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AZ ELŐFIZETÉS ÁRA:
Egy évre 5 pengő ♦ Félévre 250 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!
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MEGJELENIK MINDEN HÉTFŐN REGGEL 
Szerkesztőség éa kiadóhivatal:

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

VI. kér., Aradi-utca 8, sz. (Glóbus nyomda) 
Telefon: 308 - 08.

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

Kisiklott a Hiúiéra express
Rengeteg sebesült es halott

vierai expressz!

Páris, augusztus 12. 
(A Hétfői Napló tu

dósítójának telefonje
lentése.) Vasárnap 

egész Franciaországot 
újabb megdöbbentő 

vasúti katasztrófa hire 
ejtette rémületbe:

— Kisiklott a ri- 
Számos halott, renge- 
sebesült!

Igy szólt az első jelentés, amely a szeren
csétlenségről Párisba és a nagyvárosokba 
jérkezett. A francia közvélemény még nem 
felejtette el a karácsonykor történt borzal
mas katasztrófát, amelynek közel kétszáz 
halálos áldozata volt. Mindenki ijedt rémü
lettel érdeklődött nagy lapok szerkesztősé
geinél, a vasútállomásokon a szerencsétlen
ség részleteiről. Mialatt lázas izgalomban 
leste Páris a szörnyű katasztrófa részletei
től érkező híreket,

az avignoni pályaudvaron romhalmaz
ban hevert a rivlcral expressz mozdo

nya, két kocsija.
Hörgő, jajveszékelő sebesülte kfeküdtek a 
közeli kórházban ... Vasárnap a déli órák
ban bontakozott ki az újabb szörnyű sze
rencsétlenség minden részlete:

— Menetrendszerű pontossággal indult 
el szombaton a rivierai expressz Géniből. 
!A híres nemzetközi vonat kékre lakkozott 
ragyogó kocsijai, amelyek tele voltak uta
sokkal, vasárnap hajnali 3 óra 50 perckor 
robogtak be az avignoni pályaudvarra. 
jGenf és Ventimiglia között fekszik ez a kis 
francia állomás. Alighogy a nemzetközi 
expressz berohant az állomásra,

irtózatos fülsiketítő dörrenés hallat
szott s aztán lángtenger ölelte körül 

a vonatot.
Az expresszvonat mozdonya a pályaudvari 
bejárónál

kiugrott a sínekből, a mozdony magá
val rántott két kocsit is s a szomszédos 
sínpáron veszteglő tchervonatba dőlt 
bele a kisiklott mozdony és két kocsija.

A borzalmas összeütközés következtében a 
mozdony

azonnal lángokba borult, Izzé-porrá 
törlek az expressz kisiklott kocsijai

s a tehervonat vagonjai is mind összeron- 
csolódtak.

A szörnyű összeütközés következtében a 
közelben fekvő elektromos áramvezeték 
kábelje is azonnal elszakadt úgyhogy az 
egész pályaudvarra és környékére 

pillanatok alatt sötétség borult.
De csak pillanatokig tartott a sötétség a 
pályaudvaron, mert az expresszvonat ösz- 
szcroncsolt, kigyulladt mozdonyból

méteres lángnyelvek csaptak fel
'és kísértetiesen világították be a szörnyű 
pusztulás egész környéket.

Az ös/eroncsolt luxuskocsikból pillanatok 
múlva hallatszott kétségbeesett segélykiál
tás,

a borzalmas jajveszékelés, a romok 
alatt heverő utasok halálhörgése.

A fejvesztett rémületben először senki sem 
tudott tájékozódni, amikor a vasutasok s 
az expfresszvonat megmenekült utasai fel
ocsúdva az első rémületükből, a telefonhoz 
rohantak, kiderült, hogy

a szomszédos állomással lehetetlen 
összeköttetést kapni.

A borzalmas összeütközés ereje megrázta 
az egész állomásépületet, elromlott a tele
fonvezeték is és igy egyszerre süket lett a 
telefon, amelyen segítséget próbáltak kérni. 
Végül is a vasutasok valahogy a legköze
lebbi állomással érintkezést találtak, de még 
íry is

órák teltek eh amíg megérkezett az első 
segélyvonat,

a romhalmazban heverő avignoni pálya
udvarra. A vasúti kocsik és a mozdony 
romjai alól egymásután szállították ki a se
besülteket, felrakták őket a segélyvonatra s 
a közeli kórházba és magánházakba vitték 
őket. A szétroncsolt testű utasok közül 
nem egyben már nem volt élet, amikor a 
segélyvonat vasutasai odaértek hozzájuk.

Amikor a legsúlyosabb sebesülteket hord
ágyra rakták már, az expresszvonat moz
donyának vezetőjét és fűtőjét kezdte min
denki keresni. A mozdonyvezető eszméletle
nül, vérző fejjel feküdt a romok közt. Mel
lette ugyancsak eszméletlenül, mozdulatla
nul a fütő. Mindkettőjüket ugyancsak a 
segélyvonat vitte kórházba s vasárnap estig 
nem lehetett őket kihallgatni. Az első segély
vonatot egymásután több szerelvény kö

?/•—.......... .........

Starhemberg nagyfontosságu 
olasz tanácskozásai ötön 
holnap visszatér Becsbe

FeltUnö francia kommentárok Starhemberg tárgyalásairól
Róma, augusztus 12.

(.4 Hétfői Napló tudósítójától) Mussolini 
meghívására a nyár elején néhányszáz osz
trák ifjú Olaszországba indult nyaralni és 
Starhemberg herceg az itt nyaraló fiatal 
honfitársai meglátogatására használta fel 
olaszországi útját. Starhemberg természete
sen nagy fontosságit tanácskozása kát folyta
tott Olaszországban.

A herceg a vasárnapot Ujj osztrák ifjak 
olaszországi nyaralóleiepén töltötte, ahol 
ugyanolyan életmódot folytat, mint a 

telep valamennyi ifjú lakója.
Velük együtt étkezik s résztvesz a szórako
zásaikban. Vasárnap kijelentette Starhem
berg, hogy

még két napig marad Olaszországban
s kedden indul vissza Bérbe.

Páris, augusztus 12.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) A francia közvélemény érdeklő
désének előterében ismét az osztrák kérdés 
áll. Ausztria problémájának megvitatását 
különböző események és nyilatkozatok tet
ték a francia sajtó számára aktuálissá. így

Starhemberg herceg váratlan római uta
zása, az alkanccllár nyilatkozatai, ame
lyeket közvetlenül elutazása előtt tett, 
Starhemberg és Mussolini tanácskozása, 
Sehuachnlgg dr. szövetségi kancellár bu- 

vette, de ekkor még nem is tudták, hány 
halottja és sebesültje van a katasztrófának. 
Az első jelentés szerint két halottról és 
30 sebesültről szól, később azonban ki
derült, hogy már

hat halottja és negyven súlyos sebe
sültbe van a szerencsétlenségnek.

