölt menjen be, mert fizetését oda fogja 
átküldeni.

Az asszony el is ment a fűszereshez, ahol 
egy levél várta. A borítékban 30 pengő volt

Dréhr Imre
nagy felszólalásra készül 
bünperének utolsó tárgyalásán

Szerdán lesz ítélet — Ostrom a belépőjegyekért

bűn perében. A

Zoltán királyi

Háromhetes főtárgya
lás irtán ma reggel 9 
órakor kezdődnek meg 
a perbeszédek Dréhr 
Imre , 
hétfői nap a vádé: dr.

~....................
ügyész. mondja el vád
beszédét, amely körül

belül négy óra hosszal fog tartani, úgyhogy
a mai tárgyalás az ügyészi vádbeszéddel 

véget is ér.
Holnsp, kedden kerül sor dr. Gál Jenő védő 
felszólalására, a védöbcszéd is körülbelül 
négy órát vesz igénybe.

A vád- és védbeszéddel Qzonban nem zá
rul le a nagy per, mert információink sze
rint

Dréhr Imre is hosszabb felszólalásra 
készül.

A vádlott ugyanis az utolsó szó jogán fel
szólalhat, s védelmére mindent előadhat, 
amit az előző tárgyulás során nem mondott

ám*—=

Ikrek

A múlt év tavaszán K. 
J. budapesti főkönyvelő 
régi barátnőjével, B. /. 
próbnkisnsszonnyal, lcula- 
zott Siófokra weekendez- 
ni. Egész éjszaka pezsgőz
tek és mind a kelten nz 
Öntudatlanságig ittasak 
voltak. Így történt, hogy

a kislány torokgyíkban meghalt,
a kisüti pedig szépen fejlődik a cigány-nagy
mama felügyelete alatt.

Az npőtlan kislány halálával egyidejűleg 
nagy feltűnést keltett jogi körökben a svédor
szági bíróságnak egy szenzációs döntése; egy

■—a próbakisasszony az éj
szakát nem n főkönyvelő, hanem a Siófokon
muzsikáló budapesti 

cigányprímás kariéi közölt 
fejezte be. Másnap bevallott mindent barátjá
nak, .aki megbocsátott. Rövid idő múlva B. /. 
kisasszony közölte a főkönyvelővel, hogy gyer
meke lesz. K. J. rosszkedvűen fogadta a hirt: 
nem akarta elhinni, hogy tőle és nem a cigány- 
zenésztől lesz gyermeke R. l.-nek. Háromnegyed 
év múlva n próbakisa>szony

Ikreknek adott életet, egy fehérbőrű, szőke 
kMányt és egy barna elgánjképü kisfiút 

szült.
'A főkönyvelő, amikor meglátta a kisfiút, kije
lentette, hogy lehetetlenség, hogy tőle vannak 
az ikrek és minden összeköttetést megszakított 
volt barátnőjével. A nő kétségbeesésében felke
reste a eigányzonészt. akinek öreg özvegy édes
anyja, aki a Hunyadi-utcában lakott, amikor 
meglátta B. /. kisfiái, megölelte, összecsókolta.

esi mondta, hogy cs at A unokája és ma
gához vette.

'A szőke kislányról azonban sem a cigányprí
más, sem anyja tudni sem akartak.

A súlyos anyagi helyzetben lévő próbnkisasz- 
Stoiiy most nem tudta mi történjék kislányá
val, kétségbeesetten fordult neves orvosokhoz 
és professzorokhoz, akiktől izgatottan kérdezte, 
hogy lehetséges e, hogy

Mt apátót származnak «■ Ikrek?
Több kiváló orvostól azt a választ kapta, hogy 
igen. Ekkor B. I. kisasszony azzal a gondolat
tal foglalkozott, hogy gyermektartási pert indit 
K. Z, "ttot a kislány apja ellen. Az ügyvédek 
azonban lebeszélték erről, azzal, hogy nagyon 
kétséges, hogv Ilyen pert meg lehet nyerni, 
mert nem volt még példa arra, hogy a bíró- 
aág kimondta volna, hogy Ikrek két apától szár
mazhatnak; •» pedig csaknem bizonyos, hogy

a kisfiúnak a cigányprímás aa apja.
A próbakiaassronv tehát tovább nyomorgóit a 
gzöke leánycaecsemövel és nem perelt. A küld- 
pőa regényt most megoldotta az élet;

wiaguar Hírlap
PÁRISI ÉJSZAKÁT

Föllépnek t

* Rrth árnál AÉhon ■ Gabriella, Somló Józsof, Lendvay-
A DOlWnWieiDeilu lépőid A., Kálmán Oszkár, Vitóz Tibor, 

Komáromi Pál, a magy.kir.Operaház művészei.
PárÍ7CI KnharÁhan" Somogyi Nusi, Rátkai Márton, Rátkal A rillliSI l\aDaruUciil ■ Márta, Vadnay László, a Moqsányl— 

Lakos-duó, Mende Klári, Lészay Kató, Rózsa
hegyi Zsuzsa, Boross Géza, Erckövy László 
és mások.

a Párizsi Magyar Korcsmában: u^Anna*11’ 
Cselényi József éa Varga Imre.

Konferál: Relle Pék Vezényel: H|. Roubal Vilmos, az Operaház karnagya. 
Balett, díszhangverseny, zártkérü mannequlnbál, strand- és dlvatrevü, 

nórabUe és még Mér látványosság és szórakozás I 

 Parkbelépő 1 pengő

és ez a levél:
— Isten veled, bocsáss meg nekem, 

•égy jó a kisfiúnkhoz.
A rövid levél érthető módon megrémí

tette a fiatalasszonyt. Azonnal férje irodá
jába sietett, de ott azt a felvilágosítást 
kapta, hogy Binder Ernő felvette a fizetését 
és azután

eikéredzkedett fogat huzatni.
Az asszony türelmesen várta a férjét, de 
teltek az órák és még mindig nem jelent
kezett. Végül a főkapitányságra sietett és 
jelentést tett az eltűnésről.

A rendőrség az eltűnés ügyében a nyo
mozást megindította. Az a gyanú ugyanis, 
hogy Binder Ernő öngyilkosságot köve
tett el.

s

felszólalása 
óra múlva

diszpozi-

el. Dréhr Imre élni fog ezzel a jogával 
nagy védőbeszédet tart, amelyben

a hatalmas per anyagának számos ér
dekes momenthmára akar még rávilágí

tani.
A perbeszédek és Dréhr Imre 

után a törvényszék huszonnégy 
Ítéletet hirdet.

Az Ítélethirdetésre az eddigi 
élők szerint holnapután, szerdán kerül 

sor.
A Dréhr-per Ítéletét óriási érdeklődéssel 

várják nemcsak politikai körökben, hanem 
a társadalom legszélesebb rétegeiben is. A 
legutóbbi napokban valósággal

ostrom alá vették a törvényszék elnöki 
irodáját az érdeklődők, hogy belépő

jegyhez jussanak.
A legtöbb jegyigénylőt azonban el kellett 
utasítani, mert a hétre már minden jegyet 
kiadtak s igy az uj jegyigénylők közül már 
senki sem kaphatott belépőjegyet.

apától & főkönyvelőtől és cigányzenésztől 
származó ikerpár szomorú életregénye

ügyben, amely feltűnően emlékeztet c próba 
kisasszony gyermekeinek regényére, a karlkto- 
nai törvényszék

vérvíMgálat alapján megállapította, hogy 
két apától származik egy Ikerpár.

A döntés egy gyermektartási perrel kapcsolat
ban történt: a bíróság megállapította, hogy az 
alperes férfi a felperes nő ikret egyikének az 
apja és kötelezte a férfit a gyermek eltartására, 
míg a kis ikertestvér apátián maradt.

1MZ!
Szenzációs elvi jelentőségű Ítélet a járásbíróságon

következtében
a taxi felrohant

Excrkllencsláthar- kiutasítását kérte •» indokoHss.l,
minckebtő szeplembe-|hogy a férjet 
rében tragikusvégü au
tógázolás történt a Ne- 
felejts-utca és István
ul sarkán. Egy szürke 
autótazt összeütközött 
at arra haladó ötös au
tóbusszal. A karambol

a járdára és elgázolta 
Piricki Pálnét, 

egg hadirokkant feleségét. Az asszonyt a 
mentők rendkívül súlyos sérülésekkel az 
Uzsoki-utcai kórházba szállították, ahol 

másnap meghalt.

A férj: Piricki Pál, aki huszonötszázalé
kos hadirokkant, azzal az indokolással, 
hogy a halálragázolt asszony keresetéből 
éltek, 12.000 pengőért és havi tartásdijért

pert Indított a gázoló taxi tulajdonosa, 
az Általános Gépkocsiközlekedési fí. T. el
len. A budapesti járásbíróságon most tár
gyalta az ügyet dr. Mészáros biró.

Az alperes részvénytársaság a kereset

A kormány kiirtja a zugsajtót
Az u| sajtótörvény, amely újságírói és Madől 
kamarát is választ, ősszel kerül a parlament elé

(A Hétfői Napló tu
dósit óját ól.) A képvi
selőház a héten tartotta 
meg utolsó ülését s ez
zel tulajdonképpen a 
politikai esztendő be
fejeződött

A kormány tagjai 
azonban máris megkezdték az őszi ülés
szakra a különböző törvény javaslatok elő
készítő munkálatait, mert a kormány egyet
len tagja sem megy a nyáron komolyabb 
szabadságra.

Vasárnap a német események kerüllek a 
magyar politikai élet előterébe is és minden
esetre megelégedéssel állapítják meg politi
kai körökben, hogy akkor, amikor körülöt
tünk mindenütt a legviharosabb események 
zajlanak le, amikor egyes helyeken az élet-

■

cuk akkor Illeti meg tarUtalj, ta árt- 
jesen munka- és keresetképtelefl, 

Piricki pedig csupán huszonötszázalékos 
hadirokkant. Különben is — igy érvelt az 
ügyvéd — Pirickiék 15 éve házasok, de fO 
évig különváltan éltek és csak

egy év előtt költöztek njra össze 
és igy tiz esztendeig nem az asszony tar* 
tóttá el Pirickit. A bíróság orvossrakértŐ- 
vel vizsgáltatta meg a hadirokkantat. A 
szakértő szerint Piricki negyven százalékot

Időnként azonban száz 
munkaképtelen

a harctéren szerzett sérülése 
ben. Bizonyítást nyert, hogy 

stawHkM

következté-" 
ucu. or (uszony
élete utolsó évében tgyült élt /ériével.

Ezután ítéletet hozott a Járásbíróság. A 
keresetnek a lt.WO pengére mntlnl ré- 
szét elutasitötth,

a havi tartásdijat azonban megítélte
— visszamenőleg te. Az ítélet, tekintet néb 
kül az alperes fellebbezésére, végrthafl- 
ható.

és vagyonbiztonság meglehetősen nyugtala
nító, nálunk a parlament nyári szünetével 
megkezdődött valóban a politikai csönd is 
és semmisem zavarja sem a politikai életet, 
sem a köznyugalmat.

A nyári előkészítő munkálatok közül 
egyike a legfontosabbaknak a telepítési 
törvény, amelyet az IgazságügymlntaaW- 
rlum készít elő, kapcsolatban a hltblzo- 

mányi reformmal.
A telepítés végrehajtására ugyan egyelőre 
csak tízmillió pengő áll a kormány rendel
kezésére, de remélhető, hogy az évek folya
mán ezt az erre a célra csekélynek látszó 
összeget szaporítani lehet majd. Minden
esetre az uj telepítési törvény módot fog 
nyújtana arra, hogy a megalkotandó tör
vény alapján a telepítés kérdését gyökeresen 
meg lehessen oldani.

Ugyancsak előkészületben van a sajtó
törvény reformja Is,

amelyről különben már a Hétfői Naplóban 
hírt adtunk.

Információink szerint az uj sajtótörvény 
egyik főrendelke2ése lesz, hogy meg akar
ják változtatni az időszaki lapok fogalmát 
és pedig ugy, hogy az Időszaki lapok fo
galma ne alaki, hanem tárgyi feltételekhei 
1 gyen kötve, ami azt jelenti,

hogy bármily Időközben Jelenik Meg 
valamely sajtótermék, annak ugyanazok 
lesznek a feltételei, mint a mostani idő
szaki lapok alá tartozó sajtótermékek

nek
és ezzel a kormánynak az a célja, hogy egy 
csapásra megszüntesse a mindjobban fel- 
burjánzóit zugsajtót.

Az uj sajtótörvényben kreálja a kor
mány.

az újságírói kamara intézményét la,
amelynek előmunkálatai már meglehetősen 
előrehaladott stádiumban vannak. Az 
írók a mars létesítésével együtt azonban a 
kormány gondoskodik arról az uj törvény
ben,

hogy a lapkladóválalatok Is kapjanak 
paritásos szervezetet

és mindkét intézmény létesítése tulajdon
képpen azt célozza, hogy egyrészt

megaaUntessék az álhtrlaplráat, de meg
szüntessék az ál-laook kiadását la,

ugv. hogy az ujságlróknmara amint egyrészt 
védelmet nyújt az újságírói hivatásnak, a 
lapkiadók paritásos szervezete pedig meg- 
védelmezi magát a lapkiadást is.
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Húszezer aláírással 
ellátott kegyelmi kér
vényt terjesztenek 

az államfő elé 
Hock János barátai

£0 Ml tufái
a Mixelünk

E héten nyújtják be a kegyelmi Ira
tot — Hock felépült betegségéből

Társadalmi és politikai körökben nyilván 
nagy érdeklődést fog kelteni a Hétfői Nap
lónak az az információja, hogy Hock János 
kegyelmi kérvényét e héten benyújtják a 
kabinetirodának. Emlékezetes még, hogy 
Hock János nemzetgyalázási bünperében a 
királyi Kuria jogerőre emelte az egyévi 
börtönbüntetést, melyet a törvényszék Tö
reky tanácsa, majd a tábla szabott ki rá.

A jogerős Ítéletet már kihirdették Hock 
János előtt,

aki hazaérkezése óta a legvjsszavonultabb, 
legcsendesebb életet éli. Az idős pap egy 
ideig az István király szálloda lakója volt, 
majd a Lazaristák rendházába költözött és 
itt

vallásfilozófiái munkáján és memoár
jain dolgozott.

Nemrég azonban abba kellett hagyni a mun
kát, mert megbetegedett s orvosai pihenést 
parancsoltak neki. Hock János betegségé
ből szerencsésen felépült s

most Ismét hozzákezdett 
munkájához.

Memoárjait nemsokára be is

abbahagyott

fejezi, de egy-

előre nem akarja azokat nyilvánosságra 
hozni.

A csendes viszavonultságban 
János körül legutóbb érdekes események 
történtek. Már évekkel ezelőtt

több ezer aláírással ellátott_ „„___
kérvényt szerkesztettek Hock barátai

s ebben salvus conductust kértek a külföl
dön tartózkodó Hock számára. Hock azon
ban úgy határozott, hogy hazajön és a bí
róság elé áll. Most, amikor a jogerős birói 
ítélet elhangzott fölötte, Hock barátai 
tisztelői újabb aláírásokat gyűjtöttek 
mintegy

húszezer aláírással ellátott kérvényt kí
vánnak a kormányzó elé terjeszteni

s ebben kérik, hogy a büntetés végrehajtá
sát kegyelmi utón engedje el az államfő. 
Több kötetre rúg az a húszezer aláírást tar
talmazó kegyelmi kérvény, amelyet a na
pokban, csaknem bizonyosan már

ezen a héten a kormányzó kabinetiro
dájának juttatják.

Az államfő czekután fog dönteni a kegyelmi 
kérvény sorsa fölött.

élő Hock

kegyelmi

és 
s

Csinos weekendruha 
színes burettből v. mintás mosó mű- 
selyemből

Divatos esököpeny
drapp gumírozott anyagbél.

.CSIBI" sí elegáns sarucipB
bőrből 6 80, vászonból

Elegáns vászonkalap
steppelt szélű 2.60,

Burait strandpizsama 
rendkívül szép fazon rövid nadrággal 
Hosszú nadrággal 6.00

Standpizsama
különleges fazonokban

Strandkabálok
rendkívül nagy választékban

Froftler fürdőköpeny
hosszú ú.ijú 11.80, rövid újjú

az acaícaaít
Mosó vászonöltöny

selyemfényű, Jó kivitelben
Divatos kaschonadrág

szürke és drapp, díszövvel
Gumi esököpeny

kitűnő vízálló
Trikószövésü sporting

hosszú v. rövid újjal
Panama apacsing

fehér és színes
Széles csíkozású pizsama

erős nxfórdból v. mosóvászonból

Rövid strandkabát
kiváló Jó mosó

Nyugágy, lábtartóval 
lenvAszon huzattal 4-90
(Vidékre postaköltséget számítunk 0

Nyári flanelltakaró 4-90kockáé és mintAs

Romantikus házasság
a VIII. kerületi elöljáróságon

Egy délafrikai milliomos 14 év után 
feleségül vette elhagyott barátnőjét

• •

Nem mindennapi ese
mények színhelye volt 
a Stefánia Szövetség 
vasutcai székházának 
irodahelyisége: egy dél
afrikai milliomos, gyé

mántbányatulajdonos 
itt találkozott egykori 
szerelmével, egy szegény

varrónővel, akit tizennégy évvel ezelőtt hűt
lenül elhagyott.

A bányatulajdonos magyar ember, Szat
máry Gábornak hívják, ezelőtt tizennégy 
évvel, 1920-ban mint

egyszerű munkásember vándorolt ki 
Dél-Afrikába, ahol nagy karriert fu

tott be.
A gyémántvidéken nagy szerencséje volt, ér
tékes gyémántlelőhelyet fedezett fel. Rövid 
idő alatt meggazdagodott. Tizennégy év 
után most jött haza látogatóba, első útja 
a Stefánia Szövetségbe vezetett, ahol Iván 
Edéné, a szövetség adminisztratív vezetője 
fogadta. A milliomos előadta, hogy mielőtt 
Magyarországból kivándorolt, egy szegény 
varrónőnek, Pokorny Margitnak udvarolt, 
akitől gyermeke is született.

Nagy nyomorban voltak, nem tudtak 
összeházasodni,

ő kivándorolt Dél-Afrikába és azóta semmi 
hirt sem hallott róla. Arra kérte Iván Edé- 
nét, hogy a Stefánia Szövetség anya- és cse- 
csemövédő szervei utján nyomozza ki Po
korny Margit címét.

A meglepő bejelentés után előkeresték a szö
vetség régi törzskönyveit, ahol hamarosan 
rá is akadtak Pokorny Margit nevére. Pár 
órán belül az elhagyott leányanya elme is 
megvolt, nyomban értesítették Szatmáry 
Gábor látogatásáról, akivel másnap a Stefá
nia Szövetségben találkozott is.

Szatmáry Gábor meghatva ölelte át rég 
nem látott szerelmesét, s

tizennégy év előtti hűtlenségét úgy tette 
jóvá, hogy feleségül kérte Pokorny 

Margitot.
Beszerezték az iratokat s diszpenzációval a 
budapesti Vili. kerületi elöljáróságon

meg is esküdtek.
Az esküvő után nyomban elutaztak s már 
útban is vannak a tizennégy év alatt felcse
peredett gyermekkel, Rodézia felé.

