
XXV. évfolyam 28. sz Budapest, 1934 julius 9

HÉTFŐI NAPLÓ
MEGJELENIK MINDEN HÉTFŐN REGGEL 

AZ ELŐFIZETÉS ÁRA:
Egy évre 5 pengő ♦ Félévre 2 50 pengő 
Magyarországon 10 fillér, Ausztriában 20 
Groschen, Franciaországban 1 frank, Jugo
szláviában 2'50 dinár, Németországban 15 
Pf, Olaszországban 1 líra, Romániában 5 lel, 

Csehszlovákiában 1*20 ck

POLITIKAI HETILAP
SZERKESZTIK*

OPELEK HUGÓ «• MANN HUGÓ

MEGJELENIK MINDEN HÉTFŐN REGGEL 
Szerkesztőség és kiadóhivatal:

Budapest, VII. kér., Erzsébet-kőrut 4. szám 
Vasárnap d. u. 2-től kezdve:

VI. kér., Aradi-utca 8, sz. (Glóbus nyomda) 
Telefon: 800—#6.

Vasárnap (d. u. 2-től): 245-81. 100-43

Nőrabiásért letartóztatták 
Silberer Andor grafológust
A vád: hipnotikus hatalommal megszök
tette Bunge Rudolf százados feleségét

Példátlanul szenzációs feljelentés ügyé
ben folytat erélyes nyomozást a budapesti 
és veszprémi rendőrség együttesen. Az ügy 
háttere titokzatos regény, amelynek részle
tei most kezdenek kibontakozni. A nyomo
zás jelenlegi pozitív eredménye:

■ budapesti rendőrség letartóztatta, va
sárnap délután detektívek kíséretében 
Veszprémbe szállíttatta és átadta az 
ottani ügyészségnek Silberer Andor bu
dapesti grafológust, akit az ügyészség 

' ’ , nőrablás bűntettével vádol!
Silberer Andor harminchatéves grafoló

gus Budapesten, a Teréz-körut 20. számú 
házban lakik édesanyjával. A lakás egyik 
szobáját szerkesztőségnek rendezték be. 
Silberemek ugyanis irástudományi szak
lapja van, amelynek A grafológia a cime. 
Silberer azonban nem kizárólag lapjából 
él, hanem abból, hogy irásanaliziseket ké
szít. Nemcsak Budapesten végez el ilyen 
feladatokat, hanem havonként néhányszor 
vidéki turnéra megy és kávéházakban, szál
lodákban

irásanaliziseket készít a jelentkezőkről.
Az elmúlt hét elején Silberer Andor Vesz

prémbe uzatott. Ebben a városban régi is
merősként fogadták, annál is inkább, mert 
édesanyja veszprémi születésű.

Néhány nappal ezelőtt
Silberer veszprémi szállásán megjelent

- Bunge Rudolf százados háztartási lakal- 
mazotlja

és egy levelet adott át a grafológusnak. A 
levelet Bungené küldte Silberemek és kérte 
őt, hogy grafologizálja írását.

Bungéné, aki 36 éves, fekete, molett fel
tűnően szép asszony, ezután felkereste a 
grafológust, akit azelőtt sohasem látott. 
Az, hogy megismerkedésük után mi történt, 
eddig még homály fedi, csupán annyi két
ségtelen tény, hogy

pénteken Silberer Budapestre utazott és 
vele együtt megérkezett a fővárosba a 

százados felesége Is.
Bungéné és Silberer azonnal a grafológus 

Teréz-köruti lakásába mentek és ott
Silberer állítólag titkárnőjeként alkal
mazta ■ veszprémi katonatiszt feleségéi.
Bunge százados, akit megdöbbentő várat

lansággal hagyott ott felesége, a cselédlány 
meghallgatása után nagy vonalakban rekon
struálta a tényállást, a veszprémi rendőr
ségre sietett és

nőrablás büntette elmén feljelentést lett 
Silberer Andor ellen.

A megdöbbent százados, aki a legszebb há- 
z^séletet élte feleségével _ két kis gyerme
kük is van: az ötéves Judit és a másféléves 
Rudolf — ezután értesítette a történtekről 
felesépe édesapját. Bánki Elemér gépész
mérnököt, aki a Rózsahegy-utca 6. számú 
házban lakik.

Budapesten Silberer lakására szombaton 
detektívek mentek

éa a grafológust előállították a főkapi
tányságon.

Silberer azt vallotta, hogy ö nem hívta ma- 
gír.l Biuvenit, M uuony Kjil aiar.ati-

hói hagyta el urát és ő még lebeszélte erről. 
Silberer azt hangoztatta, hogy

az asszonyt saját kérésére alkalmazta 
titkárnőjének.

A századosné ideiglenesen lakott vele egy 
lakásban, azonban nem nála, hanem édes
anyjánál. A rendőrségen kihallgatták Bunge- 
nét is, aki határozqj^i^UM^i^

■ grafológus igazát mond, Ő saját elha
tározásából jött fel Budapestre.

Vasárnap a veszprémi ügyészség határo
zott kérésére énnek ellenére letartóztatták 
Silberer Andort és

vasárnap délután elvitték Veszprémbe 
az ügyészség fogházába.

Bánki Elemér gépészmérnök, az asszony 
édesapja feleségével együtt a Teréz-köruti 
lakásba sietett, elvitték onnan leányuk hol
miját és Bungenét, akit rendkívül megvisel
tek az események, igen

súlyos idegállapotban a Siesta-szanató- 
riumha vitték,

amelynek zárt osztályán most szigorú or
vosi felügyelet alatt van az uriasszony.

Silberer védője, ifj. dr. Virág Gyula 
tiltakozott a letartóztatás ellen 

s azzal érvelt, hogy a Btk. szerint nőrab
lásért csak akkor lehet valakit felelősségre 
vonni, ha a nőt akarata ellenére, cröszak-

Az uj választói jogról tárgyalt

Ma folytatják

vasárnap a kormány 
Pannonhalmán

a tanácskozásokat és délután érkeznek a fővárosba
Négy napja Pannonhalmán a Szent Bene

dek rend történelmi nevezetességű rendhá
zában folytatja a magyar kormány Gömbös 
Gyula miniszterelnök clnöklésével az ország 
sorsáru kihaló fontos tanácskozásait. Há
rom napon ál csak délelőtt tartottak ezek á 
tanácskozások, délutánonként a kormány 
tagjai a környéket látogatták meg.

Ellátogattak Bakonyba, aminthogy 
felkeresték a zirci apátságot is és al
kalmat találtak arra a kormány egyes 
tagjai és különösen Gömbös Gyula 
miniszterelnök, hogy közvetlen kapcso
latot találjanak az ottani polgári lakos

sággal Is.
A kormány tagjait különben a pannon

halmi főapátság látja vendégül és vala
mennyien alkalmazkodnak a rend belső 
szabályaihoz, amelyeket ugyan a rend tagjai
nak kedvessége következtében

nem kell olyan szigorlton megtartani a 
kormány tagjainak, mint a bencéseknek. 
Szombati napo* a kolostor műkincseinek 1 földmlveléaUgyi miniszter éa Lázár

kai, vagy ravaszsággal rabolja el. A védő 
szerint Bungené kijelentése határozottan 
megcáfolja azt, hogy nőrablás történt: 
hiszen azt mondja, hogy saját akaratából 
követte Silberert.

A veszprémi ügyészség néhány orvos vé
leménye alapján ezzel szemben arra az ál
láspontra helyezkedett, hogy

Silberer hipnotizálta a százados felesé
gét

és igy mégis csak nőrablásról van szó.
A nyomozást Veszprémben is folytatlak, 

egész sor tanút hallgattak ki és
két nőt, akik Silberer környezetében 
voltak és állítólag az ő titkárnői, a hi
rek szerint bűnsegéd! bünrészesség 

miatt Veszprémben letartóztattak.
A Hétfői Napló munkatársa felkereste a 

Teréz-köruti lakásban Silberer öreg édes
anyját, aki zokogva mondta el, hogy fia tel
jesen ártatlan, mert nemcsak hogy nem ra
bolta el az asszonyt, hanem könyörgött 
neki, hogy maradjon férjénél és kis gyer
mekeinél.

Beszéltünk Bánki Elemér gépészmérnök
kel, a századosné édesatyjával is, aki el
mondotta, hogy leánya még mindig

rendkívül súlyos idegállapotban fekszik 
és az orvosok szerint csaknem bizonyos, 
hogy hipnotikus álomban hagyta el csa

ládját.

megtekintésére szentelték. A rendház. nagy
szabású és értékes kéziratokkal, képtárakkal 
rendelkezik, amelyeknek történelmi értéke 
fölbecsülhelellen és amelyeket nagy érdeklő
déssel tanulmányoztak út a kormány ott 
időző tagjai. Este rendszerint korán nyugo
vóra tértek, mindegyik miniszter egy-egy cel
lát kapott, úgy mint a rendház tagjai, csupán 
a miniszterelnöknek van két szerényebb 
szobája, melynek egyikében napközben is 
dolgozik.

A vasárnapi tanácskozásokról a következő 
hivatalos közleményt adták ki:

A kormány tagjai. Gömbös Gyula elnök
lésével vasárnap délelőtt 9 órakor testületi
leg vettek részt a pannonhalmi főapátság 
székesegyházában pontiflkált ünnepélyes 
szentmisén, majd délelőtt féltizenegy óra
kor folytatták a telepítési és a hltblzományl 
reform, valamint általában a kormány föld
birtokpolitikája ügyében a szombaton meg
szakított tanácskozásokat. Kállay Miklós 

Andor

Bánki Elemér most megállapította azt is, 
hogy nemcsak hogy súlyos kálvárián ment 
keresztül a hipnózis következtében leánya, 
hanem

ékszerei is eltűntek
és ezt a körülményt Bánki Elemér hétfőn 
fogja bejelenteni a főkapitányságon.
. Silberer védője egyébként vasárnap ex
pressz levélben beadványt intézett a vesz* 
prémi ügyészség elnökéhez. A beadványban 

tiltakozik védence további fogvatartása j 
ellen,

mert bűnvádi eljárásnak ebben az ügyben 
nincs helye, tekintve, hogy a Bunge Rudolf* 
né ezt nem kívánja. A védő beadványában 
azt is hangsúlyozta, hogy Bungené kijelen
tése szerint a századosné és a grafológus 
nem is együtt, csupán egy vonaton érkeztek 
Budapestre, Bungené első, a grafológus pedig 
másodosztályon utazott.

A nyomozás természetesen továbbra is a 
legnagyobb eréllyel folyik, annál is inkább, 
mert a veszprémi rendőrségen felmerült az 
a feltevés, hogy

Silberer nem önállóan, hanem valósá
gos bűnszövetkezet támogatásával kö

vette cl a nőrablást.
De természetesen még az a körülmény is 
kivizsgálásra szprul, hogy valóban nőrablás . 
történt-c.

igazsúgilgyniiniszler javaslataira a minisz
tertanács megállapította azokat az Irány
elveket, amelyek alapján

a telepítési törvényt és a hltblzományl 
reform előkészítő munkálatait be fog

ják fejezni.
Délután félkcltőkor a kormány tagjai és 

a rend összes tagjai közös ebéden vettek 
részt, majd ebéd után Gömbös Gyula mi
niszterelnök clnöklésével folytatták ■ ta
nácskozásokat. melyek során megbeszélték 
az összes belső és külső politikai problémá
kat, majd Kereszlcs-Flschcr Ferenc belügy
miniszter

a választójogi reform előniunkálutalnak 
kapcsán felmerült kérdésekre vonat
kozólag tájékoztatta a minisztertaná

csot,
amely este kilenc óráig tartott.

Hétfőn délelőtt a kormány folytatja ta- 
náeakozáaait és ebéd után térnek vissza Bu
dapestre.
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Mussolini Is Dollfuss 
európai leientösOgD 
találkozása Riccloneban

■ Bice MMianan vemMsoskeit* Dollfuss és családja

Ma kezdődik Londonban 
a francia külügyminiszter 
döntő tanácskozása

Bére, julius 9.
(A Hétfői Napid tudósítójának telefon

jelentése.) Az egész osztrák politikai köz
vélemény nagy érdeklődéssel várta Dollfuss 
osztrák kancellár és Mussolini olasz mi
niszterelnök találkozását.

MiiMnIInl a nyarat rkrtonrl villájában 
tölti éa Ide hívta meg Dollfuss kancel

lárt családjával együtt.
A rircionei találkozás azonban nemcsak 

egyszerű udvariassági aktus és családi lá
togatás lesz, hanem

egész Európát érdeklő fontos politikai

Hitlerék lelaitóztatíák Habichtot 
és Frauenteldet, az ausztriai 
nácipropaganda vezéreit

Londoni leleníés szériát Hitler környezete attól lést, 
hogy a kancellár fogoly lesz a hadihalón — Hitler 
Helyettesének rendkívül szenzációs rádióbeszéde

Réce, jullus 8.
(A Hétfői Naplő tudósítójának telefonjelen

tése.) Németországból érkező hírek szerint Leó 
Habichtot, aki Münchenből az osztrák náci- 
propagandát Irányította,

Németorsságlian letartóztatták.
A Reichspott Jelentése szerint vasárnap a 

bajor-osztrák határon
tömegével szöktek vissza Németországból 
Ausztriába az elmenekült osztrák nácik.

Valamennyien nzt hangoztatták, hogy inkább 
elviselik nz Ausztriában rájuk váró börtön
büntetést, mint a inai német helyzetet.

Vasárnap már végleg elhatározták Német 
országban az osztrák légió /eloszlatását.

Hablcht és Frauenield 
letartóztatásban

Bécs, julius 9.
(A Hétfői Napló tudósitójának telefonjelen- 

lése.) A Reichspost értesülést szerint Hubich- 
Ion, az osztrák náclpropagnnda vezérén kívül

letartóztatták Münchenben Brocbsol, Ha- 
blcht helyettesét Is, továbbá Fraucnfcldet, 

az Ismert osztrák niíclvezért Is,
aki kórházban fekszik, mert pár nap- előtt re- 
pdlflszcrcncsétlenség érte. Berlinien Reuter 
mérnököt, n stájer horogkorcsztesek vezérét 
tartóztatták le.

Ezekből a lelarlóztnlósokból nyilvánvaló, 
hogy

az összes osztrák náclvezérek összekötte
tésben álltak u llöhui-féle szervezel ve- 

■éréivel
k ezért tartóztatták le vabunennyiöket.

Berlin, julius 8.
(.4 Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen

tése.) Vasárnap a német főváros középületeit 
karhatalom őrizte, a fontosabb útvonalakon is 
silriln lehetett látni cirkáló rendőrőrszemeket. 
.4 városban mélységes csönd ...

Az egész birodalomban igen nagy érdeklő
déssel várták azt a rádióbeszédet, amelyet 
Hitler Adolf helyeiteké, Hess Rudolf Königs- 
hergben mondott el.

— Mindnyájan tudják — hangzott a beszéd
, hogy a Vezérnek csak néhány napja kelleti 

keményen és eréllvel végrehajtania nagy elha
tározását. Ezzel Németországot és • nemzeti 
'zociidista mozgalmat az utolsó pillanatban 
mentette meg a pártütöktöl.

A főkolomposok halála megakadályozta n 
polgárháborút. Meg kellett halniuk, hogy 
megmentsek ezrek, ha nem tízezrek éleiét, 

akik között talán még asszonyok és gyermekek 
is lettek volna.

Hess azután arról beszélt, hogy a lázadás
hoz a régi rohamoszlagosok zömének nem 
volt köze, hanem csak a felső vezetők és n 
reakcionárius intellektuclek kis rétege moz
gat la azt.

Ezután részletesen ismertette a lázadás le
verésének u történetét, majd arról beszélt, 
hogy azok a külföldi államok, amelyeket kizá
rólag frontharcosok vezetnek, leginkább Ipar
kodnak a világ békéjét megőrizni. Franclu- 
országban is Hitlernek a megegyezésre való 
törekvése a frontharcosok körében talált a 
legerősebb visszhangra,

— Mi, frontharcosok, nem akarjuk, hogy 
Ismét ar értelmetlen diplomácia olyan lég
körbe vonjon bennünket, amelyben ismét csak 
<i frontharcosok szenvedjenek. Legfőbb ideje, 
hogy a népek közt igazi megegyezés jöjjön 
létre, amely u kölcsönös tiszteleten alapuljon.

A legtöbb állam hatalmas tömegű hadi
szert halmozott ösxze, amely ki van téve 

mindig annak, hogy felrobban.
A háború befejezése, óla nem aludt cl a há 
Ixirus szellem és talán újból egy eszeveszett 
ember revolver lövése lesz nz, amely lángba 
borítja Európát

— Azt kérdezhetné valaki, miért csak most 
emeled fel szavadat. Ez n válaszom: mert Né- 
melországbau elvegyüli szavam u« árulók sza

esemény.
Politikai körökben ugyanis Ilire járt, hogy 

Mussolini miniszterelnök Ausztria füg
getlenségének biztosításáról tárgyalt Ró

mában Hitler kancellárral
és ennek a tárgyalásnak az eredményéről 
lesz szó a Dolljuts -Mussolini találkozón.

Vasárnap nagy szenzációt keltett Bécs
ben a Korrespondenz Harivey-nak. az az 
értesülése, hogy

Dollfuss osztrák kancellár jullus 25-én 
utazik családjával együtt Ricconcba 

és ott több napot fog tölteni.

vával és annak a világnak a szavával, amely 
egykor a német frontharcosokat hátba támadta. 
Mn szabad beszélnem, mert

népemnek egy férfiúja visszaállította e nép 
becsli letét

a világ elölt. Ma szabad beszélnem, mert ez a 
férfiú a nép árulóit elhallgattatta.

— Ma beszélnem kell, mert ezzel azt a fér
fiút támogatom, aki megkisérli, hogy a világot 
az utolsó pillanatban megmentse a katasztrófá
tól. Ma felemelem szavamat, mert az egész 
világot inteni akarom, hogy

ne tévessze össze a mai Németországot, a 
béke Németországát az egykori Német

országgal,
a pacifizmus Németországával.

— Amint a francia nép minden talpalatnyi 
földet minden erejével védelmezett és akár
melyik nap újból megvédelmezne, épugy ten
nénk ma mi németek is, A -francia fronthar
cos különösképpen megért bennünket, amikor 
mi azoknak, akik a háború gondolatával ját
szanak, — a háborút természetesen nein az 
uszitóknak kellene végigharcolni — odakiált
juk:

— Csak merjenek bennünket megtámadni!
Csak merjenek az uj Németországba be

vonulni!
Akkor majd megismeri a világ az uj Német
ország szellemét. Ugy harcolna Németország, 
mint soha még nép nem harcolt szabadságáért. 
A francán nép tudja, hogy védelmezi av. em
ber saját földjét. Minden crdöcskét, minden 
dombot,

minden tanyát vérrel kellene meghódítani.
— De mi nem hisszük azt amit a nemzet

közi kapcsolatok kutmérgezői akarnak nekünk 
sugnlni, hogy akármelyik nép meg akarná za
varni Németország és Európa, sőt talán a vi
lág békéjét.

Hitler környezete attól félt, 
hony a kancellár toaoly lesz 
a hadihalón — jelenti London

London, Julius 9.)
(.4 Hétfői Napló tudósitójának telefonjelen- 

tése.) A Daily Telegrapli berlini Ilire szerint, 
Hitler kancellár szabadságát különös

intrikák előzték meg.
E hírek szerint Göring terve az volt, hogy Hitler 
hadihajón, tengeren töltse szabadságát, mig 
Hitler szorosabb környezete ez ellen a terv 
ellen foglalt állást.

Attól félnek,
a Daily Telegraph Jelentése szerint, hogy a 
kancellár hajón való tartózkodásával a Rcichs- 
ivehr és a haditengerészet foglyává lesz.

RószuDnyeket, kényszer- és hadiköi- 
esönt napi áron vásárol Barna-bank, V„ Nádor, 
utca 20. Tőzsdével szemben. Telefon: 213—lö, 104—07

Négy miniszter 
Győrben

Győr, Július 8.
(•4 Hétfői Napló tudósilójdna ktelcfonje- 

lentésc.) Szombaton délután érdekes vendé
gek érkeztek Győrbe. A Pannonhalmán 
Időző kormány tagjai közül

Kánya Kálmán külügyminiszter, Hó- 
man Bálint kultuszminiszter, Fabinyi 
Tihamér kereskedelmi miniszter és 
Imrédy Béln pénzügyminiszter autón 

Győrbe rándultak ál, 
ahol rchööri ,V-W Pál főispán látta őket 
uzsonnán vendégül <s akivel megbeszélése
ket folytattak, ininiszterek szombaton este 
már visszatérlek Pannonhalmára.

Páris, julius 8.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonje

lentése.) Nz. egész európai közvélemény fel
figyelt Barthou francia külügyminiszter 
döntőjelentöségü londoni tárgyalásaira.

Barthou vasárnap délután utazott el 
Parisból Londonba, ahol ma, hétfőn 
kezdődnek a nagyfontosságu megbeszé

lések.
A londoni tanácskozáson Sir John Simon 
angol külügyminiszter, Edén lordpecsétör 
és Stanhope lord hadügyi államtitkár vesz
nek részt.

A francia sajtó érdekesen kommentálja 
Barthou londoni útját. Barthou barátságos 
nyíltsággal fog beszélni az angol miniszte
rekkel — írják a vasárnapi francia la
pok —>

óvatosan kell eljárnia
és tartózkodnia kell mindentől, aminek az 
lehetne a látszata, mintha Franciország 
nyomást akarna gyakorolni Angliára.

Csödbejutott Roosevelt gazdasági politikája
(A Hétfői Napló tudósitójának tele fon je

lentése.) Roosevelt elnök kénytelen beis
merni eddigi gazdasági politikája helytelen
ségét és átszervezi az Egyesült Államok 
gazdasági újjászervezésének végrehajtása 
céljából alakított NRA-t. A lapok értesü
lése szerint

Roosevelt elnök már a legközelebbi na-

Véres tüntetést vártak, de rendben 
folyt le a párizsi frontharcosok 
vasárnapi felvonulása

Páris, julius 8.
(A Hétfői Napló tu

dósítójának telcfonje- 
lentése.) Egész Fran
ciaország óriási izga
lommal várta a front
harcosok mai felvonu
lását, ment attól tar
tottak, hogy

véres utcai tüntetésekre, vagy zavargá
sokra ad alkalmat n felvonulás.

Egyesek azzal rémitették a francia főváros

A Rácfürdő megvétele alkalmat 
ad a fővárosnak egységes 
fürdőprogramja kiépítésére

sz Napokon át izgalmas 
harc előzte meg a Rác- 
liirdő megvásárlását. A 
sajtóban egyre-másra 
hangzottak el nyilatkoza
tok a megvétel melleit cs 
ellene, mig végre pénle
ken viharos ülés lilán 
Budapest székesfőváros 
törvényhatósága 

a Rácfürdő megvásárlása mellett düntött.
Ezzel ismét egy értékes budai fürdő került a 

város kezébe, ismét
eggyel több lehetőség

az oly sokszor és régóta hangoztatott „Buda
pest fürdőváros" program végrehajtására. Kü
lönösen nagy jelentősége van ennek a vásár
lásnak most, amikor állandóan napirenden 
van a Tabán újraépítésének problémája. A 
BAcfiirdő fővárosi tulajdonba juttatása lehe
tővé teszi, hogv- a főváros a Cellért- és a Bu- 
dasfürdők mellett a Szent Imrc-fürdö bekap

Vasárnap örök nyugalomra helyezték 
a Hősök temetőjében Molnár Dezső 
altábornagyot, a limanovai csata hősét

A magyar élet mélységes gyászt öltött: el
távozott az élők sorából pétcrfalvi Molnár De
zső altábornagy, a világháború egyik legvité
zebb tábornoka, a magyar sport, de különösen 
at atlétika egyik legrátermettebb vezére. Ellá- 

jvorolt a rettenthetetlen mintaképe a magyar 
katonnnnk. akinek elmúlása felmérhetetlen 
vesztesége a magyar sportnak is. Azok közé a 
katonatisztek közé tartozott, akik az egykori 

Iosztrák-magyai monarchia hadseregét legendás 
hírűvé tették,

London, julius 7.
A Sunday Express szenzációs értesülése

ket közöl Barthou londoni útjáról. A lap 
szerint Barthou arra kéri az angol kor
mányt: vállaljon kötelezettséget arra, hogy 

expedlciós sereget fog küldeni Francia
ország határainak védelmére, ha a fran
ciák európai háborúba keverednének.

Az angol miniszterek, a lap szerint, közölni 
fogják, hogy készek hadsereget és légi had
erőt küldeni Franciaországba, ha Német
ország 30 mértfőldnyire a Rajnától erődöket 
építene, vagy csapatokat mozgósítana. Biz
tosítani fogják az angol miniszterek Barthotit, 
hogy

az angol hadsereg feltétlenül segítségére 
siet a franciáknak, ha Németország be

törne Franciaországba.
A Sunday Express szerint arról is tanács

kozni fognak Londonban, hogy vasgyürüt 
alakítanak Németország körül, Franciaor
szágban pedig repülőtereket és hadseregbá
zisokat létesítenek haladéktalanul.

I pókban felmenti állásától Joliimon tá
bornokot, az NRA vezetőjét.

Roosevelt elnök nem ejti el teljesen bizal
mas munkatársát, hanem kinevezi öt az 
ipari kormánybiztosság egyik tagjává. Az 
NRA teljes átszervezésére legrövidebb időn 
belül sor kerül.

lakosságát, hogy vasárnap megismétlődnek 
a februári párisi utcai barrikádharcok.

A frontharcosok felvonulás és ünnep
sége azonban rendben és nyugalomban 

folyt le.
A frontharcos szövetségek bosszú oszlopai 
zárt sorokban meneteltek az Ismeretlen 
Katona sírjához, melyet megkoszorúztak.

Délután a frontharcosok ülést tartottak, 
amelyen Rivoller, a miniszterelnök nevé
ben mondott beszédet, a frontharcosokat 
érdeklő törvényhatósági intézkedésekről.

csolásával
egységes fürdőfrontot

építhessen ki, amely ugy a belföldön, mint 
külföldön érvényre juttatja Budapest fürdő
város! jellegéi és jelentőségét. A három fürdő, 
amelynek mindegyike ,

kiszámíthatatlan értéket jelent
a gyógyulást keresők számára, hatalmas lehe
tőségeket nyit meg egy józan és minden eszközt 
kihasználó, egységes fürdőpolitika számára. 
Most már a fővároson múlik, hogy tudja meg
oldani ezt a nagy problémát és kíváncsian vár
juk egy komoly fürdőprogram mielőbbi meg
indítását.