Vasárnap délelőtt már bizottság kutatta 
a borzalmas katasztrófa okát. Eddig azt ál
lapították meg, hogy megint csak azért tör
tént a szerencsétlenség, mert

a megengedettnél nagyobb sebességgel 
haladt az expresszvonat.

Az előírás szerint az expresszvonatnak húsz 
kilométer sebességgel lett volna szabad az 
állomáson keresztülhaladni. A mozdony
vezető azonban jóval gyorsabb tempóban
akart átrobogni az állomáson. Akadtak már 
vasutas tanuk is, akik azt észlelték, hogy 

az expressz a pályaudvar bejáratánál 
négyvenkílométeres sebességgel haladt.

Az eddigi feltevések szerint tehát a veszélyt 
azért nem lehetett elhárítani, mert a vona
lot már nem lehetett lefékezni. Hogy ma
gát a katasztrófát mi okozta, sintörés-e, 
vagy a mozdony, avagy a kocsik hirtelen 
sérülése, azt még nem tudják.

Vasárnap a vizsgálóbizottság kihallgatta 
a vonat megmenekült utasait, de ezek a ki

végiil azok a hirek, hogy a Habsburg-család 
a legközelebbi napokban Vinreggióban csa
ládi tanácsot tart. A vasárnapi lapok mind
ezeket az eseményeket és nyilatkozatokat 
behatóan tárgyalják és az eseményeknek 
ezt az összetorlódását nem tartják véletlen
nek. Néhány lap mindezekből azt következ

Nyolcvanmillió dollárról 
ssóló ezüsfköiolezvényt 

bocsát ki Rooscvelt
Infláció-pánik a Wall Streeten

Washington, augusztus 12. Hivatalos kö
rökben a leghatározottabban cáfolják azo
kat a Wall Strcet köreiben elterjedt nyug
talanító híreket, hogy a kormány inflációs 
tervekkel foglalkozik. Ezek a hirek ez 
ezüst nacionalizálásával kapcsolatban ter
jedtek el s arra vezethetők vissza, hogy az 
elhangzott kormánynyilatkozatok szerint 

a kincstári hivatal által átvett ezüstért
„ezüst-kötelezvényeket0 adnak az ezüst 

heszolgáltatóinak. 
hangsúlyozzák, hogy 

hallgatások a vizsgálatot nem vitték előbb
re, mert hisz

a vonatnak minden utasa aludt
s csak az irtózatos összeütközés dörrenésére 
ébredtek fel

Ma, hétfőn újabb bizottság száll ki a 
szörnyű katasztrófa színhelyén, hogy tovább 
folytassa a vizsgálatot.

Borzalmas 
vasúti katasztrófa 
Németországban

Berlin, augusztus 12.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Németországban is borzalmas 
vasúti katasztrófa történt vasárnap. A reg
geli órákban a hallei pályaudvaron egy 
Lipcséből érkező vonat összeütközött egy 
elektromos mozdonnyal. A berlini vasut- 
igazgatóság jelentése szerint

két ember meghalt, százhatvanan meg
sebesültek.

A lipcsei vonat mozdonya és első kocsijai 
pozdorjává törtek. Az elektromos mozdony 
is súlyosan megrongálódott.

A nyomozás eddig azt állapította inog, 
hogy a katasztrófát

hibás váltóállítás
okozta.

teti, hogy
a Hiibsburg-rcstauráció kérdése Ausz

triában akuttá kezd válni.
A lapok ezzel összefüggésben újból emlékez
tetnek arra, hogy a kisaulant államai to
vábbra is a leghatározottabban szembehe
lyezkednek a Hnbsburg-restaurációval.

mindössze
80 millió dollár ezüst-kötelezvény ki

bocsátására kerül sor.
Ezek a kötelezvények ugyan pénzhelyette
sítő eszközök, a nyolcvanmillió dolláros 
összeg azonban az általános bankjegyfor
galmat tekintve olyan jelentéktelen, hogy

a kötelezvények kibocsátása nem je
lenthet inflációt.

Eredetileg 100 millió dollár névértékű kö
telezvényt akartak kibocsátani.



9 HÉTFŐINAPLÓ Budapest, 1934 sagUMtua 18.

A miniszterelnök 
és a külügyminiszter Varsóban 

fA Hétfőt Napló tudósítójától.) Már régebben 
imi-girta • Hétfői Napló, hogy Gömbös Gyula 
miniszterelnök legközelebbi külföldi utjának 
célja Varsó lesz, ahol a lengyel kormány tiig- 
jaival folytatja azokat a gazdasági tárgyaláso
kat, amelyek eddigi külföldi t nácik ozásait do
minálták. Ezt a hírünket eddig hivatalosan 
nem erősíthették meg.

amíg a lengyel kormánynak a nemzetközi 
' szokások Mterlnt hivatalon meghívója meg 

nem érkezett a magyar kormányhoz.
MoM már ez Is megtörtént és a külföldi la
pok behatóan foglalkoznak Gömbös Gyula mi
niszterelnök varsói látogatásával, ami — érte- 
bülésiink szerint —

a kora őaz folyamán fog megtörténni. 
Erre az útjára a miniszterelnököt elkíséri 
Kánya Kálmán külügyminiszter Is.

Ellenzéki felvonulás
Sigray Antal gröl 
beszámolóján

Körmend, augusztus 12.
(A Hétföl Napló tudó

sit ójának telefonjelentése.) 
Vnsámap délelőtt tartotta 
beszámolóját válasatóke- 
riilele székhelyén, Kör
menden, gróf Sigray An
tal. A gyűlésen több or
szággyűlési képviselő vett 
részt az dlenzJék soraiból 
és a Batthyány—Sirat I- 

mnnn-kertben szépszámú közönség is Jelent 
meg a választókerületből, hogy meghallgassák 
képviselőjük beszámolójót.

GRÓF SIGRAY ANTAL
nzzal kezdte beszédét, hogy ö és elvbarátai 
gróf Apponyi Alléért politikáját követik. Majd 
arról beszélt, hogy nálunk nincs diktatúrára 
szükség és figyelmezteti a kormányt, hogy ke- 
Vesse a francia barátságot. Ma Ausztria sorsa 
jobban érdekli egész Európát, mint Magyar
országé éa szerintű a gazdasági életet megjaví
tani csak a királyság helyreállításával lesz le
hetséges. Végül felhívta a Jelenlevőket, hogy 

amennyiben a kormány diktatórikus esz
közökhöz folyamodna, tömörüljenek teljes 

erővel az ellenzék mögé.
Ezután Farkán Tibor, Tobler János és Gratz 

Gusztáv beszéltek.
Nngy érdeklődés mellett szólalt fel ezután 

RASSAY KAROLY, 
skl’Ttzt •hímgoztatta, hogy a nemzeti egység 
gondolatát gróf Károlyt Gyula miniszterelnök
sége alatt ő és nz ellenzék vetette fel.