Homok játszóruha
jó mosóanyagból

Tirol! vászonnadrág 3-88
FzAmonkéi.t 20 flll. emelkedés

Lenvászon joppekabát 
csíkos és kockás, 3 évesnek 
szAmonként 30 flll. emelkedés

Frottier fürdököpeny 3 évesnek
SzAmonként 1.— cipplkedés

Jó minőségű zokkerll 1-es
8zAmonként 5 flll. emelkedés

Színes matróztrikó 2-es
, Számonként 15 Ilii, emelkedés
Ujjnetküli sporttrikó

minden nagyságban

19-80

11-80

12.80

1.25 -----*98
1.45 ----- ‘98

-.78 --48

-■35
-■95
-•68

A lenüjabb női ős férfi líirdötritó
színes maccófonaiból

Kiváló gyapjú férfitrikó
kivágott sportíazonban 7.80,

Gyapjú női fürdötrikó
divat színek és formák

Férfi fürdötrikó
fekete-fehér, minden nagyság

Gyermek játszó fürdötrikó
1—8 éves korig

Férfi úszónadrág
Férfi atlétatrikó
Strand szalmakalap 
Fehér vászonsapka

ellenzővel

Gumi fürdüsapkák 
Nöl gumi fürdöcipök 
Csíkos strandtáska 
Strandtáska erőlemezből 

Napvédő szemüveg

-■58
-29 —-18

—■98 
-.88

|*45

-■48

RAKÓCZI-ÜT 7 2-7 4

1.65

Felosztották a százezer
márkás Matuska-vérdijat »

Márkus Márton vasutas kapja a legnagyobb jutalmat
Matuskát az ausztriai merényletek miatt az
óta elítélték, ha büntetését kitölti, kiadják 
Magyarországnak és a potsdami ügyészség 
hozzájárulásával a magyar bíróság ítélke
zik felette nemcsak a biatorbágyi merény
letért, hanem a jüterbogiért is.

Matuska most a steini fegyház lakója,

filmszcenáriumot ir és emlékiratain dolgo
zik. Közben pedig

a német igazságügyi hatóságok és a 
német birodalmi vasutak vezetősége 
már felosztotta a százezer márkás vér

dijat.
A német hatóságok arra az álláspontra 

helyezkedtek, hogy a jutalomból főként a 
polgári személyeket, nyomravezető tanukat 
illeti rész és csak másodsorban következ
nek a nyomozásban résztvevő hatósági sze
mélyek. Végeredményben úgy osztották fel 
a százezer márkát, hosíy

az összeg kétharmada Németországban 
marad: 60—70.000 márkát német ta
nuk és német nyomozóközegek kap
nak és csak körülbelül cgyharinada ke 

rűl kiosztásra >h<x,ya-országon.
A magyar jutalmazottak között is elsősor
ban tanuk szerepelnek: a legnagyobb ősz
szeget Márkus Márton biatorbágyi vasutas 
kapja. Márkus volt az, aki annakidején el
mondotta a detektiveknek és csendőrök
nek, hogy

közvetlenül a torbágyi merényi*! után 
abba az őrházba, ahol ő szolgálatot tel
jesített, beállított egy trcncskótos férfi, 

arra kérte, őt, engedje. megmosakodni, mo
sakodás közben a ruházatán igen furcsu 
és gyanús jeleket látott és feltűnt neki, 
hogy ez a férfi a fehérneműjéből egy da
rabot kiszakított. Ez a vallomás lényegesen

elörevitte a nyomozást és abba az irányba 
terelte, hogy a merénylet egy betegesagytt 
ember müve lehetett és a rendőrség által 
megszerzett egyéb adatokkal együtt Matus
ka Szilveszterre terelte a gyanút.

Márkus Mártonon kívül kisebb-nagyobb 
jutalmat kap még több magyar polgári 
személy és

az összegnek csak egy kis része jut a 
magyar rendőrségnek és a csendőrség- 

nck.
Bécsben a rendőrségi körökben nagy meg
lepetéssel beszélnek a berlini hírekről. A 
bécsi rendőrség, amely annakidején a nyo
mozás központjában állt, (mert hiszen Ma- 
tuskát a budapesti rendőrség útmutatása 
segítségével az osztrák fővárosban fogták 
el) jól tudta, hogy

Matuska leleplezése és rlfogatúsa kizá
rólag a budapesti főkapitányság politi

kai osztályának az érdeme.
és Így meglehetősen furcsának tartják a 
százezer márka ilyen formában való felosz
tásút. Bécsben ugyanis még nem felejtették 
el, hogy mikor a magyar államvasutak ál
lal kitűzött ötvenezer pengős jutalmat ki
osztották, a pénzből

a magyar hatóságok tekintélyes részt 
juttattak az osztrák rendőrségnek,

inért i nyomozó munkál
nvoltak.

Bécs, julius 1.
(A Hétfői Napló tu

dósítójától.) Érdekes 
hirek érkeztek Berlin
ből a Maluska-té\e ju
talommal kapcsolatban. 
Emlékezetes, hogy a 
jiiterbogi merénylet ide
jén

■ német birodalmi vasutak Igazgatósá
ga százezer márka jutalmat tűzött ki

annak, aki a merénylet ismeretlen tettesét 
kézrekeriti.

Jüterbogot megelőzően Ausztriában tör
tént vasúti merénylet, Európa egész rendőr
sége tanácstalanul állt, senkinek sem volt 
fogalma arról: merre, milyen irányban kell 
keresni a tettest. Jüterbog után a biatorbá
gyi katasztrófa következett és ekkor

egy csapásra megfordult a helyzet: a 
budapesti főkapitányság politikai osz
tálya bravúros nyomozással kézrekerl- 
tette Matuska Szilvesztert, mindhárom 

mennyiét letlwU.
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Halálba menekült
Felajánlotta várét a vasúti szerencsétlenségnél 
súlyosan sérült apjának és az átttmlesztett vér 
elvosztéso három hét alatt lesorvasztotta az 
életerfis fiatalembert

az éles konyhakés as ő szivébe furó- 
dotl. Azonnal holtan rogyott össze.

Pityó Lajosné, aki imádta férjét, zokogva 
borult a holttestre...

A szerencsétlen férjgyilkos asszonyt bű
néért

ma, hétfőn
vonja f.ltlÖMégr. a budapesti bűnletötör- 
vínyszék Kroyaei/danácaa. Pityó Lajosnét 
dr. Traytler Endre ügyvéd védi.

VAN MÁR
TELKE

GÖDÖN?
Parcellázza:VH.» Erzaébet-körút >?•
Alapítva: 1908. Telefon. 86-8-51.

Uj. Koffer Ferenc tekintélyes budafoki 
lextilkereskedö lakásán öngyilkosságot kö
vetett el. Felakasztotta magát és mire rá
találtak, már halott volt.

A fiatal kereskedő végzetes tettének előz 
ményei ez év április 30-ig húzódnak vissza, 
amikor édesatyja: id. Koffer Ferenc Székes
fehérvárról az esti személyvonattal Tárno
kon lakó rokonainak meglátogatására uta
zott. Amikor Köffer Ferencnek, a községi 
tanács és a megyei törvényhatóság virilista 
tagjának, Budafok legjobban látogatott ét
termének tulajdonosával a vonat Tárnokra 
befutott, Köffer a kocsi perronján Alit. A 
vonat nagyot zökkent,

Köffer kiesett a vonatból és az abban a 
szempillantásban az állomáson keresz- 
till Székesfehérvár felé robogó trieszti 
gyorsvonat kerekei alá zuhant, amelyek 
jobblábát tőből, ballábát pedig térden 

felül valósággal lemetszették.
A gyorsvonat, amelynek Tárnokon nincs 

megállóhelye, továbbrobogott, otthagyva a 
vérében felrengő, szerencsétlen 56 éves ven
déglőst

Az előhívott mentők a család Intézkedé
sére id. Köffer Ferencet azonnal behozták 
a budapesti Baka? sebészeti klinikára, ahol 
az inspekciós főorvos közölte a család
tagokkal, hogy Köffer életét csak azonnali 
vérátömlesztéssel lehet megmenteni. A sze
rencsétlenül járt vendéglős Ha, Ifj. Köffer 
Ferenc azonnal késznek nyilatkozott a vér
átömlesztésre és a főorvos közel 5 és fél 
deciliter vért vett ifj. Köffertől, műtétet haj
tott végre a súlyosan sérült apán. Néhány 
nappal az operáció után

váratlan komplikációk állottak be, 
Köffer a vérmérgezés folytán súlyos 

orháncot kapott és meghalt.
Alig temették el, máris újabb családi 

szerencsétlenség érle a mélyen sújtott Köf- 
fe árint ----- -- •- —

Új. Köffer Ferenc súlyosan megbetegedett, 
m életerős ember ereje az édesapjának

adott vér hiánya miatt napról-napra 
katasztrofálisan gyengült, dús haja ki

hullt, fogait Is elveszítette.
Mindezekhez hozzájárult édesapja halála 
mialti bánata, ami az önfeláldozó fiatal
embert teljesen buskomorrá tette. Az életunt 
fiatalember pénteken éjjel lakásának kony
hájában az ablak rácsára

felakasztotta magát.
Csak reggel találtak reá, de 

szerencsétlen ember kiszenvedett.
Ki öreg Köffer halála előtt 

dr. Verebéig Hugó budapesti

ekkorra b

megbízta 
................„ --n- ------ ,....... ügyvédet, 
hogy indítson kártérítési pert a MÁV ellen. 
Az ügyvéd a 18.000 pengős kártérítést és 
havi 200 pengős évjáradékot követelő kere
setét be is nyújtotta az illetékes székes 
fehérvári törvényszéken, ahol — a véletlen 
folytán éppen pénteken, a tragikus halált 
halt ifjabb Köffer

halála napján volt a perfelvételi tár-

dr. Bocskor biró előtt, mig az érdemleges 
tárgyalásra majd csak angusztusban kerül 
a sor.

Élénken rávilágít a családi tragédiára az 
a megható levél, amit idősebb Köffer Ferenc 
özvegye Intézett ma dr. Verebély Hugó 
ügyvédhez:

„Mélyen tisztelt ügyvéd Ur! Nagy két
ségbeesésemben Ügyvéd Úrhoz fordulok, 
mert úgy látom, hogy a MÁV gondatlan
sága folytán egész családunk kipusztul, 
mert én nem tudom túlélni férjem és fiam 
halálát. Itt marad majd a négy árva, akik
nek senki sem ad kenyeret. Az én fiam oda
adta a vérét és az életét — az apjának. Ké
rem nagyságos Ügyvéd Urat, ne hagyjon el 
bennünket és fiam árváit. Csak a vasút az 
oka mindennek.'*

Miután félő, hogy az elkeseredett uríasz- 
szony valami kárt tesz magában, most .- ... —T.* T

Rosenberg Gyula 
volt képviselő fiának 
monstre csalási biinügye
Egy mérnökkel együtt tízezer pengővel ká
rosította meg a MÁV-ot az ügyészség szerint

A büntetőtörvényszék 
Fonyődy-tanácsa rendkí
vül érdekes bűnügy tár
gyalását tűzte ki mára. 
Két előkelő családból szár- 
mázó fiatalember kerül a 
vádlottak padjára: Rosen
berg Iván magánhivatal
nok. Rosenberg Gyula volt 
országgyűlési képviselő- 

ipárl egyik nagytekintélyűnek. a régi munkap....................... .................
tagjának fia és Singer Oszkár mérnök, aki 
ugyancsak régi patrícius pesti családból szár
mazik.

Singer és Rosenberg az ügyészség megálla
pítása szerint

mintegy tízezer pengővel károsították meg 
as Államvasutakat.

A két fiatalember tudomást szerzett arról, hogy 
a MÁV kiknek utalványozza ki az árlejtéseken 
eladott ócskavasakat, mozdonyalkatrészeket, 
vagóntöredékeket. A fiatalemberek egyideig 
szorgalmasan jártak a MÁV árlejtéseire, később

A legdrágább 
román útlevél

Londonból jelentik: A Daily Héráid leg
utóbbi számában feltűnést keltő cikkben fog
lalkozik Barthou külügyminiszter romániai és

vasúti katasztrófa még egy áldozatot rabol
jon el a Koffer-családtól.

Petróleummal locsolták le 
a kenyeret a sztrájkoló 
kispesti péklegények
A kártevőket letartóztatták — Ma kezdődnek 
meg az egyeztető tárgyalások

ötödik napja tart már 
Kispesten a liilömunká- 
sok sztrájkja és eddig 
még semmiféle közeledés 
nem történt a sütőmeste
rek és a munkások kö
zött. A kispesti polgár
mester próbált közvetí
teni a munkaadók és a 
sztrájkolők között, mert

a bérkövetelések visszautasítása miatt kitört 
pékipari sztrájk már komoly kenyér

hiánnyal fenyeget.
A polgármester akciója azonban nem 
eredményre.

Vasárnap még
teljes volt a sztrájk.

Több kispesti pékmühelyben azonban segéd
erőkkel mégis folyt a munka. Három dolgozó 
pékmester üzemébe több sztrájkoló munkás

vezetett

pedig hozzájutottak néhány utalványblankettá
hoz, amelyet meghamisítottak s

a hamis utalványokkal nagyobb mennyi
ségű vasfélét vettek át a MÁV raktáraiból 

s nyomban el is adták azokat. Ezenfelül posta
takarékpénztár! csekklapokat is hamisítottak 
s ezek felhasználáséval is kárt okoztak a 
MAV-nak.

Hosszú Ideig tartó nyomozás után Singert és 
Rosenbergct letartóztatták, majd írásszakértők 
vizsgálták meg az utalványokat és csekkeket » 
miután megállapították, hogy hamisak, az 
ügyészség

okiralhamisitás és csalás elmén folytatta la 
a vizsgálatot ellenük,

a törvényszék pedig mára már tárgyalást is 
tűzött ki bünperükben.

A két fiatalembert a Markó-utcai fogházból 
vezetik fel a mai tárgyalásra, amelyen

számos tanút és szakértőt hallgat ki a 1 
bíróság,

mielőtt a monstre csalási ügyben Ítélkezne. J

Iyes angol lap, hogy Barthou elsősorban azt 
akarta, hogy megakadályozza Románia és 
Jugoszlávia r' '„íí r“*__ :
megerősítse a francia—román—jugoszláv 
vétségét. Ennek a barátságnak azonban 
volt — írja a lap —-

mindkét államnak pénz kell és azt meg 
kapják. Barthou román útlevele tehát 
legdrágább útlevél volt, melyet valaha 

kiállítottak.
Barthou utjának különben az volt a főcélja, 
hogy rábírja Belgrádot és Bukarestet, 
egyezzenek bele a Habsburgok bécsi res

taurációjába.
De mindkét helyen olyan határozott elutasító 
választ kapott, hogy gyorsan elejtette az erre 
vonatkozó tervet.

németbarátságát és pillanatnyilag 
”r sző- 

ára

Is
a
is

Rejtvény
Múlt heti pályázatunk eredménye:

Megfejtés: Kalapos király — Házasságkötés 
— Maratoni futás — Élve eltemetés.

Nyertesek:
Egy llzpengős bankjegyei nyert: Hajdú 

László, Budapest.
Kél színházjegyet 

Kispest.
Egy ezüst ceruzát 

Budapest.
Egy-egy csavaros ___ ____  _____ „

Hoffmann Géza Debrecen, Tóth Kálmán Pécs.
Egy játszma brldzskártyát nyert: Thein Si

mon, KŐrösladány.
Egy doboz csokoládét nyert: Schulhof Má

tyás, Budapest.
Egy-egy üveg finom tokajit nyertek: Kreisz 
Károly Jászladány. Somló Péter Verpelét, 
Krausz Lilly Budapest.

Egy-«l?y dlszkötésü könyvet nyertek: Miha- 
lits Aranka Wien, Reiner Zoltán Bátaszék, 
Thibold Oszkár Budapest, Meisner Béla Sze
ged, Ordóssy Kázmér Pusztanyék.

A jutalmakat postán küldjük el.

nyert:

nyert:

trónt

Csillag Síndorné,

Dr. Bállá Mihály, 

nyertek: Lilltzky

belopódzott és 
a kemencében lévő péksüteményt 

csolta petróleummal.
A tönkrement vasárnapi sütés miatt a 
vők ellen a három pékmester, Taigtszer Lajos,
Berger Henrik és Volkenstein Lajos feljelentést 
lettek a kispesti rendőrkapitányságon, ahová 
vasárnap délelőtt ebben az ügyben

több sztrájkolót előállítottak és az eljárást 
megindították ellenük.

A Magyar Sütők Országos Szövetsége ma, 
hétfőn délután foglalkozni fog a kispesti pék
sztrájk ügyével. Steiner Gyula, a szövetség el
nöke ma délutánra

értekeidre hívta meg a munkások meg- 
megblzottalt,

amelyen résztvesznek a kispest! pékmesterek 
Is. Az értekezleten keresnek majd mindkét 
fél számára kielégítő megoldást.

A négy leghosszabb sor megfejtését lég-[eljuttatni. Jutalmaink: egy tizpengős bank
később csütörtök estig kell mindenfajta szel- |/epp, két színházjegy, egy ezüstceruza, egy 
vény mellékléte nélkül, a címzési oldalon]játszma bridzrkártya, egy doboz csokoládé, 
„Rejtvény1' megjelöléssel szerkesztőségünkbe | öt üveg finom tokaji és öt dtszkőtésü könyv.

1.

11. 
12.
13.
14.
15.

ie.

17.
18.

VÍZSZINTES: 
A kőszén száraz 
desztlllációja 
tál nyerjük 
Atnyujtás 
Bnrlska becézve 
Az evező Is ez 
Szinészkedlk 
Állat alá való 
szalma 
Mezőgazdasági 
gép 
Vészjel 
Csathó: Asszony

Ma áll a bíróság elé 
a főpíncér felesége, 
aki agyonszurfa urátA halálosvégii 

kávéházi szerelmi dráma a Krayzell-lanács elölt
vasárnap estén 

véres tragédia színhe
lye volt egy népszínház
utcai éjszakai kávéház. 
Hirlclenül berontott ■ 
kávéházba egy feldúl! 
asszony. Pityó Lajos
né. a lokál főpincéré
nek felesége. Az asszony 

már hosszabb Idő óla
féltékeny volt férjére

és azért jött l»e a kás (házba, hogy ha urát 
együtt találja vetélytársnőjével, az asszony
nak, aki elcsábította tőle a férjét,

Téli kávé-Amikor Pityó Lajosné berohant a 
házba, valóban

olt találta férje melleit
azt n női, akit azzal gyanúsított, hogy ura 
szerelője. Az izgalomtól kipirulva kést rán
tott elő és rárohanl a nőre, de « fÖpincér az 
utolsó percben közbevetette magút és

19. Az ábécé utolsó 
betűje 
Arabok 
VY 
Benyom 
Alszik 
USA-állam 
A roseb szülőfa
luja 
Bendes család 
Aki* pl. a kávé 
ház 
Szájvls

20. 
21.
22.
2.1.
24.
26.

27.
28.

Ha jól és olcsón akar 
ruházkodnl, 

kereste lel László Sándor urlszebóságát 
Erzsóbet-kSrut 1.1. em., ahol mérték uUn 
rendelhet remek szabású fértMIWnyt 
* prébéval 40 pengéért legu|abb aaéaetalnkML Vldékra minták bármentv, I

29.
80. Ez egy alapos 

sértés
31. Blrlokosember 

dolga.
FÜGGŐLEGES:
A polgár egy Ita
los joga
Kicsit részeg 
Sík
Híres orvoapro- 
fesssor
Akadék
Szintén 
Finom Italok

L

S. 
s.
4.

& 
«.
7.

23.
25.

8. Kitűnő magyar 
színész

ö. Mózes testvére
16. A két fogoly 

ssersője
14. Épp ellenkezője 

a mennyország
nak

16. Egy
már elhunyt hí
res orvosprofess- 
szor

18. HnseonölSt ver rá
20. Imába foglalta 

nevét
21. Ide helyezik ■ 

bűnöst

26.
28.