A tabáni probléma és az egységes fürdőpoli
tika közös nevezőre hozásávaí kell megoldani 
Budapestnek ezt a problémáját. A három fő
városi fürdő, beleillesztve egy újonnan felépí
tett fiirdővárosrésr. keretébe,

feltétlenül egészséges megoldást
fog jelenteni, ugv Budapest város közönsége, 
mint Budapest fürdőváros programja célkitű
zéseinek szempontjából.

A vitéz hadvezér halála után emlékezzünk meg 
arról, amiről ö mindig hallgatott:

Molnár altábornagy volt az, aki először 
vezényelte a gyakorlótérről a sportpályára 
a bakákat, hakkancsalkiit a szöges fotó

cipővel cserélte fői.
Temetése vasónnp délután folyt le bojtár- 

sninnk fájdalmas részvéte mellett a Gyáli-uli 
helyőrségi kórházból. Méltó helyén, a Hősök 
temetőjében hántolták el a vitéz katonát.
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Gál Jenő feltűnést keltő beadványt 
intézett a Dréhr-ügyben 
a törvényszék vezetőjéhez 

Vasárnap hirtelen rendkívül súlyosra fordult Dréhr Imre állapota
Rendkívül érdekes, meglepő fordulat tör

tént Dréhr Imre bűnügyében. Gál Jenő, 
Dréhr védője,

beadványt intézett
a törvényszékhez, amelyben az Ítélet kikéz
besítését sürgeti. A védő személyesen vitte 
el beadványát dr. Patay Istvánhoz, a bün
tetőtörvén vszék másodelnökéhez, aki a sza
badságon lévő Töreky Géza elnök távollété
ben a törvényszéket vezeti. A feltünést- 
keltő beadvány igyhangzik:

Méltóságot Másodelnök Ur! Mint a kir. Bün- 
telőtörvényszék jelenlegi vezetőjéhez, a követ
kező tiszteletteljes kérelemmel járulok Méltósá
god színe elé:

A dr. Dréhr Imre ortz. képviselő ellen folya
matban levő büntető ügyben a kir Büntető
törvényszék Ítéletét dr. Töreky Géza kúriai 
biró ur Öméltósága, mint az itélőtanács elnöke 
1934 julius 5-én

déli 12 óra után néhány perccel hirdette ki.
Ezt megelőzően tanácskozásra az ilélőbiróság 
pontban s/«12-kor vonult vissza. A főtárgyalás
ról hiteles gyorsírói feljegyzések készültek, 
miért is úgy az időpontok, mint az események 
hivatalos esküt tett gyorsírók által rögzítettek 
meg.

A védelemnek ezen időpontokhoz fűzött jog
orvoslatai érvelései az ügy érdemére tartoznak 
5 éppen ezért ezeket most érinteni nem kívá
nom.

Kizárólag a Bp. 329. §-ának 5. és 6. bekez
dése

parancsoló rendelkezéseinek foganatosítása 
céljából

fordulok Méltóságodhoz, mint az ítélet kiadvá
nyozására jogosított és felügyeletet gyakorló, 
ez időszerinti elnöki teendőket végező, egyedül 
jogosított hivatalfőnökéhez a kir. Büntetőtör
vényszéknek.

A bűnügy iratainak egyszerű betekintése 
talapján megállapítható, hogy az itélőtanács el
nöke úgy az ítélet rendelkező részét, mint az 
írásba foglalt indokolását

több, mint egy óra hosszáig tartó ideig nyil
vános ülésben felolvasta.

Nem szóval előadott lényege hirdettetett meg 
az indokolásnak, hanem felolvastatott az írásba 
foglalt indokolás.

Függetlenül ettől, utalnom kell-e arra, hogy 
az ítélet a főtárgyalá3 napján hirdettetett ki. 
Errcnézve pedig betű szerint a Bp. 329. g-a 
óképpen rendelkezik: „A főtárgyalói napján ki- 
'hirdetett ítélet három nap alatt teljesen írásba 
foglalandó".

A három nap eltelt.
A Bp. 63. §-ának 4. bekezdése értelmében 

biztosított jogomnál fogva az itélőtanács el
nöke által felolvasott és az ügyviteli szabályok 
értelmében általa és a jegyzőkönyvvezető által 
aláírandó ítéleti indokolást elolvasni kíván
tam.

Felvilágosításul azt az értesülést nyertem, 
hogy

még nem kész.
Miután azonban ebben az ügyben a vádlott

nak és védelmének imminens érdeke, hogy 
egyetlen óra késedelem se forogjon fenn, az 
iránt esedezem Méltóságodhoz, kegyeskedjék 
hivatalvezetési ügykörben a Bp. 329. g-a 5. és 
6. bekezdésének a legrigorózusabb betartása 
iránt intézkedni egyészt. hogy a már feltétle
nül elkészültnek jelentkezni tartozó tartalmát 
a felolvasott ítéleti indokolásnak betekinthes
sem, másrészt kegyes intézkedését kérem arra 
nézve is, hogy az Ítélet és

Immár ■ törvény értelmében kétségtelenül 
kész Indokolása nekem haladéktalanul kl- 

kézbcslttessék.
Nem kell e törvényen alapuló kérésemet bő
vebben indokolnom.

Elég, ha arra utalok, hogy az ítélet és egy 
órán keresztül felolvasott indokolása véden
cemre aképpen hatott, hogy oly súlyos egész- 
ségháboritás következett utána, ami életét ve
szélyeztette. Bejelentem, hogy azóta is oly sú
lyos beteg, hogy félő, a jogorvoslat késedelme 
idegrendszeréinek gyógyíthatatlan összeroppa
násához vezethet.

Védői kötelességem ennélfogva őrködni, 
hogy a törvényben meghatározott határidők 
betartását an egy percnyi késedelem se állhas
son elő, s hiszem, hogy Méltóságod méltá
nyolja ebben az országos nyilvánosság és ér
deklődés középpontjában fekvő ügyben a vé
delem törvényes kérelmét.

Legmélyebb tiszteletem nyilvánítása mellett, 
Méltóságod alázatos kész szolgája dr. Gál Jenő 
ügyvéd, mint dr. Dréhr Imre igazolt védője.

Vasárnap a Hétfői Napló munkatársa el
látogatott Dréhr Imre Pasaréti-uti villájába. 
Itt megtudtuk, hogy

Dréhr állapota vasárnap hirtelen rosz- 
szabbra fordult,

magas láz lépett fel A megriadt család 
egyik orvost a másik után szólította Dréhr 
betegágyához. Az orvosok azt konstatálták, 
hogy Dréhrt, aki már régebben cukorbajban 
szenved, a legutóbbi események izgalmai 
rendkívül megviselték és ez izgalmak követ
keztében

Beszéltünk vasárnap
GÁL JENŐVEL,

Dréhr védőjével, aki a következő nyilatko
zatot adta:

— Az első percben, amikor ez az Ítélet 
elhangzott, elhatároztam kutatni fogom, ho
gyan lehetett nyolc-liz perc alatt az ivekre 
terjedő indokolást elkésziteni, ami úgyszól
ván pillanatok múlva teljes szövegével meg
jelent a nyilvánosság előtt is. A rejtély ma 
sincs megfejtve, de ha már megvan az íté
let, meg kell születni a fellebezésnek is 
minden késedelem nélkül. Miután a tör
vény parancsolja, Fogy kész Ítélet azonnal 
kézbesítendő, ha pedig nem kész az Ítélet, 
három nap alatt teljesen Írásba foglalandó, 
egy percig sem haboztam, hogy e bürokra
tikus elintézést kisürgessem a törvényszék 
elnökénél. Hallom ugyan, hogy azt mondják, 
hogy ez egy bürokratikus lehetetlenség, de 
erre az a feleletem, hogy

a Dréhr perben egyebet sem kérdeztek,

Halálos szerencsétlenség 
a fedett uszodában

Fejest ugrott a vízbe és szörnyethalt
Vasárnap délután halálos szerencsétlen

ség történt a margitszigeti fedett uszodában. 
Egy fiatalember napozás után

fejest ugrott a medencébe.
A közelben állóknak feltűnt, hogy már per
cek teltek el, de még mindig nem bukkant 
ki a vízből. Figyelmeztették az úszómeste
reket és többen a viz alá buktak. A medence 
aljáról merev testtel húzták ki a fiatalembert. 
A partra vitték és orvost hívtak hozzá, de 
már nem lehetett rajta segíteni,

halott volt,
az első orvosi megállapítás szerint szivszél- 
hüdés ölte meg.

A szigeti fürdőváros csodája
Csodába illő fürdőváros támadt néhány 

hónap óta a Felsö-Margitszigeten. Mostan
tól kezdve külön nevezetessége, külön lát
ványossága ez Budapestnek, hivatott arra, 
hogy legvonzóbb attrakciója legyen a kül
földiek szemében is a magyar fővárosnak. 
Három hotel — de milyen — közel 400 
szobával áll a vendégek rendelkezésére, 
köztük a nagy Palatínus Hotel, amelynek 
kápráztató hallja, gyönyörű zárt és nyitott 
terrasza megoldotta azt a megoldhatatlan
nak látszó kérdést, hogy esőben, rossz idő
ben lehet-e kirándulni valahova a nyo
masztó városból. Nos, lehet, muszáj, mert 
a Felső-Margitszigct, az úgynevezett Palatí
nus Park gyönyörű finom fürdővárosa min
den időben élményt jelentő szórakozást 
nyújt a vendégeknek.

Minap mutatták be a sajtónak az elké
szült fürdővárost. Mindenkit elragadott n

Elfogták a Széchenyi-utcai 
autós, revolveres merénylet két 
gyanúsítottját: Tamás Gyula 

sofórt és Kaiser János fényezőt
Az Óbudai betörés miatt kerültek rendőrkézre 

és most őket gyanúsítják a Széchenyi-utcai 
merénylettel is

A Széchenyi-utcai au
tós revolveres me
rénylet ügyében vasár
nap uj erővel indult 
meg a nyomozás a fő
kapitányságon, mert 
komolynak ígérkező 
fordulat következett 
be.

A rendőrség tegnap elfogta és őrizetbe 
vette Tamás Gyula volt sofőrt és Kaiser Já
nos butorfényezőt, akik mindketten rovott
multu betörök.

Érdekes módon kerültek rendőrkézre. 
A detektívek megtudták, hogy péntekről- 
MwnbaU* virradó éjjel néhány betöri ki

mint a bürokratikus szabályok betartá
sát, hót most én is ragaszkodom a bü

rokratikus formák betartásához.
— Ha jól megy a közeledés, ügyet sem 

vetnek az üzleti szabályzatokra, de ha ka
rambol történik, akkor elő kell venni a leg
kisebb szabályzatot is. Márpedig itt karam
bol van — majdnem halálos áldozattal. És 
rossz mentőorvos volnék, ha már az első 
segélynyújtásnál tépelődnék és nem csele
kednék.

—- Most jövők Dréhr Imrétől. 39.1 fokos 
láza van. Kezében Prohászka Ottokár 
könyve, de nem tudja kinyitni. Egy nagyon 
híres ferencrendi szerzetes a társasága. Nagy
néni ember. Kelten vagyunk a „közönség". 
És arról beszélgetünk, hogy volt szive va
lamelyik újságnak leírni, hogy szinészke- 
dés és ügyeskedés a magatartása. Eszembe 
jut az osztrák ármádia egy hadikórházi je
lentése: Melde gehorsamst, dér Simulant ist 
geslorben.

Kilétét nem tudták megállapítani. A 
rendőrség úgy döntött, hogy megvárja, amíg 
az uszoda utolsó látogatója is eltávozik és 

amelyik kabin gazdátlanul marad, azt 
felnyitja,

mert ebben vannak az ismeretlen halott hol
mijai, amiből megállapíthatják a személy
azonosságát.

Este, mikor a kabint kinyitották
Biró István 21 éves kereskedelmi alkal

mazott
Hársfa-utca 29. szám alatti lakós nevére 
szóló iratokat találtak az áldozat ruhájának 
zsebében.

sziget sok uj látványossága a Palatínus 
Parkban. A bűbájos két kisebb szálloda, a 
Margaréta és Dália, a raíTinált gonddal 
megszépített s fák, lombok közé rejtett 
pompás vacsorázóhely, az Astoria-pavillon, 
az elegáns Polo-cukrászda és bár és egy 
egészen eredeti attrakció: a csárda, Veres 
Feri kitűnő cigánymuzsikája deríti itt a szi
veket és magyarruhás lányok szolgálnak 
fel. Egyszerre a cigány köré gyülekeznek és 
dúdolják a szép magyar nótákat... A kül
földiek nem tudnak betelni ezzel a frap- 
pirozó rögtönzéssel.

Láttuk a megszépített gyógyfürdőt, amely 
ivócsarnokából együtt a reumabetegek, ki
merült emberek megflatalitója, gyönyörköd
tünk a kedves üzletházakban és mindenek- 
felett összegyűjtöttük a vendégek elragad
tatott nyilatkozatait a kitűnő, pazar kony
háról és a tökéletes kiszolgálásról.

akar rabolni egy textilüzletet. Nem tudták 
a detektívek, melyik ez az üzlet,

csak annyit tudtak megállapítani, hogy 
a betörés után a zsákmányt autón fog
ják egy Almáray-tér környékén lakó 

orgazdához vinni.
A detektívek lesben álltak az Almássy-tér 
környékén és nemsokára megérkezett autón 
Tamás és Kaiser, kocsijuk textiláruval volt 
megrakva. Elfogták őket és kiderült, hogy 
Óbudán, a fíécsi-ul 65. számú házban lévő, 
Márkus Alndár-féle textilüzletben „dolgoz
tak" és onnan hozták a zsákmányt. Valla- 
tóra fogták őket és rövidesen kiderült, 
bogjj

tagjai egy betörőbandának, amely az 
utóbbi időben az óbudain kívül még 

tizenegy betörést követett cl,
ők fosztották ki Lötvy Sándor Hajó-utcai 
sclyemboltját, ahonnan 11.000 pengő ér
tékű árut hoztak el.

A rendőrség keresni kezdte az orgazdá
kat és elfogta Stern Henrik kereskedőt, va
lamint Pogány Ferenc Wesselényi-utcai 
kávéincréstulajdonost is.

A két orgazdát nyomban letartóztatták 
és vasárnap átadták őket az ügyészség

nek.
Kaiser és Tamás azonban továbbra is a 

főkapitányságon maradt, mert az ő ügyük
ben meglepő fordulat következett be. A 
rendőrség jól ismeri Tamást, emlékeztek 
rá, hogy

néhány évvel ezelőtt, mikor ugyancsak 
betörés miatt üldözték, revolvert fogott 

a detektivekre és rájuk lőtt.
Akkor sikerült elfogni, de fenyegetőzött, 

hogy legközelebb nem kerül rendőrkézre, 
ha még egyszer üldözik, egytől-egyig lelövi 
a detektiveket, azután végez magával.

Éppen azért, mert már a múltban is volt 
revolveres esete, jobban utána akartak 
nézni viselt dolgainak. Vasárnap a nyomo
zás során fölmerült az a gondolat, hogy

Tamásnak és talán Kaisernak is része 
lehetett a Széchenyi-utcai merényletben.

A Széchenyi-utcai tanuk annakidején sze- 
mélyleirást adtak a banditákról. Vasárnap 
elővették ezeket a jegyzőkönyveket, átta
nulmányozták és

több tanú személyleirása hasonlít Kai
ser és Tamás személyleirására.

Az elfogott emberek tagadják, hogy va
lami közük volna az autós merénylethez, a 
rendőrség azonban ezt a nyomot sem 
hagyja figyelmen kívül és most elsősorban 
azt igyekeznek tisztázni a detektívek, hogy 

a Széchenyi-utcai bankrablás idején 
hol, merre járt Tamás és Kaiser.

Lehet, hogy ezen a nyomon elindulva, 
rövidesen döntő fordulathoz érkezik a nyo
mozás.

Lingauer KÉpviselö 
súlyos balesete

Szombathely, julius 8.
(A Hétfői Napló tudósitójának telefon

jelentése.) Könnyen végzetessé válható bal
eset érte Lingauer Albin országgyűlési kép
viselőt.

Lingauer kétkerekű vadászkocsiján, me
lyet ő maga hajtott, a Sitkerek község hatá
rában lévő vadászterületére igyekezett, ami
kor a hepehupás utón az egyik kerék mé
lyedésbe került, a kocsi oldalt billent és

Lingauer kizuhant a kocsiból és fejére 
esett.

Lingauert, aki nem tulajdonított fontosságot 
a balesetnek, rövid idővel később

ájulás fogta el és be kellett őt szállítani 
a szombathelyi közkórházba.

Lingauernek a nyakszirtjén nagyobb daga
nat keletkezett. Az orvosok remélik, hogy 
komolyabb műtéti beavatkozás elkerülhető 
lesz, de a képviselő állapota eléggé súlyos.

Hosszú évek óla beváltak az

ASPIRIN
tabletták

minden meghűléses 
betegségnél és 
reumás fájdalmaknál.

A valódiságért és jóságért szavatol 
a minden tablettán látható felírás:

Gyógyssertárakbaa kapható.
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FMiehenvsfigl dráma Pastuiheiven
A félííKeiw msiíg lugKOoidatiai leontotta a veteig- 
tarsnötet — Az áldozat a morOiwiet után le akart 
ugrani az emeletről, mert a lugkO elcsúfította az arcát

Vasárnap reggel 9 órakor lugköves me
rénylet játszódott le Pestújhelyen, a Dani- 
janich-utca 39. számú házban.

Hojszák Ferencné kertén?. 50 esztendős 
felesége, aki Pestújhelyen a Bank-utca 5. 
szám alatt lakik, már hosszabb ideje rossz, 
viszonyban él nálánál pór esztendővel fia
talabb férjével.

A házastársak között napirenden vol
tak a clvakodáaok.

az asszony rájött, hogy a férfi clhidegült 
tőle és állandóan más nők társaságában 
mutatkozik, keresetét nem adja haza, ha
nem barátnőjére költi cl.

Többször mutatkozott férje Szabó Sán- 
dorné, 34 esztendős asszony társaságában. 
flojszákné, akinek az utóbbi napokban jó
formán gyermekeivel együtt betevő fnlatja 
sem volt, végső elkeseredésében

elhatározta, hogy leszámol nz asszony
nyal, aki miatt férje elhanyagolta őt.

Félliteres üvegben lugkövet oldott föl és 
azzal elindult Szabóné Damjanich-Utcal la
kására. Az. asszonyt az első emeleti folyó
són találta s amikor megpillantotta, elkesc-

r«öett klfakadások közepette előkapta ken
dője-alól a lugköves üveget és

■ mard folyadékot Szabimé felé öntötte.
Szabóné kétségbeesetten sikoltozott és futva 
igyekezett be lakására, azonban a lugkő 
egy része arcát érte. A merénylő asszonyt 
a házbeliek fogták le és átadták az időköz
ben helyszínre hivott rendőrnek. Szabónét 
u mentők a Rókus-kórházba szállították, 
hfiz jutott

A kórházban az asszony véletlenül 
tükörhöz Jutott, belenézett és látta, hogy 
a maró folyadék elcsúfította az arcát, 
mire elkeseredésében öngyilkosságot 

akart elkövetni.
Kirohant az emeleti folyósóra és onnan az 
udvarra akarta magát vetni. Szándékát az 
ápolók az utolsó pillanatban észrevették

a korláton kapaszkodó asszonyt meg
ragadták és visszavitték a kórterembe, 

ahol most már jobban vigyáznak rá, nehogy 
szándékát megvalósítsa.

Hojszák Ferencnét a főkapitányságra 
kisérték és megindították ellene az eljárást.

éa nem zárt ajtók mögött lévő szekrénybe 
tenni holmijai, mert félt, hogu ellopják onnan. 
G. E.-né azonban megnyugtatta, mire K. Bo- 
riska berakta mindenét a verandán lévő szek
rénybe. Két nap múlva, reggel a ssekrényajtót 
nyitva találták és

a szobalány egész ruhatára eltűnt.
Természetesen feljelentést teltek a ruhalo- 

pás ismeretlen tettese ellen. A rendőrség meg 
is indította a nyomozást, amely azonban nem 
vezetett eredményre és Igy

a reménytelen ügyben a hatóságok az el
járást is megszüntették.

A biztosítótársaság megtagadta a kár meg-

I fizetését azzal az indokolással, hogy gondol 
hm.rá törtfnt í» a leKeleinihb ávhilézkedíwk- 
kd mcHakadályozhalták volna a lopást. V 
nyelvtanár nem perelte be. a blUoSitótireasá. 
got.

K. Boriska, aki időközben elhagyta ezt as 
állást,, most

polgári pert indított volt munkaadója 
ellen

és keresetében követeli, hogy G. E. fizesse meg 
neki a ruhák értékét. így a bíróság fogja el- 
dönteni, hogy anyagilag felelős-e a munkaadó 
alkalmazottja ingóságaiért, ha nem jcüolt 
megfelelő helyet azoknak cltételére.

A pádon ülő nőket elütötte 
és súlyosan megsebesítette 
az autótaxí nyitott ajtaja

Az autótaxiban való erőszakoskodás megdöbbentő következménye

A világ összes neves tudósait
Pestre hívják a Pázmány Péter 
egyetem 300 éves jubileumára 
Nagy lendülettel Indult meg az ünnepség szervezd munkája

Ritka jubileumot ün
nepel ebben az eszten
dőben a Budapesti Páz
mány Péter Tudomány 
Egyetem:

fennállásának 300 
éves Jubileumát.

1634-ben alapították az
egyetemet, amelynek mai vezetősége a ju
bileumhoz méltó külsőségek között ünnepli 
meg ezt ar évfordulót.

Az elmúlt napokban
már nagy lendülettel kezdődött meg az 

ünnepség szervező munkája.
A Pázmány Péter tudomány Egyetem jubi
láns ünepségének az ad majd különös je
lentőséget, hogy

a világ összes neves tudósait meghív
ják Budapestre.

Itthon és külföldön egyformán nagysza
bású munka kezdődött a jubileum pro
gramjának megvalósítására. Az ünnepség 
rcndezöbizoltságának élén

Volkenbcrg Alajos, az egyetem rektora 
áll,

aki a magyar társadalom legszélesebb réte
geiből szólította maga mellé az ünnepség 
rendezőségének tagjait.

A 300 éves tudományegyetem
nívós, gazdag ünnepi programja már 

ősszel fog kezdődni
és heteken keresztül eseménye lesz a ma
gyar és külföldi kulturélctnek.

A maga nemében egészen egyedülálló, sú
lyos autógázolás történt Budán az Olasz-fasor
ban. A szerencsétlenség áldozatai: Kálnoki 
Bélúné, egy tisztviselő felesége és vidékről lá
togatóba jött sógornője: Kovács Mária.

A két nő az enyhe nyári estén sétálni ment 
és miután kifáradtak, nz Olasz-fasorban leül
tek egy padra, amely

pontosan a villamosmegállónál 
állt, a járda szélén. Rövid idő inulva eszeve
szett sebességgel robogó kistaxi közeledett. 
Egy másdopercccl mielőtt a gépkocsi a villa
mosmegállónál lévő pádhoz ért, hirtelen

női sikoly hallatszott és nagy lendülettel 
kivágódott a taxi ajtaja.

Kálnoki Bélánénak s Kovács Máriának már nem 
volt Idejük felugrani a pádról és igy a szeren
csétlenség pillanatok alatt bekövetkezett: a 
taxiajtó felborította a padot, nekivágódott a 
két nőnek, akik

súlyos sérülésekkel terültek el a földön 
a darabokra tört pad mellett.

A taxi a kővetkező pillanatban megállt és 
egy

síró, feldúlt arcú nő
ugrott ki belőle, amint utólag kiderült, B. 
Mária, kiskorú, 16 éves leány, egy fiatal férfi
ismerőse kíséretében.

Telefonon értesítették' a mentőket, akik 
Kálnokinét és Kovács Máriát súlyos sérülések
kel kórházba szállították. Kálnokiné karlörést, 
Kovács Mária zuzódásokat és azonkívül mind
ketten

súlyos belső sérüléseket 
szenvedlek.

Kiderült, hogy B. Mária vágta ki az autó aj
taját, mert az a fiatalember, akivel együtt 
autózott, erőszakoskodni kezdett vele. A csi
nos fiatal leány nem tudott védekezni, ezért 

ki akart ugrani n robogó gépkocsiból.
Kálnokiné és Kovács Mária, miután állapo

tuk jobbra fordult,

8000 pengő kártérítésért
pert indítottak B. Mária jómódú szülei és a 
taxisoffőr ellen. A sofför a kereset szerint, 
azért felelős a szerencsétlenségért, mert a villa
mosmegálló mellett

a megengedettnél sokknl gyorsabban haj
tott és szabályellenesen talkttzel robogott 

a Járdához.

Múltbeli rejtvénypályázatunk 
eredménye

Megfejtés: Vilógilógáz — Gazdálkodós —< 
Választójog — Zllahy Lajos.

Nyertesek:
Egy tizpengős bankjegyet nyert: Sárközi 

Aladár, Debrecen.
Két színházjegyet nyert: Csillag Sándor, Bu

dapest.
Egy ezüst trónt nyert: Bérczy Emilné, Kecsa 

kémét.
Egy-egy csavaros ceruzát nyertek: Mihálko- 

vics Dénes, Abaujszéntó, Kercz Miklós, Pest
erzsébet.

Egy doboz csokoládét nyert: Gellért Zoltán* 
Eger.

Egy játszma brldzskártyát nyert: Gesztessyi 
Tivadar, Budapest.

Egy-egy üveg finom tokajit nyert: Schich- 
tanz Boldizsár, Nyíregyháza, Ormos Ferenc, 
Budapest, Závodczky Emil, Verpelét, Temessyj 
Gyula, Kispest, Meisler József, Budapesti 
Lendvay Dezső, Szeged.

Egy-egy diszkötésü könyvet nyertek: Ka- 
possy Oltó, Budapest, dr. Ertzl Kornél Wien, 
Sárosi Pál, Párizs.

A jutalmakat postán küldjük el.

Orizetbevették Posch 
István kerékpár-bajnokot, 

aki biciklijével halálragázolt 
egy embert a Budaörsi-utón

Vasárnap délben érdekes fordulat állott 
be abban a halálos gázolás! ügyben, amely 
csütörtökön reggel történt a budaörsi or
szágúton.

Dobó . Ferenc 56 esztendős kőművesmes
tert, aki Kispesten az Eszterházy-utca 56. 
alatt lakik és a kora reggeli órákban gyalo
gosan indult Budaörsre munkáját elvégezni, 
a község közelében

nty nagy sebességgel haladó kerékpáros 
elgázolta.