— A Gömbös-kormány — mondotta— ezt a 
gondolatot tőlük sajátította ki.

Huniár Mihály szólalt méff fel, majd Hunzár 
Károly zárta be a gyűlést, kérve a jelenvolta
kat, hogy a legnagyobb rendben és nyugalom
ban oszoljanak szét.

Délben egy órakor körebédet tnrtottak, ame
lyen az első felköszöntőt gróf Sigray Antal 
mondotta Ottó királyfira. Gratz Gusztáv Hu
szár Károlyt köszöntötte, Pallavlcini György 
örgróf pedig Iliissny Károlyt üdvözölte.

HUSZAR KÁROLY 
felköszöntőjében azt mondotta, hogy az OTI 
elnökségéről azért mondott le, mert felszólí
tották arra, hogy

vagy lépjen be a nemzeti egység pártjába, 
vagy mondjon le.

ö az utóbbit választotta és lemondott.
Hassay Károly, dr. Ghyczy József plébános 

és Parányi József nyugalmazott főispán fel- 
srólnlásni titán Sigray Antal köszönte meg az 
iránta megnyilvánuló bizalmat

Az éhltalál réme fenyegeti 
a Hortobágy hllatállomónyát

Ijesztő a szárazság
Debrecen, nug. 12.

(.4 Hétfői Napló tu
dósítójának telefon- 
jelentése.) Vasárnap
délben a debreceni vá
rosháza nagytermében 
népes ülést tartott a 
debreceni mezőgazda
sági bizottság Vásáry

István felsőházi tag elnöklete alatt. A fel
szólalók elkeseredetten beszéltek a borto- 
luigyi áll ’i illotnány nehéz helyzetéről.

A puszin ugyanis kisedradt, a jószágnak 
nincs mit legelnie és Igv ett nr értékes 
állatállományt a klvesiés réme fenye

geti.
Elmondták a szónokok, hogy a híres ma
gyar Hortobágyon az állatok ezrei éheznek. 

Különböző módokat ajánlottak a horto
bágyi jószágállománv megmentésére. A 
többség amellett volt, hogv

a tahurmányozáa és nz erdei legeltetés 
azok az eszközök, amelyekkel elháríthatják 
a veszélyt.

A továbbiakban arról tárgyalt az értekez
let, hogy

védelmet kell kérniük a kormánytól ■ 
gyllmölcsvédősserkartel ellen.

Elkeseredetten állapították meg, hogv a 
nyersvao ára még ma Is hatsioroM a béke
belinek, *•<.-♦*

Vasárnap is
egész napon át tartott a 
bakonyi minisztertanács

(A Hétfői Napló tudósítójától.) A kor
mány tagjai vasárnap is egész napon át 
folytatták Bakonyban Gömbös Gyula mi
niszterelnök elnöklésévcl tanácskozásaikat.

Vasárnap teljes létszámú volt már a mi
nisztertanács, mert közben megérkezett a 
tanácskozás színhelyére Berlinből Kánya 
Kálmán külügyminiszter is, aki — mint is
meretes — Hindenburg birodalmi elnök te
metésén vett részt Horthy Miklós kormányzó 
és a magyar kormány képviseletében.

A vasárnapi tanácskozások délelőtt kilenc 
órakor kezdődtek ég körülbelül két óra felé 
fejeződtek be, azután rövid pihenőt tartva 
folytatták a kormány tagjai a megbeszélése
ket.

Értesülésünk szerint ezeken a tanácsko-

Mezőkövesden 
vendégeskedett a sziámi király
Mezőkövesd, augusztus 12.

(A Hétfői Napló kiküldött munkatársá
nak telefonjelentése.) Vasárnap reggel a 
budapesti Dunapafofa-szállodából érdekes 
expedíció indult három autón Mezőkö
vesdre. Egész kíséretével kirándult ebbe a 
jellegzetes magyar községbe a Budapesten 
tartózkodó sziámi király és királyné, hogy 
kóstolót kapjanak az igazi magyar falusi 
életből.

A vendégek első útja a híres Matyóházba 
vezetett, amelyet rövid idővel ezelőtt állí
tottak fel Mezőkövesden a községben sűrűn 
megforduló külföldi vendégek kedvéért. 
Szép eredeti magyar berendezést,

gyönyörű matyó népviseleteket és hím
zéseket csodállak itt meg a sziámi ven

dégek,
akik jóizüen fogyasztották el a tisztele
tükre szervírozott lunch-öt, ami természe
tesen eredeti magyar ételből: gulyásból állt.

Ezután akarták lebonyolítani a királyi 
pár fogadtatásának legszínesebb részét: fel

akarták vonultatni a Főtéren népviseletben 
a mezőkövesdi legényeket és menyecskéket 
és be akarták mutatni a sziámi király tisz
teletére rendezett

mezőkövesdi matyólakodalmat.
A szakadatlanul zuhogó eső azonban lehe
tetlenné tette, hogy mindezt a szabadban 
mutassák be, ezért bevonultak a közeli 
iskolába és annak egyik termében 

felvonultatták Mezőkövesd büszkeségeit 
a csodálkozó vendégek előtt.

Az osztályterem színpaddá alakított dobo 
góján tartották meg a matyólakodalmat, 
amit szívből jövő lelkes tapssal honoráltak 
a sziámiak.

Ezután megnézték a matyó-kiállítást, 
majd banketten vettek részt a Korona
szállodában. Késő délutánig voitak Mező
kövesden, ahol

kitünően érezték magukat.
Este félhét óra volt, mire a sok szép, látni
valótól jókedvű társaság három autója 
megérkezett Budapestre.

•IM

A saar-vidéki népszavazásról és kisebbségi 
kérdésekről tanácskozik a Népszövetség

Vasárnap tették közzé a Népszövetség őszi ülésének programját
Genf, augusztus 12.

(A Hétfői Napló tudó
sítójának telefonjelentése.) 
Vasárnap tették közzé a 
népszövetségi tanács szep
tember 7-én egybeülő RÍ. 
ülésszakának ideiglenes 
napirendjét.

A napirenden szokás
szénien számos Jelentés 
szerepel arról a tevékeny

ségről, amelyet a Népszövetség egyes bizott
ságai a legutóbbi ülésszak óta kifejtettek.

Egyea napirendi kérdések a kisebbségek 
védelmére vonatkoznak.