Előrejut 
Duplán: 
Iró 
óra része
Es meg as ám 
hangja
Római szám:

1
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/.
Pdrlsból Írják a Kisnaplónak: A Kisnapló 

irta meg először, hogy Prajadhipok, Sziám 
királya európai körútja során meglátogatja 
Budapestet is. Gömbös Gyula miniszterel
nök Rómában találkozott a sziámi király- 
lyal, ő hívta meg Magyarországra. A sziámi 
király augusztus első napjaiban érkezik Bu
dapestre a királynéval és a trónörökössel. 
Állá egy hónapig vendégeskedik Magyaror
szágon.
y n-

József Ferenc királyi herceg feleségének, 
'Anna főhercegnőnek vasárnap délben kisfia 
született: a fiatal főhercegi házaspár ötödik 
gyermeke. Anya és gyermeke jól érzik ma
gukat. A főhercegnő szobája virágoskert,

A kormány 
nem veszi meg a 
Központi Tejcsarnokot

VAssAroljon

I

Hl.
Szenzációja van a mátyásföldi repülőtér

nek. Néhány hét óta majdnem minden nap 
megjelenik a repülőtéren egy fiatal katoli
kus pap. Bemegy az egyik hangárba, leveti 
a reverendáját, pilótaöltözékbe bújik, felül 
egy iskolagépre és felrepűl. Gerle Albert 
lelkész és hitoktató a mátyásföldi repülő
tér érdekes vendége. A kiváló képességű fia
tal magyar pap missziós útra készül. Messzi 
cxotlkus vidékekre viszi a krisztusi hit zász
laját. Szorgalmasan tanul repülni, repülő
gépen jár majd az exotikus tájakon. Gár
donyi Géza könyvet irt Béla király papjai
ról. Isten rabjai a cime ennek a szép könyv
nek. Gerle Albert történetének ezt a címet 
kellene adni: Isten pilótája.. ■

f IV.
’Á főkapitányság ódon épületének gróf Vi

gyázó Ferene-utcai szárnyát szombaton va- 
lósággal ostrom alatt tartotta a közönség. 
Az utlevélhivatal van itt. Az útlevelek árát 
ugyanis julius 1-től, hétfőtől fölemelték: a 
15 pengős útlevél ezután 20 pengőbe, a 2 
pengős i pengőbe kerül. A mindenről in
formált budapesti publikum, ugylátszik, 
megneszelte a dolgot és szombaton, az 
utolsó napon még igyekezett olcsó útlevélhez 
jutni. A Hetényi Imre főkapitány helyettes 
vezetése alatt álló utlevélhivatal emberei 
szinte roskadásig dolgoztak, ezen az egyet
len napon SÍ60 uj és meghosszabbított út
levelet adtak ki.

V.
Nagy útra induló magyar művészt búcsúz

tattak tegnap Budapesten: Fried Pál festő
művészt, aki olyan tájra utazott, ahol ma
gyar művész még aligha járt... Pár eszten
deje csak, hogy Fried Pál feltűnt a kiállí
tásokon csodálatosan szép uj szineivel. A 
fiatal művész Keleten járt hosszú tanul
mányúton, onnan hozta magával azokat a 
rőtszin árnyalatokat, amelyek valósággal ki
lehelték magukból Kelet napját, füzét, for
róságát, bágyadt lobogását. Fried Pált most 
meghívták Afrikába. Néhány képe elkerült 
a délafrikai Transzválba. Egy fokvárosi gyé
mántbányatulajdonos nemrégiben Budapes
ten járt. A milliárdos angol ur, aki különben 
kiváló műgyűjtő és mecénás, meglátogatta 
Fried Pál dunaparti műtermét és meghívta 
magához a festőművészt. Megígérte, hogy 
műtermet rendez be számára és lehetővé 
teszi, hogy néhány hónapig nyugodtan dol
gozhasson. Fried Pál ráállt az alkura és 
már elindult Délafrikába. Fokvárosban várja 
a műterme, gyémántbányatulajdonosokról, 
milliárdos hölgyekről fest portrékat,

VI.
Londonból írják a Kisnaplónak: A ma

gyar képzőművészek londoni kiállításának 
tegnap ismét érdekes látogatója volt: Sir 
John Simon angol külügyminiszter. Palla- 
vlcini Alfonz őrgróf követ ségi titkár és 
Kisfaludy-Stróbl Zsigmond kalauzolták 
végig a kiállításon. Az angol külügyminisz
ter, aki különben ismertnevü műgyűjtő, 
nagy elismeréssel beszélt a kiállítás anya
gáról.

Vll.
Darmora, a híres magyar táncosnő sür

gönyt kapott egy londoni impreszáriótól. 
Magyar kosztümökkel turnéra szerződte
tem, azonnal induljon — igy szólt a sür
göny. Darmora Baja Benedekkel, a kiváló 
festőművésszel húsz remik kosztümöt ter
veztetett és a napokban indul Angliába.

Vili.
Szemző Gyula nyugalmazott főispán, sok 

híres kaland és kalandos történet hőse, az 
utóbbi esztendőkben külföldön utazgatott. 
Sok mindenfélével megpróbálkozott. Berlin
ben, Párisban vendéglős volt, aztán London
ba került, ahonnan nagyszabású üzleti vál
lalkozások reményében jött haza Budapest
re egy pénzemberrel. Szemző Gyula azon
ban végül mégse maradt Budapesten, eluta
zott Magyarországról és most érkezett meg 
a hir, hogy végleg letelepedett Olaszország
ban.

(A Hétfői Napló tudó- 
silójától.) Az utóbbi na
pokban politikai és köz
gazdasági körökben nagy 
feltűnést kelteit az a hir, 
hogy

a kormány négy
millió pengőért meg
vásárolja a Központi 
Tejcsarnokot s be-

olvasztja az Országos Magyar Tejszövetke
zeti Központba

s igy tulajdonképpen egy kézbe kerülne az 
egész ország tejtermelése jelentékeny részének 
az értékesítése, illetőleg forgalomba hozatala.

A Központi Tejcsarnok eladásáról már több
ször volt sző. Néhány hónappal ezelőtt egy 
külföldi tőkecsoport érdeklődött a Központi 
Tejcsarnok megvétele iránt, akkor az érdekel
tek három és félmillió pengőben jelölték meg 
a Központi Tejcsarnok eladási árát és igy 
annál nagyobb feltűnést kellett most az a hir, 
hogy a kormány négymillió pengőért akarja 
ezt megvásárolni.

Érdeklődtünk az iránt, vájjon a kormány
nak valóban szándéka-e megvásárolni a Köz
ponti Tejcsarnokot és beolvasztani azt az Or
szágos Magyar Tejszövetkezeti Központba.

Jól informált helyen azt a felvilágosítást 
kaptuk, hogy ez a hir már többszőr felbukkant,

a kormány nem Is tartja érdemesnek, hogy 
megcáfolja, mert akik Ismerik Gömbös 
Gyula miniszterelnök álláspontját, azok 
tisztában vannak azzal, hogy a miniszter

elnök nem helyesli ezt a tranzakciót
s igy nem is valószínű, hogy a Központi Tej
csarnok megvásárlására a kormány részéről 
sor kerülhessen.

— Hajsza a Józscf- 
köruton egy zsebmet
sző után. Vasárnap 
reggel a József-körutón 
haladt egy 6-os villa
mos. amikor egy utas 
ijedten fölkiáltott, hogy 
ellopták az aranyóráját. 
A kalauz lecsöngeite a
villamost, abban a pillanatban léugrott a 
perronról egy fiatalember és futásnak eredt. 
Nyomban látták, hogy ez a tolvaj és üldö
zőbe vették. Párperces üldözés után elfog
ták, rendőrnek adták át s előállították a fő
kapitányságra. kiderült, hogy Szklacsck 
László a neve, 26 éves szabósegéd, őrizetbe 
vették.

Ne vétkezzen hanem 

borotválkozzon

utcai üzletekben! 
Ott minden a legolcsóbb!

Fia sírján megmfirgezte magit 
fis meghalt somogyi Albertnfi 
városi hönyutfirosnfi

Pfir nappal ezelőtt a menye is Öngyilkosságot kisereit meg
Ma reggel a rákoskeresztúri uj temető 99. 

számú parcellájának egyik sírján eszmélet
lenül találtak egy jól öltözött hölgyet. A 
mentőket hivták, akik megállapították, hogy 
nagymennyiségű vcronállal mérgezte meg 
magát, első segélyben részesítették és a 
Rókus-kórházba vitték. Itt nyomban ápolás 
alá vették,

de nem lehetett segíteni rajta, a méreg 
felszívódott ■ szervezetébe és délutánra 

megölte.
Közben a rendőrségen megindult a nyo
mozás és tisztázták az öngyilkosság hátte
rét. A tragédia áldozata

Özvegy Somogyi Albert né 50 éves szé
kesfővárosi könyvtárosnő,

aki a Gyulai Pál-utca 11. számú házban la
kott.

Somogyi Albertné mostanában beteges* 
kedctt és azzal a tervvel foglalkozott, hogy 
nyugdíjba vonul. Május óta lakott a Gyulai 
Pál-utcában fiával, Somogyi Károly székes
fővárosi vegyésszel. Még egy fia van, aki 
fővárosi tanító, nős ember és a felesége a 
múlt héten öngyilkossági kisérletet követett 
el.

Somogylné idegeit nagyon megviselte j 
menye tragédiája

és azóta valósággal buskomor volt. Vasár
nap kiment a temetőbe, ahol fiatalon, jog
hallgató korában meghalt harmadik fia fek
szik és

fia sírján megmérgezte magát.
Most igyekeznek megállapítani, nem ha

gyott-e hátra búcsúlevelet, amely pontos 
magyarázatát adná öngyilkosságának.

Mfirtfihutani lerllöiiönv ao pengőért 
Legújabb dlvatszövetekböl rendelhető remekszabésu férfiöltöny vagy 
felöltő többszöri próbával, elegén* kivitelben. Minden öndicsérettöl 
tartózkodunk. Megelégedett vevőink ezrei többet mondanak I Szolid 

és becsületes kiszolgálás, a vevő érdekében.
Ruhakereskedelml Vállalat, Ferenc*körut 39., I. emelet

— Elsüllyedt két japán hadihajó. Tokió
ból jelentik: Az Inazuma és a Miyuki tor
pedóromboló szombat éjjel gyakorlat köz
ben a koreai Quellpari-sziget közelében ösz- 
szeütköztek és elsüllyedtek. A sürü ködben 
a süllyedő hajókat nem tudták megközelí
teni, úgy, hogy a legénység a tengerbe ve
szett.

— Agyoncsapott a villám egy fiatal 
házaspárt. Pécsiről jelentik: A záporeső 
elöl egy arató fiatal házaspár a gabona 
félkeresztjei közé menekült és mikor az el
vonult vihar után előbujlak, a hirtelen tá- 
csapó villám mindkettőjüket halálra súj
totta.

— A lengyel óceánrepülők vasárnap Pá
riába érkeztek. Párisból jelentik: Az Ada- 
movicz fivérek vasárnap délelőtt megérkez
tek a Paris melletti Le Bourget-i repülő
térre. A benzintartályok megtöltése után a 
repülők negyednégv órakor felszálltak és 
folytatták útjukat Varsó felé.

— Motorvonat és szekér halálos össze
ütközése. Szckszárdról jelentik: A Szentlő- 
rinc és Sellye között közlekedő motoros
vonat összeütközött Balogh István poklosi 
gazda szekerével, amelynek három utasa 
közül kettő meghalt, a harmadikat életve
szélyes állapotban szállították a pécsi kli
nikára.

— Pusztító jégvihar a Dunántúlon. Győr
ből jelentik: Dunaalmás község környékén 
vasárnap délután hatalmas vihar vonult vé
gig, amelynek során tojásnagyságu jég esett. 
A gyümölcsállomány 50 százaléka elpusz
tult.

— ötvenéves a szekszárdi Iparostanonc- 
Iskola. Szekstárdról jelentik: Fényes ünnepél
lyel ülte meg fennállásának ötvenedik évfor
dulóját a szekszárdi városi iparostanonciskola. 
Kiss Lajos apátplébános felsőházi tag.Wa/fa- 
cher László igazgató. Förster Imre főigazgató, 
aki a kormányt képviselte, dr. Perczel Béla 
alispán és Zebulau Imre, az ipartestület volt 
elnöke mondtak beszédet.

— UJ német páncélos éli kálót bocsátottak 
vízre. Berlinből jelentik: A wilhelmshaveni 
kikötőben vizrebocsátották a „Deutschland" I Hjn 
és az „Admiral Scheer" páncéloshajók uj iíJímara' sürgős’feláíiitáVa melleit és hívja 
testvérhajóját. A hadihajón hat 28 centi-1fel ilyen határozat tételére a többi városokat 
méteres, tizennyolc 15 centiméteres ágyú, I is. Debrecen határozatát el fogják juttatni a 
két páncéltorony és sok könyebb löveg van. I kormányhoz.

— Sebald Sándor magyar hegedűművész 
meghalt Amerikában. Chicagóból jelentik: 
Sebald Sándor, a budapesti születésű hege
dűművész, rövid szenvedés után hatvanöt
évé* korában meghalt. Sebald. aki fiatalabb 
korában Németországban működött és 
hangversenykörutakon is ismertté tette ne
vét, ezelőtt húsz évvel kapott meghívást a 
chicagói Nagy Operához, ahol mint hang
versenymester működött.

— Névtelen feljelentő kommunista vádjai. 
Szekszárdról jelentik: A napokban az ügyész
ségre névtelen feljelentés érkezett őt szigetvári 
lakos ellen, akik állítólag kommunista össze
esküvést szerveztek: A nyomozás megállapította, 
hogy a feljelentett emberek ártatlanok. Közben 
megtalálták a névtelen rágalmazót la: Csorba 
Béla szigetvári vasutas feleségét, akit a tör
vényszék négyrendbeli hamis vád büntette 
miatt fiz havi börtönre Ítélt.

— Nép József nem eserkéaztlMt. Folyó évi 
junius 2Ó-i számunkban „Titokzatos módon el
tűnt Nép József iró-cserkészlíizt“ cimü cikkel 
kapcsolatban a Magyar Cserkészszövetség an 
nak helyreigazítását kéri, hogy Nép József nevű 
cserkésztiszt nem szerepelt és nem szerepel a 
Magyar Cserkészszövetség igazolt és nyilván
tartott tisztjei között és egyik csapatuknak sem 
tagja.

— Pénztárkönyvet kell vezetni az orvosoknak 
Is. A m. kir. pénzügyminiszter 24655/1. 1934. sz. 
rendeleti értelmében minden gyakorlóorvos kö
teles bevételeiről és kiadásairól könyvet vezetni 
és azt az adóhatóságok kívánságára rendelke
zésre bocsátani. A rendelet teljes szövege az 
Orvos-Szövetség junius 15-ikl számában olvas
ható

— A debreceni gazdák nagygyűlése. Debre
cenből jelentik: Vasárnap nagygyűlést tartott a 
Debreceni Gazdaegyesület. Ár. aszály okozta 
károkkal foglalkoztak és a károsult gazdák 
sürgős megsegítését kérik a kormánytól. Fel
merült az a gondolat, hogy a munkanélküli 
mezőgazdasági munkásokat útépítéseknél és 
közmunkáknál kell kenyérhez juttatni.

— Az ujságlrókamara Debrecen város köz
gyűlése előtt. Debrecenből jelentik: Vitéz Ka 
lozsvári fíorcsa Mihály debreceni törvényható
sági bizottsági tag interpellációt jegyzett he a 
város közgyűlésére, amelyben Indítványozni 
fogja, hogy a város foglaljon állást az ujság-

— Vasárnapi közlekedési balesetek. A Lehet* 
utca és Bulcsu-ulca sarkán egy postaautó el* 
ütötte Gerencsér János 30 éves asztalost. Sú

lyos állapotban a Rókus* 
ha vitték. — Csepelen az 
Erzsébet-utca 70. száma 
ház előtt fíike József so
főr autójával elgázolt effV 
8—9 éves Ismeretlen kis* 
fiút, akit a mentők esz* 
méletlenül, életveszélye* 
állapotban a Welss Matif*

réd-kórházbn vittek. — Seres Mihály 25 éves 
kőműves rz Üllől-uton leugrott egy villamos* 
ról, elesett és súlyosan megsérült. Á Szent lat* 
ván-kórházba szállították. — Ugyancsak az 
Üllői-uton egy 50-es villamos ablakán kihajolt 
Hindii Ede 23 éves honvéd. Fejét egy villany
póznába vágta és sulyosan megsebesült. Az L 
számú helyőrségi kórházba vitték.

— Vasárnap megint „madocsai gyilkost*4 
fogtak Budapesten. Vasárnap ismét mado- 
csai gyilkos-láz volt Budapesten. Szalag 
Ferenc napszámos bejelentette a rendőrsé
gen, hogy egy Nefelejts-utcai kávémérésben 
látott egy kopottkülsejü embert, akire ráil
lik a madocsai cscndőrgyilkos személyle* 
írása. A főkapitányságról azonnal detektí
vek mentek a Nefelejts-utcába és razziát 
tartottak a környéken, órákig tartó hajsza 
után megtalálták a Nefelejts-utcai kávé* 
mérés rejtélyes látogatóját, de kiderült, 
hogy semmi köze a madocsai gyilkoshoz ; 
békés munkásember, Ceglédről jött Buda
pestre munkát keresni. Csak hasonlít Már* 
kus-Szabóra.

Moadó-fttrdfibereade- 
■eaek, fttrdflkdlyhák,— 
bldék W. C.k Illése* ktri- 
leiben, loeaolótttmlők

Bánni Andor 
szakOxletében jutányossá

beszerezhetők. IV., Magyar-utca 1. Tel.t M-Z-1O*

— Megmérgeztc magát egy debreceni ház
tulajdonos lánya. Debrecenből jelentik. Varga 
Róza, egv debreceni háztulajdonos lánya, aki a 
Mo/om-utca 20. számú házban lakott, családi 
veszekedés után marólúggal megmérgezte ma
gát. Súlyos állapotban a klinikára vitték.

— Porráégett egy autó. A rákospalotai 
vasútállomáson Magét Sándor bérautófuvarosó 
kocsija kigyulladt éa porráéfett. A tűzoltók 
akadályozták meg, hogy a lüt tovább terjtd- 
jcn.

1 pere alatt 
a tökéletes HEZOUTE-RAPIDm= ás ezt is uisszattrMM

eredeti doboz vásárlásénál!
Kapható minden etak őrletben éa Tsadf M O 

HOLCZKB uakUaleUben IweílUl ■
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ÁWíifofe
A Vlgclrkuszban szerepel egy teve 

is, amely — kora nyár Ifivén — most 
érkezett ahhoz a periódusához, hogy le
veti tavalyi szőrét s uj gúnyát nö
veszt magának. Ez a művelet enyhén 
szólva — szag szempontjából — nem a 
legkellemesebbek fgyike és nem valami 
szép látványt nyújt az sem, amikor a 
pazar bőkezűséggel és fénnyé] beren
dezett és talán klillafosltott cirkusz po
rondján végigvonul a kopott, vedlett 
teve.

Jób Dániel, — akiről köztudomású, 
hogy sokszor túlzott gonddal ügyelt a 
Vígszínház előadásainak eleganciájára 
fis aki prominens színészeket küldött 
már haza akkor, amikor nem a legkifo- 
gástalanabbul öltözve jelentek meg a 
színháznál — növekvő ellenszenvvel fi
gyelte a teve nyári átalakulását. Egy
szer már nem bírt magával és az elő
adás előtt magából kikelve adta ki az 
utasítást:

— Vigyék vissza ezt a levél és hozza
nak egy elegáns, ffinycsszőrű állatot!

A tevét a rendelkezés értelmében visz- 
szavittfik az Allatkertbe, de kiderült, 
hogy még ez a legszalonképesebb 
mindegyik közölt. Nyílt titok a szín
háznál, hogy Jób Dániel azóta kimegy 
a cirkuszból, ha a teve jelenése követ
kezik. Nem bírja a rosszul öltözött 
„tagot"....

Szegény jó Bullit — ahogy Pallenberget Pes
ten nevezték — szombaton elhamvasztották 
Bécsben és erre a szomorú aktusra egész ma
gyar miivészkiilönitmény utazott a volt császár
városba.

fírodszky 'Miklós Abbáziában csinálja 
„Ha vége jó, minden jó" zenéjét és a filmet 
Stella Adorján és Czifíra Géza átírásában 
Ijnlius 6-án kezdi forgatni a Hunnia-fllmgyár 
Bársony Rózsival és Szőke Szakálla! a fő
szerepekben.

Kedden jön hasa négyhetes pozsonyi ven
dégszereplése után Bállá IJcl, akit két szlnhás 
vár uerzödtetéal ajánlattal.

Lendvay Márta 28-án nagy sikerrel szerepelt 
la rádióban Vitéz Miklós „A gyáva" cimü da
rabjában.