Dobó oly szerencsétlenül cselt, hogy fejét 
bezúzta az utmenti kőrakásba és alig indul
tak el vele a Rókus-kórházba a mentők,

be le hűlt sérüléseibe.
A gázoló kerékpáros közben elmenekült. A 
gázolás időpontjában többen tartózkodtak 
az országúton és Igy hozzávetőleges személy
leírást tudlak adni a gázoló személyéről. A 
detektívek, akik ebben nz ügyben nyomoz
tuk, mindenekelőtt azt igyekeztek megálla
pítani, hogy

kik azok, akik abban az Időpontban, 
amikor a gázolás történt, naponta ke
rékpáron teszik meg az utat Budaörs 

felől, a főváros Irányába?
Ezen a nyomon elindulva, mcgállapitot- 

Iák, hogv a kora reggeli órákban öt és hat

Az ellopott ruhákért gazdáját 
perelte be a károsult szobalány
Szabad-e a verandán tévő szekrényben ruhát tartani?

G. B. Budapesten élő olAsz nyelvtanár fele 
aége rövid Idővel ezelőtt uj szobalányt vett 
fel Miután a? uj háztartási alkalmason, K 
Boriska beköltözött G. E. budai villájába, te
kintve, hogy 

óra közölt tlz-llzenkét kerékpáros szokott 
elhaladni a budaörsi országúton.

A személyleirás és a ruházat után, ame
lyet a gázolóról kaptak, vették sorba a ke
rékpárosokat. Az adatok legjobban

Posch István 28 esztendős kerékpárbaj. 
nokra Illettek rá,

aki Budaörsön lakik és onnan jár be min- 
<lrt, roRK- l nz Egyesillt t::a újpesti telepére, 
nhol mint gyári munkás van alkalmazva

l'osch Istvánt vasárnap diktált előállítot
ták a főkapitányságra, altot minden kerté- 
lés nélkül előadta, hogy

tényleg ő gázolt csütörtökön reggel a 
budaörsi országúton és azért hajtott 
tovább, mert azt hitte, hogy az elütött 
férfinak nem történt komolyabb baja. 
Kldertllt nz Is, hogy Posch este, amikor 

munkájából visszatért, kötelességszerücn 
jelentkezett az l. kerületi kapitányságon, 
hogy bejelentse a történteket és érdeklődjék 
a sérült állapota felöl, onnan azonban, mi
után nem tudtak a gázolásról.

minden további nélkül elbocsátották, 
így jóhiszeműségét igazolva látta a rendőr
ség.

Posch Istvánt kihallgatása után őrizetbe 
vették, sorsa felelt hétfőn döntenek.

•^bájában nem toH asekrény, 
mrgkérdrsl. áfonyáiét, hogy hol helyezz, el 
‘ t i’ ,,5'oní'» " ’”!» n»«o» 

‘'""'"MMn kiM jelölte ki erre «
célra. A leány vonakodott < rosszul zárható
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Orizetbevett a rendőrség 
egy rejtélyes kalandort, 
aki gróf Bethlen István 
névre kiállított útlevéllel 
kalandozott Budapesten

Felhívom az előkelő uri közönség figyelmét, hogy a 

-különlegességeimet 

mélyen leszállított áron 
árusitom molnár Béla

Erzsébot-körut 4

Üzletem teljes átépítése julius végén kezdődik!
Autét bérelt, nagylábon élt a feleségével e^ylltt 
és a volt miniszterelnök rokonának a'dta ki magát 
— Előkelő társaságokban forgolódott és még 
a miniszterelnöki palotába is bemerészkedett

Tegnap reggel detektívek kísértek a to- 
loncházba egy jól öltözött férfit és vele 
együtt egy elegánsan öltözött nőt, akik igen 
különös és furcsa előzmények után kerül
tek a rendőrség kezére és akiknek az ügyét 
most együttes nyomozással igyekszik tisz
tázni a rendőrség bűnügyi osztálya és az ide
geneket ellenőrző hivatal.

A rendőrség figyelmét néhány nappal 
ezelőtt bizalmas utón felhívták arra, hogy 
hetek óta Budapesten tartózkodik egy ele
gáns házaspár. Nagylábon élnek, előkelő 
penzióban laknak, a legjobb társaságokban 
forgolódnak, bérelt autót tartanak és állan
dóan előkelő nevekre hivatkoznak. A házas
pár

gróf Bethlen István és felesége 
név alatt szerepelt, igy is jelentették be ma
gukat abban a penzióban, ahol lakást bérel
lek,

Nem felejtették e! hangoztatni, hogy 
rokonai gróf Bethlen István volt mi

niszterelnöknek
és ez a rokonság sok helyen megnyitotta 
előttük az ajtót.

A rendőrség ugyancsak bizalmas utón ér
deklődni kezdett és elsősorban is azt álla
pította meg, hogy a volt miniszterelnöknek 
ilyen nevű rokona nincsen, vagy legalább is 
a környezete nem tud arról, hogy egy másik 
Bethlen István gróf is Budapesten tartóz
kodna. A további érdeklődés során megtud
ták a detektívek azt is, hogy

az állítólagos gróf Bethlen István kü
lönféle „pénzügyi müveletekkcl“ is fog

lalkozik,
igy a: többi között szorult anyagi viszonyaira 
való hivatkozással egy jótékony alaptól 1500 
pengőt kért, egy másik helyen pedig ezer 
pengőért folyamodott. Ezenfelül a jóhang-1 
zásu név alatt

hiteleket vett igénybe, kölcsönöket kért, 
adós maradt a penzióban a lakbérrel, sőt 
vakmerőségében odáig ment, hogy még a 
miniszterelnökségi palotába is beme

részkedett.
A rendőrség végül helyénvalónak találta, 

hogy alaposabban kivizsgálja a rejtélyes há
zaspár ügyét. Mivel Erdélyből érkeztek, el-

Egymillió pengőt örökölt 
dollárban Gartner Mar cél

A pénzügyminisztériumtól kért előleget a 
költségekre azzal, hogy állami érdek az 
örökség megszerzése, mert a kincstárnak 
nagy örökösödési illeték Jut a hagyatékból

Pár nap óta egy szi
kár, magas férfi járja a 
különféle hivatalokat: 
Gacrtncr M. vegyészmér
nök, a Tísza-bünpör egyik 
főszereplője, akire most 
váratlanul ráinosolygolt n 
szerencse: óriási összeget 
örökölt Amerikából.

Annakidején Tisza Ist
ván gróf meggyilkolása miatt megindult a bűn
vádi eljárás és a lobbi között 

lizcnr.égyévl (egyházra Ítélték Gaertner 
Mareel vegyészt, 

akinek az ügve azóta is sokszor foglalkoztatta 
n nyilvánosságot. Tizennégy esztendeig zabos- 
kodott a váci fegyházban Gacrtncr Mareel, ki
töltötte a büntetését és 

néhány hónappal ezelőtt szabadlábra ke
rült.

Első útja a főkapitányságra vezetett és 
fölkereste „régi Ismerősét*, dr. Szrubián 
rendőrtanácsost, azt a rendőrtisztet, aki 
annakidején a Tlsza-gyllkosság 
aát vezette és elfogatta és letartóztatta 

Gaertner Maróéit.
Szrubián tanácsos ismert bibliofil, könyv- 

gViijtö. tőle kért támogatást. A rcndőrtnnácsos- 
tól kapott is munkát és ezután is szorgalma
san dolgozott. Nngy szegénységben éli,

Újpesten egy barakklakásban húzta meg 
magát

■z édesanyjával együtt «“k3s keresetiből 
őt is eltartotta.

Néhány nappal ezelőtt nagy szenzáció ko
pogtatott a barakklakás ajtaján: amerikai 
örökség híre érkezett. Gaertner Mareel édcs- 
aifyjának a fivére, Gaertner Albert még 1900- 
bun kivándorolt Amerikába. Csikúgóban tele
pedett le, banvüzletel nyitott és óriási vagyont 

sősorban is az állampolgárságuk és köze
lebbi személyi adataik iránt érdeklődlek és 
ezért a külföldieket ellenőrző hivatal lépett 
közbe. A hivatal helyiségében részletesen 
kihallgatták őket. A jómegjelenésü férfi

gróf Bethlen István névre szóló román 
útlevéllel igazolta magát.

Mikor a származása került szóba, kiderült, 
hogy tulajdonképpen Kotta István az ere
deti neve és azt állitotta, úgy jutott a gróf 
Bethlen István névhez, hogy gróf Bethlen 
Eszter erdélyi nagybirtokos örökbefogadta 
és az örökbefogadási szerződésben kikö- 
kötötte, hogy a Bethlen nevet használhassa.

Mialatt ez a kihallgatás folyt, újabb ada
tokat szerzett a rendőrség Betlilen-Kotta 
budapesti kalandozásairól és ezek az értesü
lések olyanok voltak, hogy a rendőrség nem 
találta kívánatosnak, a házaspár további 
budapesti tartózkodását és ezért a külföldie
ket ellenőrző hivatal végzést hozott, amely
ben

elrendelte, hogy Kotta-Bethlenék mint 
alkalmatlan idegenek kötelesek elhagyni 

az ország területét.
Kotta-Bethlen Istvánt és a feleségét őrizetbe 
vettek és átkisérték a toloncházba, hogy on
nan loloncuton vigyék ki őket az ország 
területéről.

Ennek az utasításnak a végrehajtása 
azonban nem ment simán, mert még mielőtt 
eltávolították volna őket Budapestről, 

újabb fordulat következett be.
Megjelent a rendőrségen egy budai uriasz- 
szony és panaszt tett, hogy az állítólagos 
Bethlen István gróf nagyobb összeget csalt 
ki tőle, azonkívül újabb értesüléseket Is 
kapott n rendőrség arról, hogy

Bethlen-Kotta más hölgyeket is meg
károsított,

több helyen kisebb-nagyobb összegeket vett 
fel különféle címeken. A házaspár kitolon
colását erre felfüggesztették és

vasárnap a főkapitányság bűnügyi osztá
lyán is megindult a vizsgálat, 

hogy megállapítsák, miféle szélhámos kalan
dokban volt része Budapesten Kotta-Bethlen 
István grófnak.

gyűjtött. Gaertner Albert két esztendővel ez
előtt meghalt,

végrendeletet nem hagyott hátra 
és igy vagyona kezelése és minden ezzel kap
csolatos további intézkedés az amerikai ható
ságok kezébe került.

Két évig tartott, amíg az arra illetékes ame
rikai hatóságok tisztázták Gaertner Albert ro
koni viszonylatait és megállapították, hogy 
kik az örökösök. Gaertner Albert óriási va
gyonát harminc rokon örökli, köztük

a leszármazás Jogán a legnagyobb összeg 
Gaertner Marcell Illeti meg, dollárról át
számítva egymillió magyar pengő esik rá, 

azonkívül ugyancsak tekintélyes összeg Jut 
unokafivérénck, egy budapesti ügyvédnek, aki
nek a Jdzsc/ körulon van az irodája.

Gaertner Mareel a nagy örökség hírére tel
jesen tanácstalanul állt, nem tudta, mihez 
kezdjen, mert hiszen rengeteg pénzre van szük
sége, különféle költségeket kell előteremtenie, 
amíg az örökség birtokába jut. Gaertner Mar 
cetnek' erre nincsen pénzo és végül hosszas 
tépelödés ulán hivatalos helyhez fordult:

a pénzügyminisztériumot kérte meg arra, 
előlegezze számára a szükséges költsége

ket.
Azzal érvelt, hogy ez állami érdek, mert mi
nél előbb jut az egymillió pengő birtokába, 
annál előbb knpja meg a kincstár az örökség 
után járó illetékei, ami tekintélyes összegre 
rúg. Gaertner Mareel pénzt kért a pénzügy
minisztériumtól, de ettől függetlenül más

magánszemélyekkel Is tárgyal 
a költségek előlegezéséről és Amerikába ké
szül, hogy előkészíts© nz örökség átvételét.

Most, hogv milliomos — legalább Is remény
beli milliomos — lett Gaertner Marodból, 
nagy változásra készül magánéletében is: váló
pórt indít a felesége ellen, újra nősül ég már 
van is meny asszony] elölt jo,--------- I

Közel kéteszlendös 
hajsza után került most 
a rendőrség kezére 
Szűcs István és fele
sége, a hírhedt pénz
hamisító házaspár.

Még 1932-ben történt, 
hogy n rendőrség em
berei megállapították, 
hogy

nagyobb mennyiségű egypengős és öt- 
vcnfilléres hamisítványok kerültek for

galomba.
A nyomozás Szűcs István kereskedőhöz ve
zetett cl, akinek vas- és lakatosán: üzlete 
volt. Csakhamar kiderült, hogy Szűcs üzle
tét feladta, valóságos pénzhamisító műhelyt 
rendezett be és feleségével együtt kora reg
geltől késő estig hamispénz gyártásán dol
gozlak a pincemiihelyben. Mielőtt azonban 
Szücséken rajtaüthettek volna a detektívek, 

megszöktek
s álnéven bujkállak Budapesten és a kör
nyéken.

A vizsgálóbíró elfogatóparancsot adott ki 
ellenük,

detektívek serege hajszolta őket.

de nem sikerült rájuk akadni. A pénzhami
sító műhely teljes berendezését lefoglalták, 
a hamispénzeket utolsó darabig elkobozták, 
de Szűcs és felesége nem került kézre.

Most azután
Szűcs bravúros lakásfosztogatása nyo
mára vezetett a hírhedt pénzhamisító 

házaspárnak.
Szűcsék a Visegrádi-utca 107. szú mii házban 
álnéven vettek ki albérleti lakást. Pár nap- 
pal azután, hogy beköltöztek, Szűcs István 
lakásadónőjének minden értékes holmiját 
összecsomagolta és hajnalban a legügyesebb 
artistát megszégyenítő bravúrral

a félemeleti lakás ablakából pillanatok 
alatt leereszkedett az utcára.

Felesége már előző nap eltávozott a lakás
ból.

A lakásfoszlogatás ulán azonban a delek- 
tivek Szücsék nyomába jutottak és

sikerült őket elfogni.
A főkapitányságon vasárnap Szűcs Istvánt 
lopás és pénzhamisítás címén feleségével 
együtt letartóztatták és ma szállítják át 
mindkettőjüket az ügyészség Markó-utcai 
fogházába.

egy kis világfürdőre talál, 
hol felüdül és megpihen.

Nagyszabású gyógyszercsalást 
lepleztek le az OTI-nál

Előállított a rendőrség egy nyolctagú társaságot, amelynek 
tagjai szabálytalan igazolványokkal és receptekkel óriási 
értékű gyógyszert csaltak ki — Egy budapesti gyógysze
résszel álltak összeköttetésben, aki olcsón megvásárolta 

tőlük a drága gyógyszerre kiállított recepteket
Vasárnap reggel nyalábra való aktát szállí

tottak a főkapitányság közigazgatási osztályá
ról a rendőrség bűnügyi osztályára.. A kábitó- 
szerellenörzéssel foglalkozó csoport küldte 
ezeket az iratokat a főkapitányságra, ahol az 
egyik intellektuális csoport tisztviselői

nyomban nagyszabású nyomozásba fogtak, 
hogy földerítsenek egy szövevényes és nagysza
bású szélhámosságot, amelyet*az OTI kárára 
követtek cl.

A mátyásföldi rendőrség néhány héttel ez
előtt leleplezett egy bandát, amely hamis re
ceptekkel megkárosította az OTI-t. Alighogy 
ez a nyomozás befejeződött,

most a kábítószer-ellenőrzéssel megbízott 
csoport fedezett fel egy még nagyobb stilü 
szélhámosságot, amelyet ezúttal Budapes

ten követtek el.
A kúbilószer-csoport megtudta, hogy az egyik 
ismert budapesti gyógyszertárban az utóbbi 
hónapokban feltűnően sok OTI receptet vál
tottak be. Különféle gyanús momentumok me
rültek fel a beváltás körül és ezért a rendőr
ség nyomozni kezdett. Az OTI ellenőrző kö
zegei is résztvettek a vizsgálatban, amely rövi
desen

nagy feltűnést keltő eredményre vezetett.
Megállapította a rendőrség, hogy egy nyolc
tagú társaság valóságos bűnszövetkezetet ala
kított nz OTI megkárosítására.Ma^ánlisztvh 
.velőkből, férfiakból és nőkből állt ez a társa
ság, amelynek tagjai

szabálytalan munkaadói igazolványokat

Szűcs Istvánt és feleségét, a hírhedt 
pénzhamisító házaspárt 
vasárnap letartóztatták

Egy bravúros lakásFosztogatás után sikerült 
elfogni Szűcs Istvánt a feleségével együtt

szereztek,
mint betegek jelentkeztek 077-orvosoknál <■>» 
sikerüli nekik drága gyógyszerekre szóló re
ceptek szerezniük. A banda tagjai összekötte
tésben álltak egy budapesti gyógyszertár bér
lőjével, elvitték hozzá a recepteket és

• gyógyszerész vagy kifizette nekik kész
pénzben a gyógyszer árának a felét, vagy 
pedig gyógyszer helyeit piperecikkeket 
szolgáltatott ki, sőt néhány esetben ká

bítószert, morfiumot Is kaptak tőle.
A gyógyszerész azután összegyűjtötte a recep
teket és az orvosok állal megjelölt gyógysze
rek teljes árát vette fel az OTI pénztárától.

A kábítószer-csoport deteklivjei előállították 
a gyanúba fogott tisztviselőnőket és tisztvise
lőket, természetesen kihallgatták a gyógyszer
tár bérlőjét is,

motozásokat tartottak és rengeteg bizony! 
tékot foglaltak le: közel négyszáz gyaníts 
recept és munkaadói igazolvány került a 

rendőrségre.
A kábilószer-csoport munkájával még nem 

fejeződhetett be a nyomozás, mert a szabály
talanul kiállított munkaadói igazolványok kö
rül okirathamisitás látszik fenforogni és ezért

az ügy kivizsgálásába vasárnap bekapcso
lódott a rendőrség Intellektuális csoportja 

is
és most erélyesen folyik.• a nyomozás. hogv 
megállapítsák, kinek milyen szerepe volt az 
OTI receptek körül folytatott bűnös manipu
lációkban.
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Vasárnap 50.000 ember 
menekült a Dunára 

és a budai hegyek közé, 
a vtgrss mégérkexatt nyári kánikula al6l

ötvenezer budapesti 
ember olvasta a legna
gyobb érdeklődéssel a 
Meteorológiai Intézel 
prognózisát, ötvenezer 
üdülni vágyó kémlelte 
vasárnap az eget és ta
lálgatta, bogy

milyen Idő leset
ötvenezer fővárosi polgár kívánsága telje
sült. Vasárnap ismét beállott a kánikula, 
a hőmérő

harminc fok Celsiust
mutatott. A város kiürült, ürességétől 
kongtak a kávéházak, a megpuhult aszfal
ton alig akadt járókelő. Aki csak tehette 
kiment a városból. Zsúfolásig teltek n di
vatos kiránduló helyek és a strandfürdők. 
A római és az újpesti parton minden csó
nak kint volt a vizen. Bár a kora délelőtti 
órákban n déli szél aggodalomra adott okot, 
vasárnap délutánra mégis teljéién kiürül
tek a wikendházak csónakgarázsai. Hozzá
vetőleg ez annyit jelent, hogy

húszezer ember evezett a Dunán.
A sétahajók és kirándulóhajók is megtel
tek: több mint háromezer jegyet adtak el.

A fővárosban több mint tizenöt strand

Korompai József, a bécsi
Pázmáneum igazgatója, Serédi 
hercegprímás volt titkára tra
gikus hirtelenséggel meghalt 
A népszerű fiatal magyar pap karrierje — 37 éves 
korában érte utói a halál

fürdő és uszoda van, vasárnap kiderült, 
hogy 
a tizenöt uszoda és strandfürdő kevés, 
csak a luxushelyeken volt szabad férőhely. 
Az olcsó dunastrandok és

uszodák pénztárai előtt nagy volt a 
torlódás,

ép úgy mint a budai hegyek közé vezető 
villamosok állomásainál a kora reggeli órák
ból késő estéiig.

Érthetetlen, hogy a Beszkár vasárnapon
ként a

frekventéllabb villaniosvonalakon nem 
Indít több kocáit.

A hegyek közé vezető villamosokon kivül 
különösen áll ez a vadevezősök villamosaira 
az újpesti és megyeri viszonylatban közle
kedő kocsikra. Az esti órákban valósággal 

életveszélyes volt ott a közlekedés.
Egész napon át sütött a meleg nyári 

nap, apró kis felhőfoltocskák úsztak az 
azúrkék égen, hangos derűtől zajlottak a 
strandok, uszodák, ligetek, mezők ... és 
egy kellemesen eltöltött nap után boldog só
hajtással állapították meg a hazavándorlók 
’e~*Hála Istennek, végre mégis csak elérke
zett a nyár is t.»

Sötét titkok a fiatal Pákozdy Gábor 
öngyilkosságának hátterében

Víziók gyötörték éjszakánként és nagy titkot 
emlegetett, amelyet nem áruikat el soka

A kispesti Pákozdy-csa- 
Iád borzalma* drámájá
nak hátterét máig sem 
tudta megoldani a rend
őrség. Sőt az első perc
től kezdve bonyolult, ti
tokzatos ügy ifj. Pá
kozdy Gábor öngyilkos
sága óta még több kér- 

__  déare vár feleletet. Újult 
erővel folyik a nyomozás, hogy mielőbb fényt 
vessen a hatóság az ügy misztikus hátterére.

Két körülmény teszi különösen érdekessé az 
esetet: miért mentette Pákozdy né halálos 
ágyán is gyilkos férjét azzal, hogy véletlen bal
eset áldozata lelt és a halálba menekül 17 esz
tendős Pákozdy Gábor miért mondogatta is
merősei előtt, hogy

sötét titokról van tudomása, amelyet nem 
árulhat el soha.

Miért félt úgy a szerencsétlen fiú az éjszakák
tól? Milyen víziók gyötörték, amelyek azután 
feldúlták nyugalmát és kezébe adták a gyil
kos fegyvert?

A nyomozás lankadatlan erővel folyik to
vább. Megállapították, hogy

■ revolvert Schinder Jókay-utcai szabótól 
vitte el*

ahol mint inas volt alkalmazva. Kedden távo
zott el szolgálati helyéről és gazdája, amikor 
észrevette, hogy vele együtt eltűnt a revolvere 
is, nyomban a rendőrséghez fordult. Tudta 
ugyanis, hogy a flu rosszban töri a fejét.

Egyldő óta feltűnően ideges volt, alig tudott 
huzamosabb Ideig munkahelyén tartózkodni. 
Anyja rettenetes halálába már beletörődött. 
Apját kitagadta szivéből, de egész viselkedése, 
elejtett szavai mind arra engedtek következ

Verebély professzor 
feljelentette a főkapitánynál 

Kunczy bácsit, 
a ferencvárosi csodadoktort

tetni, hogy valami másik szörnyű bűnről is 
van tudomása.

Víziók gyötörték, szellemjárásról beszélt
Testvéreinek, a 18 esztendős Máriának és a 

14 éves Jolánkának — akiket egy Batthyányi- 
utcában lakó jószívű asszony fogadott pártfo- 
gásba és szerény hajlékát megosztotta velük 
— ugyancsak feltűnt Gábor Idegessége, de ők 
se tudták meg, mi az oka hirtelen kedélyálla- 
pot-változásának.

A nagy titkot bizonyára
• gyilkos lejellenőr tudná csak megoldani, 

ha megtörne konoksága és feltárná összes bű
nét. A rendőri nyomozás lépésről-Iépésre ha
lad előre. Ismételten kihallgatták tegnap Pá 
kozdy Jolánt, aki öngyilkos bátyjával együtt 

szemtanúja volt édesanyja égetésének.
A 14 esztendős leányka, aki idáig az izgalmak 
halasa alatt nem tudott választ adni a feltett 
kérdésekre, most már összefüggőbben tudott 
válaszolni.

Elmondta, hogy apja
úgy öntözte le édesanyját a petróleummal, 
mint ahogy a virágot szokták kannából 

öntözni.
Amikor teljesen átázott a ruhája, 

égő gyufákat hajigáit hozzá.
A harmadik gyufaszál érte a ruhát és lángba 
borította édesanyjukat. A gyerekek oda akar
lak szaladni segítségére, de durva apjuk elker
gette őket és megtiltotta, hogy bárkinek is 
szóljanak a történtekről.

Ifj. Pákozdy Gábor öngyilkosságával és fő
leg a szerencsétlen flu titokzatos kijelentései
vel kapcsolatosan a közeli napokban kihall
gatja a vizsgálóbíró a feleséggyilkos tejeílenört 
a pestvidéki fogházban.

Ismert nngytehetségű magyar pnp tragikus 
halálának híre érkezett vasárnap Bécsből Bu
dapestre A megdöbbentő hir arról szól, hogy

Korompai József dr., a bécsi Pázmáneum 
Igazgatója tragikus hirtelenséggel elhunyt 

— 37 éves korában.
Korompait egész Budapesten jól Ismerték és 

nemcsak egyházi körökben, hanem a társa
dalom széles rétegeiben is nngv feltűnést kel
tett n fiatal pap gyors karrierje, amely most 
ilyen tragikus körülmények közölt ért veget. 
Korompai József

nem volt még 17 éves, amikor érettségit 
teli.

Miután egyetemi tanulmányait elvégezte és 
pappá szentelték fel, az Islván-uli gimnázium 
római katolikus lutoklnIója lett. A fiatal pap 
pályafutása azonban nem állott meg n gimná
zium tanári állásában, hanem gyorsan iveit 
felfelé. A Regnum Marianumban is nemsokára 
szerepet kapott s csakhamar

■ Regnum Marlanum egyházközség élén 
állolt.

Innen egyenesen Esztergomba került a fiatal 
Korompai József és..........................

Serédi Jusztlnlán hercegprímás titkára lett
Majd Esztergomból Bécsbe vitte karrierje: alig 
múlott 30 esztendős, amikor a bécsi Pázma- 
neuni igazgatójává nevezték ki s

évek óta a legnagyobb odaadással és tehet
séggel vezette az intézetet.

Korompai Józsefet régebben jobboldali hü- 
dés érte, de sikerült meggyógyítani s orvosai 
bizonyosra vették, hogy az életerős fiatal szer
vezetben nyom nélkül múlik cl ez a betegség.

Szombatról vasárnapra virradó éjszaka Ko- 
rornpai hirtelen rosszul lelt bécsi lakásán. 
Azonnal orvost hívtak hozzá, de már segíteni 
nem lehetett rajta. A szerencsétlen sorsú fiatal 
pnp úgyszólván percek alatt meghalt.
37 éves korában érte utol a halál Korompait. 
A tragikus körülmények között elhunyt ma
gyar pap halála nyilván igen nagy részvétet 
fog kelteni Budapesten. Temetéséről ma, hét
főn történik Intézkedés.