Gazdag programmal, dísszel 
fejeződött be vasárnap 
Miskolc ünnepi hete

Miskolc, augusztus 12.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen

tése.) Vasárnap este rekord idegenforgalommal 
fejeződött he n nagyszerűen sikerült miskolci 
hét. Az elmúlt héten összesen csak 5000 láto
gatója volt a városnak, vasárnap azonban

10.000 látogató érkezett Miskolcra.
Vasárnap tartották meg a miskolci hét kereté
ben a Kereskedelmi Testületek kongresszusát 
is, amelyen 59 város 80 kereskedelmi testületé
nek 300 kiküldöttje vett részt.

A kongresszus résztvevőit Hodobay Sándor 
üdvözölte. Letárgyalták

a kereskedelem aktuális problémáit 
és számos határozati Javaslatot fogadtak el. 

Nagyszabású agrárkiállitásra 
és vásárra készül a magyar 
gazdatársadalom

A magyar buta és a gyümölcs immár világ-1 A külföld érdeklődésének fokozását célozza 
T'J *' n m,nd élénkebbla Kállay Miklós földmlvclésdgvl miniszter kéz-

érdeklődései tagul a minőségben verseny Ideményeséaére és a minisrtérinm felügyelete 
»**• Ut (MStttt HFMjnstt.k Ml. UÜU tagsfa, BBPrt-

zásokon Is az őszi parlamenti munkapro
gram nagy elvi kérdései kerültek csupán 
megvitatásra, úgyhogy

a minisztertanács tulajdonképpen rész
letkérdésekkel nem Is foglalkozott, 

mert az elvi döntések után a részletek csak 
ezután kerülnek az egyes szakminisztériu
mokban kidolgozásra.

A vasárnapi tanácskozásokon — mint 
előrelátható Volt — nem végeztek a teljes 
anyaggal, úgyhogy hétfőn folytatják a meg
beszéléseket és az eddigiek szerint hétfőn 
délután folyamán indulnak vissza a kor
mány tagjai Budapestre.

A háromnapos miniszteri tanácsról hétfőn 
este adnak ki részletes hivatalos tájékoz
tatót.

Ezek között szerepel: a lengycloiszági kisebb
ségek védelme; a szeszesitalok eladásának ügye 
Lengyelországban, a fdsőszllézlai kisebbségek 
védelme; végül Pless herceg beadványa ama 
rendszabályok miatt, amelyeket a lengyel ha
tóságok ellene hoztak.

Tárgyalásra kerül
a svájci állampolgárok által szenvedett 

háborús kórok Jóvátételének Ugye
is, továbbá Bolívia és Paraguay viszálya.

A saar-vtdékl népszavazás is foglalkoztatni 
fogja a tanácsot; a hármas bizottság részletes 
jelentésben számol be a népszavazós előkészí
téséről és külön jelentést terjesztett a tanács 
elé a szavazási bizottság is.

A határozati Javaslatokat a kormányhoz 
terjesztik fel.

A kongresszust bankett követte, amelynek 
során a távollevő

Sándor Pál beszédét gramofonlcmezen Ját
szották le as egybegyűlteknek. 

Ugyancsak vasárnap tartották meg a régi 
miskolci ezrednek, a 65-ös honvéd gyalogez
rednek találkozóját is.

A krasznojarszki hadifoglyok találkozója 
is vasárnap zajlott le a miskolci Nemzeti 
Színházban,

Országos fodrászgyülés és kéményseprő
kongresszus is volt vasárnap Miskolcon. Az 
eseményekben gazdag és mosgalmas nap tüsi* 
Játékkal fejeződött be.
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Búcsú az irűgtDtűl
Ábrahám Pál nagyszerű zenéjével

Í Rendezte Joe May
A főszerepekben:

] Mary Glory é« Jean Murát
♦

Hínüenburg temetése
Teljes felvétel a nagy gyászünnepségről

P- emier kedden!

Bácsi* Kamara
kiállítás és vásár is.

Erre a kiállításra
Idehívjuk Európa minden számbajőhető 
Importérdekeltségét, szervezetét és nagy

kereskedőjét
és már a meghívóval együtt elküldjük részükre 
a különböző nyelven megirt ismertetést, amely
ben figyelmükbe ajánljuk azokat a terménye
ket, amelyekből eladható készleteink vannak.

A kiállítás és vásár bű tükre lesz teljes ag- 
rárkulturánknak. Természetesen a világhírű 
magyar búza (a tiszavidéki és a bánáti) domi
nálja majd a vásárt:

közel négyezer buzamintát mutatunk be a 
kiállításon.

A növénynemesitésnek, a magyar paprikának 
is jelentősebb szerep jut a kiállításon, amelyen 
azonban a búza mellett

hasonló nagyságú anyaggal Jelentkeznek a 
gyümölcstermelők is,

mert hiszen a magyar gyümölcs ize, zamata. 
vitamindus tartalma ma már elismert az egész 
világon.

A földmivelésügyi minisztérium nagy súlyt 
helyez arra, —- információink szerint — hogy 
ne csak a nagybirtokosok,

de a kisgazdák Is részt vegyenek a magyar 
mezőgazdaság bemutatóján.

A gazdasági felügyelők feladata megszervezni 
és összehozni a kisgazdákat, hogy vidékenként 
vagy községenként együttesen mutathassák be 
terményeiket. Természetesen a kisgazdák is 
csupán primo minőségű és exportképes pro
duktumaikat hozhatják fel a vásárra.

A mezőgazdasági kamarák az egyes típusok 
szakszerű csoportosítását végzik el és a cél az, 
hogy Gömbös Gyula miniszterelnöknek elsősor
ban a magyar mezőgazdasági termények elhe
lyezése érdekében történt sikeres és nagyjelen
tőségű külföldi tárgyalásai után, mindent meg
mutassunk a külföldről ide screglendŐ import
érdekeltségeknek, amit a magyar föld és a 
magyar gazda munkája termelni képes és meg
mutassuk azt, hogy amit termelünk és eladni 
akarunk, annak minősége a legjobb és a leg
értékesebb és hogy itt a Dunamcdencében a 
trianoni kis Magyarországon terem a világ 
’egjobb búzája, legizcsebb gyümölcse és az 
életerőt jelentő vitamindus paprika.

De ez a kiállítás tegyben útmutatás lesz a 
magyar gazdatársadalomnak is arra, hogy — 
ha verejtékes munkájának eredményességét és 
hasznát akarja látni, tudja majd mit termeljen 
és mit lehet eladni a külföldnek. A kiállítást 
szeptember 29 és október 8-a között rendezik 
a városligeti Iparcsarnokban.

— A MEINL-ajándék őszinte örömet okozl 
Vigyen magával, vagy küldessen haza MEINL- 
fiókból MEINL-ajAndékot.