Gcllért Lajos Segesdy Lászlóval együtt 
Jlarry llood amerikai Írónak Mr. Campbell 
estélye című bűnügyi drámáját irta a Belvá
rosi Szinház részére: a dráma érdekessége 
irgy kis titkosrendőr helyszíni bravúros nyo
mozása.

A nyári Tivoli-színház pénteken uj műsort 
pdott: Falud! Kólmán felléptével eljátszották 
„Ez aztán karriérl" cimü burleszk jazz-operct- 
tet.

te&NAPLÓ
VÍGSZÍNHÁZ (■ rlrkii.iban); Clrkuti csillaga (8). 
BETIIt ENTP.R! SZÍNPAD; Anyasslv (Mő). 
■UDAI SZÍNKOR, Tabáni orgonák (9).
KOYal. ORI KUM; Ónk Márt la ('49). 
KOMÉDIA KABARÉ Grand Gulinol (9).

GAÁL FRANCISKA ESKÜVŐJE 
ISMÉT ELMARADT,

mert Molnár Ferenc — Gaál Franciska 
egyik tanúja — Pallcnberg temetésére 
utazott Bécsbe. A Pallenberg-gyász 
okozta a péterpálnapl esküvő eltolását 
bizonytalan időre.

HAZAJÖTT 
k LENKEY MAGDA,
in fiatal magyar csodauszónő, aki a sportot 
fíz artistapályával cserélte fel és mint tán
cosnő és akrobata Európa, sőt Amerika 
nagy varietében is dicsőséget szerzett a ma
gyar névnek. Lenkey Magda hazatérésével 
egyúttal megoldódott a Vigcirkusznak az a 
'problémája, hogy mit csinálnak akkor, ha 
flökk Marika egyik vagy másik nap fndisz- 
pozícióval küzdve, kénytelen lemondani az 
előadást. A Vigcirktisz sietve szerződtette 
le Lenkey Magdát Rökk Marika dublőzé- 
nrk fis ex a választás annál Is jobban stim
mel, mert — mint köztudomású — Rökk 
papa mintájára, a Lenkey papa sem marad 
le Lenkey Magdát Rökk Marika dubiőzf- 
Egyébként Lenkey Magda a Párisién Grill 
'júliusi műsorának nagy méltán feltűnést 
keltő attrakciója.

LrueiMt királyná-ot 1. Tel.: W-voi

SYD FOX
L1L1TH & MARCO

Zene 10 .__ .Mtwr 11 őrakar.

KM——■ '1

Budapest legújabb színházi szenzációja!
Roth Janiszervezte a pénz

csoportot a Budapesti 
Színház számára, ahol 

Molnár Veraa primadonna

Roth Jani ismét beszéltet magáról. Ki ne 
ismérné Pesten Roth Janit, a konjunkturális 
évek dúsgazdag fiatal bankárját, aki alig egy 
évvel ezelőtt négyszázezer pengő rendezetlen 
adósság hátrahagyásával „ismeretlen helyre" 
utazott. Ez a örökké mosolygó, gömbölyded 
arcú fiatalember amellett, hogy pénzügyi 
zseni, arról volt nevezetes a művészvilágban, 
hogy

olthatatlan szerelemmel rajongott Mol
nár Vera, az ismert szőke szubrettprima- 

donna iránt,
akit gyors távozása alkalmával egy ragyo
góan berendezett lakásban hagyott a sor
sára. Molnár Vera Bécsbe ment, ott játszott, 
Roth Jani közben valahol

Törökországban talpraállt
és megindultak a tárgyalások hitelezőivel. 
Roth Jani jelentkezett, hogy rendezi azokat 
a differenciákat, amely miatt egyelőre nem 
volt tanácsos hazajönnie.

Néhány héttel ezelőtt Molnár Vera Pestre 
jött s ugyanakkor megkezdték a Budapesti 
Szinház tatarozását és egy ismert pesti ügy
véd, valamint Beretvás Károly kibérelték a 
színházat — mint mondották — „egy kül
földi pénzcsoport megbízásából". Csakha
mar nagyszerű társulatot szerveztek: Rátkai 
Mártonnal, Szakács Zoltánnal, Sziklay Jó
zseffel, Sarkadi Aladárral s az élen termé
szetesen Molnár Verával, a primadonnával. 
Elkezdték az „Itt a szerelem" cimü darab 
próbáit, amelyet

páratlan bőkezűséggel állítottak ki.

Jan Czieplinszky, 
az Opera lengyel balletmestere 
hirtelen elhagyta állását

Súlyos kifogást támasztott a ballet egyik férfitagja ellen
Operaházi körökben régen suttogják 

már, hogy Jan Czieplinszky, az Opera len
gyel származású ballettmestere elhagyja ál
lását és nem fogadja cl Radnainak azt az 
ajánlatát, hogy további három éven keresz
tül betöltse a balletmesteri funkciókat. 
Jan Czieplinszky, akit rendkívül megsze
rettek az Operaháznál és akit nemrégen 
tüntetett ki díszoklevéllel a Magyar Tánc
mesterek Egyesülete a magyar tánc terén 
kifejtett érdemei elismeréséül, szombaton 
bejelentette Radnai igazgatónak, hogy

nem reflektál a felkínált szerződésre 
és azonnal elhagyja állását.

Hivatalosan kifelé Czieplinszky távozását 
ugy tüntetik fel, mintha ez a fiatal és rend
kívül tehetséges ballctmester megunta vol
na a magyar Operaháznál nem túlságosan 
változatos funkcióját és tisztán művészi 
okok kényszerítik arra, hogy országot és 
színházat cseréljen. Akik azonban jól is
merik az ügyeket, tudják, hogy

Czieplinszky távozásának sokkal su-

lyosabb és mélyrehatóbb okai van
nak.

Emlékezetes még az a botrány, amely né
hány hónappal ezelőtt zajlott le az Opera
házban és amely alkalommal az Operaház 
egyik elbocsátott táncosa súlyos vádakkal 
illette — természetesen teljesen alaptalanul 
— az Operaház egyik főfunkcionáriusát. 
Ebből az afférból kifolyóan

Czieplinszky súlyos kifogást emelt az 
Operaház balletkarának egyik férfi

tagja ellen,
akit azonban nem tudtak vagy nem akar
tak elejteni a színháznál. így inkább 
Czieplinszky távozott.

Elutazása előtt beszélgettünk a kitűnő 
balletmesterrel, aki mosolyogva — bizony
talan cáfolattal — tért napirendre a dol
gok felett és kijelentette, hogy

Varsóba utazik,
ahol a lengyel Operaház első balletmestcre 
lesz és a varsói ünnepi játékokat rendezi.

Bea Zoltanát, a világhírű magyar 
tánccsillagot súlyos haleset érte, 

úgyhogy a jelek szerint 
nem táncolhat többé 

londoni Lloyd Biztosító Társaság ellen, amely nem akarja 
a táncosnő lábbiztosítási diját kifizetni

Tizenkéléves korában 
indult el a világhír felé 
Bea Zoltana, azaz Z illán 
Böske, egy aprócska uj-, 
pesti leány, aki ugyan
ennyi ideig járta a vilá
got. Nevét csakhamar 
szájrakapta a hir és a leg
előkelőbb külföldi varieték

, „ é* hangversenypódiumok
versengtek Bea Zoltánéért. A londoni Colos- 
setimban. ahol csak a világ legnagyobb artista- 
•simái léphetnek fel,

Az ismert fezőr titkos szerepe 
egy szinház u//áéledésében

I Molnár Verának tizenkét ragyogó kosz
tümöt csináltattak,

I a görlöket is csipkekölteményekbe burkol
ták, ugy hogy a Budapesti Szinház színpada 
teljesen átváltozott. Pénz van bőven, 
óriási reklámmal készül a csütörtöki pre
mier és ami színházaknál az utóbbi években 
a legnagyobb ritkaság: a színészek már a 
próbák alatt egyheti gázsijukat vették fel 
előre.

Természetesen megindult a találgatás, 
hogy

ki az a krőzus, aki a mai világban ilyen 
páratlan bőkezűséggel „gründol" nyári 

színházat a Ligetben.
A pénzcsoport látható feje, az előkelő pesti 
ügyvéd mindenkinek kitért a válaszadás 
elől azzal, hogy megbízása értelmében a 
finanszírozó tőkést nem nevezheti meg.

Azonban nincs az a titok, amely valaho
gyan ki ne derülneés legmegbízhatóbb infor
mációnk szerint

Rotb Jani áll ama külföldi tőkések 
mögött,

akiket a Budapesti Szinház újjáalakítására 
és kibérlésére megszerzett és Roth Jani is
mert bőkezűsége mutatkozik abban a gesz
tióban, amelynek élvezői a Budapesti Szín
házban most szinrekerülő operett főszereplői, 
Egy másik információ szerint a titkos pénz
csoportnak egyik tagja egy ismert, kiváló 
primadonna, aki külföldön befagyott tőkéjét 
menti át ebbe a színházi válalkozásba.

Stób Zoltán.

lett kis betűkkel szerepel Llltle Tich, 
a vHAgliirü zenebohóc és a nemzetközi varie
ték többi csillagának neve. Ez a törékeny, fia
tal magyrr leány tizenhat percen át táncolt a 
londoni Colosseumban, ahol a legnagyobb szá
mok is csak 9—10 percig dolgozhatnak a kö
zönség előtt.

Bea Zoltana karrierjét azonban egy látszó
lag teljesen Jelentéktelen baleset megállí

totta.
Egy ó»vel aidőlt a flnnzraz.gi Vuborgban «n- 
dógsrcrepdt, ahol láncol., közben

■egUDU, UM,

IA nagy fájdalomtól összeseit • színpadon, 
amelvre >

.ettől a pillanattól kezdve többé már nem 
léphetett.

Bea Zoltana súlyos balesetét Htokban tartott* 
és Európa leghíresebb orvosspecialistáit kereste 
fel, hogy segítsenek rajta.

Minden kezelés azonban hiábavaló volt.
A ballába ujján egy félfillérnyi nagyságú ütés- 
nyom látszik és erre a látszólag semmit jelentő 
sérülésre gyógyító irt egyetlenegy orvosspecia
lista sem talált. A nagyhírű táncosnő emiatt « 
kis sérülés miatt nem tud lábujjhegyen tán
colni, mert amikor lábujjhegyre áll.

elviselhetetlen fájdalom gyötrl.
Az orvosprofesszorok véleménye szerint Bég 
Zoltánén — legfeljebb a véletlen segíthet.

Bea Zoltana annakidején a londoni Lloyd 
Biztositó Társasággal kötött

ötezerfontos balesetbiztosítási szerződést 
a lábára.

Miután látta, hogy semilyen orvosi beavatko< 
zás nem segít és fájó szívvel le kell mondani 
legalább egyelőre a pályájáról (közben férjhez 
is ment Lajtai Lajoshoz, az ismert zeneszerző
höz), pert indított a londoni Lloyd ellen és 
kérte az ötezerf)ntos balesetbiztosítási díj mzgi 
Ítélését. Tegnap utazott Londonba Bea Zoltana, 
hogy jelen legyen

a Jullus 4-én tartandó főtárgyalásán.
ahol nem kevesebbről, mint 

százezer pengőről van szó.
Reá Zoltana alaposan felkészült erre a tárgya
lásra. Miután a biztositó azzal védekezett, hogy 
nem az apró lábsérülés, hanem valamilyen más 
akut betegség miatt nem táncolhat, a táncosnő 
beszerezte tizenkét évre visszrmenőleg minden 
varietéigazgatónak konzul előtt tett, közjegy
zőileg hitelesített vallomását, amely szerint 

tlzenkétévl működése alatt egyetlenegyszer 
sem mondotta le az előadást.

Bea Zoltánénak azonban legfőbb érve az, hogy 
a baleset előtt egy évre előre már kezében 
volt Európa igen sok varietéinek szerződése, 

amelynek összege sokkal nagyobb, mint ■ 
biztosítási összeg.

TITKOS
SEM HAGYJA MAGÁT 

Gaál Franciskával szemben, aki az elmúlt 
héten sarokhásat vásárolt a Molnár-utcá
ban. Titkos Ilonának már régi terve, hogy 
pénzét jól gyümölcsöző ingatlanba fekteti 
s ezért már hónapok óta járja különösen n 
budai részeket, ahol bérpalotát, vagy bér-* 
villát akar vásárolni. A művésznő ebben al 
pillanatban a Káplár-utca 7. szám alatt 
újonnan épült ötemeletes bérházra alku-* 
szik.

KIT ÁBRÁZOL
A MEZTELEN AKT 7 

ezt a kérdést döntötte el szombaton a bíró
ság, amely Ítélkezett Sörös Elzte, a „magyar 
Greta Garbo“ és Rónai fényképész pőrében. 
Sörös Elzie azt állította, hogy Rónai Dénes 
fényképész az ő fejfotograflája alá egy Idegen 
nő aktját Illesztette és az igy összeállított fo
tográfiát közölte le a párisi Sourlr. Sörös 
Elzie kártérítési perében Dénes fényképész az
zal védekezett, hogy szó sincs arról, mintha 
Sörös Elzlet ábrázolná az aktkép, egyébként 
is tagadja, mintha a képet ő küldte volna be. 
A tegnapi tárgyalás azután váratlan* fordulatot 
hozott. Megjelent a bíróság előtt M. Irén nevű 
fiatalkorú leány, aki kijelentette, hogy az akt
kép teljesen róla készült s elhozta az eredeti 
lemezeket, amelyekkel bizonyította, hogy a 
Sourlr-ban közölt kép nem Sörös Elzie, ha
nem az ő mása. Ennek alapján a bíróság el
utasította Sörös Elzie keresetét azzal, hogy a 
Sourlr pikáns képe nem őt ábrázolja.

EGYMÁSUTÁN INDÍTJÁK
A PERT A KIRÁLY SZÍNHÁZ ELLEN 

azok a színészek, akiknek egyrészt tovább
futó szerződéseik vannak a Föld—Bauer- 
rezsimmel, másrészt pedig a színháznak 
korai bezárása miatt nem kapták meg a 
kollektív szerződésben kikötött kilencedik 
hónapi gázsit. Az első ilyen pert Fodor Ar
túr és Verő Erzsi indította, akik julius 
7-éig követeltek gázsit a Király Színháztól, 
amely már junius elején bezárt. A bíróság 
megítélte a színészek gázsikövetelését, mire 
Örkényi Franciska is pert indított a szin
ház ellen, mert 150 estére szerződött és 
csak százhúszat teljesíthetett. A harminc 
estét Föld Aurél, illetve Bauer Aladár tcr: 
hére megítélte a bíróság.

bridzs- ás vlvd- 
vlldgbalnolisdg 
után újabb nagy magyar siker:

ist a szar elemi
Nagy revüoperett a Budapesti Színházban. 

Premier: csütörtökön.
Szöveg: Görög László. 

Slágermuzsika: Adler Oszkár.
Főszereplők: Molnár Vera, Barabás Sár/, 

Rátkai Márton, Sziklai József, 
Sarkadi Aladár, Szakáts Zol
tán, Verböczy Ha.

Rendező: Tihanyi Vilmos.

a szerelem l
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Halálos szerelmi dráma 
Balatonkenesén

Vérfürdőt rendeleti a féltékeny férj: fejszével 
megölte az anyósét, leütötte a sógornőjét, 
azután éles konyhakést döfött a saját torkába
Balatonkenese, julius 1.

Vági Lajos 29 éves 
balatonkenesei földmi- 
vos nyolc évvel ezelőtt 
feleségül vette Palyer 
Mariskát, akivel az utol
só napokig boldog há- 
jassAgban élt és két 
gyermekük Is született. 
A Vágtákkal szomszédos 
birtokon lakott Kapuvári Lajos fiatal bala
tonkenesei legény, aki mikor legénysorbn 
került, mind sűrűbben forgolódott Vági 
Lajos fiatal felesége körül. A fiatalasszony 
és Kapuvári Lajos csakhamar megértették 
egymást, mindenfelé együtt jártak, úgyhogy 

a faluban suttogni kezdtek .,.
Ezek a hírek fülébe jutottak Vágj Lajos- 
nak is, akit a hírek nagyon elkeserítettek.

Péntek este az egyik falubeli napszámos 
azzal állított be Vágihoz, hogy

feleségét és Kapuvári Lajost bizalmas 
együtt lét ben látta a határban.

Vági Lajos, mikor felesége hazaérkezett, át
hivatta a szomszédból Kapuvári Lajost Is és 
felelősségre vonta. A fiatalember rögtön be
ismert mindent.

A férj a beismerő vallomás hallatára

— Református lelkésziktatás Egerben. 
Egerből jelentik: Vasárnap, délelőtt ünnepé
lyesen beiktatták az egri református egy
házközség uj lelkészét, Paulik Bélát. A be
iktatást Komán Ernő alsózsolcai lelkész, 
református egyházközségi tanácsbiró vé
gezte. Délben az egri Koronában 150 teríté
kes bankettet tartottak.

— Ford behódolt Rooseveltnek'. "Washing
tonból jelentik: A Ford Motor Company nyi- 
Ittkozatot küldött a kormányhoz, amelyben 
bejelentette, hogy elismeri Rooscvelt munka
kódexét. A kormány ezután bo fogja szüntetni 
a Ford-müvek elleni bojkottot, és ujahb autó
rendeléseket fognak Fordéknak juttatni.

— Betörések Pápán. Pápáról jelentik: Va
sárnap virradóra ismeretlen tettesek teljesen 
kifosztották a Balntonon nyaraló Csehstombati 
László nyugalmazott tisztifőorvos lakását. A 
betörök, akik az éléskamrában jól bélnkmá- 
rosták, minden elomelhetö ékszert és ruhane
műit elvittek a lakásból. A rendőrség erélyesen 
nyomozza a tetteseket, miután az utóbbi idő
ben ez már a hetedik betörés Pápán, úgyhogy 
biztosra veszik, hogy egy szervezett betörő- 
banda garázdálkodik és fosztogatja a laká
sokat.

— Megkezdődött a Hegyaljai Hét. Sátoralja
újhelyről Jelentik: Ma reggel zenés ébresztővel 
megkezdődött a Hegyaljai Hét, amelynek egyik 
legnagyobb attrakciója a vadászklállltás, ahol 
az egyik darabot Márta Alice főhercegnő állí
totta ki. Délelőtt ünnepélyes keretek közt fel
avatták a századik országzászlót, majd pedig a 
Városi Színházban a Szepesi Szövetség tartott 
országos kongresszust, amelyben fogadalmat 
tettek a revízió mellett. Délután a sportpályán 
Paulini Béla nagy közönség előtt bemutatta a 
Zemplént Bokrétát.

<— Egy negyvenéves leány tragikus öngyilkos
sága. Győrből jelentik: Folkncr Lujza magán- 
hivatalnoknő, tekintélyes győri pékmester 40 
éves leánya tegnap a guárl személyvonat elé 
vetette magát. Súlyos állapotban vitték kór
házba, ahol megállapították, hogy mielőtt a vo
nat elé ugrott, morfiummal megmérgezte magát. 
A szerencsétlen leány azért akart meghalni, 
mert azülcl teljesen tönkrementek.

— Rejtélyes éjszakai szurkától Egerben. 
Egerből jelentik: Vasárnap aste a Makiáriul 
1Í4. Számú ház előtt súlyos sebektől vérezve 
találták Kiss János 32 éves földművest. El
mondta, hogy négy ismeretlen ember megtá
madta ég összeszurkálta. Haldokolva szállítot
ták az Irgalmatok kórházába.
— Erős temetn hölgyek késs fehérneműt a 
Fényt®* Áruházban vásárolnak. A Calvln-téri 
Fenyves Aruház felismerte annak szükségessé
gét, hogy ne csak a kisebb- és középtermetű 
hölgyek alakjára készíttessen ruhákat, hanem 
az erősebb hölgyek számára IJ. A közönség 
méltányolta is az áruház «i Irányú figyelmes
ségét éa Igen nagy számban keresték fel erő- 
aebbnél-erősebb hölgyeink ruhavásárlásiikkal a 
Fenyves Aruházat. Most az áruház nemcsak 
ruhákat, hanem kész női fehérneműket is ké
szít let erősebb hölgyeink számára: megszűntek 
tehát a fehérnemÜvásárlás gondjai a 140— 
ISO cm. Cslpőbőségü hölgyek számára, mert a 
Fenyves Áruház extra nagy női fehérnemüek- 
bői olt nagy választékkal rendelkezik, hogy 
azokból kényelmesen lehet válogatni. Ami pedig 
•a Arakat illeti, azok valóban jutányosak.