Az Orvosszövetség nevében szigorú intézkedést kér és 
Kunczyt vasárnap órákon át hallgatták kt a rendőrségen

Ríchter Gedeon rejtélyes betörőinek orgazdái 
állástalan magánhlvatalnoM voltak

Vasárnap délelőtt a főkapitánysúg bűn
ügyi osztályún órákig tartó kihallgatásnak 
vetették alá Kunczy József cukorkagyárost, 
az ismert ferencvárosi „csodadoktori”. A 
jómódú cukorkagyáros, akinek saját háza 
van, már régi ismerőse a rendőrségnek, sok
szor szrepclt a nyilvánosság előtt: betege- 
kel gyógyít.

vérkeringést szabályozó szert hoz for
galomba és ezzel a szerrel oltja be 

betegeit.
Többször indult ellene eljárás, legutóbb is 
mint vádlott állt a bíróság előtt és nagy 
meglepetést kellett, hogy a tárgyaláson tö
megével vonullak fel a tanuk, Kunczy bá
csi betegei, akik — ahelyett, hogy bepa
naszolták volna őt — valóságos

fanatikus rajongással beszéltek róla 
és áradozva dicsérték, hogy meggyógyította 
őket. Csak egy tanú panaszkodott rá.

A ferencvárosi csodadoktornak eddig si
került megúsznia a „gyógyUgatások" követ
kezményeit, most azonban olyan intézkedés 
történt, atni előreláthatóan véget vet műkö
désének. Az orvosok mcgsokallollák Kunczy 
bácsi működését és néhány nappal ezelőtt

Verebély Tibor dr. egyetemi tanár, az 
Orvosszövetség elnöke, magához Peren- 
czy Tibor főkapitányhoz fordult levél
ben és a szövetségben tömörült orvosok 

nevében szigorú vizsgálatot kért.
Azzal érvelt, hogy egy sereg bizonyíték van 
arra, hogy a csodadoktor oltásaitól egyre 
több ember betegszik meg. A főkapitány 
azonnal intézkedett és Kunczyt nyomban 
beidézték. Vasárnap mint gyanúsítottat hall
gatták ki. órákig tartott a kihallgatása és

a vallomásáról felvett jegyzőkönyvet 
sürgősen átkiildlk az ügyészségre, 

ahol majd döntenek a további lépésekről.

Ma állanak bíróság elé az orgazdák, 
de a betörők még nincsenek meg

2000 pengős aszpirin és darmol

Érdekes bűnügyet tár
gyai ma a büntető tör
vényszék Várady Bren- 
ner-tanácsa Két állás
talan magánhivatalnok 
került a bíróság elé or 
gazdaság bűntettével i'd- 
doltan.

Nemrég történt, hogy 
Bichtcr Gedeon Is

mert pesti vegyészeti gyáros Terenc Jó- 
isrf-rakpartl lakájába betörtek.

Mintegy 5000 pengő értékű holmit vittek el a 
betörök, akiket hosszas, lelkiismeretes nyomo
rás után sem sikerűit elfogni. Legutóbb érde

kes fordulat történt a betörés ügyében.
A detektívek kéarekerltették a rejtélyes 
betörök orgazdáit: österreicher József és 
Krelter látván állástalan magánhlvatalno- 

kokat.
österreichernél és Kreiternél a betörésből 

származó értéktárgyak egy részét meg is ta
lálták, de egyikük sem tudta megmondani a 
betörök nevét, mert ök közvetett utón jutot
tak hozzá ezekhez az értékekhez.

A nyomozás lefolytatása után
Rlehter Gedeon rejtélyes betörőinek hiva
talnok-orgazdái ina már • bíróság elé Is 

kerülnek,
a betörőket pedig tovább kutatja a rendőrség.

„Népitélet" clmO regényünket 
aki 1OOO pengőt akar nyerni, 

ítélkezzék regényünk vádlottja felett. Állapítsa meg bünös-e 
Bokody és ha igen, mily büntetést érdemel? 
Döntését minden Indokolás nélkül, a szelvényekkel együtt, „Népitélet” felírással ellátott 
zárt borítékban küldje be legkésőbb Julius 14-lg bezárólag szerkesztőségünkbe. — 
A* Ítéletet (megfejtést) julius 16-án megjelenő számunkban közöljük, — A pályázat 

eredményét julius M iki számunkban tesszük közzé.

A gyógyszerészek és droguisták
A gyógyszerészek és 

droériatulajdonosok 
évek óla tartó háborús
kodásának uj eseménye 
van. A Gyógyszerész 
Egyesület ügyésze, Brüll 
Dániel dr utján 

a tisztességtelen ver
seny perek egész so
rozatát Indította kü

lönböző budapesti és vidéki drogisták ellen.
A Gyógyszerész Egyesület megbízottai aszpi
rint, darmolt és egyéb házlszereket vásároltak 
a drogériákban. A pár fillér értékű áru miatt 
azután az egyesület tisztességtelen verseny 
miatt beperelte a drogistákat, akik arra hivat
koztak, hogy csak olyan gyógyszert tartottak, 
amit bármelyik kávéházban is kapható. A két 
első ilyen perben pár nap előtt mondott ítéle
tet a bíróság, az egyik

Petőfi Sándor-utcal drogéria tulajdonosát 
és egy debreceni drogistát 2006—20*0 pengő 

pénzbüntetésre ítéltek,
mert huszfllléres darmolt adtak el.

A drogériatulajdonosok, akik ellen hasonló 
per folyt, az ítélet hallatára felkeresték a 
Gyógyszerész Egyesület ügyészét és egyezkedni 
kezdtek. Aláírtak egy kötelezvényt, amelyben 
arra kötelezték magúkat, hogy

ujahb gyógyszereladás esetén 66* pengőt 
fizetnek minden blrol Bélel nélkül.

A kötelezvények aláírása utón természetesen 
Brüll dr a pereket is visszavonta.

A Gyógyszerész Egyesület akciója • drogli-

perlavinája egymás ellen
ellenakciói váltott ki.

Közös elhatározással este nyolc óra után végig
járták a gyógyszertárakat, festék- és háztartási 
üzleteket, valamint a trafikokat, ahol minde
nütt drogériacikkeket kérnek: borotvapengét, 
fogpasztát, kölnivizet. Azok ellen a kereskedők 
ellen, akik a kért árut kiszolgáltatják a záróra 
után, tisztességtelen verseny miatt pert indítot
tak. Ilyen módon rövid Idő alatt

a perek egész lavinája Indalt meg, 
amelynek kimenetelét a pereskedő felek ért
hető izgalommal várják.

— Budapest Székesfőváros Elektromos Művet 
figyelmezteti az augusztusi negyedben lakást 
változtató fogyasztóit, hogy a költözések nagy 
tömegére való tekintette! a folytatólagos áram
szolgáltatást csak az esetben tudja biztosítani, 
ha a fogyasztók a költözést legalább két héttel 
előbb személyesen jelentik bo az Elektromos 
Müvek bejelentési osztályénál: V„ Honvéd-utca 
22. sz. alatt. A helyes adatok könnyebb meg
szerzése végett célszerű, ha a fogyasztó a leg
utolsó havi áramszámlát magával hozza. Ha 
a fogyasztó a bejelentések elvégzésére megbí
zottját küldi el, a megbízottnak Írásbeli felha
talmazást kell felmutatnia.

— Hezollte—Rapid az az uj borotvakrém, 
amely minden borotválkozó férfinak osztatlan 
örömet szerez. Dr. Holczcr István vegyész, a 
Hezollte—Kupid készítője, mindenkinek hozzá
férhetővé akarja tenni a kiváló borotvakrémet, 
éppen ezért 34 fillére* prőbadoboaoljgt hozott 
fomtooékk



HÉTFŐI NAPLÓ

Xl/oni ipanyol exkirály rfyl rajongója t, 
valá.ágo. izerrlmeie Budapestnek. Mén 
rtrinc József alalt Jón dó,zár Budapesten 
« mikor Spanyolországból menekülnie kel- 

r,"eaan uira ellátogatott hozzánk. 
^//onz legutóbb Ftanciaotstágban tll. Most 
néhány nappal ezelőtt két leányánál Beatrix 
t’, '"'"tiM lnlán,nőkkel, valamint
kltebblk fia, Don Juan In/áns társaságában 
Miranda herceg udvarmester kíséretében 
Portschachba érkezeit. Nthánu hétig Itt 
üdülnek. .Megvárják, amíg a királyné is 
rórtechachba érkezik és onnan az egész 
királyi család autón Budapestre jön Pár 
hétig vendégeskednek majd Itt.

Vasárnap délelőtt 
megjelent a főkapitány
ságon Céh József gép
munkás, aki a Madách- 
utca 38 alatt lakik, ti
zenhárom éves József 
nevű fiával. A kisfiú feje 
orvosi kötéssel volt el
látva, arcát véraláfula- 
—.......... Az apa és

//.
A budapesti társaságokban egy rendkívül 

érdekes leángkérésről mesélnek. A benfen- 
tesek, — akik mindent tudnak, — ugy tud
ják, hogy Bezegh-Huszágh Miklós, Buda
pest népszerű volt főkapitánya leányának 
Bezegh-Huszágh Morzsinak a kezét meg
kérte egy előkelő egyiptomi ur. A leány ké
résre válasz még nincs/ Bezegh-Huszágh 
Morzsi egyelőre tovább vezeti az elegáns tár
saságok által látogatott mozgásmüvészeti 
iskoláját.

III.
A tönkrement Földhitelbank elnökének, 

Paupera Ferencnek gyönyörű villája van. 
Erre a villára közel félmillió pengő erejéig 
végrehajtást vezettek és már többször árve
rést is tűztek ki. Az árverést azonban min
dig el kellett halasztani, egyrészt különféle 
alaki okok miatt, másrészt pedig azért, mert 
nem akadt rá vevő. Most újabb árverést 
kértek a hitelezők és a járásbirőság julius 
81-ére megint kitűzte az árverést. Ugy hír
lik, ezúttal komoly vevők is akadnak és 
alighanem eredményes lesz az árverés.

IV.
Budapest úgynevezett mondén világában 

jól ismerik Cziczvarek Borbálát. De nem
csak a mondén világban beszéltek róla so
kat, hanem sok jdpolgári asszony és finom 
urileány fantáziáját bizsergette ennek a nyú
lánk, szép, karcsú lánynak érdekes karrier
je, amely egy szerény, nagyon szerény kül
városi kislakásból indult el a „mondén- 
vildghir" felé. Hát a polgárasszonyok és 
polgárldnyok ne irigyeljék tovább Cziczva
rek Birit: polgárasszony lett belőle isi Jó 
ideje már, hogy elünt a mondén környezet
ből és most derült ki, hogy mi történt vele. 
Cziczvarek Biri pár hónapja bevonult egy 
pestkörnyéki szülőotthonba és néhány nap
pal ezelőtt — éppen ugy, mint egy másik 
békés, rendes polgárasszony — egészséges 
flugyereknek adott életet. Persze előbb an
nak rendje és módja szerint férjhezment: ez 
csak most derült ki. Cziczvarek Biri maga 
ápolja az újszülöttet, kijelentette, hogy többé 
nem érdekli a mondén világ, csöndes, békés 
polgárasszony lcs2 belőle,..

f A társaságokban, szaténokban, de az iro
dalmi berkekben is jól ismernek és szeret
nek egy kedves, finom és okos asszonyt, 
Wolfner György, a híres nagyiparos felesé
gét. Bablcza Írói néven szokott szerepelni 
nemcsak érdekes, de értékes és mély érzés
re, finom gondolkodásra valló írásaiban. 
Babicza, az írónő, mostanában nagy fába 
vágta a fejszéjét. Bécsbe utazott, beiratko
zott egy ottani gimnáziumba, sorra vizsgá
zott az osztályokban és júniusban letette az 
érettségit. Most, hogy végzett a matúrával, 
visszajött Budapestre. Az érettségivel azon
ban nem fejezte be terveit: arra kellett a 
matúra, hogy őszre belratkozhassék az egye
temre. Orvos akar lenni. Ha olyan orvos 
lesz, amilyen Írónő és olyan szeretettel gyó
gyítja a betegeket, amilyen szeretettel jóté
konykodik (titokbanl), akkor értékkel gaz
dagodik az orvosi kur.

VI.
Megint arisztokrata-pör foglalkoztatta a 

bíróságot. Egy adóhivatali tiszt 31.000 pengő 
erejéig pört indított gróf Széchenyi Endre 
etlen. Váltótartozás fejében követelte a 
pénzt. A tárgyaláson Széchenyi Endre gróf 
a kereset eutasltását kérte. Ügyvédje azzal i 
érvelt, hogy Széchenyi Endrének nem kell 
fizetni, a grófot ugyanis gondnokság alá 
helyezték. A bíróság megállapította, hogy ez 
tényleg Igaz, a gróf gondnokság alatt áll. 
Megállapították azonban azt is hogy a vál
tókat még 1931-ben Irta alá, akkor nem állt 
gondnokság alatt és ezen at alapon megítél
ték a követelést: a grófnak igenis, fitetni 
kell/

igenis, fizetni

VII.
Szombaton, julius 14-én 

garden pOrty lesz a szolnoki
ragyogó szép 

r_ww.. _____________  müvésztelepen.
A garden party jövedelméből fürdőszo
bákkal akarták ellátni a műtermeket, mert 
a festőknek eddig mosóteknőbe kellett fű- 
rödpiök. Bilier Irén le fellépett válna a kerti 
ünnepen, de váratlanul vtssze kellett utaz
nia Amerikába. Lemondta ugyan a lépést, 
de kárpótlásul egy ragyogó angol fürdőká
dat küldött Szolnokra.

sok, ütések nyomai boritolták.
fiú előadásából

vakmerő rablótámadás ügye bontako- 
zott ki, amely szombaton délben tör
tént a Kálvária-téren és amelynek tet

tesei fiatalkorú suhancok voltak.
A tizenhárom éves fiúcska Pfeifer Ármin 
Madách-utcai füszerkereskedőnél van alkal
mazva. Gazdája szombaton délben 28 pen
gőt adott át Céh Józsefnek, azzal, hogy 

a legközelebbi póstahivatalban fizesse 
be csekkszámlára.

Az inasgyerek a Kálvária-téri póstahivatal
ban szándékozott az összeget feladni. Ami
kor a téren keresztülhaladt, három fiú, két 
tizenkét esztendős és egy tizennégy esztendős, 
akiket u térről régebben ismert, mert vala
mikor együtt szoktak játszani,

útját állták és pénzt követeltek tőle, 
kis inas először tréfának vette a dolgot,A

— Tejtolvajok hadjárata két Bálvány
utcai ház lakói ellen. Vasárnap reggel kel

lemetlen meglepetésre 
ébredjek a Bálvány-utca 
16. és 18. szánni ház 
lakói. A kettős bérpa
lota mintegy harminc 
lakója egy közeli tej
csarnokból szokta meg
rendelni a reggelihez 
való tejet és péksüte- 

- ményt. A lejcsarnok küldönce a megren- 
5 delt élelmiszereket kora reggel az ajtó előtti 
. küszöbre rakja le. Vasárnap reggel, mikor 
, a cselédek kinyitolták az ajtót, hogy hevi- 
' gyék a tejet és süteményt, sehol sem talál

ták. Egymásután mentek a tejcsarnokba 
■ reklamálni az elmaradt holmikat, de nagy 

meglepetésre megtudták, hogy a fejcsarno- 
kos hiánytalanul elküldött mindent. Az 
élelmiszcrküldemény tehát megérkezett, de 
ismeretlen tolvajok sorra járták a lakáso
kat és minden ajtó elöl elvitték a tejet és a 
péksüteményt. A rendőrség keresi a tolvajo
kat.

— A kommunista Rosinger Ibolyát fogva 
tartotta a tábla. Az ítélőtábla szüneti tanácsa 
Keresztessy Gvula táblabiró elnöklésével 
szombaton foglalkozott a kommunista Ro
singer Ibolya ügyével, aki több társával 
utcai tüntetéseket rendezett Rákosi Mátyás 
érdekében. Rosinger Ibolyát és társait a 
vizsgálóbíró szabadlábrahelyezfe, a vád
tanács pedig fogvatartotta. A tábla mosl 
ugy döntött, hogy Rosinger Ibolyát letar
tóztatja, mig bűntársait szabadlábra helyezi.

— Brldgevereeny. A Budai Bridge Barátok 
folyó hó 12-én, csütörtökön délután félhét órai 
kezdettel rendezik nyilvános kiosztottlapos pá- 
rosversenyüket a Szeiffért-kávéhóz kertjében 
(III., Margit-körut és Zsigniond-utca sarok). 
Nevezési dij 3 pengő. — Nevezéseket elfogad 
dr. Reich Gyula, telefon 244-68, valamint a 
Szelffert-kávéház.

—- Egy nyár története. (Sásdi Sándor uj 
regénye. Singer és Wolfner-kiadás.) Bájjal 
teli, finoman halk bús történetet görget uj 
könyvének lapjain Sásdi Sándor. Olyat, 
amilyen garmadaszám eshet kis szürke em
berek között, de amit Sásdi Sándor az egy
szerű mese keretében igaz írói ösztönnel, 
Igazságok után kutatva, papírra vet, elraga
dóan üde és lélegzetelállítóan megrázó. 
Nyelve nagyszerűen magyar, jelzői szerve
sen egyek azzal, amit megvilágítanak. Fel
szabadultan érezzük e könyv olvasásakor, 
hogy végre ismét hamisítatlan, őszinte hang 
csapódik fülünkhöz.

— öngyilkosok. Lambrecht Antal borbély
mester 87 esztendős felesége. Kemény Zslg- 
mond-utca 12. alatti lakásán nz előszobában 
a fogasra felaknszlolta magát. Mire hozzátar
tozói rátaláltak, mór halott volt. Búcsúlevelei 
találtak, melyben anyagi gondokkal magya
rázza éltét. — A Megyeri ut végénél a Szitás- 
patak közelében egy fán egy negyven-ncgy- 
venölévestick látszó inunkáskülsejü férfi holt
testére akadt az őrszemes rendőr. Az ismeret
len halott holttestét a rákospalotai halottas
házba szállították. — Pcstjzentlörinccn a Vö
rösmarty-utca 6. számú ház udvarában az éj
szaka folyamán a porolóra felakasztotta magát 
John Antalné, 34 esztendős háztartásbeli asz- 
szony. Mlro rátalállak, halott volt. Teltének 
oka Ismeretlen. — Künztler Sámuclné, 46 éves 
háztartásbeli asszony Liszt Ferenc fér 7. alatti 
lakásin ismeretlen méreggel megmérgezte ma
gái, A mentők a Rókus-kórházba szállították.,

azt hitte, hogy egykori játszópajtásai rab
iósdit játszanak, de a háorm suhanc ráron
tott, kövekkel dobálták, majd valamelyik 

bokszerrel több fitést mért rá és ami
kor a földön hempergett, kiforgatták 
zsebeit, elvették tőle a 28 pengőt, azon

kívül a kését is.
Céh Jóska segélykiáltásaira több járókelő 
sietett segítségére, a menekülő fiatalkorú 
rablókat üldözőbe vették, de sikerült elme
nekülniük.

Az inasgyerzk nagynehezen feltápászko- 
dőlt a földről, hazasietett, majd édesapjá
val a mentőkhöz ment, ahol kimosták se
beit és kötéssel látták cl.

Szombaton este annyira gyengének érezte 
magát, hogy szülei tanácsosnak tartották le
fektetni és csak vasárnap, amikor már ja
vult állapota, tették meg a följelentést a 
főkapitányságon.

előkcriteffék a fiatalkorú gubancokat, 
akik a Kálvária-téren leiitöfték és ki

rabolták Céh Józsefet.
28 pengőt is megtalálták náluk.
A három fiatalkorú suhancot beismerő

vallomásuk után megdorgálták a rendőrsé
gen, azután átadták szüleiknek, de a to
vábbi eljárás folyik ellenük a gyormekbiró- 
ságon.

A

— Egy váaártelepl tisztviselő titokzatos 
halála a járvúnykórházban. Szuhág István 
48 éves pestszenterzsébeti vásártelepi tiszt
viselő szombaton Nagy kőtára utazott egy 
hagyatéki tárgyalásra. Este, mikor haza
érkezett, rosszullétről panaszkodott és ágy
nak esett. Orvost hívtak hozzá, aki arra 
gyanakodott, hogy Szuhay útközben ragá
lyos betegséget szerzett. Szuhayt erre a 
Szent Ldsz/ő-kórházba vitték, ahol vasár
nap reggel meghalt. A kórház értesítése 
alapján a rendőrség elrendelte, hogy a holt
testet boncolják fel. A boncoló orvosok ál
lapítják majd meg Szuhay halálának okát.

— Letartóztatták a férjet, aki fejszével 
kergette az utcán feleségét. Ruszkó János 
kovácssegéd vasárnap 
reggel a Lenke-uton 
nyílt utcán összeveszel! 
a feleségével, fejszét 
kapóit föl és az as
szonyra támadt. Rusz- 
kóné kétségbeesetten si
koltozva menekült, az 
ura percekig kergette
fejszével a kezében. Végül a járókelők le
fogták és rendőrnek adták át, aki a főkapi
tányságra kisérte. Itt se csillapodott le és 
fenyegetődzött, hogy ha kiengedik, végez az 
asszonnyal. Ruszkót életveszélyes fenyegetés 
címén letartóztatták.

— Elfogtak egy erőszakos koldust. Dujfel
József 33 éves napszámos, aki az őr-utcában 

járókelővel 
mire azok

Élő csirke rántani való, darabja 58.68
Élő csirke paprikásnak való, darabja .. 88
Élő csirke sütni való, darabja.. ...... . 118

PÁRISI NAGY ÁRUHÁZ
(TETŐTERE ASZ VII. EM.. LTFT.)

Lengyel kassza
fúrót fogtak a 
Teréz-köruton

A Schillínger-iéle szőnyeg
üzletet akarta kirabolni

Szombaton éjszaka a 
7’eréz-köru! 15. számú 
ház házfelügyelője gya
nús zajt hallott a pin
céhez 
felől, 
odavilágitotl és 
hogy

két kopottruhás

vezető lépcsők
Villanylámpával 

látta,

engedély nélkül koldult, több 
szemben erőszakosan lépett fel, .... .. .......
rendőrnek szóltak. A rendőr elő akarta állí
tani Dujfelt a főkapitányságra, az izgága em
ber azonban a rendőrt hasharugta, a kezét ha- 
rapdálni kezdte, mire meg kellett kötözni. Duj 
felt csak nagynehezen lehetett a főkapitány
ságra kísérni, ahol hatósági közeg elleni erő 
szak címén őrizetbe vett-*.

— Rulett-razzia a Rákóczl-uton. Vasár
napra virradó éjszaka két Rákóczl-uti ru
lettklubban tartott razziát a rendőrség, a 
Rákóczi-ut 30. és 36. szám alatt lévő rulett
klubokat látogatták meg a kártyaellcnőrző 
csoport tagjai, ahol a játékosokat igazoltat
ták, a zsetonokat és a főlszerclési tárgyakat 
lefoglalták. A rulettklubok tulajdonosai és 
krupiéi ellen az eljárást megindították.

— Rozgonylnál 3 fénykép 8 P. Kálvin-tér 5.
— Lugkövet Ivott egy kislány. Tóth Margit 

kétcsztendös leányka, egy hentesmcsler gyer
meke, szülei Egresty ut 124. alatti lakásán vé- 
lotlenségbö! lugkövet ivott. Súlyos állapotban a 
Rőki/s-kórházba szállították. A vizsgálat meg
indult.

— Betörők az Andriasy-uton. özv. Vereby 
Végh Jánosné magánzónő, aki az Andrőssy-ut 
4. alatt lakik, bejelentette a főkapitányságon, 
hogy mialatt vidéken tartózkodott, ismeretlen 
tettes lakását feltört- és onnan nagyértékü ék
szereket és egyéb holmikat vitt cl. A nyomo
zás megindult.

férfi kuporog a lejáró
ban.

A házmester láttára kiugrottak rej’tekht* 
lyükről és futásnak eredtek. Egyiknek si
került elmenekülni, a másikat azonban a 
rendőr segítségével elfogták és előállították 

főkapitányságra.
Kiderült, hogy
Karmisiczky József a neve, lengyel 
származású, ismert, hírhedt kassza

fúró.
Egész táskára való betörőszerszámot és 

kasszafurógépet talállak nála, 
hogy a házban lévő Schillinger 
szőnyegüzletet akarták kirabolni,

társának u nevét azonban nem 
elárulni.

Karmisiczkyl őrizetbe vették, 
cinkostársát pedig rádión körözik.

Bevallotta, 
Józscí-fé!n

hajlandó

Ha fői és olcsón akar 
ruházkodni, 

keresse tel László Sándor uriszabóságát 
Erzsébet-körut 1.1. em., ahol mérték után 
rendelhet remek szabású férfiöltönyt 
2 próbával 40 pengőért legújabb 
szöveteinkből. Vidékre minták bórmentve

— Kettős inotorhalcset Újpesten. OsvátH 
György 37 esztendős rendőrhivatali segéd
tiszt Újpesten, a Váci-ut és Árpád-utca sar
kánál haladt Bp. 842. rendszámú motor
kerékpárjával, amelynek oldalülésében dr. 
Medveczky Emilué törvényszéki elnök 38 
esztendős özvegye foglalt helyet. Az ut ke
reszteződésénél a motorkerékpár motorhiba 
következtében fölborull és mindkét utasa 
az úttestre zuhant. Osváth György a kezén 
és az arcán, a törvényszék' elnök özvegye 
a bal arcán szenvedett könnyebb sérülése
ket. A mentők első segélynyújtás után 
mindkettőjüket a lakásukra szállították.

— Budapesti Hivatali Útmutató címen 
Radó Richárd és Gárdonyi Jenő szerkesztésé
ben díszes kiállítású, rendkívül értékes könyv 
jelent meg, amely mindenki számára nélkü
lözhetetlen, akinek ulinlézni valója van a fő
város hivatalaiban.

Megbízhatót

Viz, uappan is actal nélkül

Itt a megoldás! AB
B perc váfkozás

HEZOLITE-RAPID
Kapható minden szaküzletben és a kész/- AR fíttÁ */•«-
tőnél dr. Hotcxer vegyész szak üzleté- *LBP£B UliVr BXat6rlttük 
bon: T^réx-kŐrut 8, prőbadoboz Akta eredőt! doboz vázárlásánál!
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Szeles idő, lényeg* 
felen hőváltozás

A Meteorológiai In
tézet jelenti Julius 8-án 
(kiben: Középcurópá- 
bon az északi légáram
lás tovább tart, az idő 
Jobbára derült. Kisebb 
futó záporeső csupán 
Lengyelországban és nz 
északi Kárpátokban

solt. Hazánkban csak az északkeleti része
ken volt kisebb eső. A hőmérséklet tegnap 
északkeleten 21—23, délen és nyugaton
26 28 fokra emelkedett, ma éjjel pedig a 
legtöbb helyen 14—26 fok között váltako
zott.