Kom nyiliK meg
a Royal Filmszínházak vezetése alatt újjá

alakított

Capitol
óriási megnyltömdsort

Márciusi mese
Nagysikerű magyar filmoperett

Irta és rendezte: Márton ff y Emil
Főszereplői:

KABOS GYULA, TÖRZS JENŐ, TURAY IDA, 
GŐZÖN GYULA, RÁDAY IMRE, BERKI UU

HACSEK ES SAJÓ 
személyesen fellepnek 

Vadnay László legújabb tréfájában 
Játsszák: Herczeg Jenő éa Komlós Vilmos

Hindenburg temetése — Utazás a nagy* 
világban — Magyar és külföldi híradók

Előadások kezdető 5, ’/<8 és JílO órakor 
Az első előadáson — az olcsó helyáraft 

dacára — félhejyérak
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Letartóztattak öt debreceni arany ifjút: 
loptak és fosztogattak 
a strandon és a korzónBudapesten Keresik 

a cinkosokat
Debrecen, augusztus 12.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) Debrecen lakosságát érettségizett 
fiatalemberekből alakult öttagú betörőbanda 
leleplezése tartja izgalomban.

Hosszabb idő óta érkeztek feljelentések a 
debreceni rendőrségre, hogy ismeretlen 
tettesek

egymásután lopják meg a debreceni 
strandoló és korzózó hölgyeket és 

urakat.
Hónapok óta folyik az erélyes nyomozás, 
amely most végre szenzációs eredményre 
vezetett: a debreceni rendőrség detektivjei 

lefogtak öt jócsaládból való fiatal
embert, akik valamennyien a város 
úgynevezett aranyifjuságához tartoztak

és ünnepelt lovagjai voltak a korzónak és a 
strandnak. Ezekről a fiatalemberekről most 
bebizonyult, hogy ők követték el a lo
pásokat.

Mind az öten vasutasszülők gyermekei, 
akiknek szabadjegyük volt az Államvas- 
utakra és igy csaknem

minden nap felutazott valamelyikük a 
fővárosba

és itt a Teleki-téren, valószínűleg budapesti 
cinkostársak segítségével, értékesítették a 
lopott tárgyakat.

A debreceni rendőrségen először a dandy 
betörőbanda vezére, Papp György tört meg 
és tett beismerő vallomást, röviddel utána 

bevallottak mindent 
a többiek is.

Elmondották, hogy a legtöbb vakmerő lo
pást ugy követték el, hogy a strandfürdő 
bazinjében egyikük

letépte a fürdőző hölgyek nyakáról az 
aranyláncokat,

az ékszereket a viz alatt kézről-kézre adták 
és igy tettek szert a zsákmányra. Többször 
kirabolták a kabinokat is és nem egyszer 
lopták el ismerőseik erszényét vagy pénz
tárcáját. Természeteseen

mind az öt fiatalembert letartóztatták.
Ugyanebben az ügyben

debreceni detektívek utaznak Buda
pestre,

hoogy a fővárosi titkosrendörökkel együtt 
kikutassák, hogy kik voltak a züllött debre
ceni fiatalemberek itteni cinkostársai, kik 
segítettek a lopott tárgyak értékesítésénél és 
kik voltak az orgazdák.

Morfiummal megmérgezte 
magát a Dunakorzón egy

23 éves fiatalasszony
Bevette a mérget, azután gyalog elin

dult, egészen a Kígyó-utcáig ment és ott összeesett — 
Nem mondhatom meg, hogy miért akartam meghalni

Drámai körülmények között követett el 
öngyilkossági kísérletet tegnap délután egy 
fiatal uriasszony:

egyik dunaparti kávéház terraszán mor
fiummal megmérgezte magát, 

aztán gyalog elindult a korzó vidám 
sétálói között a Belváros felé.

Amikor felállt és néhány lépés után meg- 
tántorodott, többen hozzáugrottak, de az 
elegáns hölgy elhárított minden segítséget, 
mosolyogva tovább ment, bizonytalan lép
tekkel, támolyogva, a szervezetében hatni 
kezdő veszedelmes méreggel.

A korzón is sokan megfordultak utána, 
feltűnő jelenség volt a 
amint

a gondtalan emberek 
tudsittal sétált a

A Kigy ó-utca sarkán 
meretlen férfi kiugrott az autójából és részt
vevőén hajolt föléje:

—- Rosszul van? — kérdezte.
— Igen, megmérgeztem magam... — 

felelte.
Az ismeretlen úriember szó nélkül fel

kapta a járdáról, beemelte autójába és be
vitte a Rókus-kórházba.

Este magához tért, elmondotta, hogy 
Hatala Bálintnénak hívják, 23 éves, a férje 
kereskedő és a Nyár-utca 5. számú házban 
lakik.

Többet nem akart mondani...
A Rókus-kórház igazgatósága azonnal ér

tesítette az öngyilkossági kisérletről a rend
őrséget, a főkapitányságról

botorkáló fiatal nő,

kőzöH, tűnő ön
halál felé...
összeesett. Egy is-

■ leghíresebb magyar falbontó betörőknek, 
hatszor volt már büntetve betörése* lopásért, 
azonkívül majdnem egy esztendőt ült kom
munista bűncselekmény miatt Is. A rendőrség 
politikai osztályán mint 
volt nyilvántartva.

Miután megállapították 
sik társának személyével 
mann Istvánról kiderült,

többször szerepelt betörésekkel kapcsolat
ban,

azonban idáig Kovács József és Reinltz Ottó 
neveken szerepelt.

A huszonhatesztendős fiatalember jó család
ból származott, szülei tanittatni akarták és 
tekintve, hogy

nagy tehetsége volt a festészet Iránt, 
festőiskolába is beíratták. Tanulmányait azon
ban nem tudta befejezni, rossz társaságba ke
veredett és

teljesen elzüllött
Családja megszakított vele minden érintkezést 
és a fiatalember csúszott lefelé a lejtőn.

Reimann kihallgatása során beismerte, hogy 
a nyomdászszakszervezet helyiségébe már há- 
romizben betörtek, azonban tagadta, hogy 
egyéb betörésekben is résztvettek volna. A de
tektívek nem hitték el vallomását és időköz
ben több adatot gyűjtöttek és kiderült, hogy 
több betörés is terheli lelkiismeretét. A nyo
mozás megállapította, hogy Reimann Roth Ig- 
náccal együtt három hónap leforgása alatt 

tizenöt nagyobb betörést követett el 
és mintegy 50.000 pengőt ér el a zsákmányolt 
érték.