ÉRETTSÉGIZETTEK TANÁCS
ADÓJA, JOGHALLGATÓK, 
ÜGYVÉDJELÖLTEK TANÍTÓJA:

DR. KATONA,
IV, CALVIN-TÉR 2
TELEFON: 6-71-04

eszeveszett dühhel vetette magát az 
asszonyra,

aki sírva menekült el hazulról. Vági azt 
hitte, hogy felesége az anyjához menekült, 
elrohant anyósához és követelte, hogy 

szolgáltassák ki neki feleségét.
Mikor az asszonyt sehol sem találta, vak 
dühében kiszaladt a konyhába,

felkapott egy fejszét és az anyósát 
többször fejbevágta.

Az öregasszony súlyos sebeibe percek alatt 
belehalt. Vági Lajos ezután sógornőjét, Pá- 
lycr Rózsit vette üldözőbe és őt is kétszer 
fejbesujtotta. A dühöngő férj ekkor önma
gával akart végezni és

hatalmas konyhakéssel többször tor
kába döfött.

A vérében heverő három emberre csak 
órák múlva akadtak rá a szomszédok. Az 
öregasszonyon mér nem tudtak segíteni, 
Pályer Rózsit életveszélyes állapotban szál
lították kórházba, Vági Lajos állapota azon
ban nem súlyos, úgyhogy öt rögtön kihall
gatták és beismerő vallomása után 

letartóztatták.
A veszprémi ügyészség fogházába szállítot
ták, ahol kihallgatását egész vasárnap foly
tatták.

— Az Otthon Kör közgyűlése. Az Otthon írók 
és Hírlapírók Köre vasárnap tartotta 43-ik köz
gyűlését Márkus Miksa elnöklésével. A főtitkári 
jelentés és B. Vtrágh Géza pénztáros Jelentésé
nek meghallgatása után köszönetét szavaztak a 
pénztárosnak munkásságáért, majd közfelkiál
tással megválasztották újra Márkus Miksát és a 
tisztikar régi tagjait la. A választás után Márkus 
Miksa elnök köszönetét mondott a bizalomért, 
majd a közgyűlés végétért.

— Házasság. Vass Éva, Vass Ferenc Igazgató 
leánya és Serényt Richárd m. kir. kormány
főtanácsos, gyárigazgató (Zürich), házasságot 
kötöttek. (Minden külön értesítés helyett.)

— Egy fiatal leány Öngyilkossága. Kispesten, 
a Tisza Kálmán-utcn 53. számú ház egyik la
kásában Ramaszéder Margit 19 éves háztartás
beli leány sósavval megmérgezlo magát. Sú
lyos állapotban a Rókus-kórházba vitték a 
mentők.

— Boagonylnál 8 fénykép 8 P. Kálvin-tér 5.
— Hőhullám és tömeges hőguta Ameriká

ban. Neuf-Yorkbő! jelentik: Az Atlanti Óceán 
ós a Sziklás hegység közt elterülő államokban 
több napja hihetetlen hőség uralkodik, amely 
sok halálos hőgutaesetet okozott. Magában 
Netv-Yorkban a Centrál-Parkban négy ember 
esett összo eszméletlenül a hőségtől.

— Fürdőtrlkós holttesteket fogtak ki a Du
nából. Újpesten a Fiilöp-ulea irányában egy 
35—40 év körüli fekete uazónadrágos férfi 
holttestét vetette parira a viz. — Az Erzsébet- 
hidnál egy 12—15 év körüli fiú fürdölrikós 
holttestét fogták ki a Dunából.

— Ha van gyomorbajod s nehéz emésztésed, 
próbáld meg csak egyszer ar Igmándl vizel.

— Ha jól és olcsón akar ruhiízkodnl, keresse 
fel a „Divatszabóságot", Erzsóbet-körul 1.. 1. 
em., ahol elegáns férfiöltönyöket mérték után 
rendelhet kétszeri próbával 40 pengőért, a leg
divatosabb szövetekből és szabással. Garancia 
40 év óta fennálló, közismert és megbízható 
cég. Vidékre minták bérmentve.

—* Feled uj országgyűlési képviselője: 
Krúdy Ferenc Gyula. A Fáy István fŐlspáni 
kinevezésével megüresedett feledi kerület
ben ma, vasárnapra volt kitűzve a válasz
tás. Mivel csupán Krúdy Ferenc Gyulára, 
a Nemzeti Egység Pártjának Jelöltjére adtak 
be ajánlatot, a választási elnök Krúdy Fe
renc Gyulát jelentette ki a kerület képvise
lőjének.

Bemutató a Jardinban. Syd-Fox, es a világ
márkájú artista rég látott folytonos derültsé
get hoz a nézőtérre klasszikus humorával. 
Gonda & Irén táncprodukciói igazi művészi tel
jesítmény.

— Herzl-emlékűnnep. A Magyar Cionista 
Szövetség Herzl Tivadar halálának 80. évfor
dulója alkalmából (Herzl Tivadar budapesti 
származású) július 4-én, szerdán este 8 órakor 
a Herzl-terembcn (Andrássy út 67. I.) nagy
szabású emlékünnepélyt rendet. Az ünnepi 
beszédet dr Schön/ela József főszerkesztő 
tartja. BclépődU nincs.

a Wll WI0ZIHK
CITY FILMSZÍNHÁZ. Vilmos csásiár-ut 8S-38. (Tel.:11-1-10.)  Kilencedik hétre prolongálva. Kunié farka ta

tása. Légii iabb né<r MIMI IrMkkrali két eredeti Mleky 
egér, két blrndé <• egr m őzikén. - Előadások kadété hói köm api «, HA. 1. H4 10. ünnep él vasárnap dél
előtti 10.

KAMARA MOZOÓKÉFMINHAI, Dohánya. éa Nyár
utca sarok. (Tel.: 44-0-27.) Nem kérdem, ki vagy. Fősz.: 
űustav prflhlleh. — ClAkd Veronika. — Előadások kezdete hétköznap: Hfrtól folytatólag, vasár- és ün
nepnap 1 órakor la. — Aa alsó előadás (élhelyárakkal. 
— Szép Idő esetéh nyitott telő.

RAIHUS METRÓ FILMPALOTA. Nagymező-u 22- 24. (Tel.: 22-098. 29-2-60.) A eainhózi mama. Fősz.: Maureen O’Sullivan. — Norvégia. Ultfilm - Wllly. a légi titán. 
TiOkkdlm. — Híredé, — Előadások kezdete; 2—6-lg 
lolytatólaioatu, Azután í, I. 10 őrikor.

A maradékék ho»»xa 1—S méterig

Valódi hernuóselyem _
! fekete és sötétkék színben, továbbá müselyem

Marokének, mintázott .Musllnok, Imprlmék .... 
miterjo csak

fanét; Női ruhakelmék
fekete, sötétkék, krém és aa Összes dlvatszinek 
egyszlntlek és mlntázottak méterje csak

ikWtofl' Fir^rtnft slfónök, tollálló inletek,
rmom VdbZíldn kanavász, kitűnő zefl- 

rek. konyharuhák, törülközők. Pamutvászon- 
és félleovászon-minőségek .......... méterje csak

Nyári mosókel mék S'íXmSff
szőtt nyárt mosókelmék '.panama, bükié, burett. 
krepon,delén, karton, müselyem stb, m-.jo csak W

•w
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Újabb eső 
és zivatar!

A Meteorológiai In
tézet jelenti vasárnap;

Közép-Európában to
vább tart a zivataros 
időjárás. A legtöbb 
csa |xi dók az Adri a 
mellékén ós a Kárpá
tok medencéjcl>en hul
lott.

Hazánkban a délután és az éjjel folyamán 
ismét országszerte hatalmas zivataros esők 
voltak. Legtöbb csapadékot a Dunántúl 
északi fele valamint az Alföld középső részei 
kaptak.

Budapesten vasárnap délben a hőmérsék
let 22 fok volt, a tengerszinlre átszámított 
légnyomás 751 niillímKTrr; alig ’í'ífitözik.

Várható időjárás a kövelkczö huszonnégy 
órára:

Osztrák vámőrök kalandja 
a magyar határon

Szombathely, jut 1.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen

tése.) A magyar-osztrák határon többször volt 
összeütközése: az osztrák vámőrségnek gabona
csempészekkel s a legutóbbi időkben öt eset
ben is megtörtént,

hogy az osztrák határőrök kénytelenek 
voltak fegyverüket használni.

Vasárnap délelőtt néhány osztrák vámőr szol
gálata leteltével polgári ruhában álráhdult 
Locsmándról a Magyarországhoz tartozó Mor
vát zsidány községbe, ahol búcsú volt. Az egyik 
kocsmában az ottani gazdalcgényck felismer
ték az osztrák vámőröket.

Megrohanták őket, úgyhogy azok kénytele
nek voltak egy másik kocsmába menekülni.

A feldühödött legények azonban utánuk men
tek és

formálisan megostroniolták ■ kocsmát, be
törték az ajtóknt

és az osztrák vámőrök éppen a legszorongatot- 
labb helyzetben voltak, amikor futva megérke
zett a csendőrjárőr, amelynek fedezete alatt 
azután sikerült az osztrák határra átmenteni a 
vámőröket.

— Rhctimánál, köszvénynél, ideg- s tag
fájdalmaknál a margitszigeti gyógyfürdő 
és szanatórium kénes, szénsavas és rádiu- 
mos gyógyvizének hatása páratlan.

— OAZ! OAZ? OAZ! OAZl
— Halálos tragédia a föld miatt. Győrből je

lentik: Molnár Lajos nagyvázsonyi gazdálkodó 
leányára íratta tizenhat hold földjét. Vasárnap 
leányával, Hübner Ferencnévcl Összekapott, 
fejszét ragadott és főbesujtotta. Hübner Fő
rendiét haldokolva szállították kórházba. Az 
apát letartóztatták.

—- Halálos baleset ért két idős iirlasz- 
szunyt. A Fiumel-ut cs Salgólarjáni-ut sar
kán özvegy Magyar Zsigmondit? 68 éves 
uriasszony, aki a Stalmárbut 86. számú 
házban lakik, leszállt a villamosról, a kocsi 
azonban megindult és az idős hölgy a ke
rekek alá került. Súlyos sérülésekkel a 
.Vöndef-szanatóriumba akarták szállítani a 
mentők, de mielőtt a szanatóriumba érlek 
volna, meghall. Vasárnap este még egy ha
lálos szerencsétlenség történt egy másik 
idős hölggyel a Csáky-utca 12. számú ház
ban. özvegy Kicin Jánosné 80 éves uriasz- 
szony megcsúszott a lépcsőn, elesett és fe
jét a lépcsőbe ütötte és eszméletét elveszi- 
tette. Mire a mentők megérkeztek, meghalt.

O A Nova Közlekedési és Ipart Részvénytársa
ság közgyűlése. A Nova Közlekedési és Ipari 
Részvénytársaság közgyűlése részvényenként 
ötvon fillér osztalék kiűzetését határozta el, 
amely július 2-álól kezdve a Budapest Székes
fővárosi Községi Takarékpénztárnál kerül ki
fizetésre.

O A Baunlt Trusl A. G., Zürich igazgatósága 
megállapította az 1934. jnnuór 81-én lezárt 
üzletév mérlegét és a Zürichben ezévi julius 
11-ón megtartandó rendes évi közgyűlésnek in
dítványozni fogja, hogy részvényenként 0.50 
svájci frank osztalak fizettessek.
0 A Hangya Szövetkezet 31. évi rondcs köz

gyűlése elismeréssel állapitolta meg, bogy a 
Hangya vezetősége át tudta a lefolyt válságos 
időkön vezetni a szövetkezeteket. Az igazgató
ság jelentésének előterjesztésével kapcsolatban 
Balogh Elemér bejelentette, hogy a mezőgazda
sági terménvek értékesítése, valamint a gazdi- 
közönség fogyasztási szükségleteinek ellátása 
terén fölmerülő feladatok sikeres megoldása 
céljóból a Hangya 5 millió pengős tartalékala
pot létesit a nemrég megszavaz' (t szövetkezeti 
törvény alapján. Az igazgatóságba uj tagként 
Koós Mihály dr. ny. államtitkárt, n felügyelő
bizottságba pedig Gesztclyi Nagy Lászlót válasz
tották meg.

Felhős idő, északi-északkeleti légáram
lás, még sok helyütt cső. zivatar. A hő

mérséklet nem változik lényegesen.

— Százéves a körmendi kórház. Szombat
helyről jelentik: Vasárnap ünnepélyes külsősé
gek között uj nevet kapott a százesztendős kör
mendi kórház, amelyet nagynevű .mecénása 
Batthyány-SIrallman László herceg, a világ
szerte hírneves szemorvosról neveztek el. Az 
ünnepi beszédet Sigray Annit gróf, a kerület 
országgyűlési képviselője tartotta

— Több, mint száz éve Budapest legnagyobb 
kereskedő utcája a Király-utca! Ez a régi utca, 
ahol több évtizedes patinás cég van, ma is cca 
300 kereskedőnek nz otthona. Több mini ezer 
kirakat kínálja szép, olcsó.és tarlód portékáját 
a vevőknek. Azt mondják a Király-utcai keres
kedők, hogy tulajdonképpen egy óriási áruház 
a Király-utca, mert ott a vevő minden elkép
zelhető cikket megtalál. Csupa szaklizlel sora
kozik egymás mellett a Deák-lórlöl a Lövölde
térig és minden üzletben egyéni és figyelmes 
a kiszolgálás. — Sétáljon végig ön is a Király
utcán és nézze meg a kirakatokat!

Rökk Marika 
Lenkey 
Magda 

clrkufiífellópósével kapcsolatban külön
böző hírek terjedtek el színházi körökben. 
KI kell jelentenem, hogy szerződésünk 
értelmében Rükk Marika méltó versenytársa, 

Lenkey 
Magda 

julius 1-töl kizárólag a 

NYÁRI PÁRISIÉN 
GRILLBEN
Mtimrtlliilget) lép fel abban a szenzá
ciós műsorban. amelynek másik két attrak
ciója : Piai ind Minő Ghezzl és a Rossillano-dua
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Kíméletlenül szenvedélyes 
csatagőzzel fölényesen 

győzött
Juventus- Újpest

a szerencsés Juventus
3i1 (111)

Lázas izgalommal várja 
mindenki a nagy csatát. 
Tippelnek az arénában, 
ez a tipp verseny azon
ban nem azonos azzal a 
másik, bélyeggyüjlöakció- 
val kapcsolatos verseny- 

'*- — dicséretet 
Itt a tip-

nyel, amiben 
kap a pályázó.
[•elést u szenvedélye*pelésl a szenvedélyes ag

godalom fűti. És bizony több a baljós előérzet, 
mint a győzelem biztos tudata.

Elvégre az Újpest — majdnem azt mond
hatnék — a teljes olasz válogatottal áll 

szembeni
Anélkül, hogy a Ferencváros kolosszális győ

zelmeinek értekét csorbítani akarnék, objekti- 
ven megállapíthatjuk, hogy a Juventus nem a 
Florldsdorf és a Kladno. A kontinens három 
legjobb csapata közölt ott van az olasz bajnok
csapat isi S a hátuk mögött nem a horáciuszi 
sötét gondok lovagolnak, hanem

as óriási tudás és a fejenkénti 5000 líra 
prémium.

Ez pedig kétségtelenül a legjobb zsoké. Különö
sen. ha az ellenfél nyergében ólomsullval ne
hezedik nz önkéntelen hendikep.

Ai év lrgn;v.*vobb csatájára tartalékosán 
és sérült játékosokkal kell kiállni a bnbé- 
ros, de nem túlzottan szerencsés Illa

fehéreknek.
Avar szóba sem jöhet. Jávor sérült, Pusztai 
laborál... ha ma győzni tud az Újpest, a lég- 
bravúrosabb ütközetet könyvelheti el a sport- 
történelem.

forr,, fortyog a hatalmas aréna. A nagy tét 
Izgalma reményteli n szájszéleket. A küzdelem 
váratlan gyönyöreinek képzeletében futkos a

gerinceken a futball páratlan varázsa.
A gyengébbek Szinte hideglelősen vacognak, 

pedig nyár van s a levegő fülledt forróságúval 
versenyez a drukkolók lázas hőmérséklete. Az 
eleven embererdö felmorajlik már a szenvedé
lyes összecsapás előjátékában. Kirobog a le
gendás Juventus s aztán dübörgő, szinte de- 
lonúciószerü hangorkán közben az Újpest.

A Harminchármasok 
dresszében fut ki a félel
metes olasz csapat. Az 
összeállítás: Combi—Ro
setta, Caligaris—Bertolini, 
Monti, Cesarini—Varglien 
II., Serantoni, Boréi, Fer
raris, Orsi. Az Újpest 
összeállítása már ke
vésbé menyugtató: Hóri—

tudja tartani, elesik s az elegáns olasz 
center lábáról védhetetleniil süvít a hálóba 

egy újabb gól. 3:1.

Kár már minden gőzért. Ez a két védelmi 
hiba eldöntötte a továbbjutás sorsát is. Vészé, 
delmes viharfelhők gomolyognak, az Újpest 
teljes fölényben támadja a védelemre beren
dezkedett állásokat — hiába. Ezt a mérkőzést 
elintézte a sorozatos pech és a kíméletlen já- 
lék, ami még az utolsó percekben sem hagy 
fel. Boré! hatalmas helyzetet hagy ki — sze
rencsére s igy az egyenrangú Újpest mégsem 
megy le a teljes reménytelenséggel Torinóba.

Bőrigázva vonul a közönség haza. Jávor és 
Avar nevétől visszhangzanak a tömött villa
mosok, a száguldó autók. Aoar és Jakube..< 
megnyerhették volna velük a nagy csatát. De 
még nélkülük is, ha a számtalan gólhelyzet
ből értékesíteni tudtak volna néhányat.

Futó, Slernbery—Seres Szűcs, Szalui—Tamássy, 
Pusztai, Kocsis, Kiss, P. Szabó.

Kettőzött figyelem kiséri Montit, az ola.sz 
ccntcrhalfot, aki a világbajnokságok alatt is 
példátlan erélyűvel és kíméletlen durvaságával 
tűnt ki. Ezt megállapította a zöld szaklap tu
dósitója is. Ugyanakkor azonban

általános megdöbbenésre hozzáfűzte, hogy 
Montiról, „a slxlusi kápolna „Utolsó ítéle
téből" az Ur gigantikus alakja jut eszébe!"

Ez a példátlan, vallási érzést és művészeid 
egyaránt sértő párhuzam természetesen nem 
fedi a tényeket. Minti jól megépitelt dijbirkozó 
benyomását kelti, de egyéb hatást, különösen 
pedig Michelangelo csodálatos alkotását csak 
annak juttatja az eszébe, aki pontosan olyan 
messze esik c remekmű szellemének megértésé
től.-mint Mmití.- MIHtehitigeld' jjígantiküs Vt .... • • - ... —alakjától. Ez pedig — csillagászok között 
tekintélyes, több fényévnyi távolság.

Példátlanul érdekes gól az 
hálóban

olasz

Fölényben látszott, 
de csak „potyagóllar lett bajnok Tokod

KEAC 1:0 (0:)
(A Hétfői Napló kikül

dött tudósitójától.) A 
meccs elöttt hatalmas sö
tét viharfelhők gyülekez
nek a tokodi pálya mö
gött. Viharos időre van 
kilátás. Előre rémüldöz
nek a hölgyek. Nem 
csoda:

a nagytribünön mind
össze 51 (ötvenegy) ülőhely van.

Éppen kezdésre érkezik meg a szegedi együt
tes. A tokodiak zászlóval kedveskednek a piros
kékeknek (vigaszdij?), do azok üres kézzel ér
keztek, nem tudnak válaszolni. Talán 
góllal — reménykedik az egyik vezető.