Budapesten julius 8-án délben a hőmér
séklet 24 fok, a tengerszintre átszámított 
légnyomás 764 milliméter, alig változó.

Várható időjárás a következő 24 órára: 
Északnyugati szél, változó felhőzet, 
helyenként, főleg északon és keleten 
kisebb futó záporeső még lehetséges. 

Lényegtelen hőváltozás.
— Proháazka-azobor 

bán. Vasárnap délelőtt 
bán Prohászka Ottokár 
Mihály dr. kanonok és................. . ..... ............
ros hercegprímás mondottak beszédet a szobor 
ünnepélyes leleplezésénél. Ugyanebből nz alka
lomból a Katholikus írók és Hírlapírók Páz
mány Egyeseddé ünnepélyt rendezett Eszter
gomban, Tóth László dr., Aradi Zsolt és Har
sányt Lajos tartottak előadásokat.

— Eckhardt Tibor beszéde a sátoraljaúj
helyi revíziós gyűlésen. Sátoraljaújhelyről 
jelentik: A Revíziós Liga vasárnap revíziós 
nagygyűlést tartott a vármegyeház nagyter
mében. A gyűlésen Eckhardt Tibor mondott 
nagy beszédet.

— Szökött fegyeneet fogtak Győrben. Győr
ből jelentik: Vasárnap délelőtt razziát tartot
tak Győrben, amelynek során elfogták Tokaji 
Mihály 32 éves fegyeneet, aki két évvel ezelőtt 
szökött meg a sopronkőhidai fcgyházból, ahol 
négyéves börtönbüntetését töltötte ki.

— Félmilliós közmunka Hajduvármegyében. 
Debrecenből jelentik: Hajduvármegye területén 
nagyarányú vizlecsapolási munkálatokat fog
nak végezni, ötszázezer pengőt szánnak erre a 
hatalmas közmunkára. A vármegyei munkanél
küliek egy része ezáltal kenyérhez fog jutni.

— Felavatták a balatoni viharjelző állo
mást. Siófokról jelentik: Albrecht főherceg 
jelenlétében vasárnap délelőtt felavatták 
Siófokon az első balatoni viharjelző állo
mást. A felavató ünnepségen Kelemen Kor
nél a OTT elnöke és Máry Dezső alezredes, 
a MAC motorososztályának vezetője mon
dottak beszédet. A viharjelző állomás fel
avatása alkalmával nagyszabású yacht szép
ségversenyt rendeztek a Balatonon.

— Nagyboldogaszony heti ünnepségek Eszter
gomban. A TESz vezetősége augusztus 11-töl 
lö-lg Nemzeti Munkanapot rendez Esztergom
ban. Ugyanekkor lesz a Pilis-Vértcs-Szővetség 
kiállítása.

—- Szerelmi bánatában akart meghalni. A 
Visegrádi-utca llő. számú ház második emele
téről az utcára vetette magát Vutkovics Stefánia 
24 éves munkáslcány. Szerelmi bánatában 
akart meghalni. Életveszélyes állapotban szál
lították a Rókus-kórházba.

— Uj óceáni vnsutvonnlat avatnak fel hol
nap. Páriából jelentik: A Kongót az Óceánnal 
összekötő vasútvonalat holnap avatják fel. 
Lebrun köztársasági elnök ebből az alkalom
ból üdvözlő táviratot intézett az egycnlitövidéki 
Afrika főkormányzójához.

— Párls lakosságát megszervezik a légi tá
madások elleni védekezésre. Parisból jelentik: 
Roeland városi képviselő a legutóbbi városi 
közgyűlésen indítványt terjesztett be Paris 
polgári lakosságának légi támadások elleni 
megszervezésére. Roeland feltűnő beszédében 
azt állilotla, hogy Németország háborúra ké
szül és ismertette Németország állítólagos ter
veit Páris légi ostromával kapcsolatban.
— Házasság. Vágó Lily és Günsberger József 

junius hó 28-án tartották cgvbekclési ünnepé
lyüket a Bethlen-téri templomban. (Minden 
külön értesítés helyett.)

— „Utazta és Wcekend** cimü, tartalmas és 
szép kiállítású magazin a jövőben minden hó 
1-én és 15-én jelenik meg Gál Imre szerkeszté
sében.

—A Bölcsészettanhnllgatók Segítő Egyesülete 
kérelme. A Bölcsészetlanhallgalók Segítő Egye
sülete kéri a szülőket, hogy saját érdekükben 
forduljanak nz egyesülethez instruktorért, kor
repetitorért. Helyben és vidéken kipróbált erők 
állanak az egyesület rendelkezésére. (Budapest, 
Muzeum-körut 6—8. II. udvar.)

— Nyugalomba vonul a győri főügyész.
Győrből jelentik: Rácz Ernő dr. győri királyi 
főügyész 19 évi szolgálat után nyugalomba 
vonult. A köztiszteletben álló főügyész a kom
munista uralom bukása ulán tevékeny részt 
vett nz igazságszolgáltatás ujjáépitésében. 
Nyugalombnvonulása alkalmából az igazság- 
ügyminiszter értékes és kiváló szolgálataiért 
őszinte köszönetét és legteljesebb elismerését 
fejezte ki Rácz Jenőnek. |

— Leesett az autóról és halálrazuzta magát. 
Pár nappul ezelőtt a Szent István kórház je
lentette a főkapitányságnak, hogy u kórházba 
ttzálliloftnk a kecskeméti országúiról egy is
meretlen férfit, akit a járókelők eszméletlen 
állapotban találtak. A munkáskűlsejü ember 
n kórházban rövidesen belehalt sérüléseibe. A 
nyomozás rövidesen megállapította, hogy a 
halott Jászay Viktor 32 esztendős földinives- 
f»el azonos, Hki egy teherautóról esett le. A 
rendőrség ezekután a nyomozást befejezte és 
F temetési engedélyt megadta.

— Megkerült az eltűnt nagymarosi leány. 
Hadiét Károlyné nagymarosi lakos bejeién- 
tette a főkapitányságon, hogy tizennégyeszten- 
<lös leánya eltűnt. Utoljára a nagymarosi hajó
állomáson látták a leánykát. A nyomozás 
megállapította, hogy semmiféle titokzatos ese
mény nem történt, a leány hajón feljött Bu
dapestre és ill egyik rokonánál szállt meg. 
Később annak a társaságában vissza is térj 
tízülci lakására.

— Vllteinoaelgázolta. Antal József villamos- 
Icocslvezctő egy 5-ös jelzésű villamossal a 
Zsigmond-utca 54. számú ház előtt elütötte 
.S.'íihíj György 38 esztendős napszámost, aki a 
f jén szenvedett sérüléseket. Szívóst a mentők 
a Mnrgit-kórházba szállították.

—- Az Alkalmazott KcrcHkedelml Utazók és 
Ügynökök Országos Egyesülete nagy érdeklő
dés mellett folyó hó 1-én tartotta meg évi 
rendes közgyűlését, amelyen megválasztották 
nr. uj vezetőséget. Társelnökük lett Lukács 
Dezső, ügyvezető elnök Deutsch Lajos, elnök 
Weitreufeld Lajos.

— Egy keszthelyi család tragédiája. Keszt
helyről jelentik: Dervalits Erzsébet keszthelyi 
leány szerelmi bánatában sósavat ivott és va
sárnap délben rettenetes kínok között meghalt. 
Közvetlenül kórházba szállítása előtt szállítot
ták be bátyját az elmegyógyintézetbe, ahol egy 
másik testvére mór évek óla kezelés alatt áll. 
Harmadik bátyja agyonlőtte magát, apja pedig, 
aki építési vállalkozó volt, lezuhant a keszthelyi 
gimnázium tetejéről és szörnyethalt.

— Megölte a villámcsapás. Szolnokról je
lt ülik: Kist Illés törökszentmiklósi gazda tá
jivá ján villámcsapás érte a gazda 14 éves leá
ll vát. A leány nyomban meghalt. A hir halla
tára édesanyja súlyos idegbajt kapott. A vil
lámcsapás lölb jószágot is megölt.

— Misa Korcsmáros-választás. „Lesz még ma
gyar nyár" elnevezéssel szerdán eslo a Buda- 
pyöngye kiránduló helyen tartja a fővárosi 
korcsniárosság idei nyári mulatságát. Sok szó
rakozás mellett itt fogják megválasztani a Mist 
Korcsmáros í.934. et is. A mulatság este hat 
órakor kezdődik.

— Meggyógyult ■ halálba Indult kispap. 
Szombathelyről jelentik: Győrffy László kis
pap, akinek öngyilkossági kísérletéről múlt 
számunkban adtunk hirt, vasárnap délben 
elhagyta a kórházat és most már hazavitték 
Zalamegyében lakó sziliedhez.

— Lelőtt tojóscsempész. Szombathelyről je
lt illik: Temmel István és Demitrovics Vendel 
felsőbeledi gazdalegények tojást csempésztek 

Ausztriába. A határnál az osztrák vámőrök 
felismerték őket és k menekülő Tcmmelrc 
két lövést adtak le. Temmel súlyos sebeivel 
ótvánszorgott a magyar halárra és onnan 
szállították a szombathelyi kórházba.

— Agyongázolták a megvadult lovak. 
{Szombathelyről jelentik: Német Ferenc
nek, a kajdi uradalom (cjcsgazdójának te
jet szállító kocsijába fogott lovak megbok
rosodtak és vadul vágtatni kezdtek. Néme

ti I magukkal ragadták a megvadult lovak 
és keresztülgázollak rajta, majd nekiszalad
tak az egyik gázlámpánnk, azt kidöntölték, 

n kocsi felborult és igy sikerült feltartóz
tatni a megvadult lovakat. A szerencsétlen 
gazdát beszállították a kórházba, ahol né
hány órai szenvedés titán meghalt.

— Különös betörés a lómészárs?ékben. Az 
újpesti Nyár-utcai lómészárszékhöl ismeretlen 
t> tlcsek készpénzt és húsárut loplak cl és cé
dulán megköszönték a zsákmányt. A nyomozás 
folyik.

— Gyilmölcsbcfőzés, villamos tűzhely. Az 
1 '■•kiromos Müvek V., Honvéd-utca 22. sz. alatti 
villamosgynkorló konyhájában folyó hónapban- 
10 én, kedden és 13 án, pénteken d e. 10 órai 
kezdette' tartanak díjtalan gyümőlcsbefőzési és 
főzést bemutatót. Augusztus hónapban 14 én 
kezdődnek újból a főzési bemutatók. A Honvéd 
illeni állandó kiállítás, ahol villnmostüzhclyek 
és forróvizlárolók részlctflzelésro megrendelhe
tők, az egész nyári idény alatt nyitva van d. e. 
8 lói d. u. 3 óráig.

A Hűvösvölgyben 
nyakkendőjével egy fára fel

akasztotta magát 
a Babaklinika tulajdonosa

leleplezése Esztergom- I — A (elfüggesztett
’'JcP.!?zlék .^7'"®°“,’ v4rmegye közgyűlése eiun. ueorecenooi ;e- *4 jő“űXTbie I ,“«*»

Vasárnap estefelé a hűvösvölgyi végállomás 
közelében az egyik utmenti fára

felakasztotta magát
Vajda József harmincnyolcévcs kereskedő, a 
Károly-körut 17. számú házban lévő Babakli
nika tulajdonosa.

Vajda feleségével és gyermekeivel volt ki
ránduláson. Egész nap rosszkedvű volt, pa
naszkodott, hogy régi gyomorbaja kínozza. 
Este hat óra tájban együtt indullak hazafelé 
mindnyájan. Már a villamosvégállomásra ér
tek, mikor észrevették, hogy Vajda József 

elmaradt a társaságtól.
Keresésére indullak. Rövidesen rátalállak és a

legnagyobb megdöbbenéssel vették észre, hogy 
az egyik

utmenti fának kinyúló ágán csüng élette
lenül.

Azonnal levágták a fáról, amelyre nyakkendő
jével kötötte fel magát. Értesítették a mentő
ket, akik megállapították, hogy még idejében 
vágták le;

Vajda József él.
Beszállították a Rókus-kórházba, ahol eszmé
letre téritették. Vajda a kórházban elmondotta, 
hogy gyógyíthatatlan betegrége miatt akart 
megválni az élettől.

bihari alispán ügye a 
előtt. Debrecenből je-

falun közgyűlést tart, amely rendkívül viha
rosnak Ígérkezik, mert sor kerül Fráter 
László, a felfüggesztett bihari alispán ügyé
nek tárgyalására. Fráter László egyébként 
ma röpdratot adott ki, amelyben hangsú
lyozza, hogy nem bűnös, minden, amit tett, 
a törvényhatóság tudtával és jóváhagyásá
val történt és felfüggesztése csupán szemé
lyes hajsza.

— A Szegedi Szabadtéri Játékok előké
születei. A Szegedi Szabadtéri Játékok ren
dezősége hatalmas apparátussal készíti elő 
Az ember tragédiája idei előadását. Gróf 
Bánffy Miklós főrendező a jövő hét végén 
Szegedre érkezik és a héten megkezdték a 
hatalmas színpad építését. A rendezőség 
megalakította a Szegedi Szabadtéri Játékok 
Barátainak Társaságát, amelynek élén Jó
zsef Ferenc főherceg, Gömbös Gyula mi
niszterelnök és dr. Glattfelder Gyula püspök 
vállalták a védnöki tisztséget. Diszelnökök 
Fabinyi Tihamér és Kállay Miklós minisz
terek, továbbá Sztranyavszky Sándor és 
Iierczcg Ferenc. A szegedi szabadtéri játé
kok minden napjára, tehát augusztus 4., 5., 
6., 11., 12., 14. és 15-ére filléres gyorsvona
tokat indítanak az ország minden részéből 
Szegedre. A szabadtéri játékok előadásaira

jegyrendelések már megkezdődtek, elője
gyeztetni lehet a szegedi szabadtéri játékok 
irodájában: Széchényi-tér 2/a, telefon
30—00.

— IntcrnaclonálLs vasúti kongresszus Ragu- 
gusában. Bclgrádból jelentik: Az európai álla
mok vasúti tisztviselői október 5. és 13-ika 
között kongresszust tartanak Ragusában. A 
kongresszuson több mint háromszáz kiküldött 
részvételére számítanak.

— A 32. osztálysorsjáték résztvevői fel
kéretnek, hogy a megújítási betétet és az 
előirt 30 fillér költségátalányt a folyó hó 
11-én (szerdán) kezdődő IV. osztály húzása 
előtt fizessék meg, különben minden joguk 
elvesz.

Laticel párna
lakásban, szabadban
a kényelem korszaka.

• ““ Épttömesterek nagygyűlése. Kapos-
' / Jel.entik: Vasárnap délelőtt Vámos

István építész elnöklésével országos épitö- 
. mesteri nagygyűlést tartottak, amelyen a 

rendkívüli házadómentesség kiterjesztését 
f követellek, majd éles kifakarlások hangzót-
• tak el az OTI szanatóriunwásárlásai ellen.

LMFTR Er“fb'* királyné társashajó lég. 
kórelcbh, lánssularámi, amelyek iránt állan- 

1 dóim fokozódik nz érdeklődés, a kővetkező idő- 
, pontokban lesznek: t. Juli.., 12-15-ig: filléres 

V!'rnt’‘és Pozsonyba. Egységes me- 
neldíj odnvissza P 12.80. 2. Julius 16-23-ig: 

■ "y."'"1'1’ a Dunán az Alduna legszebb
P-sjének és egyes érdekesebb városoknak meg- 
lekmlésével. Összköltség hajónienetdijjal, háló- 
hellyel, lelje, ellátással, borravalóval, vízum- 

*‘«"«'1KekkeI szakszerű 
ereiével I 119. 3. Julius 10-ától augusztus 23-ig 

társasliajóulará, az JMunórn Hasisuk ig, 20 
"í®1 , .'?*?' 'ehetőséggel, Várna. Fokele-len-
ÍŐÍvhíUr?í IClm!,zé‘ kiránd“,ÍM“l Konstantiné- 
polyba. összköltség a hajón a hálóhely fekvése 
vám ’* lan’s’ "4 P'8' A vSrnai larlóíkodás 
nő ív” l-íi a'fir1 W P 166 és konslanllná- 
" iLÍ ■ ő 1 A vSpn"i összköltség 

n"S|'° yi k|tándulú»on való részvétel 
» rov2k° fP V'l,«?ukk''n- öí4"1"10’ e Járulókra 
".J.P, k a-'".'?">b "egvállani, akár nz ÜJ-nly 
, n "k'ír a MFTR. igazgolóságáInál. Bitdapesl. V„ Mária V,léri„.„ jJ8 8

Szenzációs "'""TZZsSiE

olcsón ruházkodhat
Mórtékszerlnti divatszöveteinkből 
lekote, sötétkék vagy bármilyen színben kétszeri próbával 

férfiöltönyt P-ért készítünk 
.Versenjszabúsnu RottenMller-utca 4/a, 1. em.

Baltával agyon
ütötte az apját

Szombathely, julius 8.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Az Ausztriához csatolt Németuj- 
vár községben vasárnap a kora délután 
Nickl János gazdag magyar kisbirtokos szó
vitába keveredett a feleségével. A gazdál
kodó fia, ifjabb Nickl János, anyja védel
mére sietett,

majd felragadott egy baltát és azzal 
úgy főbeütöte az édesapját, hogy nyom

ban meghalt.
A gyilkos fiút fclszáJlitották Bécsbe a tör
vényszéki fogházba.

— Motorkerékpárszerencsétlenség az ország
úton. Győrből jelentik: Vasárnapra virradó éj
szaka Böjté János tatabányai főaknász motor
kerékpárjával Szöny közelében nekihajtott a 
vasúti sorompónak. Böjté csak könnyebben sé
rült meg, a motorkerékpár másik utasa, Böjté 
János 14 éves leánya azonban koponyaalapi 
törést szenvedett. Haldokolva szállították a 
győri kórházba.

— Kormányzói kitüntetés életmentésért. 
Nagykanizsáról jelentik: Vasárnap délelőtt adták 
át a kormányzó bronzérmét Aszlováts Vendel 
24 éves drávakereszturi leventének, aki báty
ját és öccsét kimentette a Drávából.

— Tiltott műtét miatt három hónapra 
Ítélték dr. Engel Ilona orvosnőt. Sátoralja
újhelyről jelentik: A sátoraljaújhelyi tör
vényszék most tárgyalta dr. Engel Ilona 
szerencsi orvosnő bűnügyét, akit az ügyész
ség tiltott műtétek végrehajtásával vádolt. 
A tárgyaláson kiderült, hogy 30 pengőért 
végezte a műtéteket. Engel Ilona dr. beis
merő vallomást tett. A törvényszék jogerő
sen háromhónapi fogházra Ítélte.

— Elkészült az országos első hordozható 
nyári színháza. Újpesten szombaton este adták 
át rendeltetésének az első hordozható, amerikai 
rendszerű nyári színházat, amelyet Miklóssy 
Imre igazgató építtetett.

— A balti államok tárgyalása. Kaur tsból 
jelentik: Észtország, Lettország és Litvánia ma 
nagy értekezletet tartottak, amelyen a három 
kormány között kicserélt diplomáciai okmá
nyokról tárgyaltak.

O A Victoria mérlege. A Victoria Biztositó 
most tette közzé az 1933. év szárszámadásait. A 
társaság összes bevétele 358,588.242 márka volt, 
amiből az életbiztosítások díjbevétele 54,485..568 
pengőt tett ki. A befektetések hozadéka 
17,889.137 márkát tett ki. Az elmúlt évben a 
társaság életbiztosítási szerződések után üzlet
feleinek összesen 28-333.961 márkát fizetett ki. 
Az elmúlt évről a Victoria 8.149.017 márka 
nettó nyereséget mutatott ki. Különösen figyel
met érdemlő tény, hogy a társaság a dollár- 
biztositásokat igen kedvező feltétellel minden 
fiókjánál az illető ország saját valutájára mi
nősítette át. Az intézet magyarországi igazga
tósága agilisán szervezkedik és terjeszkedik. 
Legutóbb újfajta életbiztosítást vezettek be, 
amelynél 6000 pengőig orvosi vizsgálat nélkül 
is biztosíthatja magát a fél. Az igazgatóság 
budapesti székhelyét legutóbb a Bécsi-utca és 
Harmincad-utca sarkán levő palotájában he
lyezte cl és irodahelyiségeit megfelelően kibő
vítette, hogy tevékenységét fokozott mértékben 
folytathassa.

O A Hofherr—Schrantz—Clayton—Shuttle- 
worth Magyar Gépgyári Müvek R*. igazgatósági 
ülésén megállapittatott nz 1933. évi december
31-1  mérleg. A rendkívüli leírások figyelembe
vételével és az értékcsökkenési tartalékalapnak 
265.088.72 pengővel való dotálása után a mér
leg 5,865.687.99 pengő veszteséggel zárult, 
amely összeg a tartalékalapok felhasználásával, 
valamint az alaptőkének 5 millió pengőről 
200.000 pengőre való leszállítása utján nyer fe
dezetet. Az igazgatóság a folyó hó 13-án tar
tandó közgyűlésnek javasolni fogja a leszállí
tott alaptőkének olykép való felemelését, hogy 
a társaság saját tökéi a művelet lebonyolítása 
után 5 millió pengőt tegyenek ki. A tőkeemelés 
keresztülvitele biztosítva van. Az exportüzlet 
kiterjesztése révén sikerült a vállalat forgalmát 
a folyó évben számottevő módon emelni.

O Az Országos Tejgazdasági Szövetség köz
gyűlése. Csütörtökön tartotta meg ez Országos 
Tejgazdasági Szövetség közgyűlését. Gerlei Lajos 
szövetségi elnök megnyitójában kifejtette, hogy 
a szövetség tevékenységének irányvonalát az ál
talános gazdasági helyzet és a tejgazdaságnak 
ebből folyó különleges helyzele szabták meg, 
melynek előterében a tejforgalom szabályozásá
ról szóló rendelelck és ezzel kapcsolatos kér
dések álltak. 1932. év tavaszán lépett életbe a 
székesfőváros és környékére — tejellátás tekin
tetében — a kötött forgalom. Az azóta eltelt 
idő tapasztalatok szerzésére nyújtott alkalmat, 
melyek igazolták a szövetség által évek óta 
képviselt követelmények helyességét. Ezek 
sorába tartozik, hogy e nagy fogyasztási terület 
tejellátását nz üzemi tej rendszerén kell felépít- 
teni. Mint hivatalos adatokból is megállapít
ható, a tejejlátásl egyre nagyobb mértékben a 
szigorú közegészségügyi felügyelet alatt álló 
vállalatok helyett a belterületi és aszfalttehcné- 
szelek, valamint tejcsempészek végzik. Régóta 
hangoztatta a szövetség azt is, hogy a tejpiac 
rendezése érdekében n fogyasztási és ipari lej 
ára közti különbözeiét csökkenteni kell. Ezért 
lótesült az árkiegészítő alap, melynek egyre 
fokozódó jelentőségét igazolja az a körülmény, 
hegy állandóan növekedő vajexportunk a világ
piaci árak nieHeft csak rendkívül alacsony 
érlékesüWst és ennek mcgfelelőleg alacsoriy 
ipari tejárat tesznek lehetővé. Nemcsak a tej
vállalatok, de a tejtermékipar is nehéz körül
mények közölt dolgozott az elmúlt évben. Az 
évek óta sürgetett sajtrendelet még mindig nem 
jclénl meg,, ami a kontáriparnnk térhódítását 
eredményezi. Az elnöki megnyitó után Valkó 
Rudolf dr. ügyvezető Igazgató előterjesztette * 
követség működéséről szóló 1333. évi Jelentért.
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FODOR KLÁRI,
a beszéd és köz- 

Irlgység tárgya a színésznői fronton. Ez a 
rendklvUl csinos arcú, fitos és tizcnhaléves 
vidéki színésznő, aki korát meghazudtoló 
módon gyakran szerepelt a vidéki lapok 
pletykarovalaiban és egy-két hangosabb af
férja néha a hatóságokat is megmozgatta, 
— egyszeriben karriert csinált. Felutazott 
Bécsbe, ahol valami uton-módon összeke
rült Kari Lacmmle-vel, az Unlversal nagy
hatalmú elnökével, aki első látásra hatévi 
szerződést adott a fiatal gyereklány kezébe. 
A szerződést a pesti színész-papa és a vidéki 
primadonna-mama láttamozták, akik alapo
san elcsodálkozhattak azon a klauzulán, 
hogy Fodor Klári huszonkétéves korában, 
tehát szerződése utolsó évében tizenkétezer 
pengőnek megfelelő dollár hetifizetést kap. 

Bizony elcsodálkozik az ember, mikor 
ilyci.eket hall és olvas. Van benne valami 
vigasztaló szép, az, ha valaki sivár vidéki 
városok egyhangúságából egyszerre világvá
rosok forgatagába, fényébe kerül és ott si
kert arat. Egy kecskeméti lapban hónapok
kal ezelőtt olvastam Fodor Klári nyilatko
zatát, amelyet abból az alkalomból adott, 
az ismert bonvlván — premierjével nem tö
rődve — autón loholt hozzá egy este és kissé 
beborozva, spiccesen érkezett meg utolsó 
pillanatban a már-már elmaradó főpróbá
jára. „Mit lehetek róla!' rándította a vállát 
ez a esltrl, akinek nem Imponált a pesti 
bonvlván rajongása, aki fütyült a helyi ka
pacitások tömjénezésére és a főszerepekre, 
amelyeket 15—16 éves korában már vissza
utasított a vidéki színházaknál. Ez a esltrl 
karriert csinált már akkor, amikor Ilyennek 
született.

Zene 10 órakor

Erzsébet kirAlyué-ut 1 Tel.: H7-O0»

SYD-FOX
GONDA & IRÉN

Műsor 11 örakoi

Julius 31-én nyit a Pesti Színház, amely 
Köpeczi-Bócz Lajos rendezésében szinrehozza 
Dénes Gyula Panoptikum cimü háromfelvonásos 
miivét.

A Rolschlld lánya, vagy más néven az Ámor 
r. t. cimü fllmszkeccs nagy budapesti sikere 
után elindult vidéki kőrútjára s első állo
mása: Miskolc.

.4 nyári turnék sorába beállt Bolt és Síéin- 
Jiardt, akik 15-én indulnak körútra társulatuk
kal. amelynek nőtagjai: Faragó Sári ér Erdélyi 
Edit.