Nagy előszeretettel törtek be patikákba és 
gyógyszerárunagykereskedésbe, ahonnan főleg 

kokaint éa morfiumot vittek el, 
mert ezeket a mérgeket jól tudták értékesíteni. 
Az állhatatosan tagadó Reimann István vasár
nap délben teljesen megtört és egész listáját 
adta azoknak a helyeknek, ahol az utóbbi idő
ben betörést követett el. A nagyobb betörések 
közül ő követte el a Vilmos császár-ut és Kál- 
mán-utca sarkán lévő gyógyszertárkifosztást. 
Ide a szomszédos Zimmcrmann-féle borkercs- 
kedés pincehelyiségéből falbontás utján hatol
tak be Roth Ignáccal. A Sándor-utcai Szana
tórium gyógyszertárt ugyancsak ök fosztották 
ki, ök jártak azonkívül a Baross-utca 111, Ba- 
ross-utca 129 alatti gyógyszertárakban, vala
mint Kende Ernő gyógyárunagykereskedő

detektiv ment a kórházba, hogy ki
hallgassa.

Még eszméleténél volt, de hiába faggatta a 
detektív, nem volt hajlandó megmondani, 
miért akart meghalni és miért a város egyik 
legforgalmasabb szórakozóhelyén mérgezte 
meg magát.

— Nem nyilatkozom ... nem mondha
tom meg,... — azt hajtogatta egyre.

Az orvosok szerint az életunt uriasszony 
állapota rendkívül súlyos.

F

t*,ja^aineqhülé$ első jelei
nél és fejfcgásnál 

Gyógyszertárakban kapható.

Méregraktárt találtak 
a Gutenberg-palota 
betörőjének lakásán 

Agnoszkálták az előállítás közben meghalt betörőt
abban 
lyiség

a pillanatban, amikor a betörők a he- 
ajtaját felnyitották, és igy

sikerült a betörőket elfogni.
a rendőr összekötözve a főkapitány-

kommunista agitátor

pontos alibijét, má- 
foglalkoztak. Ref- 

bogy ugyancsak

/vemérdemes Befőzni!

6z

kérje 'filléres akció 
cikkeinket- kereskedőjénél-

Pannonia-utca 20 alatti raktárhelyiség iben is.
Vasárnap délelőtt két detektív ment ki 

Reimann Táncsics-utca 5 alatti lakására, ahol 
házkutatást tartottak. A házkutatás meglepő 
eredménnyel végződött. Az egyik szekrényben 
a detektívek

méregraktárt találtak: 
nagymennyiségű kokaint, heroint, morfiumot^ 
alonált és egyéb mérgeket találtak részint üve
gekben, részint papírokba csomagolva. A 
gyógyszereket mind lefoglalta a rendőrség éa 
beszállították a főkapitányságra.

A lakásban
tizenöt képet

is találtak, amelyet a betörő maga festett. Ezt 
is beszállították a rendőrségre.

Őszinte vasárnapi beszélgetés 
Molnár Verával - Róth Janiról
Róth Janinak ugylátszik nincsenek barátai, mindenki kihasználta, 
de én nem fordulok el tőle, szeretnék segíteni rajta — Róth Jani 
éppen Budapestre tartott, hogy kiegyezzen hitelezőivel, mikor 
Belgrádban letartóztatták — Nem elveszett ember a fiatal, bukott 

börzenapoleon: már megint egyezkedik

Vasárnap délben a be
törés ügyekben dolgozó 
delcklivcsoport elfogta a 
fővárosban utóbbi időben 
oly sűrűn előfordult 
gyógyszertár- és gyógy

árunagykereskedésben 
történt betörések tette
seit. A sorozatos betöré
seket Reimann István 26

éves állás- és foglalkozásnélküli egyén és 
Roth Ignác 28 esztendős rovoltmultu pékse
géd követték el. A rendőri nyomozás érdekes 
körülmények között jutott el erre a fontos 
megállapításra.

Pár nappal ezelőtt a Gufenberp-palotában, a 
nyomdász szakszervezet helyiségében betörők 
jártak. A helyiségben már több alkalommal 
garázdálkodtak betörők és éppen ezért leg
utóbb

vfeaeaengőt aierellek fel,
M • ktafeiepMÍ lekMbn l>Wft 1MI M

akiket _ _____ __ . - - ,
ságra akart kísérni. Az egyik betörő Reimann 
István volt, mig a másik Schtuarz Jenőnek 
mondotta magát. Amikor a Zrinyi-utcába ér
tek, az állítólagos Schwarz hirtelen rosszullett 
és mire orvosi segítség érkezett,

megholt. '
Megállapították, hogy a betörőt, aki régebben 
szívbajban szenved, szivbénttlás ölte meg.

A detektívek, akik látták a halott betörőt, 
feltűnően ismerősnek találták, de ők más né
ven ismerték. Tudták, hogy a betörök rend
szerint álnevet viselnek, ezért

a halott betörő ujjalról ujjlenyomatot vet
tek fel

és igy megállapították, hogy a hirtelen el
hunyt betörők Roth IgnácnaJk hívják, egyike 
WÜ . _ I.LtüXi-.- - ti- . i _ Li — i I— ——

Szentkirályi-utca 29. Ebben a házban 
lakik Molnár Vera ... Molnár Vera azon
kívül, hogy szőke budapesti színésznő, még 
arról is nevezetes, hogy valahányszor Róth 
Jani, a hires (vagy hírhedt?) fiatal bankár 
kalandjairól Írnak, az ö nevét valamilyen 
módon mindig belekeverik az ügybe.

Most, hogy Róth Janit Belgrádban őri
zetbe vette a rendőrség, kit lehetne mást 
megkérdezni, mint Molnár Verát. Tárcsáz
zunk! 34-6-75.

— Itt Molnár Vera.
_ Róth Jani ügyéről szeretnék érdek 

lődni. Mi van vele? Mit hallott róla?
— Egészen őszinte vagyok. Pontosai, 

azóta egyetlen sort se kaptam tőle, mióta 
elment Budapestről. Emberileg igazán na
gyon sajnálom, hogy ilyen kellemetlen 
helyzetbe került. Én azonban

nem hagyom el ugy, mint a barátai, 
akiknek csak arra volt jó, hogy kihasznál
ják.

— Mi igaz abból, hogy mentési akció 
indult, Róth Jani a fogságban egyezkedik 
és rendezni akarja az ügyeit?

— Erről nem tudok. Ismerem az ő ba
ráti körét. Róth Janinak ugy látszik

nincsenek barátai, 
mindenki csak kihasználja. Nem őszinte 
barátok ezek. De ha valami akció indulna, 

én Itt vagyok,
rendelkezésre állok. Bár nem tudom, hogy 
ebben a pillanatban mit tehetek: szeretnék 
segíteni rajta ...

Ezt mondja Róth Janiról Molnár Vera< 
Sajátmagáról nem beszél, pedig ezt a két 
nevet mindig összeboronálják az emberek. 
Most, hogy Róth Janit lecsukták, megint 
arról beszéltek, hogy Róth Jani rendezte 
be Molnár Vera fényűző ötszobás lakását, 
a hitelezők le is foglaltatták, el is árverez- 
tették.