Roppant idegesek a játékosok. Sok a 
Kemény (TUSC) izgalmában a kerítést 
töri egy taccsra mentett labdájával.

Az cső esik is, meg nem is. Egyelőre csak 
szemerkél, de lassan egészen eláll, a nagy fel
hők elvonulnak. Nincs akció, kevés az izgalom.

A nagytribünön a hölgyek azon Izgulnak, 
hogy a pálya túlsó felén álló két fa' med

dig hlyja ki a sok potyanézői.
A 43. percben, Kiss egy komornál clkaszálja 

Emődit s arról a hálóba kerül a labdá- A.biró 
nem ad gólt.

A szünetben formális dressz-meccs zajlik le. 
A KEAC dresszet cserél, fehér inget vesz fel, a

majd

taccs. 
is ki-

TUSC azonban nem hajlandó szintén fehér 
dresszétől megválni. A meccset nehezen döntik 
el — a TUSC javára.

Néhány perc múlva a szerencsegyerek, Kiss 
dönti el az igazi meccset:

kicselezi Emődit és kapura ereszti a lab
dát. Csak ugy szépen lassan, kin kivárni, 
mig eljut a hálóba, de ez az idő Is elérke

zik. 1:0.
A gól életet hoz a játékba. A TUSC fölénybe 

kerül. A szegedieken látszik a halálos fáradt
ság.

Sípos centcrhalfon még a nadrág is csupa 
izzadtság.

Csak Emődi mesés szabadrúgásai jelentenek: 
veszélyt a TUSC kapujára. A tokodiak érthe
tetlenül taccsra játszanak. Kiss többször keri>< 
lésen túlra küldi a labdát. Egyszer egy gyere
ket talál fejbe.

Tóth III. és Kiss összecsap, elesnek, Kiss 
megüti' ellenfelét, mire a bíró kiállítja.

A KEAC mindent belead egy utolsó táma
dásba. Hatalmas kavarodás keletkezik Sárkány 
kapuja előtt, két hatalmas helyzet is adódik a 
szegedi lábak előtt, de gól nincs...

Vége. Győzött a TUSC.
Egetverő lojnbolás tör ki a pályán. Egymást 

csókolják a tokodiak, vállukra emelik a játé
kosokat,

Klssnek még a cipőjét Is összecsókolják 
és újra felzendül a nóta:

— Nem lehet a TSC-vel!...

Azután kezdődik! Nappal a hátban játszik a 
lilafchér csnpat. Egy lerohanás és

Kocsis irtózatos bombája c«ak milliméte
rekkel kerüli el a hálót!

Majd Kiss és Caligaris csap össze. Elterül az. 
olasz hátvéd, fogja a hibát, de aztán felkel. 
Csodálatos küzdelem kezdődik most!

Gyilkos Izgalom és tempó lángol ... Pusztai 
mesteri lövését Combi kiüti, Tamássy ke
resztbe játssza a (Mik az utolsó pillanatban 

ment P. Szabó elől Rosetta.
Az olaszok sokkal gyengébben támadnak. Kü
lönösen mcgznvarodnak, amikor

a magyar csapat bámulalraméltó taktikával 
olyan tüzljátékszerll éa veszedelmes táma
dásokba fog, hogy káprázlk az ember 

szeme.
Negyedóra múltán mégis bekövetkezik a tra
gédia. Seies könnyelműen vesz cgv labdát, 
Orsi keresztbe ad, most Boréi—Serantoni 
akció következik.

Serantoni faultol, a bíró nem fütyül, a 
labda az üreg Ferraris elé pottyan és 
20 méteres bomba fütyül a hálóbu. 1:0. 

Védeni Is lehetett volna!
Feleletül nagy tüntetés zajlik le, majd Pusztai 
hat méterről zugát egy fejest, amit Combi ki
tol. Kár 1 ... gól is lehetett volna. A pech üldözi 
ni Újpestet. Csodás akciót vezetnek és Kocsis, 
majd Tamássy lövése csak tévedésből surran 
el a kapufa mellett. Egyre többször sikit fel 
a bíró füttye s mindannyiszor nz olaszok kí
méletlen játéka miatt. Nem sima meccs ez! 
Ismét gólt lőhetne az Újpest, de Kocsis ma 
nem szerencsés és az olnsz védelem kolosszális.

Egethasitó füttykoncert tör 
csúnyán buktatja Tamásit. 
nosan mozgó, rugalmas

ki, amikor Cesarini 
Az olaszok folyto- 

..... . W-formációt játszanak 
és sokkal gyorsabbak a magyaroknál. Nagyon 
dühösek a magyarok jól sikerült ofTszájdra 
állításai miatt, ami egyelőre az egyetlen orvos
iig az. újabb olasz gól ellen. Remek futballis
ták nz olaszok. Már-már sima lefolyást igér a 
félidő, amikor

páratlan érdekesség!! helyzet alakul ki és 
fenyeget országos botránnyal. Szűcs előre
adott labdáját kézzel érinti az egyik olasz. 
P. Szabó mégis száguld. A hendsz pillana
tában Barna magyar határbiró bclnt, mire 
Zenischek biró kétszer is fütyül. Az Irtóza
tos liangzlvatarban, amely a sikerrel ke
csegtető magyar támadást kiséri, csak a 
jófülüek hallják a füttyöt .Az olaszok leáll
nak: P. Szabó és Tamássy remek passzol
gatással fut le a kétségbeesetten táncoló 
Rosetta és Combi felé s aztán P. Szabó 

dörgő ujjongás közt gólt lő.
Az olaszok kétségbeesetten tiltakoznak. Rán
gatják Barna hntárbiról, akit megkérdez Zeni 
sebek s azután

az előnyszabályra hivatkozva, mégis meg
adja a gólt. 1:1.

Tumultuózus jelenetek zajlanak most le. 
Párokra szakadozva rángatják egymást, miköz
ben a rendőrség résen áll és vigyáz minden 
gyanús mozdulatra. Szerencse, hogy már újra 
kezdésre sincs idő, különben a szenvedélytől 
fütött hangulatban még botrányosabb jelene
tekre is sor kerülne. A veszélyes helyzetre jel
lemző, hogy a közönség fegyelmezetlen része 
még negyedóra múltán is fütyül, holott...

A csehszlovák uszónök győztek
Az FSC háromnapos versenyének keretében 

zajlott le az első magyar-csehszlovák hölgy- 
uszóverseny s egyúttal a bajnoki számok mel
lett a Magyar Kupa vizipólómérközés döntő 
küzdelme is.

A magyar-csehszlovák női uszőverseny 33:30 
arányban a csehszlovák csapat nyerte. Részle
tes eredmények:

Toronyugrás: 1. Fonyó Lili. 2. Kacenová. 3. 
Lexová.

200 m. mellúszás: 1. Würfelová, 3 p 23.8 mp. 
2. Hideg, 3. Szász.

100 m. gyorsuszás: 1. Srameková 1 p 
mp. 2. Lenkey lp 14.6 mp. 3. Magasházy.

100 méteres hátuszás: 1. Reindova (csehszlo
vák) 1 p 25.8 mp. Csehszlovák 
gova (csehszlovák) 1 p 32.2 mp. 
(magyar) 1 p 36 mp.

13.4

rekord. 2. Sri-
3. Tóth Magda

Műugrás: 1. László Éva (magyar), 2. Fonyó 
Lili (magyar), 3. Lexova (csehszlovák).

3x100 m staféta: 1. Csehszlovákia 4 p 17.4 
mp. 2. Magyarország A) csapata 4 p 29.6 mp.

A 100 m-es Venczel vándordijas gyorsúszó, 
versenyt Székely András nyerte lp 1.6 mp alatt 
Lengyel Árpád elölt, mig Magyarország 800 
m-es gyorsuszóbajnoka Lengyel (BEAC) 11 p 
8.06 mp alatt, 2. Gyóji (UTE).

UTE NYERTE A VIZIPÖLÓKUPÁT. 
UTE—MAC 3:2 (1:1).

Az UTE hatalmas küzdelemben győzött régi 
riválisa ellen. Góldobók: Németh, Vágó (2), il
letőleg Tarcs és Keserű.

A harmadik helyért folyó SzUE—MTK-mér
kőzés elmaradt, 
noki mérkőzést

mert a SzUE-nak Egerben baj< 
kellett játszania.

Kikaptak a magyar atléták 
a berlini versenyen

Berlinben a CCS nagy nemzetközi atlétikai 
versenyt rendezett, melyen a BBTE legjobb at
létád is megjelentek. A főbb eredmények a kő
vetkezők:

4X/00 méteres staféta: 1. Német válogatott 
(Schcin, Steln, Kersch, Berch) 42.1 mp. 2. BBTE 
42.2 mp., 3. Charlottenburg 43.5 mp.

100 m. síkfutás: 1. Borchmayer 10.3 mp, 2.

Sir 10.4 mp., 3. Schcin 10.6 mp., 4. Raggambi
10.6 mp., 5. Minach 10.7 mp.

400 m. síkfutás: l. Haman 49.3 mp., 2. Barsl
49.6 mp.

110 m. gát: 1. Kann (Hollandia) 15 mp.
Sulydobás: 1. Helias lengyel 1554 em., 2. 

Douda, Prága 1504 cm.
Diszkoszvetés: 1. Sievcrt 48 m. 01 cm.

Öldöklő küzdelem füttykoncert 
s azután csendes vereség

Aztán kezdődik a szüneluláni tánc. Kocsis I 
nagy lövése a nyitány. Olyan elkeseredéssel 
fekszenek a küzdelembe, amire alig volt példa 
ar utóbbi Illőkben. Szabadrúgást lő Futó 50' 
méterről és P. Szabó senkitől sem zavartatva, I 
5 méterről kapásból fölé lövi a nagv helyidéi. 
Orsi, majd ('.< sáriul fuulljn elemi erővel rob
bantja ki a tiltakozást a közönségből. Szinte 
őrjöngve tüzelik lankadatlan harcra a magyar 
fiukat. Dehát túlsók a tologatás. Idegtépő 
küzdelem alakul ki.

Moat már határnanltan durva a játék.
A fiillykoncert az cg t hasogatja, de aztán 
hőrgéshr oldódik, amikor Kocsis átjátssza

nr

ex se megy be Varázslat védi az olasz hálót? 
... Az olaszok mintha belcnjugodtnk volna a 
döntetlenbe Csak a durvaság nem hagy alább.

Ceurlnl oly rettenetes erővel faultolja 
Serest, hogy métereket zuhan és ugy lát

szik. mintha a vállát törné.
Szerencsére nein súlyos a sérülés. Már 
negyedóra van bálra. De 
védés van még hátra?

At első mindjárt beköt elkelik. Ferrari* 
előrcadott labdáját Harci ideálisan veszi 
át, a védelem könnyelmű és 8 méterről 

befülyül n mercsdöntő gól. 2:1.

csak
ajjon mennyi szén-

Caligarist és a kifutó Combi mellett sem tudja azután h nyugszanak a kedélyek. Dehogy
a meccslabdát a hálóba vágni. Micsoda hely-i*«‘R r.j ugodlabbak legyenek, 
ut Dcttl Altin tn ■nb.drufti ■ le-mrAI.,.! Bortl nJMl „Mit kap, nptk, FMA Mm

Bajnok lett:
P. Törekvés (III. osztály) 
Goldberger SE (IV. osztály)

A mai nappal befejeződlek az alsóosztályu 
bajnoki döntő mérkőzések.

A legnagyobb érdeklődés a IV. osztály 5. és 
6. helyéért folyó küzdelmet kisérte.

Ifi. OSZTÁLY.
A végeredmény; 1. P Törekvés 3 pont, 2. 

I. kor. SC 2 pont, 3. KSSE 1 pont.
P. Törekvés—KSSE 3:3 (2:2). Góllövő: Ba- 

logh, Siba. Gulyás, ill. VVHiwindisch, Tomanek 
és Gérgi (11-esből). Hatalmas Iramú küzdelem, 
mely botrányba fűlt, mert a taccsbiró össze
verekedett egy játékossal.

IV. OSZTÁLY.
A bajnoki elmért:

Nagy harcban a GSE győzött. A végered
mény: Bajnok: GSE 6 pont, 2. SAC 4 pont, 3. 
MFOE 2 pont. 4. P. Remény 0 pont. ...

Goldberger SE—Soroksári AC 3:2 (2:0). Gól
lövő: Mészáros (2), Ritscheid, III. Slng (2). A 
GSE jobb technikáját a SAC lelkesedése egyen
súlyozta.

MFOE—Palotai Remény 7:0 (2:0). Góllövő: 
Marosi, Molnár (3), Tönköly és Gugyella (2). 
Állandó fölényben játszott az MFOE.

Az 5. és 6. helyért.
A sofőrök jól elporolták az OMSC-t és igy 

hiába győzött az ETSC. A végeredmény: 5- 
Autótaxi 4 pont (20:5), 6. Köb. FC 4 pont 
(17:6). 7. ETSC 4 pont (10.5). 8. OMSC 0 
pont.

Antótaxl—Orvosi Műszerész SC 10:0 (•«•)• 
Góllövő: Benkovits (10) és Péterfl (6). A sofő
rök lehengerelték a műszerészeket, akik caak 
lézengtek a pályán.

ETSC—Köb. FC 2:1 (1:0). Góllövő: Balogh 
és Talmács, ill. Varga. Az ETSC lelkesedésével 
megérdemelten győzött.

Vasutas bajnokság.
MÁV Etóre—KUkunlikíjháil V.loUl t 111 
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Bodafeat, KM Julius I. HÉTFŐI NAPLŐ li
Tendenciózus közlemények 

a Hétfői Napló 
amatőr vándordíjáról

Elferdített és részleteiben valótlan adatokat 
közöl a zöld szaklap

Magyarország csapata végleg 
megnyerte a Gillemot-vándordijat
A Tour d’Hongrie egyéni győztese: Szenes

Elferdített, tendenciózus és részleteiben 
valótlan cikk kapcsán foglalkozott az elmúlt 
héten a zöld szaklap a Hétfői Napló nagy, 
sikerű amatőr-vándordíj mérkőzéseivel. „Nem 
vették komolyan az amatőr egyesületek a 
vándordíj-mérkőzéseket" cim alatt leírta, hogy 
a szabályok szerint kijelölt egyesületek leiát- 
szólták ugyan a mérkőzéseiket, ugyanakkor 
azonban négy egyesületről a valóságnak meg 
nem felelő módon azt állította, hogy megsem 
jelent a pályán. E valótlan alapból kiindulva 
igyekezett azután a címben a kötelező tárgyi
lagosságot az egyensúly kedvéért két oldalról 
is pofonvernl. Mint említettük, megállapította, 
hogy nem vették komolyan az amatőrök a 
mérkőzéseket, holott nagyon is komolyan vet
ték. Éppen

a szívó*, izgalmas éa szokatlanul nagy 
közönség előtt lejátszott meccsek bizonyí
tottak a Hétfői Napló hatalmas áldozat- 

[ tál életrehivott vándordíjának komoly- 
’ sága mellett.
A másik pofon a kötelező tárgyilagosság ellen 
akkör csattant el, amikor mégcsak célzás sem

Sok uj tehetség bukkant fel az UTE 
atlétikai versenyén

Vasárnap délután a 
BBTE szénaléri pályá
ján rendezte az UTE fő
ként émásodosztályu és 
junior versenyszámokból 
álló atlétikai versenyét. 
A gyors menetben és

kitűnően rendezett 
versenyen sok fiatal 
tehetség bukkant fel, 

ami azt bizonyítja, hogy a mai atlétagenerácíó 
jó kezekben van az egyes egyesületek keretein 
belül. A részletes eredmények a kövtkezők:

100 m*e« síkfutás: 1. Lengyel (Pécsi AC) 10.8 
mp., (4 m. e.), 2. Balázs (Beszkárt) 10.9 mp.. 
(4 m. e.), 3. Fragner (BBTE) 11 mp. (4.6 m. e.)

.110 m-es gátfutás: 1. Jávor (e. k.) 15.6 mp.,
2. ‘ Dombováry (UTE) 16 mp., 3. Kertész (FTC) 
16.3 mp.

Súly dobás: 1. Kalovíts (FTC) 1395 cm. (360 
cm. e.), 2. Dudar (TSE) 1380 cm., (160 cm. e.),
3. Czirákl (Törekvés) 1375 cm. (250 cm. e.)

1000 m-es junior sikfutás: 1. Magyary 
(BBTE) 2 p. 40 mp.. 2. Révész (MTK) 2 p. 40.2 
mp., 3. Hevesi (UTE) 2p. 40.3 mp.

Gerelyvetés: 1. Mandalik (UTE) 6453 cm. 
(300 cm. e.), 2. Németh (MTE) 5354 cm. (850 
cm. e.), 3. Magyar (FTC) 5075 cm. (800 cm. e.)

200 m-es junior gátfutás: 1. Hubay (Pest

Ezrekre rugó tömeg
Ünnepelte a vasárnapi záróünnep
ségen a Hadsereg Sporthét hőseit

A hadsereg sportversenyek vasárnap délután 
záródtak be ünnepélyes külsőségek között a 
tattersalli ügetőpályán. Már a kora délután 
valóságos zarándoklat indult meg autókon, vil
lamosokon, autóbuszon és gyalogosan a Tatter- 
sáli felé, úgyhogy fél öt órára, amikorra a 
záróünnepély kezdete ki volt tűzve,

zsúfolásig megteltek az ügető pálya összes 
tribünjei és azok előtt Is többezerre menő 

színes és tarka közönség hullámzót!.
A sportversenyek záróünnepélye valósággal 

kifejasöje volt a polgári lakosság •letételének 
a nemzeti hadsereg iránt amelynek tagjai mu
tatták be a hadsereg sportversenyei alatt nagy
szerű sportteljesítményeiket és kitűnő képessé
geiket.

Pontban fél hat órakor lelkes éljenzés és a 
Himnusz hangjai mellett Horthy Miklós kor
mánysó autója robogott be a részére fenntar
tott tribün elé a ekkor már felállottak oszta
gokban a különböző versenyek győztesei, úgy
hogy a kormányzó megérkezése után Gömbös 
Gyula miniszterelnök engedélyt kért a kor
mányzótól, hogy a dijakat kioszthassák.

A dijak nagy örömet okoztak különösen a 
legénységi állományban lévő győztesek között 
és különösen azok örültek legjobban, akik kar
órát, vagy dohányszclencét kaptak. Láthatólag 
nagy öröme volt a kerékpárverseny egyik győz
tesének, aki vadonatúj kerékpárt kaP0t',..í2l

A záróünnepélyt kilenc honvédsenekar j**«ka 
nyitotta meg. A Himnuszt a nagyszámú közön
ség állva hallgatta végig. Ezután az honvéd 
híradó-osztály kétszáz postagalambot bocsátott 
fel, A puskaforgató gyakorlatokat a hárosszi- 
getl táborparancsnokság alakulatai, ai 1- hon
véd vonatosztag, a honvédegészégügyí csapatok 
és élelmezési csapatok mutatták he. Nagy ér
deklődés kísérte a lovasjátékot, különösen d 
tréfás gymkánát. a tréfás jeu de barre-t és a 
lovagi tornát. Ezeket a számokat az 1. Ferenc 
Jóssef jászkun 1. honvédhuszárezred s a Ber
csényi Miklós 1. honvéd tüzérosztály legény
sége mutatta b
" * Aa ünepélyea dijkioaztáa után következtek a 
záróünnepély legszenzációsabb bemutató szá
mai. Bemutató díjlovaglás, majd római harc- 
kocsiverseny és hatosfogatu lövegkarusszel 
után

az 1848—46. korabeli bonvédsaásad telme- 
sttm lépett g kögöntég élé • Damjaalca 

történt arra, hogy a nagy érdeklődéssel várt és 
megindult küzdelmek nem „a" vándordíj
mérkőzések, hanem a Hétfői Napló vándordíj- 
mérkőzései.