Halmay Tibor szombaton Budapestre ér
kezett, egyik operettszínházit nkkal tárgyal.

Saásdy Alice, a ragyogó dizőz ismét hallható: 
az egyik dunaparti kávéház közönsége tapsol 
elragadtatva a ünomhangu énekesnőnek.

A rádió vasárnap premiert adott „Világhír 
a ligetben" cimü hangjátékot, — amelynek 
szövegét Komor István és Innocent Ernő 
írták, zenéjét Polgár Tibor szerezte, — ra
gyogó előadásban élvezték végig a rádió 
gourmandjai.

Budapest mondain világának legkedveltebb 
szórakozóhelye az Erzsébel-köruti Mlaml- 
kávéház, ahol esténként Engel Magda és Dénes 
László 'zongoraduó brilliáns játékában gyö
nyörködik a közönség. A Miami-kávéház átél
és ilalkülöulegességeit valóban olcsó áron él
vezheti ezt az intim helyet látogató publikum.

TARJÁN
BÁRBAN

LUKÁCSFÜRDÖ

Telelőn 5 5 0 — 80

ESTE 1O-KOR
kezdődik a

Molnár Ferenc három uj 
egyfelvonásosát a Magyar-Színház 

szerezte meg előadásra
A Trieszti leány sorsa egyelőre még bizonytalan

elkészült három 
valószínűleg

Vasárnap délelőtt ér
dekes tárgyalást feje
zett be telefonon Wcrt- 
heimer Elemér, a Ma
gyar Színház igazgató
ja, Molnár Ferenccel. 
Molnár Ferenc a Ma
gyar Színháznak en
gedte ál a nemrégiben 

egyfelvonásosát, amelyet

A cukrászné

3

&&Á&NAPLÓ
VÍGSZÍNHÁZ (A rirkuiiban): Clrkuu relllaga (•). 
BETHLENTÉRl SZÍNPAD: Anyáéit* (',*•). 
BUDAI SZÍNKÖR; Tabáni orgonák (•). 
ROVAL ORFEUM; Csak aiért is ('/<•). 
KOMÉDIA KABARÉ: Grand Guignol (»).

gyűjtőnév alatt fognak bemutatni. A most 
készülő Trieszti lány cimü darabjának sor
sa magyar szempontból még bizonytalan. 
Szó van arról, hogy vágj’ a Magyar, vagy 
a Belvárosi Színház adja elő.

A Magyar Szinhúz Molnár uj darabjának 
elöadhatósága szempontjából is megkezdte 
már a szervezkedéseket és eddig Törzs Je
nőt, Kabos Gyulát, Gázon Gyulát és Dayka 
Margitot szerződtette tagjai sorába,

szó van Tőkés Anna szerződtetéséről, 
aki az idén megválik a Vígszínháztól.

Verebes Ernőt a határon tartották 
és alig akarták beengedni 
Magyarországra

Az ok: idegen rendszámú kocsival elvámolás nélkül 
nem jöhet be az országba magyar állampolgár

Verebes Ernő, akit az 
egyik most készülő ma
gyar filmre szerződtet
tek. tegnap német rend
számú autójával át akarta 
lépni a határt, hogy Bu
dapestre utazzon. A ha
láron azonban

kellemetlen kaland
ban volt része,

úgyhogy több órán át a határon tartották és 
csak pénzügyőri kísérettel tehette meg aí utat 
Budapestig.

Verebes Ernőnek ugyanis német rendszámú 
kocsija van, amelynek igazolólapján Verebes 
mint berlini lakos van feltüntetve. Útlevele 
azonban amerikai állampolgárságot tüntet fel, 
viszont állandó tartózkodási helyének Buda
pest van megjelölve. A legutóbb kiadott köz

úti adórendelet alapján magyar állampolgár 
idegen rendszámú kocsival elvámolás nélkül 
nt>m lépheti át a határt és miután

nem tudták eldönteni,
hogy Verebes tulajdonképpen csikágói, ber
lini, vagy budapesti lakos, tízezer pengönyi 
vámbiztnsltékot követeltek Verebestől. A ki
tűnő színész ezt azonban természetesen nem 
tudta lefizetni, végül abban állapodtak meg.; 
hogy a halárvámhivatal egyik pénzügyőre jel- 
kíséri Verebest a budapesti jővámhivatalba és 
ott döntik el a fogas kérdést.

Ebben a pillanatban az a helyzet, hogy
a vámhivatal Verebesnek saját kocsiját 

csak négy napra adta kölcsön,
hogy addig rendezze ügyét, különben a kocsit 
vagy. visszaküldik a határra, vagy pedig vám- 

"illeték fejében lefoglalják.

Súlyos affér a Budai Színkör 
uj darabja körül

Kitől vette meg Sebestyén Géza a Budai Színkör 
nyári újdonságát

Hogy ki kerüljön 
színre a Budai Színkör
ben nyáron, ezt mindig 
ambicionálták az ope
rettszerzők. Éppen ezért 
már áprilisban ellátják 
darabbal Sebestyén Gé
zát, a Budai Színkör 
igazgatóját. Sebestyén

azonban az idén nem tudott választani, úgy, 
hogy még a múlt héten sem tudták, hogy 
tulajdonképpen kinek a darabja kerül szín
re a Budai Színkörben. Komplikálta a hely
zetet még az is, hogy Honthy Hanna meg
betegedett és Sebestyénnek ki kellett őt 
kapcsolni nyári terveiből.

Sebestyén Géza végül Is szóbelileg meg
állapodott Farkas Imrével,

hogy az ő darabját hozza ki a Tabáni or
gonák után. Farkas Imre a Budai Színkör
ből való való távozásakor összetalálkozott 
Rejtő Sándorral, aki beszélgetés közben 
megemlítette, hogy a Budai Színkör újdon
ságának ő a szerzője és

darabjának főszerepét Bulla Licl fogja 
játszani.

Miután Farkas Imre abban a hiszemben 
volt, hogy az ő darabja következik, felelős
ségre vonta Sebestyén Gézát. Ebből meg 
lehetősen

hangos affér keletkezett
és a helyzet pillanatnyilag az, hogy Farkas 
Imre perrel támadja meg a Budai Színkört, 
ha nem az ő darabját tűzi műsorára.

Stáb Zoltán színházi rovatunk szerkesz
tője rövid nyári szabadságra utazott.

A VÁROSI SZÍNHÁZ 
sorsa már belül el Is dőlt, amennyiben a 
faktorok Föld Aurélt és tőkecsoportját 
tartják a legalkalmasabbnak a színház bér
letére.

ITT A SZERELEM!
Végre megtarthatták a premiért a Buda

pesti Színházban, amely két alkalommal 
volt kénytelen prolongálni az első ligeti 
operett bemutatását. Ha rosszul kezdődik 
— jól végződik, tartja a színházi kabala, 
amelyben a jelen után ítélve, ezúttal bát
ran bizhatunk. Tihanyi Vilmos avatott ren
dezői keze valósággal átvarázsolta a leg
könnyebb revü műfaj emlékét őrző mű
intézet színpadát. Gusztusos, friss zenéjii 
mulatságos operelet láttunk és a buzgón 
tapsoló premierközönség őszinte elismerés
sel beszélt a Budapesti Színház újjászületé
séről. Három ragyogó komikus az élen: 
Bálkai Márton, Siklói József és Sarkadi 
Aladár ellenállhatatlan támadást intéznek a 
nevető izmok ellen. Molnár Vera, a szuh- 
rett-primadonna, kedvesebb, Ötletesebb nem 
is lehet, Barabás Sári, az uj csillag, ugyan 
nem ragyog teljes biztonsággal, itt-ott csak 
pislákol, de még igy is nyeresége a pesti 
színpadoknak. Szakács Zoltán pompás, fér
fias és ember — a bonvivan-mondanivalók 
mögött is. Verő Erzsi, Verböczy Ila és egy 
egész sereg név leszi teljessé Görög László 
és Adler Oszkár (kitűnő muzsikus) operett
jének első szinlapját. A Budapesti Színház 
operettjét ez idén komoly mértékkel kell 
mérni és ez a legtöbb, amit mondhatunk 
róla.

HOGY ALI’ÁR GITTA 
HOVA SZERZŐDIK, — 

erről szinte naponként ellentétes hírek je
lennek meg. A legilletékesebb ebben az, 
ügyben végre kijelentette, hogy Alpár Gitta 
húsz estére szerződött a Fővárosi Operett
színházhoz a Dubarryhoz, utána a Ball lm 
Savoy-film német verzióját játssza Budapes
ten, majd november 15-én Becsbe utazik, 
ahol vagy egy uj Ábrahám- vagy egy uj 
Brodszky-operett főszerepét fogja énekelni. 
Arról szó sincs, hogy Budapesten uj szerepet 
vállaljon.

AZ ELSŐ AFFÉR KITÖRT 
a Vigcirkusz igazgatósága és a színészek 
között, mégpedig elég súlyos kérdésben: a 
délutáni előadásokért fizetendő gázsik 
miatt. A színészek nem számítottak arra, 
hogy csütörtökönként is rendeznek délutáni 
előadásokat cs szerződésükben Írásban nem 
kötötték ki a vasárnapi és csütörtöki dél
utáni előadásokért szokásosan járó félgázsi- 
honoráriumot. Állításuk szerint Roboz igaz
gató külön-külön ígéretet tett, hogy anitny 
nyiben a délutáni előadások beválnak, ezt 
természetesen honorálja is a színészeknek. 
Most, amikor zsúfolt házak elölt mennek a 
délutáni előadások is, a színészek délutáni 
gázsijukat is kérik, amit azonban az igaz
gatóság nem hajlandó megadni, mondván, 
hogy úgyis túl van méretezve a társulat.

LONDONI ANZIX
Kun Magda n hőhullámos Londonból 

küldi ezt a lapot. De jó az angol színésznő
nek, vasárnap nincs két előadás, igy Brigii - 
Ionban játszhat a tenger hullámaival. Alá
írva még az újdonsült férj: Steve Gcray és 
két világhircsfcég: Katherlna Hepburn és 
Charles Farrel.

Első európai konferenciáját 
Pesten tartja az United Artists

M.a kezdődik a jővőévi filmgyártás megbeszélése
Ar. United Artists hollywoodi filmgyár a 

múlt évben érdekközösségbe lépett a Korda 
Sándor és Pallós István vezetése alatt lévő 
London filmlimltcddcl, hogy eredményesen 
versenyezhessen az európai filmgyárakkal. 
Már az első nagy produkciójával, a Vili. Hen
rikkel oly nagy sikert ért cl, hogy egyszeriben 
a legveszélyesebb versenytársa lelt a nagyhírű 
európai gyáraknak. A sikeren felbuzdulva, az 
United Artists

ki akarja bővíteni európai filmgyártását 
és sokkal nagyobb felkészültséggel akarja meg
kezdeni az uj filmgyártási évadját. Ebhő] a 
célból az United Artista összes európai tele- 
peinek vezetői, a londoni és a párisi vezérigaz
gatóval együtt

vasárnap Budapestre érkeztek, 
hogy jelen legyenek az ill ma megkezdendő 
tárgyalásokon. Mr. Schenk, az United elnöké
nek határozóit kívánságára tartják Budapes
ten ezt az érdekes találkozási, amelyre eljöttt 
nz elnök is és amelyen a filmszakemberek és 
filmírók, rendezők egész serege vesz részt. Mr. 
Schenk ugyanis a magyar Korda Sándorra 
való tekintettel határozta el, hogy Pestre 
1»8 *

személyesen tárgyal
több magyar íróval és fllmemberrel egyrészt a 
magyar kéziratok megszerzése, másrészt a bu
dapesti filmgyártásba való bekapcsolódása cél
jából.

Minden este 8-kor:

....itt a szerelemt
Biidanesii színház:

....Itt a szerelemt
Vasárnap d. u. 4-kor: 

....itt a szerelemt 
Molnár Vera, Ritka! Márton, 
Barabás Sári, Sziklai József,

Sarkadi Aladár, Szakáte Zoltán:

....itt a szerelemt
Jcgyrondolét: 82-8-17

KARL LAEMMLE,
AZ UNIVERSAL ELNÖKE 

a héten Joe Pasternak kíséretében Pestre jön. 
hogy itt Budapesten készítsék el a magyar és 
az osztrák filmgyártási programjukat. Hat nagy 
filmet akarnak csinálni magyarul és németül 
az Universalék és ebben az óriási méretű gyár
tásban Pasternaknak igen nagy hatáskör fog 
biztosíttatni, amennyiben ő lesz Kari Laemmle 
tejhalalmu helyettese.

A BETHLENTÉRl SZÍNHÁZ 
jullüs 10-én, kedden este ünnepli az Anvasziv 
5O-dik jubileumát. Az eddigi 50 előadás állandó 
zsúfolt házak inelleti folyt le és n fővárosi 
sajtó megállapítása szerint messze t-ilhaladta 
még a Timosa nagy sikerét is.

A MARGITSZIGETI 
VÍZTORONY MELLETTI 
TEJIVÓCSARNOKBAN 

hetenként minden szerdán és szombaton este 
félhét órakor Szt erényt Dénes és Zagalszky Iván 
vezénylete mellett 12 zongorán míivészzcneknr 
hangversenyez. A többi napokon továbbra Is a 
közkedvelt Melles-zenekar játszik. Olcsó árak. 
Kedvezményes Margitszigeti belépőjegyek.

A NI MOZINK
CITY (V.. Vilmos csiszár ét »-«. Telelőm lt-1

Nyolcadik bélre prolongálva: Karaié Urka tavasa. l^g- újabb négy niaea trttklra|s 1 eredeti Mleky egér két 
híredé éa egy sportkép. (Keiden héiköznap: 4. he, 
7. és 10.

RADIUS METRÓ FILMPALOTA. Nagymezőn. 22-24. (Tél.: 22-0-98. 29 2-50.) Peggyből nagy ■« hu. Főm.: Marion Davtes. — Hurrá, epék hitünk! — Hhadék. — 
Előadások keideta hétkéanap: 2—8-lg folytatólagossá, 
azután 6, 3, 10, .vaUruap; 2. L fi. í. 10 órakor.
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A futbalBtwténelem 
leghosszabb csatájának 360. 
percében a Hungária vezet

Fölényesen győzött a magyar 
atlétika Bécsben

SPÁRTA 2:1 (1:0)
A fiilballlörlénclem kg 

hosszabb mérkőzésének 
e pi zód ■ ú I lo m á sá hoz étke 
zell c| az a 8000 főnyi 
közönség, amely a Hun
gária Sparta negyedik 
meccsére rándult ki. Szó

it 271. percben kez
dődik meg a csala.

A Hungária két helyen Is vadonatúj játékossal 
indul a tűzbe, mig n Spurit szerényen csak a 
régi nagyágyúit vonultatja fel. Hogy milyen 
sikerrel, az rövidesen elválik. A kékfehérek 
köntösében látjuk viszont Szabót, c néven a 
negyediket, aki

minden ellenkező híresztelés ellenére Is 
csuk kölcsönjátékos.

Nem igy Biró, nz óbudaiak válogatott hátvédje, 
aki véglegesen a „Hungária-islálló** Ingja lelt. 
Nagy nyeresége ez ti kókfehéreknek, a magyar 
sportnak és — nini a pengőket illeti Óbudá
nak. Amikor kijönnek az. ellenfelek, alig iidvöz- 
lik őket. Hát hiszen nagy szükség nincs is rá, 
mert három hét óta jóformán el sem váltak 
egymástól. A Hungária:

Szabó 1.—Mándl, Bíró—Szabó IV., Sebes, 
Kiss—Fenyvesi, Cseh, Tural. Dudás, Titkos 
összeállítású csapatát küldi tűzbe, mig a 
Sparta-Iram a következő:

Klenovetz—Burger, Cstyroky—Kostyalek,
Bouesek, Arbek—llrouska, Facinek, Bralire, 

Nejedly, Kalocsuy.
Hatalmas irammal fekszik a Hungária a já- 

l< kbn. Még fel sem ocsúdik délutáni szender- 
gébéből a tömeg, amikor nz. ásitás a torkokra 
fagv. mert Titk is óriási helyzetben /.ugatja 
bombáját a kapu mellé. A túloldalon Szabó 
ka.lW. b.rlllir.(.»z, in.njd............................... ........

fergeteges pergőtűz, alá kertit a Sport*- 
kapu.

Fenyvesi kapufára lövi a labdát, a többiek 
sistergő lövésekkel rémitik Klenovctzct. S mig 
sziporkázik a tűzijáték, kitűnik, hogy

■ miskolci Szabó máris a nagyok köze 
érkezett.

Minden mozdulatának sikere van Bíróval vi
szont némi bajok vannak az elején. Testcselck- 
kel könnyű becsapni, gyorsaságban azonban 
alig van párja. A szél segíti a kékfehéreket, de 
n fölényük anélkül is vitalhnllan. Régen láttuk 
már ilyen harcias és küzdő Hungáriát! Meg is 
van az eredménye Az összesített küzdelem 285. 
percében

hatalma* rumli támad Klencvctz kapuja 
előtt. Nyulkál a labdáért, de Turay Ügye
sebb és artista produkció kentében csuka

fejessel küldi a hálóba a labdát. 1:0.
l’tána hasonfekve két karral csépeli örömében 
n gyepet. Ez az ’ij ..császárflgura".

Aztán valamivel envbiil az. iram, de szebbek 
lesznek az akciók Kiss 40 méteres szabadrúgása 
élmény, szintúgy Szili ó IV. bátor játéka. Már 
a negyedik komort rúgják a kékfehérek, ám a 
Sparla védelmét nem törik meg. Turay és Cseh 
sokszor zavarja egymást, de ennek ellenére 
rengeteg lövés /.tolul a kapura.

Egész évben sem lőtt u Hungária annyit, 
mint most ezen a meccsen.

Ha ehhez még egy kis szerencse is járulna, 
nem lenne többé gond a prágai ötödik mér
kőzés. Jellemző, hogy aránylag Titkos a leg
gyengébb. Kvv.-il. a prágai oroszlánt, szinte

HUNGÁRIA - I szédül bele, de egyelőre még állja az ostromot. 
Pedig van cgy-két olyan roham, ami csak kü
lönleges Sparta-szerencsével megy veszendőbe 
a Hungária számúra.

Szünetben a nagy játékra régen koplaló 
drukkersereg izgalomtól és megelégedéstől 
csillogó szemmel tárgyalja a csata hetedik fél-! 
idejének remek Hiingária-fölényét.

Különösen Szabó IV. játéka tett mély 
hatást a nézőre.

A névtelenség homályából egyszerre az ünnep
lés gőzébe került a jellegzetes, marcona half. 
Karrierje nagyon hasonlít Palotásóhoz, akiben 
szintén valőrt kapott a magyar futball. Remél
jük, nem múló lángolás hajszolta a valóban 
nagyvonalú játékra.

A sok részletben lejátszott csata nyolcadik 
félidejét gyengülő szél, de erős nap ellen kell 
játszani a Hungáriának. A Spárgáról .nem is 
szólva... Ugyanúgy kezdődik ez Is, mint az 
előző. Cstyroky nagyot hibáz és Cseh senkitől 
sem zavartatva lövi 4erőteljesen kapu fölé n 
labdát. Pedig ez nagy hiba volt... Különösen, 
amikor válaszként

a Hungária védelem hibáz, Kalocsay bead, 
Brnlnc tökéletes tálalással szervírozza Fa
ri nek elé a labdát, amely 15 méterről 
óriási erővel fúródik a léc mellett a hálóba. 

1:1.
Facinek örömében, mint a labda, ugrál. Van 
oka rá. 2:0 helyett 1:1 a pillanatnyi helyzet. 
Dudás remek lövését Klenovetz kornerre tolja, 
aztán Ismét a Sparta lohol előre. Szerencse, 
hogy llrouska lövése a háló külső felét találja. 
Nem igy Cseh. A 325. percben

óriási kavarodást készítenek elő, Turay 
sarkos szöktetéssel ugrasztja ki Cselit, aki 
néhány lépés után bágyadt gólt gurit a 

sarokba. 2:1.
Ettől megvadulnak a spártaiak. Kostyalek dur
ván rpgja .meg .Tuyayt, amiből .......................

parázs pofozkodás alakul ki.
Frankenstein biró most még erélytelen, de 
amikor

Cstyroky a lőni készülő Turay bokáját 
veszi célba, habozás nélkül kiküldi. 

Megérdemelte. Most aztán 25 percig 10 ember
rel játszhat a Sparta. Ez azonban egyelőre csak 
a Hungáriát zavarja meg. Holott most mindent 
beleadva végleg elintézhetnék az ötödik meccs 
gondját is. A játék ellanyhul. Majd — jellem
zői _ a Sparta lö komort. Hát mi lesz itt, 
kékfehérek? Prágában közel sem lesz ilyen 
< lőnyös a helyzeti Csodásán védekezik a 
Sparta!

A játéknak ebben a periódusában határo
zottun a prágaiak teljesítménye az értéke

sebb.
Egyenesen érthetetlen a lanyhasúg, — mintha 
sajnálnák a Spártát!?... Végre belelendülnek, 
ekkor azonban nincs kellő taktikai felépítése a 
támadásoknak és a tömörülő védelemről min
den visszapattan. Támadnak is néha a prá
gaiak s az egyikből Szabó kapus majdnem gólt 
csinál és egyenlít. Majd még egy korner zajlik 
le a Hungária kapuja előtt.

Mintha a Spartában egy embr-rel több 
lenne...

A Hungária a statiszta most itt. Kifáradtak. A 
közönség csóválja a fejét, — holott a Hungária 
mégis csak győzelemmel fordul nz utolsó 
harcba. Lehetett volna ez imponálóbb is, de 
kár szerénytelennek lenni. Állítólag a kékfehé
rek Prágában jobban játszanak, mint itthon. 
Szükség is van rá, ha tovább akarnak jutni.

78 és léi — 50 és fél arányban végződött a magyar
osztrák atlétikai mérkőzés

(A Hétfői Napló tudó
sit ójának lelefonjelentésc.) 
Nagy publicitása volt az 
idén a magyar—osztrák 
atlétikai mérkőzésnek, 
amely ezúttal a Bologna 
—Rapid Középeurópai 
Kupa-mérkőzésnek volt 
az ízes előétele.

A bécsi stadionban
nyolcezer néző várta a két ország repre

zentatív atlétáinak felvonulását.
Az osztrák publikum tapsaiból tekintélyes 
rész jutott a vendég-atlétáknak, sőt még a 
megszokott Hujhuj-hajrá! sem hiányzott. A 
magyar csapat fekete nadrágban és címeres 
fehér ingben, az osztrákok ugyancsak fekete 
nadrágban, de piros-fehér-csikos ingben vo
nullak a stadion porondjára.

A magyar atlétika ezúttal is a tanítómester 
szerepéi töltötte be.

Nagy fölényéről a 78}»—50 M arányú 
pontszám beszél.

Az osztrák atléták csupán egyetlen számban 
tudták megszerezni a győzelmet A vasárnapi 
bécsi verseny után legkiválóbb atlétáinkat 
egyelőre nem látjuk viszont, mert a résztve
vők közül Szabó, Bódosi, Barsi, Sir és Ko
vács egyenesen Angliába utaztak, a szigetor- 
szág atlétikai bajnoki küzdelmeire.

A válogatott verseny eredményeit az aláb
biakban adjuk:

100 m. síkfutás; 1. Sir 10.6 mp., 2. Gyenes 
10.9 mp., 3. Berger Ausztria 11.6 mp.

120 m. gátfutás: 1. Leitner Ausztria 15.1 mp., 
2. Langmayer Ausztria 15.2 mp., 3. Jávor 15.4 
mp., 4. Kovács 15.6 mp. E versenyszám kelle
metlen meglepetése Kovács gyenge helyezése.

400 m. síkfutás: 1. Barsi 50.1 mp., 2. lladitz 
Ausztria 51.2 mp., 3. Körösi 51.7 mp., 4.

König Ausztria 51.8 mp. Barsi kitűnő taktiká
val futott a gyönge mezőny ellen.

Magasugrás: 1. Bódosi 191 cm., 2. Ncuruhrer 
és Késmárki 187 5 cm., 3. Rcschauer Ausztria 
165 cm. Bódosi a 198-at kétszer dobta. Osztrák 
pályán legjobb eredmény Bódosié.

Távolugrás: 1. Koltai 711 cm., 2. Megyery 
695 cm., 3. Schvvertberger Ausztria 671 cm., 4. 
Ge.isler Ausztria 661 cm.

Gerelyvetés: 1 Várszegi 6022 cm., 2. Beswoda 
(Ausztria) 5726 cm., 3. Farkas 5500 cm. 4. 
Nawratil (Ausztria) 5265 cm.

800 m. síkfutás: 1. Szabó 1 p. 57.8 mp., 2. 
Erdinger (Ausztria) 1 p. 58.2 mp., 3. dr. Margó 
1 p. 58.4 mp., 3. Sikola (Ausztria) 1 p. 59.8 mp. 
Az első két körben Margó uralta a helyzetet, 
Szabó szép finissel biztosan győz.

1500 m. síkfutás; 1. Ignálz 4 p. 0.8 mp., 2. 
Sárvári 4 p. 70 mp., 3. Simeczek (Ausztria) 4 
p. 17 mp., 4. Blödy (Ausztria) 4 p. 26 mp. 
Végig Sárvári vezetett, az utolsó körben tört 
elő Ignácz és biztosan veri a mezőnyt.

Diszkoszvetés: 1 Donogán 4758 cm., 2. Ja- 
nausch (Ausztria) 4584 cm., 3. Horváth 4421 
cm., 4. Wotapek (Ausztria) 4361 cm.

Rúdugrás: 1. ZsuíTka 380 cm.. 2. Huber és 
Proksch holtversenyben 360 cm., 3. Drégely 340 
cm.

Sulydobás: 1. Horváth 1492 cm., 2. Zoufal 
(Ausztria) 1444 cm., (osztrák rekord), 2. Soltj 
1442 cm., 4. Füssl 1373 cm.

5000 méteres síkfutás: 1. Kelen 15 p. 22 mp., 
2. Szilágyi 15 p. 31 mp., 3. Leitgcb (Ausztria) 
16 p. 01.2 mp. .4 második osztrák versenyző 
feladta a küzdelmet.

Svéd staféta: 1. Magyarország (Sir, Kovács, Gye-, 
nos, Barsi) 1:59.4 mp. 2. Ausztria (Berger, Ku
liig, Radilz, Gudenus). Kovács két méter előnnyel 
váltja Sirt, de Königgel szemben valamit vészit. 
Gyenes tiz méterrel veri Raditzot s a nagy 
előnnyel induló Barsi könnyen győz.