Hát az igazság kedvéért meg kell Írni: 
nem igy van a dolog. Molnár Verának két- 
szoba-hallos lakása van, nem fényűző la
kás, csak szép, puha „szinésznö-lakás". 
Molnár Verának esztendőkkel ezelőtt a 
Váci-utcában lakása volt, azután külföldre 
ment és a bútorait beraktároztatta. Mikor 
hazajött, ezekből a bútorokból rendezte be 
a Szentkirályi-utcai lakást. Róth Jani hite
lezői tényleg lefoglaltatták, de

Molnár Vera Igazolta, hogy ezekhez a 
holmikhoz semmi köze Róth Janinak,

, fel is oldották a foglalást.
De Minőnk Voíndt .Vet* Mit

Budapest

Innen, Lon« 
mondotta —<

Janiról, hanem Lajtai Lajos zeneszerző és 
a felesége (akik most jöttek Londonból)! 
szintén érdekes dolgot mesélnek róla:

— Londonban találkoztunk Róth Jani
val. Majdnem könnyes szemmel beszélt 
Budapestről. Azt mondotta,

haza akar jönni, nem tud 
nélkül élni.

belepusztul, ha nem élhet itt. 
donból Belgrádba megyek —
nagy üzletet fogok lebonyolítani, 

amit keresek, hazaviszem Budapestre, 
kifizetem a hitelezőket

és rendezem a dolgaimat.
Ebből kiderül, hogy Róth Jani Buda* 

pestre akart jönni, de Belgrádban „meg* 
akadt", ottragadt a rendőrség fogházában^ 

Róth Jani budapesti ismerősei vasárnap 
egytől-egyig azt mondották,

nem tartják elveszett embernek,
már megindult a mentési akció és ha le
het, a belgrádi fogházból egyezkedik hite
lezőivel.

Szóval még hallani fogunk Róth Janiról. 
Na majd meglátjuk, mit...

JOjn-Ajalí-ióC, 'M-Áaft-ióí...

Villám Ördönnös
61.10 I.

Kiváló acél
Homorú köszörülés 

Tartós él

Vadásztölténygyár
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Geőczi Rezső Ganz-gyári 
^tisztviselő rejtélyes 
öngyilkossága 

AitatEanságát hangoztatja búcsúlevelében
Szombaton éjszaka a Városmajor egyik 

elegáns villájába kihívták a mentőket. 
Geőczi Rezső, a G^nz-gyár áramszámláló
gép osztályának egyik

veaető tisztviselője öngyilkos lett az 
Alma-utca 18. számú lakásán.

Az almautcai villát Geőczi együtt lakta 
Sógorával, Reinczy JózsefTel, aki gímná- 
BÍumi tanár. Geöczi megrögzött agglegény 
▼olt, s csak nemrégen költözött össze a csa
ládjával, azért, hogy édesanyját és testvérét 
h segélyezhesse. Az almaulcai csendes villá
ban látszólag nyugodt, boldog életet élt a 
jGróctl-család.

A Ganz-gyári tisztviselő fivére s édesanyja 
fcéhány nappal ezelőtt rokonaik látogatá
sára Jugoszláviába utaztak. Geöczy Rezső

ezt az Időt használta fel az öngyilkos
sága elkövetésére.

Valahonnan ismeretlen
mérget szerzett

|s azt szombaton éjszaka a hálószobájában 
levette.

A méreg rendkivül erős hatású volt: 
Geöczy nyomban elveszítette az eszméletét. 
Sógora arra lett figyelmes, hogy a tisztviselő 
szobájából

hörgés hallatszik
Nyomban benyitott a szobába, ahol hatott
sárgán, habzó szájjal, a kíntól eltor
zult arccal eszméletlenül feküdt a sógora. 
Az éjjeliszekrényen egy kitépett notcszlapot 
talált, amelyre pár szó volt Írva:

— Semminek sem vagyok oka, bocsás
satok meg!

Reinczy nyomban értcsitctte a mentőket, 
akik Geöczit az Uj Szent János-kórházba 
szállították. Alig másfél órával a beszállí
tása után Geőczi Rezső anélkül, hogy esz
méletét visszanyerte volna, ,

meghalt.
A rendőrség megindította a nyomozást 

annak megállapítására, hogy miért szánta 
magát halálra Geöczi Rezső, aki már hu
szonhárom éve volt a Ganz-gyár alkalma
zottja.

portörlést kértek ■ kérvény aláírói nock 
számára.

Most pedig, miután Hockkal szemben jogerős 
lett a bíróság Ítélete, megindult a kegyelmi el
járás Hock érdekében és tegnapelőtt híre ter
jedt, hogy Hock János kegyelmet kapott.

A Hétfői Napló munkatársa vasárnap érdek
lődött

jól informált helyen
a kegyelmi ügy sorsáról s a következő felvilá
gosítást kapta:

— Tévedésen alapszik az a hir, hogy Hock 
János kegyelmet kapott.

A mcgkegyelmezés ügyében döntés még 
nem történt.

Mint minden kegyelmi eljárásnak, úgy Hocké- 
nak is az a rendje, hogy a kegyelmi iratokat 
az igazságügyminisztériumba terjesztik, az 
:gazságügyminlszter véleményezi ezt s 

azután dönt a kormányzó: kegyelmet ad-e 
az elítéltnek, vagy sem.

Az igazságügyminisztérium még nem terjesz
tette fel a kormányzó kabinetirodájához a ke
gyelmi ügy iratait és igy nem fedi a tényeket 
az a hir, mintha az államfő már kegyelmi jo
gát gyakorolta volna Hock János felett.

— Az Igazságügyminisztériumban dr. Ttmkő 
koronaiigyészhelyettes a kegyelmi ügy referense,

A Plantázs-bár
Ízelítőt ad a délamerikai 
pampák egzotikumából

FRANCK viiágatlrakcló 
Rodony Edllh és Diószeghy Gizi 

jazzkarmesternők
Reggel 5-ig tánc. Hermina-ut 59’

Drucker S. Plexi igazgató

aki jelenleg szabadságon van. Augusztus végén 
érkezik vissza szabadságáról a koronaügyész- 
helyettes s ekkor a miniszter elé terjesztik a 
kegyelmi ügy iratait, a miniszter véleménye
zése után pedig a kabinetirodához terjesztik 
fel az ügyet.

Ez azonban még természetesen hetekbe 
telik

s igy minden olyan híresztelés, amely a kon
krét döntésről szól, a valóságot nem fedi.