Ez az értékes díj a labdarugószövetség ta
nácsát kétórás ünnepélyes ülésben foglalkoz
tatta. A szövetség megkülönböztetett szerető- 
tét és az akciónk értékének súlyát sorozatos 
jegyzőkönyvekben örökitették meg az eleven 
sport vezérei. Az egyesületek örömmel fogad
ták és teljes számban vetették magukat a 
trófea elnyeréséhez szükséges küzdelmekbe. A 
napilapok hasábjain is visszhangja volt az új
szerű vándordíjunk kiírásának.

Ezek után tehát érthetetlen az a tenden
ciózus beállítás, ferdítés és valótlanság, 

amely a zöld lap iadóaltáaából kiordlt.
A magyar újságírás tradicionális szelleme 
megköveteli, hogy az eseményeket és tényeket 
hív szellemben közöljék. Ezalól a zöld szaklap 
sincs felmentve, mert hiszen az ilyen tenden
ciózus közlemények nem minket vezetnek 
félre, hanem az olvasóközönséget.

erzsébet) 27.4 mp., 2. Breuer (PSE) 28 mp.,
3. Ormai (Beszkárt) 28.1 mp.

400 m-es sikfutás: 1. Köstner (DEAC) 51.4 
mp., 2. Légár (KTSE) 51.8 mp., 3. Kalmár 
(UTE) 51.9 mp.

Magasugrás, junior: 1. Dombóvári (UTE) 
178 cm., 2. Vargha (Törekvés) 171 cm., 3. Pé
ter (Törekvés) 165 cm.

200 m-es 11. osztályú síkfutás: 1. Koltai 
(BBTE) 23 mp., 2. Schlosser (MAC) 23.1 mp., 
3. Ribényi (MAC) 23.1 mp.

2000 m-es ll. osztályú síkfutás: 1. Jávori 
(Pesterzsébet) 5 p. 54 mp. (Pestvidéki kerületi 
rekord.) 2. Izsóf (MTK) 5 p 57.8 mp., 3. Köve
cses (FTC) 6 p. 01 mp.

Rúdugrás II. osztályú: 1. Papp (MAC) 345 
cm., 2. Bokréta (UTE) 315 cm., 3. Kiss (UTE) 
315 cm.

5000 m-.es junior sikfutás: 1. Mucsl (PSE)
16 p. 17.2'mp.. 2. Gauland (MTE) 16 p. 17.4 
mp., 3. Gimesi (Beszkárt) 16 p. 37.6 mp.

4X/Ő00 m-es staféta, bajnokok kizárva:
1. UTE (Beregi, Kósa, Esztergomi, Sárvári)
17 p. 01.4 mp., 2. FTC, 17 p. 28.2 mp., 3. Tö
rekvés, 17 p. 33.8 mp.

4X400 m es junior staféta: 1. MAC (Kostyal, 
Nagycenki, Gombos, Ribényi) 3 p. 36 mp.,
2. MOTE, 3 p. 38.3 mp., 3. TSE, 3 p. 42.4 mp.

4X400 m-es D) oiztályu junior staféta;
1. Pesterzsébeti AC, 3 p- 47 mp., 2. MÁVAG 
3 p. 54.8 mp.
—

János 1. honvéd kerékpáros záazlóalj, a 
Vak Bottyán 8. honvéd kerékpáros záecló- 
alj éa a köaremüködéare felkért határőrség 

osztaga.
A csapatok zárt rendben vonultak fel a kö

zönség előtt és bemutatták a történelmi idők 
harcmodorát. Ugyancsak szép volt a korszerű 
harc bemutatása, amelynek résztvevői a Mária 
Terézia 1. honvéd gyalogezred, a József nádor
2. honvéd gyalogezred, a Ferenc József jász- 
kun 1. honvéd huszárezred, a Bem József lo- 
vastüzérosztály, a Bornemissza Gergely 1. hon
véd huszárzászlóalj, a folyamőrség és a rend- 
Őrujonc-lskola.

A pompás záróünnepélyt a Szózat és a Rá- 
kóezl-lndulő akkordjai fejezték be az egyesített 
honvédzenekarok előadásában.

A honvédség bajnokatlétái
Szigorú értelemben vett sportverseny már 

csupán csak egy szerepelt a Hadsereg Sporthét 
záróünnepélyén. És pedig az atlétika, amely
nek egy részét délelőtt bonyolították le a ma
gyar királyi Toldi Miklós honvéd sporltanár- 
és vivómesterképső-intézetbea, mig a legfonto
sabb döntőmérkőzések a délutáni záróünne
pélyre maradtak. A legénységi atlétikai ver- 
sényszámok rendezőségének élén Srtankovits 
Szilárd, a MASz elnöke, Moldoványl István 
dr., a MASz ügyvezető elnöke, Szukoválhy 
Imro dr., a Testnevelési Főiskola igazgatója. 
Misángyl Ottó, a Testnevelési Főiskola tanára. 
Novákovics Béla ezredea, a katonai sporlok- 
tató-intézet parancsnoka és Somfay Elemér 
százados, az Atlétikai Szövetség kapitánya ál
lottak. Ugyancsak Misángyi látta el a ver
senybíró tisztét, mig a starter szerepét Tatár 
István töltötte be. Elnöke volt a rendesőbizott- 
ságn.ak Nagy Ernő folyamörkapitány, jelet 
bajnokvivónk, tagjai pedig Benkő Tibor, Lu
kács Antal, Ssabó Jenő és Sfékelyhidy Jenő fő
hadnagyok. Az atlétikai számok döntőjében 
azok indultak el, akik a vegyesdandár előmér- 
körések során a legjobbaknak bizonyultak.

A 4X/00 m-es stafétafutásban a VII. csendőr
kerület csapata győzött, 2 t> sportoktató tan- 
folyam legénysége, 8. a budapesti tüzérosztály 
csapata.

A 100 m-es síkfutásban Béres Elek szakasz
vezető győzött 11.4 mp-cel, 2. Csizmadia Ferenc 
sportoltató intézet 8. Vargha Lajos,

A Tour de Hongrle 
mezőnye 6 óra 32 perc
kor indult Tapolcáról 
utolsó útszakaszának meg
tételére. A szombati ne
héz ut után vasárnap a 
versenyzők fáradtak vol
tak és lassú iramban 
haladtak. Egy kilométer
rel a start után Gyurko-

vlcs tömlőt cserélt, de az iram oly lassú volt, 
hogy hátrányát behozta. Fonyódon Mai főjegy
zővel levente-zenekar fogadta a versenyzőket, 
akik 8 óra 45 perckor érkeztek. Itt Gyurkovics 
váratlanul megszökött a mezőnytől, 10O méte
res előnyre tett szert és előnyét állandóan fo
kozva Lellére már 2 kilométer előnnyel érkezett 
a többi előtt. Az országúton kutya keveredett 
a bojba, többen átgázollak rajta, Gere bukott, 
de tovább versenyzetté Siófokon az első fris
sítő állomásnál Gyurkovics előnye már 18 perc 
volt. Az iram ekkor erősbödőtt, Nemes és 
Ritz szökési kísérlettel próbálkozott, de az 
osztrákok minden akciói már csirájában elfoj
tottak. Székesfehérvár lobogódiszben várta a 
versenyzőket, nagy tömeg gyűlt egybe és ci
gányzene szólott. Gyurkovics 11 óra 40 perckor 
érkezett, a többi versenyző 12 óra 02 perckor, 
úgyhogy Gyurkovics előnye már 22 perc volt.

A Műegyetem előtti Dunaparton lévő célba 
elsőnek Gyurkovics érkezett 1 órakor.

Utána 32 perccel jött a 17 főnyi mezőny, 
amelynek végküzdelmét Llszkay nyerte Né
meth és Zenalek előtt. Zumpe Liszkay után 7

A Hétfői Napló jubiláris vándordijmérkőzé- 
sei egyre fokozódó érdeklődés és izgalom je
gyében folynak le. Igv nem maradnak el a vá
ratlan eredmények. Ilyen a RÁC—MSC-meccs, 
ahol majdnem megverték a bírót és a Valéria 
—PTBSC találkozó.

így az elődöntőbe a következő csapatok ke
rülnek szembe egymással: RÁC—UVASC, B. 
Magyarság—Valéria.

A mérkőzéseket a BLASz rendezi meg. A 
színhelyet az intézőbizottság keddi ülésén je
löli ki.

VALÉRIA SC—PTBSC 2:1 (1:0).
Góllövő:. Rampfll. (11-eshÖl), Varga, ilL Bo

dor. A Valéria állandó fölényben játszott s 
megérdemelten győzött. Wéber a Valéria ka-

Öldöklő küzdelem folyik 
a Hétfői Napló jubiláris vándordíjáért

Szobieszky János lengyel király 
emlékére eveztek vasárnap a 

Dunán Esztergomtól Budapestig
A Magyar-Lengyel Egyesület Szobieszky Já

nos lengyel király esztergomi diadala emlé
kére vasárnap az Esztergom—Budapest túra
szakaszon magyar gyártmányú turacsónakok- 
kai evezős emlékversenyt rendezett. Délután 
1 óra 30 perckor Indult a 15 csónakból álló 
mezőny szép időben Esztergomból. A verseny 
előtt a résztvevők koszorúi helyeztek el a 
Szobieszky emlékműre. A verseny mindvégig 
szép időben folyt le s délután 0 órakor Buda
pesten az Erzsébet-hid mellelli vizitaxi állo
másnál lévő célnál nagyszámú közönség fo- 
gadta a győzteseket.

A versenyt Fischer Zoltán nyerte (Gaupp— 
Danubia csónakház) társaival Fischer Lajossal 
és Gubrianszky Gusztávval. A 72 km-es távot 
4 óra 38 perc alatt tették meg. 2. Müller La
jos (Jakabos József, Jakabos Andor) 4 óra 41 
p„ 3. Csiba Károly (Gyimóthy Antal, Altwer 
Richárd) 4 óra 44 p.

A győztes Lengyelország diját, a vándordí
jai, hatalmas ezüst serleget nyerte s még 
Chelnicky lengyel konzul tiszteletdiját, ugyan
csak hatalmas ezüst serleget, a második helye- 
zett az Idegenforgalmi Hivatal, a harmadik 
pedig a TESz diját kapta.

’J— 1 —

Budapesti lóversenyek
Jelentősebb esemény 

nélkül a favoritok je
gyében zárta júniusi mi* 
lingjét a Magyar Lovat* 
egylet. A nop főszáma a 
gróf Batthyány Elemér 
emlékverseny volt. A tíz- 
ezerpengő* díjért mind
össze négy ló pályázott a 
ezek közül Brosa ét

Adagio párharca lett a verseny. Árosa caak a 
legádázabb küzdelem után bírta megverni 
Adagiót. A Pestújhelyi handicapot Pali köny- 
nyen nyerte Livorno és Tammuts ellen. A 
második futamban a nagy favorit Raisonneur 
utolsó ugrásával vette cl a győzelmet a már 
verhetetlennek látszó Lincolntól. A nap leg
nagyobb meglepetése Visegrád lehetetlen rossz 
futása, amire igen nehéz magyarázatot találni 
utolsó nagyszerű szereplése után. Részletet 
eredmény a következő:

I. FUTAM: 1. Bácska (7:10) Gutái. 2. Gyón- 
gylke (4) Weissbach. F. m.: Furcsa. Tol.: 
10:15. Befutó: 10:28. — a FUTAM: 1. Ital* 
•onneur (1H) Sajdik. 2. Lincoln (2) Gúlái.
3. Derűs (6) Schejbal. F. m.: Lurkó, Pindurkn. 
Parázs, Krónika, Kató, Daletz, Llmanovt. 
Klárit. Tol.: 1034, 13, 15, 2$. Befutó: 10.58. — 

és % perccel később érkezett célba. Ez dön
tötte el a Gilemott vándordíj sorsát, amennyi- 
pen a magyar csapat 2 másodperces hátrányát 
behozta és fölényesen győzött, úgyhogy a ván
dordíját harmadízben és véglegesen megnyerte. 
Az öt nap összesített eredménye alapján Sz 
egyénileg versenyző Szenes győzőit.

Az 5-lk nap eredménye (Tapolca—Budapest 
215 km): 1. Gyurkovics egyéni 7 óra 19 p 50 
mp. (átlag 29.350 km.), 2. Liszkay Magyaror
szág A. 7 óra 56 p. 50 mp., 3. Németh Magyar
ország B géphosszal.

Az öt nap összesített eredménye alapján: i
1. Szenes egyéni 33 óra 15 p. 41 mp., fi

2. Liszkay A. 33 óra 17 p. 06 mp., 3. Mádi B.
33 óra 17 p. 45 mp., 4. ZcZnalek Ausztria 83
óra 18 p. 42 mp., 5. Adorján A. 33 óra 21 p.
49 mp., 0. Zumpe Ausztria 33 óra 24 p. 28 mp., 
7. Varga egyéni 33 óra 26 p. 25 mp., 8. Erős B. 
33 óra 26 p. 46 mp., 9. Droba egyéni 33 óra 28 
p. 22 mp., 10. Ritz A. 33 óra 32 p. 36 mp., 11. 
Kühn Ausztria 33 óra 35 p. 33. mp., 12. Gere 
egyéni 33 óra 36 p. 14 mp., 13. Gyurkovics 
egyéni 33 óra 43 p. 02 mp., 14. Jálics II. egyéni 
33 óra 44 p. 47 mp., 15. Altmann Ausztria 33 
óra 51 p. 01 mp., 16. Németh B. 34 óra 00 p. 
57 mp., 17. Nemes egyéni 34 óra 15 p. 11 mp., 
18. Mikó egyéni 34 óra 16 p. 05 mp., 19. Bella 
egyéni 34 óra 40 p. 35 mp.

Csapatversenyben: 1. Magyarország A. (Lisz
kay, Adorján, Ritz) 100 óra lt p. 31 mp., 2. 
Ausztria (Zenalek, Zumpe, Kühn) 100 óra 19 
p. 03 mp.. 3. Magyarország B. (Mádi, Erős, Né
met) 100 óra 45 p. 28 mp. (E—Ko) 

pusa a mezőny legjobbja volt.
RÁC—MSC 4:0 (1:0)

Góllövő: Gál (egyet 11-esből), Mayer és Nár- 
dai. Rendkívül izgalmas mérkőzés. A II. félidő 
15. percében az MSC a biró rossz játékvezeté
sére való hivatkozással levonult a pályáról. Az 
MSC egyik játékosa a 11-es megadása miatt 
inzullálni akarta a bírót, mire az kiállította.

UVASC—MÉMOSz 3:0 (Ort»
Góllövő: Klug (2). Kiss. Végig erős iram, 

szép játék. Az UVASC megérdemelt győzelmet 
aratott a szétesően játszó MÉMOSz fölött.

A B. Magyarság—NSC meccsre az NSC nem 
jelent meg.

e
A díjkiosztás előtt dr. Okolicsányl László, a 

Magyar—Lengyel Egyesület elnöke méltatta a 
verseny jelentősegét a lengyel—magyar barát
ság előmozdítása terén, majd dr. Chelnicky 
Zdislaw lengyel konzul felesége átadta a nyer
teseknek a dijakat.

i ■■■"— ■ t

Csík Ferenc — Bárány István 
utóda a párizsi Grand Prlx-ben

Párta, julius I.
(A Hétfői Napló párisi szerkesztőségétől.) 

Vasárnap bonyolitoiták le a Grand Prlx-szel 
díjazott nemzetközi 100 m. gyorsuszóversenyt. 
amit annakidején Bárány István is többizben 
megnyert. A magyar színeket Csík Ferenc baj
nok képviselte, aki a nagyfontosságu versenyben 
biztosan győzött.

A versenyt két előfutamban bonyolították le: 
az egyik előfutamot Csík könnyen nyerte, a 
második előfutamban a hollandi Mooi győzött.

A döntő eredménye: 1. Csík Ferenc, Magyar
ország 1 p. 00.2 mp. 2. Mooi, Hollandia 1 p. 
02.0 mp. 3. Taris, Franciaország 1 p. 0.8 mp.
4. Nakas.

III. FUTAM: 1. Pali (2) Balogh. 2. Livorno (8) 
Wrabel, 3. Tammuz (10) Sajdik. F. m.: Little 
Nublan, Remek, Titán, Csibész, Rúna, Neplum 
és Puszta. Tol.: 10.40, 18, 23 a 70. Befutók: 
10:244. — IV. FUTAM. 1. Aroaa (2 reá) Esch,
2. Adagio (4) Schejbal. F. m.: Kartára, Sátán- 
Tót.: 10:13. Befutó: 10:39. — V. FUTAM: t. 
Tiro (4) SzentgyÖrgyi, 2. Atropos (12) Horák-
3. Pázmánfl (2!4) Tamásy. F. m.: Símbe, VI- 
segrád, R ultikon, Knpiszlrán, Dánia. Tót.: 
10:37, 17, 27, 21. Befutó: 10:403 — VI. FUTAM: 
1. PozŐr |1S' Csula, 2. Parázna (3) Csapiár.
3. Cserebere (ó) Klimscha. F. m.: Aniulet, Ko- 
kiisnuss, Persze, Gombolyag. Mamtisz. Brigh- 
ton, Lajtagyöngyc, Flegma. Tol.: 10:27, 13, 16, 
15. Befutó: 10:102. — VII. FUTAM: I. Dirikor 
(2>í) Klimscha, 2. Szép Angyal (61 Vasas, 3. 
Csoda (2H) Csapiár. F. m.: Samaki, Idler, 
Nem baj, kegyes, Pipiske, Tiny, Verity. Tol.: 
10:42, 16, 22, 15. Befutó: 10 736.

A Magyar 
Louaregylet

I
alfus hó 7. R. 14, 15-ón versenyt tart. Versenyek eideta béütösnapokon d. ti. 3.»). sasór- ét ünnep
napokon (1. ti. 3 óre. Helvárak: 1. tJrí 4 P, hólyv I r,II. hely 2 P, 111. hely Ilii. Páholyn’íi 6 P. Kína « P. Közlexedés v.llantoson a 24, 21), M-as kocsikkal éa a HÉV-oa. Autobuaa Apponyl-térrúl 2.1U-21O. Ok- 

tofoo-iérről 215—I li. Atsaaílójogy 80 fillér.
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Az angol futball faűatíon" "elvit’ és 

visszatér a futbal/közéletbe
180.000 pengő lelépésl díl egy centerhalfért — 
Negyedmillió ember a MUropacup első fordulóin 
— 500.000 dollár bevétel egy autóversenyen —

Az Unióban ugylátszik, 
hegy az autóverseny a 
legnépszerűbb sport, leg

alább is erre vall a 
tény, mely szerint India- 
napolisban egy legutóbb 
megtartott autóversenyt 
nem kevesebb, mint 135 
ezer főnyi közönség néz
te végig és a boldog 
pénztáros mintegy 500.000 .
1.7 millió pengő bevételt mondhatott

Paddock fogja előkészíteni a válogatott 
amerika atlétákat a berlini olimpiászra.

♦
Paneeff, a bulgár válogatott csapat kapi

tánya, ■ Lewskl-Sofla tehetséges balszélsője 
legközelebb MübrUeh-Ostrauba telepedik le és. 
a Moravaka-Slavta színeiben fog játszani. |

dollár, tehát vagy 
... -....._ -.............. ’’ ‘‘t magáé
nak. A verseny győztese Bili Cunings 40.000 
dollárt kapott.

♦
Augusztus második felében tartják meg 

Hamburgban a Schmelling—Neusel boxmérkő- 
‘ ímelyen a managerek 250.000 márka be- 

—*—•«----1-. Andor León.
j zést, amelyen a ms 
| vételre számítanak.