Három, esetleg négy 
angol bajnokságot 
várhatunk atlétáinktól

Az ezévi angol atléti- ’ kor is három, esetleg négy bajnokság megszer- 
kai, bajnokságokat julius zését várom a micinktől.
13-án és 14-én, tehát a , — Sir elsőrangú eséllyel indul és nincs ki
jövő hét péntekjén és zárva, hogy világrekordot ér cl. Berlinben csak 
szombatján tartják meg szerencsétlen startja miatt kapott ki lenyérszé- 
Londonban. A magyar , lességgcl Borchmayertől. A BBTE stafétája —- 
atlétika szinte tradíció- | hacsak valami falum nem fogja ...........
szerű lelkesültséggel ké- ,%-s
szül erre a nagy világ
eseményre, amelyen

valóban Európa legjobbjai adnak egymás
nak találkozót és amelyre az egész világ 

sporttársadaíma felfigyel.
Az elképzelhető legnagyobb konkurenciával 
kell atlétáinknak szembenézni és megküzdeni 
és igy a legszebb dicsőségnek tartják, ha sike
rül a nagy szigetország bajnokságaiból egyel 
elragadni.

   _....... . --„a üldözni. •— 
feltétlenül hajno lelesz a 4X100 méteres stafé
tában. Valósz!nü az európai rekord! Teljes si
kert várok Kottáit ól a távolugrásban (740— 
750-es eredménnyel) és Bodosytól a magasug
rásban (195 196 cm-rell.

— Már sokkal nehezebb dolga lesz Borsinak, 
aki 48 mp-ct futó 400-asokkal kerül össze. 
Kellemes meglepetés volna a győzelme, nincs 
ugyan kizárva, de a megoldandó feladata Igen 
súlyos. 48.6—48.7 mp-cs teljesítményt feltétle
nül várhatunk tőle. Ugyancsak hasonló a hely
zete Kovácsnak a 110 cs gátban.

A vidéki ifjúsági atléták óriási 
fölényét mutatta az ifjúsági bajnokság

A Hétfői Napló munkatársának alkalma volt 
a MASz egyik kiváló szaktekintélyével beszél
getést folytatni, aki arra a kérdésre, hogy

mit várhatunk a magyar atlétáktól az idei 
angol bajnokságokon,

a kővetkezőket mondotta:
Még nem lehet pontosan tudni, hogy a kül

földiek közül kik vesznek részt a jövöheti an
gol bajnokság küzdelmeiben. De feltételezve, 
hogv Európa legjobbjai starthoz állanak, ak-

Tehát mint látjuk, a magyar atlétikára újabb 
dicsőség vár. Érdekes, hogy sprintereink ed
dig soha sem vettek részt at angol bajnoksá
gokon, most történik meg ez első Ízben. Ügyes
ségi számokban azonban annál nagyobb ara
tást végeztek. Angol bajnokként tért haza már 
Kóczán Mór és Szepcs a gerelyvetésben, Mar- 
valics és Madarász a diszkoszvetésben, Dará
nyi a sulydobásban, Balogh a távolugrásbau 
és Bódosy a magasugrásban.

Most a sprintereinken a sori

Magyarország ezévi ifjúsági egyéni bajnok
ságainak kétnapos programját vasárnap fejezte 
be az Atlétikai Szövetség a MAG margitszigeti 
sporttelepén.

A> Ifjúsági bajnokság n vidék örvendetes 
felvonulását mutatja, ami uj mérföldköve 

lehet atlétikánk fejlődésének.
A vidéki atléták tizenegy bajnokságot nyertek 
a fővárosiak hal bajnokságával szemben, azon
kívül kilenc második és tizenegy harmadik 
helyezést biztosítottak maguknak n budapes
tiek négy más ülik és négy harmadik helyezé
sével szemben.

Különösen Dorog atlétái tettek Id ma
gukért. akik négy bajnokságot, három 
második és három harmadik helyei sze

reitek.
Egyéiilfg n dologi Szirmúk és Vizváry áll a 
teljesítmények élén, mindketten 2—J bajnoksá 
got szerzett egyesületének. Virváry mindkettőt 
országos ifjúsági rekorddal. Két bajnokságot 
szerzett még Ráthonyi és a pécsi Horváth is. 
Vmárnup húrom uj rekord született. A részle
tes eredni, nyék a köxi-ikcn.k

•»00 m-es síkfutás bajnoka: Vizváry Dorog, 
22.1 mp., őrs:, ifi. rekord! 2. Góby, Szeged, 22.6 
mp. 3. Vermes, Debrecen, 23.2 mp. Kár, hogy

egv kis hátszél is volt.
1500 m-es síkfutás bajnoka: Ráthonyi, MAC, 

4 p. 20.6 mp. 2. Háry, MZSE, 4 p. 24.2 mp. 3. 
Eajcsi, Pécs, 4 p. 28 mp. Délnyugat kerületi 
ifj. rekord.

Sulydobás bajnoka: Zavarkó, MTK, 1268 cm.
2. Tímár, Szolnok, 1233 cm. 3. Ketler, Szeged, 
1189 cm.

110 m-es gátfutás bajnoka: Szirmúk, Dorog,
17.4 mp. 2. Iláls/egi, Dorog, 18.3 mp. 3. Magics, 
Nyíregyháza, 19.3 mp.

Magasugrás bajnoka: Bebesl BEAC, 181 cm.
2. Cserma Békéscsaba, 178 cm. 3. Walter 
BBTE, 174 cm .4 170 cm-t heten ugrották ke
resztül.

400 m-es síkfutás bajnoka: Vízvári Dorog,
51 mp.. ars:. ifj. rekord! 2. Trócsányi MAC, ,
51.4 mp. 3. Csekey Szeged, 51.4 mp.

Dlaskoszvetés bajnoka: Horváth Vilmos i
Pécs, 42 m. 12 cm. 2. Rclsz KISOK—Dél 38 m. 
78 cm. 3. Ketler Szeged, 38 m. 58 cm. Né
gyen dobták túl a tavalyi bajnoki rekordot.

400 m-es gátfutás bajnoka: Polgár BBTE, 
58.9. őrs-, ifj. rekord! 2. Bariul MAC, 61.8 mp.
3. Ilólszcgi Dorog, 61.9 mp

Hármasiigrú. bajnokai Szirmúk Dorog, 1415 i........... . ....................................... ,,
un 2. \ nincs Debrecen, 1378 cm. 3. Eördöghla félpályáról hatalmas lövést küld 
Pest szén lerwébet, 1367 cm. 11

Nagy vizipólócsaták voltak 
vasárnap a Császárban

MAC—111. KÉR. TVE 2:0 (1:0).
MAC fölényével kezdődik a mérkőzés. 

Keserű II. egy dobása a kapufáról patlan 
vissza, de ugyanezt csinálja a túloldalon Czelc 
is. aki szintén kapufára céloz. Sorozatos MAC 
támadások után Keserű II dobja a vezető gólt. 
1:0. Érdektelen játék után a második félidő
ben Musitzol és Somóczit a biró kiállítja. Ez
után erőteljesebb összecsapások következnek, 
melyeknek során Keserű II. a második gólt is 
beröpiti a: óbudaiak hálójába. 2.0. Továb
biakban a MAC támad, de a kerületiek is 
több veszélyes helyzetet teremtenek. így Ta
kács közelről kapufát lö. Bródy igen iól védte 
az óbudai kaput.

UTE—MTK 3:1 (1:0).
Németh néhány mellé- és fölélövése után az 

MTK Brandy és Hnzay révén veszélyeztet, 
melynek során egy kapufalövés is akad. Vágó 
a félpályáról hatalmas lövést küld az MTK 

| kapujára, a labda Mezei keze alatt röppen a

A
hálóba. 1:0. A játék ezután eldurvul, előbb ; 
Szigetit és Lakit, majd Herendit és Rajkit ál- 
litja ki Simkó biró.

Szünet után az UTE további fölényt vív ki 
magának, de hamarosan a kiállítottak listájára 
kerül Vágó is, úgyhogy ekkor öt MTK-ista és 
négy UTE-ista van egymással szemben a me
dencében. Az MTK-nak alkalma volna hamiF 
rosun a kiegyenlítésre, azonban Földes előbb 
két méterről fölé dob, majd ugyanő három 
lépésről kapufát talál. Mezei szépen védi Halasi 
lövését. Földest is kiállítja a biró, mely után 
sorozatos MTK támadások következnek, 
amikor is Brandy leúszik és közvetlen közelről 
kiegyenlít. 1:1. A hat kiállított játékos ezután 
visszatér és az UTE kerekedik fölül. Németh 
élesen lövi be a második gólt, majd ugyancsak 
ő a harmadikat. A hangulat izzó lesz ezután, 

játék mind erősebbé válik, úgyhogy a biró- 
nnk ezúttal Herendit és Brandy! kell kiküldeni 
a vízből. További eredményi egyik csapat sem 
tud kiharcolni magának, . __ ’
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Nem lehet elbizakodni 
a Hétfői Napló jubiláris 
vándordíj mérkőzésein

, Napló jubiláris vándordíjáért folyó
küzdelmek során bebizonyosodott, hogy egyik 
csapat sem mehet biztosra a másik ellen. Ezt 
mutatta maga az a köürlmény is, hogy 

as elődöntőbe csak negyedosztályu együt
tes került.

é’ HJ’ o,ztályuak sorra kiestek (BTC, 
UTSE, MSC, VI. kér. SC, Kispesti AC, BBFC, 
stb.).

As elődöntőbe az UVASC és a Valéria SC 
mint nagy favorit Indult. Az UVASC simán 
vesztett, a Valéria — bár vezetett a B. Magyar- 
Sággal szemben — minden pillanatban ki volt 
téve a kiegyenlítés veszélyének s valószínűleg 
még egy meccsett kell játszania a döntőbe ju
tásért *

Az eredmények alapján
a döntőnek csak as egyik résztvevője biz

tos: a RÁC.
A másik vonalon a félbeszakadt meccsen a 
Valéria vezetett, de valószínűleg hétközben uj 
meccset kell játszania a B. Maagyarsnggnl.

B. MAGYARSÁG—NSC 5:4 (3:2),
A két csapat vasárnapról elmaradt mérkö- 

zését játszotta le csütörtökön délután a pest
újhelyi pályán. A BLASz intézőbizottsága 
ugyanis mind a két csapatot felelőssé tette a 
meccs elmaradásáért és a mérkőzés lejátszá
sára vonatkozó döntése megfelelt a sportszerü
knek.

ílínklramu, lelkes Játékot produkált mind 
a két csapat. Noha a B. Magyarság a mérkő
zés elején már két gól előnyre telt szert, a 
zneccs korántsem látszott eldöntöttnek. Az 
NSC a második félidőben jött lendületbe és 
ha gyönge védelme nem rontja le a támadás 
munkáját, talán még meg is fordíthatta volna 
a mérkőzés sorsát.

RAG—UVASC 4:3 (3:2)
A palotai együttes hatalmas lendülettel kezd 

s tiz perc alatt Ecker révén két gólt ér el. Az 
pVASC Gárdonyi J. két góljával felel. Eckert 
Jelbökik, ll.es, Gál megszerzi a vezetést. Szü
net után az UVASC feljön, de Ecker újabb gól
jára csak Klug tud válaszolni. Az utolsó per
cekben Bradácsnak letalpalják a nadrágját, ez 
megfenyegeti a talpaló Szabót, mire a biró 
mindkettőt kiállítja. A RAC-ban Bradács és a 
gőlképes Ecker, az UVASC-ban Kubik center- 
half volt a legjobb.

Valéria SC—B. Magyarság 2:1 (2:1)
A Valéria nagy kezdeti lendülete Paucsó gól

ját hozza. A félidő közepén a Magyarság bekk- 
jei „présbe fogják" a kapust támadó Paucsót,

T—i

A Juventusnak elég volt 
a döntetlen, - sajnos 
az Újpestnek is

ÚJPEST—JUVENTUS 1:1 (1:0)
Torino, julius 8.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) Az Újpest második mérkőzésén 
nem tudta behozni a Juventus kétgólos elő
nyét s igy —

bár lényegesen többet mutatott, mint a 
hét olvasz válogatottal spékelt ellenfele 
— mégis kiesett a további küzdelmek

ből.
Az osztrák Mles biró sípjelére nyolcezer 
főnyi közönség előtt állt fel a két csapat. A 
Tekkenö hőség meglehetősen éreztette a já
ték első felében a hatását, de a lilafehérek 
igy is nagy lendülettel, több veszélyes hely
zetet teremtettek a Juventus kapuja előtt. 
Különösen Kocsis mozgott kitünően, amit 
azonban a meglehetős erőteljesen és durva 
eszközökkel dolgozó hátvédek teljesen el
nyomtak. Mies biró sípja minden esetben

néma maradt.
A 7-ik percben Kocsis révén jutott 

zető góljához nz Újpest. 1:0.
A továbbiakban is a magyar csapat ro

hamozott, mig a Juventus inkább szélsőkre 
alapította támadásait, azonban ezek siker
teleneknek bizonyullak a kitűnő újpesti köz
vetlen védelemmel szemben.

Szünet után húsz percig a Juventus volt 
fölényben s

a 17. percben a villámgyors Boréi II-nek 
sikerült a kiegyenlítés. 1:1.

Ezután az Újpest kerekedik felül, 
mens támadásait azonban Miéi

ve-

vehe- 
biró 

gyakran lesállás címén megakasztja, majd 
több esetben az olasz csapat durvaságait 
hagyta mcgtorlallanul. Az Újpest közvetlen 
védelme és fedezetsora nagyszerű teljesít
ményt nyújtott, a csatársorban pedig Kocsis 
életének legjobb játékát nyújtotta.

Csífi egy percen belül úszott Budapest
100 m-es gyorsassá bajnokságában

A MAC nagy közönség előtt rendezte meg 
uszóversenyét vasárnap délután a Csásxárfürdő 
uszodájában. Az uszószámok közül kiemelke
dik Csik nagyszerű eredménye a 100 m-es 
gyorsuszóbajnokságban. Részletes eredmények 
a következők:

1000 m-es gyortutzás Rudapest bajnoksá
gáért: 1. Lengyel (BEAC) 14 p. 14.8 mp. 2. 
Gyól (UTE) 14 p. 64 mp. 3. Jakab (UTE) 15 
p. 07.7 mp. Lengyel részidői: 200 m-en 2 p.
35. mp. 400 m-en 5 p. 24.6 mp. 800 m-cn 11 
p. 19 mp. Végül 15 méterrel győzött.

Budapest 3^.100 m es uszócsapatbajnoksága: 
1. UTE A-csapata 9 ponttal. 2. UTE B-csapala 
18 ponttal.

Í00 m-es hölgy gyorsuszás: 1. Lenkeffy Ma
liid (BSE) 1 p. 22.4 mp. 3. Bábel Zsófi (FTC) 
1 p. 22.6 mp. 3. Csukái Lívia (BSE) 1 p. 23.4 
mp.

2.

Budapest 100 m-es gyorsuszóbajnoksága: 1. 
Csik (BEAC) 59.8 mp. 2. Székely (FTC) í p. 
03.4 mp, 3. Nagy (UTE) 1 p. 05.4 mp. Csik 
elejétől végig vezetett s mintegy 5—6 méterrel 
győzött a rosta taktikával és egy alkalommal 
u kötélnek úszó Székely ellen.

100 m-es hátuszás: 1. Nngv - - —
mp. 2. Hazay (MTK) 1 p. 17 mp. 3. Szerda
helyi (FTC) 1 p. 18.2 mp.

(UTE) 1 p. 16

Nagy kerékpároscsala óvásokkal. A Jóbarát 
Kerékpáros Kör vasárnap délelőtt rendezte a 
gödöllői országúton 100 km-es vándordíjai 
hármas csapata júrörverscr.yét, amelyen 20 csa
pat indult. Az első négy eredménye különösen 

ijó, ami kiegyensúlyozza a többi mérsékeltebb 
teljesítményét. Eredmények: 1. BSE (Erős, Né
meth, Varga) 2 óra 50 p. 10 mp. 2. UTE 
(uszka. Módi, Mlkó) 2 óra 54 p. 35 mp. 3. Pos
tás (Ritz, Gcre, Éles) 2 óra 55 p. 44 mp. 4. 
MOVE Szent István (Kőszegi, Brumincl, Ba- 
csilla) 3 óra 0 p. 12 mp. km. órnótlag 35.250.

2QQ m. mcllusúu Budapest bajnokság; 1. Szabálytalan versenyzés miatt fit UTE ét a shine (2* Esch. F. m.: Nagyn
Heiéy MTK 3 p_. 01.8 vtt 3- Hűd UTE 3 p. MOVE Szent litván ellen ópást jelentettek be, i Tót.; 19:18. Befutó; 10:18, w

smiért a biró 11-est Ítél. A Magyarság játéko
sai elkeseredetten protestólnak, de hiába. Varga 
lövése gól Rúcz súlyos kapushibából fejeli a 
szépségflastrom-gólt.

Szünet után feltámad az elparentált Magyar
ság. Egyre-másra vezeti a veszélyes támadáso- 

. c®ak kél remekbeszabott kapufát tud 
v Ln; ■ befejezés előtt a labda a
Valérin bekkek keeóben kipukk.n, Nine, má, 
labda, A Magyarság játékosai arerint a Valéria 
jalckosok a klegyen(ilrs|öl va|ó félelmükben 
kiszúrtak a labdát Egy ideig keresik Is a föl
dön a tűt, de nem találják meg. A biró öt per
cet vár es lefújja a játékot.

A szétpukkadt labda a Valériád volt. A Ma- 
S’nifi? “ RAC~UV,ASC meccsen ment szét. Minthogy így Pgylk fé| gc,„ |)ibág at jnWzö 
bizottság előreláthatólag uj meccset rendel el.

RAPID—BOLOGNA 4:1 (1:1).
Bécs, julius 8.

Hétfői Napló tudósítójának talefon-(A . . ____ _____
jelentért.) A 6:l-es bolognai vereség után 
nem csekély érdeklődéssel várták a nagy 
revansmeccset Bécsben és a sportrókák 
szimata ezúttal jó volt. Komoly Rapid győ
zelmet láthattak s

olyan botrányt, amely már régen za
varta meg a bécsi futballpampákat.

Az első félidő második percében a hatal
mas formában lévő Binder pompás gólt 
lő az olaszoknak, amit azok csak a 35. 
percben tudnak Reguzoni révén kiegyenlí
teni. Már-már nyugodt befejezést vár min
denki, amikor a 
ben

második félidő 22. percé-

botrány tör ki.
hátvédje, faultolja Montéin-

Kladno ellen

Óriási botrány, sörös 
kancsós és szódásiiveges

közelharc a Bologna 
bécsi revánsmeccsén

Az Elektromos Sett 
Budapest bajnoka

ELEKTROMOS—POSTÁS 4:2 (2:9).
A lóversenytéri pályán az első fél 

Ru7b'Cn “a..E,ck,ron’os béllel játszik; Sas és 
hárnsy gólja ezt be Is bizonyítja.

Szünet után G. Tóth egymásután két gólt lőtt 
Ezután feljön a Postás, a széllel nagy8 fölénv- 
rn ■ .?Ok°cr I!x,1'est " kapus ke3!ébe lő,
majd Kertész és Kása lövése utat talál a 
halóba.
xIg-XJ?.UdapML bnjnoksága a következőképpen 

végződött: 1. Elektromos 4 pont. 2. Postás 0 
nélkül?’ UTE (jÓ'ék né,kü,)' 4- Törekvós (játék

*—■ ___

A P. Törekvésnek 
jogerős a bajnoksága

A III. osztályú bajnokságokért folyó küzde- 
lemben a P. Törekvés a megismételt KSSE 
meccset megnyerte és igy végérvényesen baj
nok lett. 1. P. Törekvés 4 pont, 2. I. kcr. CS 
3- KSSE 0 pont.

P. Törekvés—KSSE 1:0 (1:0). A győztes gólt 
Balogh rúgta. A füves talaj nem feküdt a baj
nokcsapatnak.

Vasutas bajnokság.
BVSC— Szegedi Vasutas 1:1 (0:0). Góllövök: 

Pénzváltó, ill. Baráth.

óriási
Passer, a Rapid _.........._.t_ _______

tót, amiért Monzeglio, a neves olasz bekk vesz 
revánsot. Ez a törlesztéscs akció hatalmas vi
hart vált ki a nézőtéren, majd a Rapid játá 
kosai körében is, úgy hogy

általános verekedés tör ki a pályán.
i

ílégis csak ló volt 6:0-ra bebiztosítani 
a meccset...

Prága, julius 8. 
KLADNO—FERENCVÁROS 4:1 (0:0).

(4 Hétfői Napló tudósítójának telefonje- 
lentése.) A Ferencváros csapata a hétközi 
izgalmak után nem nagy súlyt helyezett a 
kladnoi revánsra, miután nyilvánvaló volt, 
hogy a Budapesten is oly sportszerűtlenül 
és durván viselkedő csapat még a magyar 
bajnokcsapat tagjainak testi épségén ke
resztül is feltétlen győzelmet akar, hogyha 
már ki is esik a további küzdelmekből, de 
legalább némi Wkölcsi flastromot ragasz
szón Középeurépái Kupa-szereplésére.

Négyezer főnyi közönség előtt az olasz 
Scarsont vezetésével kezdődött a mérkőzés, 
amelynek gólaránya kissé túlzott. A Kladno 
egy gólkíilönbségü győzelmet megérdemelt, 
mivel csatárai a kapu előtt energikusabban 
játszottak, mig a Ferencváros játékosai 
igen ügyeltek testi épségükre. A játék a 
mérkőzés nagy részében változatos, az iram

———

Jubiláris öt gól Sátoraljaújhelyen
BUDAPESTI AMAlŰHÖk—SAC SS> (1:0).

Sátoraljaújhely, julius 9.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelem 

lése.) ötvenéves fennállását ünnepelte vasár
nap a Sátoraljaújhelyi Atlétika Club, amelyre 
az MLSz vezérkara is hivatalos volt. Megje
lent Usetty elnök és Zearnóczag János, vala- 
mint a kerületi futballélet számos kiválósága. 
Az ünnepségeket a budapesti amatőrök válo
gatott csapatának játéka zárta be. A főváro
siak az első félidőben háttérbe szorultak, szü
net után azonban egymásután röpítették be a 
technikás fővárosi gólokat. A jubiláris csata 
gúllövői Bihámy (2). Keszeg és Barna (l—1), 
mig Nádatsy egy öiujúll szerzett.Nádaisy egy öiujúll szerzett.

Európa bajnokvivói 
a Hősök emlékének

Varsóból győztesen hazatért magyar vívók 
keretek közöttvasárnap délelölt ünnepélyes keretek között 

megkoszorúzták a Hősök Emlékművét. A Hő
sök terén mintegy’ kétezer főnyi közönség gyűlt 
egybe s az. emlékmű elölt vitéz VUeczky szá
zados vezetésével felsorakozott a frontharcosok 
díszszázada és zenekara.

01.8 mp., 3. Lengváry BEAC 3 p. 11.2 mp. 
Nlezey és Hiid között holtverseny volt, az 
ujrauszástól Hild visszalépett.

100 m. hölgy mellúszás: 1. Szép Klári III. 
kér. 1 p. 35.4 mp., 2. Bethlen Margit FTC 1 
p. 39.6 mp., 8. Bárány Magda FTC 1 p. 40 mp.

100 ni. flu gyorsuszás: 1. Makláry MAC 1 p. 
09.2 mp.

4X50 m. gyorsuszó itaféta: 1. BEAC 1 p.
53.4 mp, 2. UTE 1 p. 55.8 mp., 3. MTK 1 p. I

... ■ . n i , ' KOKHi levont a verseny eriCKCoui. A verseny
hOrBál a háromévesek egymás között intézték bajnokságáért: 1. BSE 4 p. 17.2 mp., 2. FTC 4 ............................ • ■ ■

p. 25.4 mp. A BSE nem bajnok, mivel nem .
érte el ■ 4 p. 10 nip-e« standard-ct.

Pontosan délben érkeztek meg a magyar pontai 
vivők a Szövetség vezetőségének tagjaival. Ott ínyek:

Budapesti lóversenyek
A báró Wenckheim Béla emlékverseny adott 

volna fokozottabb jelentőséget a vasárnapi 
versenyeknek. Tempó távolmaradása azonban 
sokat levont a verseny értékéből. A verseny 

e| s közülük a kimagasló sánszti Lámpás nyert 
■ Hunor ellen. A kétévesek első klasszikus tian- 
dlcapjél, a Lomnlci hnndlcapot Regős //. köny- 

ínyen nyerte Hands dotvn és Kislány ellen. 
Dúcéról a közönségei úgy informálták, hogy 
klasszisa testvérével, Devizával azonos, érthető 
tehát, hogy toronymagas favorittá tették. Duce 
tudása azonban messze a Devizáé alatt van, 
n már kétszer jól szerepelt Lincoln favorizá
lása sokkal érthetőbb lett volna. Nagy meg
lepetést okozott Papucshöt győzelme. Az ötö
dik futamban Pirto egy utcával megkésett a 
startnál, az utolsó pillanatban mégis elütötte 
a nagy favorit Lévát a győzelemtől. Részletes 
eredmény a következő:

1. FUTAM. I. Essrx (4:10) Rózsa, 2. Sün- 
shine (2) Esch. F. m.: Nagymester, pálinka.

‘ « U FUTAM.

A magából kikelt Moi. eglio elveszti az uralmát 
az Idegei felett és

szabály*** knokauttal leterili Rlndert. Több 
kell a bécsi közönségnek, feltartóztatha

tatlan rohammal tör be a pályára és sörös
üvegekkel, sőt egyesek szódásüvegekkel 
Igyekszenek az ellentéteket kiegyenlíteni.
Tiz percig tart ez a vérengzés, amikor a 

rendőrség úrrá tud lenni a harcoló tömegen. 
Megtisztítják a pályát s ezután Cejnar kizárja 
Monzegliot a játékból. Ez végleg megpecsételi 
az olaszok higgadtságát, ami után Bimler nyu
godtan lövi be a 11-est. 2.7. Majd nem sok
kal később egy szép beadásból ujahb gólt lő, 
hogy végül is ismét 11-cssel beállítsa a vég
eredményt. 4.7. Győzött a Rapid a rcvansmect- 
csen, azonban ennek ellenére is kiesett a to
vábbi küzdelmekből. Mindenesetre figyelemre 
méltó és az orvosszerét is meg kell találni: az 
utóbbi idők kupamérkőzései egyre vadabb stí
lusban zajlanak le és nem a nemes sportvetél
kedés szelleme, hanem a kíméletlen, sőt sok * 
szór a gyűlölködő gyözniakarás vezérli elkese
redett harcra a játékosokat. Mind több szerep 
jut a meg nem engedett durvaságoknak s igy. 
íia idejében gátat nem vetnek ennek, akkor az 
egész középeurópai kupa küzdelmeinek további 
sorsa bizonytalanná válik.

pedig meglehetős erős volt. Mezőnyben a 
Ferencváros szebben játszott. A győztes 
együttes közvetlen védelmében llabcr, a fe
dezetsorban Bouska, a csatársorban pedig 
Klotz és Junck játszott kiválóan. A Ferenc
város legjobb része a közvetlen védelem 
volt, a fedezelsorban Laky és Lázár tűnt 
ki, mig a csatársorban Polgár és Toldi nem 
hagyta magát megfélemlíteni.

Szünet után a mérkőzés ideges játékkal 
kezdődött, a cseh együttes már az első 
percben hirtelen támadásból Prohaszka ré
vén vezetéshez jutott, a 8. percben Gubeni- 
cek kettőre szaporította a csehek góljainak 
számát. A 17. percben Ilromatka a harma
dik gólt lőtte. A 28. percben Bouska és Ke
mény összeverekedett és a bíró mindkét 
játékost kiállította. A 33. percben a biró 
Bubcnlcek gólját lesállás miatt nem Ítélte 
meg. A 39. percben hirtelen magyar táma
dásból Toldi gólt rúgott. Egy perccel ké
sőbb Prohaszka lövése került a hálóba.

volt Pilótás Ferenc ezredes, Szllavcczky Ernő 
rendőrfőtanácsos. vitéz Uldyarik Jenő, dr. 
Schréder Gyula, Jeney István, Prilckler Jenő, 
dr. Szmolár Pál Berty László ezredes s még 
sokan mások.

Ezután felsorakoztak nz emlékmű előtt n ma
gyar vivők, élükön Kabos, Dunay és Elek Ilona 
Európa-bajnokok. akik hárman elhelyezték a 
koszorút a Hősök Emlékkövére, miközben a 
frontharcos zenekar a Hiszekegyet játszotta.

A nyugati uszóhajnokságok. Pécsről jelen
tik: A MUSz nyugati kerületének bajnoki ver
senyeit vasárnap rendezték előkelő közönség 
előtt a városi uszodában. Eredmények: 100 m 
gyorsuszás: bajnok: Ahai—Nemes PEAC 1 p 
03.2 mp., 100 in. hátuszás: bajnok: Perlcr Ödön 
PÁC 1 p. 19.8 mp 200 m. mellúszás: bajnok: 
Lengváry PÁC 3 p. 06.8 mp. 400 m. gyorsuszás: 
bajnok: Gróf II. PÁC 5 p. 31.2 mp. Műugrás: 
bajnok: Novatarszky István PÁC. 200 m. ifjú
sági gyorsuszás: 1. Laczkó Árpád Kaposvár 2 
p. 35 mp. A Kéler-vándordijat Pécs nyerte Ka
posvár előtt. Pécs válogatót vizipólócsapat 0:3 
(ó:1) arányban győzte le Kaposvár válogatottját.

Rudapest második atletagarniturája Sze
geden. Szegedről jelentik: Vasárnap délután 
a magyar válogatott atléta csapat második 
garnitúrája a déli kerület válogatott atlétá
ival mérkőzött és azt 91 és fél: 47 és fél 
pontarányban legyőzte. Részletes eredmé-

1. Lincoln (2) Gúlái. 
3. Duce (6:10) Csaplúr. 
pénz, Emese, Kláris, Amadeo. Tót.:
10. 11, 11. Befutó. 10.188. — III. FUTAM-
1, Regös II. (4) Klimscha. 2. Ilands down (6) 
Wcissbach. 3. Kislány (12) Teltschik. F. m.: 
Vigasz, Soubrcltc, Sok. Auiulet, Pók, Dalesz, 
Poxőr, Persze, Gombolyag. Tót.: 10:46. 19,
24. 82. Befutó: 10:445. — IV, FUTAM. 1. Um- 
páa (8:10) Schejbál. 2 Hunor (ljí) Esch. 
F. m.: Murai. Roineo. Tol.; 10:15, Befutó: 
10:23. — V. FUTAM. I. Pirto (3) Hála. 2-Léva 
(7:10) Vrábel. F. ni.: Rajongó. Samurai. 
Viscomte, Haramia. Tol.: 10'44. 19, 13. Be
futó 10:82. — VI. FUTAM. 1. Papucshöt (8) 
Weissboch. 2. Arme Gredl (4) Klimscha. 3. 
Kopó (16) Teltschik. F. m.: Bellevue, Rcpris. 
Reménység, Patina nilerin, üstökös. Visegrád. 
Szépét, Kellemes, Százszorszép. Tót.: 10:298. 
64, 23, 135. Befutó: 10:2057. — VII. FUTAM. 
1. Coruna (2) Klimscha. 2. Csirkefogó (14) 
Teltschik. 3. Kiláblázás (6) Wcckennann. 
F. ni.: Garuda, Dénes, Karolinger Rntlrapc, 
Szép Angyal, Mulass. Samaki, Felka, Minek?, 
SübMfi, Tót-; JO;27. 14. 28. 25. Befutó 10^07*

2. Satum (3) Esch-
F. m.: Lurkó, Apró- 

Amadeo. Tót.: 10:28.
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AZ MLSZ TÁMOGATJA A VIDÉKI LABDA
RÚGÁST - SPORT BADACSONYBAN — A 
KISPESTI PALYA ELKERÜL A TEMETŐ 

MELLÖL — A „HÍRŐS BET’* NAGY 
SPORTESEMÉNYE

Profik vagyunk, uram, profik!.:.
Csevegés Fazekas doktor „muszáj-amatőrieiről*, akik 
csak azért amatőrök, mert nem kaptak eddig tizpengős 
ajánlatot — Aki profiszerződést ir alá, az — profi

A francia szövetség transzferlistáján Jsme* 
rős osztrák játékosok neveivel találkóíaük^ 
Jgy pl. köztük van Tandler, Schramseis ég 
Drucker.

andor lton

A tokodi üveggyár fut
ballistáinak pompái sze
re (dósé kellemes megle
petést kellett mindenütt, 
hiszen n vidéki amatőr 
futballsport előretörése 
szívügye kell hogy lágyon 
minden sportembernek. 
Természetesén az őrven- 
dezők sorúból az MLSz

sém vonhatja ki magát Éppen ezért nézett na
gyot az elmúlt héten a tokodi sportegyesület 
vezetője az MLSz helyiségében, amikor a to. 
kbdi pálya kijelölésének előfeltételéül az MLSz 
vezetősége egy ojyértelmü nyilatkozat aláírását 
követelte, amely szerint bajnokság megnyerése 
esetén Tokod tartozik 900 pengőt a bajnoki 
érem költségeinek fejében az MLSz pénztárába 
befizetni-

Erre a furcsa kívánságra nemcsak a tokodi 
egyesület tagjai, da a középnmgyarországi al- 
NÍÖvelség vezetői is felhördültek. Hiszen köz
tudomású tény, hogy az MLSz 450 egyesülettől 
nevetési dijakat szed a bajnoki verseny fede
zésére. Már pedig minden sportszövetség a ne
vezési dijakból gyűjti össze a bajnoki érmek 
anyagi fedezetét és tudomásunk szerint az 
MLSz is ezt a gyakorlatot követi évtizedek óla.

Kissé furcsának tetszik a vidéki labdarúgás 
ilyetén támogatása a futball legfőbb fóruma 
részéről.

Nyolcadik évét éljük moit a magyar pro
fesszionista rendszernek, igazán nincs semmi 
ok arra, hogy.' köntörfalazzunk. Ztarnóczay 
János, a magyar • amatőr-labdarugók atyja ép
pen olyan jól tudja, mint ml, hogy az amatőr
rég hófehér palástját éppen úgy le lehet vetni, 
amint art magunkra öltöttük. A magyar profi
státus összes tagjai valamikor amatőrök vol
tak és — ha mindjárt más véleményen is van 
az amatőr labdarugók tiszteletreméltó testü
leté — a visszavetkőzött profi az amatörzsüri 
elölt elrebegelt ünnepélyes amAtőrfogadalom 
ulán Is „fertőzött" marad.

Mindezeket el kellett mondanunk abból az 
alkalomból, hogy az országos labdarugó-tanács 
elé került a budapesti amatőrök ama javas
lata. hogy

he legyen többé „szabad rablás",
vagyis: megvonják a professzionista egyesüle
teknek a szétválasztásnál biztositolt azt a jo
gát, hogy játékosállományukat pénzbeli meg
térítés ellenében nz amatőrstólusból kiegé
szítsék.

Mit jelent, ez a pénzbeli megtérítés? Nem 
egyebet, mint azt, hogy a megszerzendő játé
kosért kárpótlás fejében a futballista amatőr
egyesülete a játékosszerződésben kikötött 
gázsi tízszeresét vételezi be nyugta ellenében.

Az erkölcsi vizsgán tehát már ezen a pon
ton „bcdacizolt" az amatőr-eszme.

Miféle amatőrség az, ahol legális utón 
pénzt lehet. zsebrevágnl az amatőr áruba 

bocsátása utján?
Nem értjük a- dolgot. Vájjon melyik amatőr
szabályzatból olvastak ki az urak ilyen de
finíciót? Azt még talán meg tudnók érteni, ha 
futballdresszt, nadrágot, esetleg labdát kapná
nak cserébe a futballistákért. De hitvány pénzt

asztalra olvasva, makulátlan amatőr-kezekkel 
zsebrevágva, egyesületi bélyegzővel ellátott el
ismervényen nyugtatva elfogadni? . . . Ké
rem. itt a fogalom körül valami baj vanl

Valahogyan igy gondolkozhatott a kitűnő 
Fazekas doktor is, aki mint professzionista 
szónok vagdalkozott a pénteki tanácsülésen éa 
akinek „csak" a lelke amatőr. Nem mii mond
juk, csak az ö szavait idézzük, hogy

aa amatőr-futballisták kilencven százaléka 
„muszáj-amatőr", akik csak azért amatő
rök, mert eddig még nem kaptak tizpen

gős ajánlatot, 
esetleg egy szerény alkalmazást a játéktudás 
ellenében. És igazat kell adnunk a derék 
Szende bácsinak, aki a proflszövetségben csap
kodta az asztalt, mondván: mit szálnak a ja
vaslathoz a munkanélküli apák, akiknek te
hetséges, férfivá növekedett fiai azért nem bo
tsát hat fák áruba tudásukat, mert ebbe nem 
egyeznek bele az amatőr-eszme védelmezői.

Meg kell kérdeznünk Zsarnóczay Jánost : 
amatőrnek tekinthető-e az a futballista, aki 
proftsíerződést ir alá. még abban az esetben 
is, ha áz amatőr-futballszövetség nem appro- 
bálja a megállapodást? Melyik a fehérebb 
amatőr: aki futballtudása révén nyugdíjas ál
lásba kerül avagy az öt pengővel díjazott, Jer 
főzött lelkű játékos, akivel porcleválás miatt 
„közös megegyezéssel" szerződéit bontottak?

Tegyük tehát félre ezt a témát, amely nyol
cadik év óta forgácsolja sz t az erőket. Em
lékszünk még arra az időre, amikor még 
Nurmi, Ladoumégue és Arne Borg olt állottak 
a zöld elipszisen, olimpiai esküre emelt kéz
zel. De ott voltak velük együtt a német és az 
olasz futballisták is.

ügy bizony! Profik vagyunk, uram, profik!

A ..Hírős Hét" kecske
méti napjainak egyik ki* 
emelkedő eseménye lesz 
a Középmagyarorsrági 
Automobil és Motor Club 
Hl. országos csiliagturája. 
amelyet az /. magyar 
nemzeti autós és motoros 
nagytáborozás keretében 
tartanák meg. A nagv-
tábor, amely seregszemléje lesz a magyar 
automobilizmusnak és motorsportnak, hivatva 
lész arra, hogy uj életkedvét öntsön e szép 
sport csüggedő hi .'cinek leikébe.

♦
A Terézvárost Torna Club automobil és motor

kerékpár-szakosztálya julius 22-én, vasárnap 
rendezi meg Vil ik országos csillagluráját, |i°' 
rsl szépség- és ügyességi-versennyel bálatön- 
boglóri végcéllal. A túra-szabályok érlelmébért 
a résztvevők az ország minden részéből indul
hatnak, azonban 22-én d c. 10—II óra között 
kell a balatonboglárl célon keresetül haladni. 
A iegmcstzcbbröi érkező versenyző külön tisz
telet dijat kap. A túróra vonatkozó mindennemű 
felvilágosítással a TTC titkársága VI., Hajós- 
utcá 16. Tel ; 270—90 szolgál.

Turcoingból Prágába fiésxal
A^naÍ“áCÍÍt JanCSi, ax újpest egykori nagy dapusa, 

atiit ditűnö sxerxődéssel dindit meg a Sparta
Mindig örömmel tar

tunk seregszemlét régebbi 
nagy értékeink felett, 
akik most, a nyár elején 
látogatnak haza egy kis 
pihenőre. Stockholmból 
Konstantinápojjdg, At
héntől Barcelonáig min- 
derrütt fnagyar fiuk tanít
ják a gyönyörű szigetor

szági labdajátékra a 
vén Európa ifjú generá
cióját.

A hazatérő < el$ő fecs
kék közölt látjuk

kapta ugyan, de nekünk továbbra is Acht Jan
csi marad.

A futballista-sors Turcoing francia városka 
labdarugó fiatalságát bizta Jancsi kezére, 
amely oly sok menthetetlennek látszó góltól 
óvta meg egyesülete kapuját. Meg is becsülik 
ott és a nyári szabadságát élvező futballista 
arcán mutatkozó derű jelzi is; hogy nem le
het rossz dolga odakint. Most is elegáns, mint 
akkor, amidőn Pest hölgytársadalmának volt 
a kedvence, csak karcsúbb lett és — fiatalabb.

A jeles kapus most zsebében a Turcoing u. 
ajánlatával, válaszúton áll. Julius 15-én lejári 
szabadságának határnapjáig döntenie kell ar- 
ról, hogy

ACHT JANCSIT,
az Újpest egykori nagylehetségü, de annál 
szerényebb és közszeretetben álló kapuvédőjét. 
Jancsi a futballkeresztségben az Alma/ nevet

visszatér-e, avagy elfogadja a prágai 
Sparta kitűnő ajánlatát.

A híres prágai csapat ugyanis szerződéssel 
kínálta meg öt és Acht Jancsi befejezéshez 
közeledő tárgyalásai sikerrel kecsegtetnek.

Julius 22-én lesz a ba
dacsonyi országos halá
lon sportünnepély. Az 
egész Dunántúlról bevont 
rendezők közreműködésé
vel országos társadalmi és 
sportmozgalommá növi 
ki magát a Tapolcai 
Ifjak Atlétikai Clubja ál-1 
tál Badacsonvban ren

dezendő „Balatoni Sport- és Szórakozó-Nnp". 
Ilyen halaimat méretű balatoni ünnepségei ed
dig meg nem rendezlek. A sportünnepély nagy 
méreteire jellemző, hogy a szőkébb körű ren- 
dcző bizollsóg tagjainak száma 150. akik kö
zött a dunántúli ts budapesti társadalmi és 
sportcgycsülclck delegáltjai is helyet foglalnak.

Bevezetik a totalizatőri az 
osztrák futballpályákra !

Nem talál ellenfelet magának a legjobb osztrák nehézsúlyú 
boxoló — Hollandiában és Belgiumban lesznek a legközelebbi 
világbajnokság selejtező mérkőzései, a döntő pedig Párlsban

Műiden csoda három napig tart. Hányán em
lékeznek vájjon arra, hogy az első profiliga egyik 
legrokonszenvesebb egyesülőiét: a Kispestet ne* 
gyedszázados jubileuma alkalmából milyen sors- 
OMpás érte. A trihünlüz óta mór hosszú hetek 
teltek el és a szénné égeti tribün fekete gerendái 
mellett gondterhes arccal néz Kispest csapata a 
bizonytalan jövő felé. Mondjuk el: a közigazga
tás bürokratikus nehézségeivel viv tehetetlenül 
hárcot az egyesület. Akta lelt a kispesti tribün
ből, amely valószínűen sohasem fog a régi he 
lyén felépülni. A KAC fulballpályája ugyanis 
közvetlenül a temető mellett van és a futball- 
drukkerek hajrázósa bizony nem emeli éppen a 
temetések áhilatos részvétét. A legutóbbi Kispest- 
FfiCMicvános meccsen a pap fel is függesztett 
egv temetést és annak folytatását a mérkőzés 
utáni Időre tette, mert a futhallpályáról ál
hangzó nagy lárma nemcsak a temetés áhíta
tát zavarta meg. hanem magát a szertartást 
is Most a kispesti egyházak és társadalmi egye-1 
silletek mozgalmat indítottak, hogy a leégett 
tribünöket ne építsék fel a temető melletti fut-' 
balpályán, hanem keressenek más sporttelepet 
és ott építsenek uj tribünöket Már találtak is 
megfelelő helyet a futballpólya számára, a kis
pesti határerdőt, amely közigazgatásilag Buda
pesthez tartozik Molnár József dr. kispesti 
polgármester ezt a tervet megvalósíthatónak 
ítélte és már érintkezésbe Is tépett a főváros 
illetékes ügyosztálvával a határerdő megvásár
lása érdekében Mikor lesz azonban ebből 
pálva? Kispest fulballcgycsületének anyagi bá- 
zisát három- meccs jelenti: a Ferencváros, a 
Hungária és az Újpest ellen játszandó három 
mérkőzés. Ha az egyesület az őszi szezonban 
nőm tud élni pályaválasztási jogával, bekövet- 
kérik az anyagi összeomlás, amely talán leg
kevésbé Kispest városának az érdeke.

A legkitűnőbb osztrák 
nehézsúlyú boxoló, Hav- 
litschek, nem lehet Ausz
tria bajnoka, inért nincs 
ellenfele... ez a külö
nös és a sportok törté
netében nyilván párat- 
lan példa foglalkoztatja 
puost az osztrák box- 
körőket. Köztudomású, 
hogy ma a legjobb osz
trák nehézsúlyú boxoíó a 
fiatal Havlitschek. Érde
mel elismeréséül de fő
leg a külföldi szereplé- 

szükséges. reklám szempontjából a 
’ adományozná neki

de nem 
a box-szabályok 
csak versenyen 

nem ne

Bekhez
szövetség szívesen __ ——
„Ausztria bajnoka" büszke elmet, 
megy. Ismeretes, 
szerint bainoki 
lehet nyerni, n

az.
hogy 

címet 
versenyek pedig „c.

vetéssel, hanem kihívással bonyolítódnak le. Az 
osztrák szövetség junius harmadikára termi
nust adott Havlitschek kihívására, azonban 
mindössze egy botoló jelentkezett, a grázi 
Kerschilz személyében, aki hajlandó lett 
volna kitenni magát a fiatal bécsi 
veszedelmes horogütéieinék. A szövetség ve- 
xetősége azonban nem engedélyezte a versenyt, 
mert a grázi boxoló annyira kis tudással ren
delkezik, hogy egy a felette való győzelem na 
gyón alacsony ár lenne a bajnoki címért A 
szegény Havlscheknek tehát nem marad más 
hátra, mint busán várni, amíg akad valami el- 
szánt sportember, aki rendelkezik annyi bá- 
torsággal. hogy kiüljön vele szemben a ringbe.

♦
Ha minden jól megy, nz őszi szezonban már 

k^nnAik?!n*k ío8*‘***okat a bécsi fut-
ballpályákon. Arról van szó ugyanis, hogv a 
napokban az osztrák fővárosban járt Burda,

a csehszlovák totalizatőr népszerű szervezője 
és tárgyalásokat folytatott illetékes körökkel a 
bécsi „toti" felállítására vonatkozólag. Érte
süléseink szerint

Burda tárgyalásai nem voltak eredmény
telenek éa a nagy pályákon valószínűleg 

bevezetik a totalizatőri.
A fulballtotaLizatőr szabályai természetesen 
lényegesen eltérnek a lóversenyétől és egy 
komplikált pontrendszerre vannak felépítve. 
Minden fogadó egy kérdőívet kap, amelyen öt 
kérdésre kell válaszolnia: A hazai csapat győ
zelme (1 pont). A vendégcsapat győzelme (2 
pont). Eldöntetlen (3 pont). Gólok száma (4 
pont). Eldöntetlen (5 pont). A legtöbb pont
számot elérő fogadók között arányos elosz
lásra kerülnek a befizetett tétek... előzőleg 
természetesen levonják a különböző adókat 
és a totalizatőr csekély kis hasznát.

♦
Rímet, a FIFA és a francia labdarugó szö

vetség elnöke a világbajnoki tornával kapcso
latban érdekes nyilatkozatot adott egy párisi 
sportlapnak. Rímet szerint az olaszországi já
tékokat, kivéve azokat r mérkőzéseket, ame
lyeken a hazai csapat szerepelt, aránylag csak 
kisszámú közönség nézte végig és. igy felmerült 
az a terv, hogy a legközelebbi világbajnoksá
got a nagyobb anyagi sikerre való tekintettel 
helyesebb lenne két .esetleg három ország kö
zött felosztani. Eszerint a legközelebbi torna 
előmérkőzéseil Belgiumban és Hollandiában 
rendeznék, a döntőt pedig Párisban. Úgy a 
franciák, mint a belgák és hollandók máris 
kijelentették, hogy hajlandók vállalni a ren- 
dezésscl járó kockázatot. A legközelebbi v|- 
légbajnokság 1937 szeptember vagy októberé
ben lenne. Arról Is szó van, hogy elejtik az 
eddigi egészségtelen knouck-out rendszert és 
pontozás állapítja meg a győztest.

„Anyát" keres Miskolc 
újjászületett futballcsapata

Csak öt ember marad meg 
a régi harcosok közűi

A középcsapatok . pihe
nője már megkezdődött, 
ugyanakkor azonban lá
zas munka indult meg ás 
őszi szezon előkészítésére, 
amely minden eddiginél 
nugyobbarányu küzdelmét 
igér, hiszen bevezetője a 
Nemzeti Bajnokság uj 

re-ndszerének. Különösen;
intenzív munka folyik Miskolcon, ahol az 
Attila reneszánszát készítik elő. Hodobay Sán
dor dr., a város polgármestere szívós energiá
val látott az újjászervezéshez és szerencséi 
kézzel választott munkatársat Máriásig Lajos 
dr. személyében, aki sokszorosan próbát állt 
sportmulttal és rutinnal rendelkezik. Az uj 
Máriássy-éra három lényeges változást hoz 
„Élszak fővárosának" sporéletébe. Teljesen

átszervezik az Attila vezetőségét, újjászer
vezik a csapatot és pontosan kidolgozott 
hadlterv szerint ismét visszahódítják a kö

zönséget.
A költségvetés 25 százalékát a túrák jöve

delmével, 50 százalékát a mérkőzések beyéte- 
leivel, míg a hiánjzó 25 százalékot a társa
dalmi megszervezeltséggel és a mérkőzések lá
togatottságának emelésével teremtik elő.

Az uj fővárosi vezér máris fontos lépéseket 
tett az ügy érdekében. Ügyes diplomáciávál el
érte, hogy leszavazták Zsarnóczayt és megaza- 
vszták, hogy azok az egyesületek, amelyeknek 
eddig nem volt anyaegyletük, most

szabadon választhatnak „anyát*.
Ez az eset állt fenn az Attilánál, amely igy 
most végre gond nélkül oldhatja meg ezzel pz 
oly fontos utánpó’lás kérdését. Máriásig dr- 
ügyességét dicséri ar is, hogy a szabad rablás 
kérdésében jelentős eredményt értek el s az 
újjászervezés nagy munkájából nem kénytele
nek nélkülözni az amatőr játékosokat sem. .

Az Attila multévl csapatából mindössze 5 
embert Iát viszont ősszel a közönség.

A hiányzók pótlására részbén rutinos profikat, 
részben tehetséges amatőröket szemeltek ki. 
Mindez jogot ad Máriássy dr. bizakodásának, 
amikor azt mondja:

— Bízom abban, hogy a megujhodott Attila 
éppen a legnehezebb esztendő küzdelmeiben 
állja meg a helyét a legjobban. Uj és bátor 
megoldásokra van szükség s ezek közül a két 
legfontosabbat, az átszervezést és az után/fift- 
lás biztosítását már megoldottnak tekinthetik

Erre annál is inkább szükség volt, mert hi
szen Miskolc az északi vidékek gócpontja s 
hogy hálás talaj a sport szempontjából, ázt 
igazolja a vidéki nézőrokord, amelyet

10.500 fizető nézővel Miskolc tart.
Az utóbbi időben az Attila közel sem volt ró
zsás helyzetben, ügyes szervezés azonban egy
kettőre a régi színvonal fölé emelheti. Ezt biz
tosítja a dicséretes elhatározás, amely a . — 
polgármester nyomatékos Ígéretével alátámasz
tottan — céljául tűzte ki, hogy

as Attila játékosai a jövőben álláshoz jus
sanak.

A megindult és nagyrészben már teljesített 
programot még ez ismert Attila—Nemzeti ki
esési ügy sem zavarja. Csütörtökön foglalkozik 
ezzel az országos fellebbezési bizottság, a dön
tés azonban alig vitás. A profik már az Attila 
igaza mellett döntöttek, a zöldgyepen a küz
delem az Attila javára dőlt el, szabálymagya
rázattal tehát Észak fontos sportmüködését 
megakadályozni nem lehet.

Bizonyos, hogy Miskolc szimpatikus csapata 
nagy jövő és fejlődés előtt áll, amire garancia 
Hodobay polgármester lendületes tevékenysége 
és Máriássy dr. tapasztalt, kulturált sport
szakértelme. i

Kerékpáron 
Debrecenből Rómába

A Debreceni Vasutas 
SC három tagja, neveze
tesen Nagyházy János, 
Nagy László és vitéz 
Szép Lajos a jövő héten 
Debrecenből Anglián ke- 
resztül Rómába Indul
nak kerékpáron. Julius 
15-én lesz az indulás s 
az útirány Budapesten,

Székesfehéváron, Keszthelyen és Rábafüreden 
keresztül vezet Ausztriába, ahol Grác, Klagen
furt és Villach állomásokat érintve, érkeznek 
majd olasz földre. Torinón, Udinén, Velencéit 
és Ravennán át jutnak Rómába s

a 4600 kilométeres utat 30 nap alatt akar
ják megtenni, ami napi 180 kilóméiért* 

átlagol jelent.
A turacsapatnak Nagyházy János lesz a ve

zetője, aki már több bajnokságot szerzett 
egyesületének. A három kerékpárós végállomá
sán ellátogat Mussollnihez, az olasz állaáifő
höz, akinek debreceni ajándékkal fognak ked
veskedni. ' v

A szerkesztésért és kiadásért felel:
Dr. ELEK HUGÓ
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