(A Hétfőt Napló tudó
sítójától.) Elmúlt vasár
nap tartotta az angol 
labdarugó szövetség nyári 
közgyűlését, amelyen ér
dekes határozatokat hoz
tak. Részletesen megbe
szélték az angol csapotok 
idei európai szereplését 
és n balsikereik okát ál

talában azzal indokolják, hogy az angol játé
kotok erős ligaszezon után agyondolgbzva 
szerepeltek a kontinensen, tehát nem tud
tak képességeiknek megfelelő teljesítményt 
nyújtani. Egy egyhangúlag elfogadott hatá
rozat szerint a jövőben angol ligacsapat 
nemzetközi furára csak a kimondott játék
szezonban mehet, a pihenő hónapokon 
nem szabad elhagyniok a szigetországot. A 
közgyűlés résztvevőinek általános véleménye, 
hogy Angliának a közeljövőben okvetlen be 
kell lépnie a Fifába, mert csak ilymódon tud 
szorosabb kapcsolatot teremteni a többi fut- 
ballhalalmakkal éa a nemzetközi sportéletben 
erőviszonyainak megfelelő pozíciót betölteni. 
Ebben az ügyben végleges döntés még nem 
történt, de sportkörökben valószínűnek tartják, 
A«f/y Anglia már nagyon hamarosan belép a 
Fijába, ami nem jelent egyebet, mint a „splen- 
did isolation" önkéntes feladását.

*
Ugyancsak igen érde

kes határozatot hozott 
legutóbbi ülésén az olasz 
labdarugó szövetség. Etek 
szerint Olaszországban a 
jövőben a karácsonyi és 
ufévi ünnepek alkalmá
val megengedhető lesz 
nemzetközi mérkőzéseket 
tartani, eddig — mint
ismeretes — ilyenkor csak bajnoki mérkőzé
sek voltak engedélyezve. Az olasz szövetség 
határozata kétségtelenül rendkívül kellemesen 
érinti az Olaszorsrággal szoros összeköttetés
ben álló egyesületeket, mert hiszen éppen há
rom olyan hétről van szó, amikor a klimati
kus viszonyokra való tekintettel a legtöbb kö
zépeurópai országban nagy közönségre mér ér
dekes mérkőzéseknél sem lehet számítani.

*

Szendy alpolgármestertől
búcsúzik

Szendy tanácsnok 
hetvenezer sportoló gyermeke, 
akiket a közoktatási tanácsnok a játékos test
gyakorlásra neveltetett — Sportintézmények 
és alkotások sorozata a Szendy-rezsím alatt

A Mitropa-Cup első fordulójának 17 mér
kőzését nem kevesebb, mint negyedmillió 
ember nézte végig. A statisztika szerint 
Csehszlovákiában 93.000, Olaszországban 
53.000, Ausztriában 56.000 és Magyarorszá
gon 48.000 főnyi közönség drukkolt a hazai 
szilieknek.

Az angol válogatott az őszi szezonban két 
nemzetközi mérkőzést játszik Londonban. 
Az első partner már Németország lesz, no
vember 10—24 között, második Olaszország 
vagy Csehszlovákia.

♦
Az olasz boxoló-kö- 

röket még mindig Cár* 
nera amerikai veresége 
foglalkoztatja. Egy az 
olasz boxszövetségbez 
beérkezett feljelentés 
szerint Carnera része
gen állt ki Baer ellen 
és ezzel magyarázható

veresége. A feljelentésben ugylátszlk, pon
tos adatoknak kellett lenni, mert a szövet
ség megbízásából Castcllo gróf már el Is 
utazott Amerikába, hogy a helyszínen nyo
mozást folytasson. Carnera nem várta be az 
olasz megbízott érkezését, hanem a múlt 
héten hajóra szállt és a napokban megér* 
kérik Olaszországba, ahol a Baer elleni 
küzdelemben szerzett csontsérülését szán
dékszik kezeltetni.

♦
11.000 font, vagyis mint

egy 187.000 pengő, szép 
összeg egy játékosért és 
szinte természetes, hogy 
ezt nem fizethették más
hol, mint a profik Eldo
rádójábán, a boldog An- 
glíában. Allenröl van szó, 
az Aston Villa állítólag 
csodálatos képességű kő-
zépfedezetéről, akiért Portsmuth fizette 
a csekélységet. Allén ezzel egyszerre a 

izdg legdrágább játékosa lett. Eddig 
Gallacherért fizetett a Chelsea, 

. .......................................annak

« pooo°°\.

ara: 
többet 
fontot és 9400 fontért kelt 
Jack, a ' '

el
híres „gőzmozdony"

♦
mindennapi teljesítményt 
kitűnő német all round

ki ezt 
sziget- 
a leg- 
10.000 
idején

Nem
mert a _______ ____ , _
múlt héten Hamburg bajnoki versenyén nem 
kevesebb. mint hét bajnokságot nyert, költöt
tük a diszkoszvelésben és távolugráshan első
rangú eredménnyel. Filleslahdadohás 59.12, 

dlazkoszvetés: 46 56, t|- 
10.71 m 

gja volt a 4>100 méteres győztes 
amely 44 másodperces Időt fu-

nyújtott Sir
at lét a. aki a

aulydnbás: 12 45 m, diszkoszvetőn: 4 
volugrés: 7.89. gerely: 56.84, ködobás: 
és végül tagja volt ■ 4x100 méteres 
stafétának, i 
tott ki.

♦
Paddockot az egykori csodafulól __ ___

atlétikai szövetsége trénernek szerződtette.
az Unió

A városháza várospo
litikai eseményei nem 
érdeklik túlságosan a 
pesti ifjurágol. A felnőt
tek játékszere a politika, 
a gyermek megmaradt 
«z ő jól bevált játéksze
rei mellett. Moít azon
ban mégis fel kell figyel
ni a főváros gyermek
hadának a városházán történt eseményekre. 
Nagyjelentőségű személyi változás történt a fő
város amaz ügyosztályában, amely a pesli 
tanulóifjúság szellemi és fizikai foglalkoztatá
sát irányit ja. Lf távozott a közoktatási ügyosz
tály éléről Szendy Károly, akit a polgárság sze- 
retete s bizalma magasabb és súlyosabb posztra 
állított.

Nem akarunk ehelyütt ismétlésekbe bocsát
kozni, bármennyire is toliunkra kívánkozik 
ama tény ieszőgezése, hogy a főváros sokezer
nyi tanulói/jónak szellemi irányítása igen-igen 
jó kézben volt. De el kell mondanunk azt, hogy 
eltávozott régi őrhelyéről az a bölcs fővárosi fő
tisztviselő, aki a rendelkezésére álló pedagógus
hadsereg segítségével

játszani tanította a pesti gyerekhadat.
Mert az uj alpolgármester tanácsnoki Íróasz

talánál kelt életre az az elgondolás, hogy a pesti 
gyerek szabad idejét játékkal töltse. A gyerme
kek testnevelése legyen játékszerii, hogy öröm
mel és jókedvűen végezze el azokat a testgya- 
korlalokat, amelyeket számukra a pedagógusok 
előírnak. Meg kell Írnunk, hogy Szendy Károly 
nagyon jól ismerte a gyermek lélektanát. Diák
korából még igen jól emlékezett az akkori idők 
tornaórájára. Emlékezett arra, hogy egészséges 
diákok heccel csinállak abból, hogy sikerült 
magukat az iskolai testgyakorlás kötelezettsége 
alól felmenteíiiök, noha a grun dón ők voltak a 
méla, majd később a futball hősei.

„Ki a játszótérre!...
— ez volt Szendy tanácsnok jelszava. Ismertük 
és láttuk jól azt a két kis hivatali szobát, ahol 
Szendy Károly rendelkezéseit végrehajtották: 
Hodászy Miklós testnevelési igazgatónak, vala
mint Mezey Ferenc és báró Prof/ Kocsárdné 
testnevelési szakfelügyelőknek lelkes munkáját. 
Olt voltunk a nemzetközi ifjúsági testnevelési 
kongresszus iskolai sportbemutatóin, ahol fel
vonultak előttünk Szendy Károly hetvenezres 
diákhadseregének avantgárdistái, apró roham- 
osztagosal, amikor epurópai és tengerentúli pe
dagógusok, külföldi államok testnevelési kor
mánybiztosai tapsoltak lelkesen a főváros szen
zációt kellett iskolai testnevelési rendszerének.

Mert Szendy Károly rendszer csinált mind az 
óvodások, mind az elemi iskolások,.mind pedig 
a középiskolások testgyakorlásából.

És most Szendy alpolgármestertől bu- 
esuzlk Szendy tanácsnok hetvenezer 

sportoló gyereke.

Nem tudjuk e pillanatban, hogy ki jön utána, 
nem tudjuk, vájjon az eljövendő folytatni 
fogja-e azt a jól bevált rendszert, amelyet az 
uj alpolgármester tanácsnok korában beveze
tett. Arról azonban meg vagyunk győz;dve, 
hogy Szendy Károlynak az alpolgármesteri 
székben sem lesz közömbös a főváros tanuló
ifjúságának testi nevelése.

De álljanak itt a tételek, amelyeket Szendy 
Károly hivatali utódjának számba kell venni, 
összesen 09.431 tanuló testi nevelését egy test
nevelési igazgató, két testnevelési szakfelügylö 
és 168 testnevelési tanar irányítja. 122 elemi 
iskolában 24.873 flu, 22.673 leány, 55 polgári 
iskolában 11.468 flu, 13.496 leány; 10 felsőke
reskedelmi iskolában 2108 flu, 1163 leány; 1 
felsőmezögazdasági iskolában 87 flu; 2 reális
kolában 1129 flu; 3 női kereskedelmi szaktan
folyamon 278 leány; 5 női ipariskolában 446 
leány és 4 középiskolában 2010 leány részesül 
a testnevelés áldásaiban.

Szendy Károly ügyosztályvezetői hivatalos
kodásának idején

sportintézmények és alkotások kel
tek életre.

A háború és a forradalmak idején megviselt 
tornatermeket a nehéz időik elmúltával a fővá
ros sietett újjáépíteni, ezeknek túlnyomó része 
tágas és jól szellőztethető. Padlózatuk több
nyire gummí vagy linóleum. Szendy Károly hi
vataloskodása alatt sok iskolában kényelmes 
mosdó- és zuhanyfürdőhelyiségek épültek a 
tornatermek mellé és a legtöbb tornatermet 
elektromos ventilátorokkal szerelték fel.

Legniaradandóbb emléke lesz azon
ban a Szendy-rezslmnek a 25.000 néző 
befogadására épülő népligeti hatal

mas diákstadion.
Már most bizonyos, hogy ennek csodájára fog
nak járni a külföldi pedagógusok. A gyönyörű 
labdarúgópályán kivül épül az ifjúság haszná
latára még három gyepesített tréningpálya is. 
Lesz egy 400 és egy 500 méteres futópálya, a 
modern tribün alatt kényelmes öltöző- és für
dőhelyiségek épülnek. A 80.000 négyszögöles 
népligeti sportpályán kivül használatban van a 
Marcibányi-téri 27.720 négyszögöles, a Hunor- 
utcai 1217 négyszögöles és a Simor-utcai 1400 
négyszögöles iskolai játszótér

Maga Szendy Károly mondotta a nemzetközi 
ifjúsági tesnevelési kongresszuson tartott elő
adásában, hogy a fenti számok csak a fejlődés 
első évtizedének eredményei és a székesfővá
ros vezetőségének elszánt törekvése, hogy a kül
földi tanulmányutak tanulságait és saját elgon
dolásait a tanulóifjúság javára a jövőben fo
kozott iramban valósítsa meg.

Amikor ezeket az illusztris előadó elmon
dotta, még nem tudta, hogy rövidesen elhagyja 
azt a helyet, amelyre valóban ő volt predeszti
nálva legjobban. A fővárosi szülők azonban bíz
nak abban, hogy az uj ügyosztályvezető kö
vetni fogja elődje nemes példáját.

Lipcsei Jenő.

álott a helyzet magaslatán. Bizonyosak vol* 
tünk benne, hogy ez a két kevéssé jelentős v»< 
reség nem okozott vivőinknél semmi lélektant 
letörést, sőt 'ujahb, keményebb munkára s*n 
kalja versenyzőinket. Az a megsemmisítő (04 
lény, amit odakint arattak, a vívás igazi szak* 
értőit igazolta. 1

Habot Endre második Európabajnoksága —i 
dacára ezévi gyengébb szereplésének — nem 
volt meglepetés. Volt Habosban ebben a ize* 
zónban valami nagy lelki elkedvetlenedés, vn« 
lami kis vivócsömör s bizonyos fokú tüUrzás 
kenység. Az Európabajnokság előtti hetekbéq 
azonban napról-napra lendült előre formáján 
bán, komolyan dolgozott, újra tudta energiái 
ját a döntö pillanatokban koncentrálni s gyík 
kosán jó tempója, váltakozó Ütemű támadásai 
s félelmetesen remek elővágásai, újra a tavas 
lyi Habot Endrét, a Városi Színház izgalina^ 
hangulatának hősét juttatta eszünkbe.

Elindulása előtt nyugodt, biztos és határt* 
zott volt — budapesti nagy diadalának ré* 
flexei églek benne s feltűnt előtte, .hogy ő 
hét az a fiz pont, akiben feltétlenül megbízhat 
tünk. Mert fájdalmasan kell e nagy diadal 
közepette megállapítanunk, hogy Gerevich Ala< 
<iár a legcsodálatosabb, legklasszikusabb itta* 
gyár vívó, megint elcsúszott egy narancshéjon 
és kiesett a döntö küzdelemből.

Általában ez a versenysorozat az Invenció 
diadalát hozta a technikával szemben.

Habosnál, Dunaynál, Elek Ilonánál is $ok* 
kai, de sokkalta nagyobb technikájú, szalálvó* 
zott mozgású s laikus szempontból esztétikum 
sabb vivásu versenyzők voltak a vert mézőnys 
ben; vagy estek ki a selejtezőkben. De vissza* 
térve a kard egyéni versenyre, örömmel álla* 
pithatjuk meg, hogy ilyen nyomatztó fölényre 
— különösen Gerevich és Rasztovich kiesése 
után — mi sem számítottunk. Rajcsányti ugyan 
harmadik helyre vártuk mindenképpen, de 
kellemes meglepetés volt Erdélyi és KŐszeghg 
feltörése és előkelő helyezése.

A távoli kaliforniai alkonyat óta, amikor 
Pillér—Habos—Petschauer—Gerevich-csapat ki* 
vívta az olimpiai bajnokság dicsőségét, csaW 
egy pillanatra torpant meg, de nem . hányát* 
lőtt a magyar kard elsősége. Jövőre még 
biztatóbb a helyzet. Remény van Petschauee, 
visszatérésére s úgy, ahogy az idén, három 
újoncunk állta meg helyét, jövőre a sok szór* 
galmas fiatal, impulzust kapva" az ujahb győ* 
zelemtől, remélhetőleg- még magasabbra emeli 
sportunk színvonalát.

Eddig a magyar kardsikerek folyománya* 
ként mindenki karddal kezdett vívni,. s csali 
beugrott tőrbe és párbajtőrbe.

Most már Dunay Pál személyében párbajtőr 
Európdbajnokunk is van. Az ö sikere volt < 
legváratlanabb s az ö győzelme szinte törté* 
ténelmi jelentőségű lesz, mert remélhetőleg 
fordulópontot fog jelenteni a magyar épévivás* 
bán. Ambicionálni fog és követőkre akad. Da* 
nay Pál az idén Bécs bajnoka lett, majd még* 
nyerte á HTVK tör- és párbaj-versenyét; sr< 
után a magyar bajnokságot, amit csudálatosán 
nagy versenyeredményei után a győzelmével 
zárt le — ere az esztendőre. — Ezek a sikerek 
azonban köteleznek s hajtani, ösztökélni fogják 
egész — a világbajnokságig.

Elek Ilonáról, — harmadik Európabajríokuqk* 
ról — már a múlt héten emlékeztünk meg, ag 
ő sikere, az akadályt nem ismerő ambíció, irt* 
venciő, ész, intelligencia vulkánikus kitörései 
volt. — Még csak annyit jegyzünk meg, hogy

mind a három Európabajnokunk — bal
kezes!

Nagyszerű eredményeket elért versenyzőink 
után a vezérkarról is meg kell emlékeznünk^ 
Filótás Ferenc, amikor belelte lábát az ügyve
zető elnöki székbe, azt mondotta: „Uraim itt 
nincs barát, vagy ellenség, itt egy van: a mo* 
gyár vívás." A válogatás szigorúan a verseny
eredmények alapján történt s éppen ezért volt 
megnyugtató. Úgy ő, mint munkatársai, vala
mint Lichteneckert András ezredes, a varsói ex* 
pedició vezetője, mindent megtettek a siker ér
dekében, s e nagy diadalok napján tisztelettel 
hajtjuk meg előttük is az elismerés lobogóját-

A versenyeknek vége. Hazamennek a lányok, 
a legények, kik Albionba, kik Itáliába, kik Pá* 
risba, kik pedig Budapestre térnek. Elpihennek 
a pengék, aludni térnek a versenyek is. Nyár 
van, vége a fáradságos szezónnak, amely soha 
sem remélt nagymértékű diadalát hozta a ma
gyar vivósoprotnak.

Zöld Ferenc dr.

ő*

Élő valóság lesz
a Balaton sportkultusza

Az Európabajnokság 
magyar balkezes triásza

Kabosról, Dunay Pálról, Elek Ilonáról 
és a varsói vivóveaérkarról

Két héten keresztül vo
nultattuk fe| azokat a ví
vókat, akik most l»oldo- 
gan, vagy szertefoszlott 
álmokkal tértek visszn 
hazájukba s ma 
csak emlékükben él 
verseny nagy izgalma

Epilógusként nagv bol
dogsággal állapitha I juk
meg. hogy a magyar vivósport nem várt döntő 
sikert aratott, hiszen nyolc versenyszám közül 
öt bajnokságot nyertünk s minden fegyver
nemben előkelő helyezéseket ériünk cl.

A magyar kardnak győznie kellett és 
győzött Is!

Ne tévesszen senkit sem meg az a körülmény, 
hogy az olaszok Marii sérülésére hivatkozva, 
nem állottak ki a döntő mérkőzésre. Bár —

elismerjük -*■ sokknl szebb egy küzdelmes 
csata után diadalmasan elvonulni, de minden
képpen helyes volt a Vivószövetség álláspontja, 
amikor nem egyezett bele a verseny elhalasz
tásába. Éppen nz olaszok óvták meg tavaly 
Rajcsányi indulását s 1930-ban a verseny köz- 
ben megsérüli Szilassy dr. leváltásába sem 
egyeztek bele a darmstadli diákolimpiászon. 
Nem kétséges, hogy a magyar kard abszolút 
fölénnyel győzelmet aratott volna, hiszen az 
öl első helyezett az egyéni bajnokságban is — 
magyar volt. Az év folyamán két Ízben csa
patban s egv ízben egyéni versenyben veresé
get szenvedtünk az olaszoktól.

A híres „szakértők" siettek nyomban el- 
pnrcntúlnl a magyar vívást. Dekadenciát em
legetlek, rossz adminisztrációról beszéltek, pe 
dig tudvalévő, hogy a hármas kardesapat ne
künk nem konveniál, a terminus is korai volt 
s a két csapnlverscnyen bizony a zsűri sem

A Balaton sporttal* 
túszának erőteljes fel

lendüléséről kapunk nap- 
ról-napra örvendetes hí
reket. Julius havában 
fognak kulminálni a ba
latoni sportesemények. Az 
FTC automobil-csillaglu- 
rájával indult a júliusi 
programra. 8-án lesz a 

MAC motorsportosztályának balatoni sport
napja Siófokon, még pedig a klub repülő- és 
yachtosztálvának, a Magyar Vitorlás Yachlszö- 
vetség, a Magyar Vöröskereszt Egylet és a Vízi* 
sport szerkesztőségének bevonásával. A bala
toni sportünnepély a klub gépsport-oszfályának 
IX. évi közgyűlésével indul, utána felavatják a 
MAC siófoki sporttelepén a balatoni viharjelző- 
és mentőállomásokat és az önkéntes motoros
testületi tagokat. Ennek befejezése után a ba
latoni vizijármüvek: hajók, vitorlások és mo
torosok diszmenelben vonulnak el Rótt Nándor 
veszprémi megyéspüspök előtt, aki a jármüve
ket megszenteli. Vitorlás szépségverseny, sport
repülők felvondlása, társasebéd és yacbtver.- 
seny fejezi be a szép programmot.

A szerkesztésért és kiadósért felel: 
DR. ELEK HUGÓ
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