Kommunista tüntetés a margit- 
köruti katonai fogház előtt

Vest Fedor báró százezer 
schíllmget követel az autóbusz

katasztrófa következtében 
elvesztett félszeméért

Riasztó hirek terjedtek el vasárnap a báró állapotáról

A rendőrség szétkergette a tüntető suhancokat
A főkapitányság po

litikai nyomozó főcso
portjának tudomására 
jutott, hogy a kommu
nisták tüntetéisre ké
szülnek fíudán, a Mar
git -kör utón. Már na
pokkal előbb gépelt és 
sokszorosított röpcédu

lákat szórlak szét a gyárak környékén és az 
ifjúmunkások között. A cédulákon arra hív
ták fel a HUuUfáwagot, hogy augusztus íl-én 

rendezzenek tüntetést a kivégzett Sállal 
és FUrsf kommunlstnvczérck emlékére.

rA rendőrség bizalmas nyomozása folytán 
tájékozva volt a tüntetés időpontjáról, azt 
is tudták, hogy a tüntetőknek az a tervük, 
hogy

■ Marglt-kÖHitl katonai fogház épülete 
előtt

verődnek nagyobb csoportba és ott éltetik a 
kommunizmust.

Tegnap a délutáni órákban negyven de
tektív és rendőr helyezkedett el a fogház 
kapualjában. Nyolc óra tájban mintegy 
husz-huszonöt tagból álló csoport, javarészt 
fiatal suhanc gyűlt össze a Széli Kálmán- 
téren és kettes-hármas csoportokban el
indultak a katonai fogház épülete elé. Több
nek a kezében

vörös zászló volt
és az utón Sallait és éltették, majd
a kommunizmust dicsőítettek.

A rendőri készenlét a tüntetés első per
ceiben kivonult a fogház kapuja alól, mire 

a tüntetők szétfutottak.
Kilenc tüntetőt, nagyrészt fiatalkorúakat, 
sikerült előállítani a főkapitányságra. Ezek 
közül hetet a toloncházba kisérnek, kettőt 
pedig a bűnügyi osztálynak adnak át.

Játék közben lezuhant a 
második emeletről és két

Társasági körökben vasárnap riasztó hirek 
terjedtek cl Vcst Fedor báró ny. követség! ta
nácsos állapotáról. Arról szóltak ezek a hirek, 
hogy a balszemére megvakult báró állapota 
hirtelen rosszabbodott:

jobb szemét is komoly veszedelem fenye
geti.

Körülijeiül három hete történt, hogy Vest 
Fedor báró áldozatául esett a bécsi autóbusz 
és a tehervillamos Ferenc József-lér.i katasz
trófájának. A báró az autóbusz egyik ablak
melletti ülésén foglalt helyet s az összeütkö
zés következtében olyan súlyos sérüléseket 
szenvedett az arcán és szemén, hogy azonnal 
a Vcrebély-klinjkára viliék és itt megoperál
ták.

A műtét már nem tudta megmenten! Vest 
Fedor megsebesített szemét,

a sérült szemet ki kellett operálni. Azóta Vest 
Fedor súlyos állapotban fekszik a Verebély- 
klinikán.

Vasárnap érdeklődött a Hétfői Napló mun
katársa a klinikán, ahol kijelentették, hogy 
nem igaz, mintha hirtelen válságosra fordult 
volna Vest Fedor állapota. Bár még mindig 
súlyos nyomait viseli a szerencsétlenségnek, 
állapota azonban Javulóban van.

Most már bizonyos, hogy ■ báró másik 
szemét sikerült megmenteni.

Megtudtuk azonban azt is, hogy pár nap előtt 
Vest Fedort újból meg kellett operálni s csak 
ennek a műtétnek köszönhető, hogy egyik 
szeme megmaradt.

Vasárnap még egy érdekes információt kap
tunk az aulobuszkatasztrófa következményei
ről. Vest Fodor báró jogtanácsosai utján tár
gyalásokat folytat a katasztrófáért felelős köz
lekedési társaságokkal. Egyelőre még kártérí
tési per nem indult a báró részéről, ügy tud
juk, hogy

Vcst Fedor báró körülbelül 100.000 schü- 
lingben jelölte meg azt az összeget, ame
lyet kártérítésképpen követel elvesztett 
felszeméért és a katasztrófa egyéb követ

kezményeiért.
A közlekedési vállalatok azonban ennél jóval 
kisebb összeget ajánlottak fel kájléritéskép* 
peií. Ha a báró jogtanácsosainak a kártérítés., 
összegére vonatkozó tárgyalásai nem vezetnejr 
eredményre, Vcst Fedor megindítja kártérítési 
perét a budapesti törvényszéken.

Ezüst auoeszkDzon.
Schwartz, tálcák, schweizl karórák 

nagy raktára. Veszek zá
logjegyet, aranyat.
Muieum-'«örut7»«21

lábát törte egy kilencéves
Gyermektragédia a Gát-utcában kislány

Elutasították kártérítési perével az 
ártatlanul letartóztatott kereskedőt

Mikor jár anyagi elégtétel a bíróság intézkedéséért
Vasárnap délelőtt mentőautó állt meg a 

'G'dt-utca 20. számú ház előtt. A mentőor- 
sos és az ápolók kiugrottak a kocsiból és 
besiettek a lépcsőházba, amelynek kövén 
escméletlenül,

▼érram feküdt e<y szép kislány, a ki
lencéves Névy Margitka.

A kislány megrázó tragédia áldozati 
lelt. A házbcli kisgyerekek vasárnap dél
előtt összeverődtek és vidáman játszadoz
tak. Velük játszott Névy Margit is. A gye
rekek fölmentek a második emeletre és az- 
▼a! szórakoztak, hogy

belekapaszkodtak a lépcsőház vaskor
látjába és lcesusztak rajta

<gy darabon. A szülök nem vették észre a 
veszedelmes játékot és a gyerekeket nem 
zavarta meg senki.

Dél felé a kis Névy Margit is fölkapasz-

kodott a korlátra és csúszva indult lefelé. 
Csak egy egészen kis darabon csúszott, mi
kor bekövetkezett a szerencsétlenség:

a kislány megbillent, elszédült és le
zuhant a magasból a lépcsőház kö

vére.
A játszó kisgyerekek ijedten rebbentek 
szét és segítségért kiabáltak. A házbcliek 
rémülten rohantak a lépcsőházba és a ház
mester a mentőkért telefonált.

Néhány’ perc alatt megjöttek a mentők 
és első segítségben részesítették a kislányt. 
A szerencsétlen kis Névy Margit a zuha
násnál

mindkét lábát eltörte és agyrázkódást 
szenvedett.

Súlyos állapotban vitték a Rókus-kórházba 
és ott ápolják.

Hock János kegyelmi ügyében 
még nem történt döntés

Mit mondanak jól informált helyen a megkegyelmezéeről
A Hétfőt Napló elsőnek adott hirt arról, 

hogy illetékes helyen hehaló tárgyalás alá vet
ték Hock János kegyelmi ügyét. Hock Jánost 
annakidején a törvényszék és a tábla 

egyévi börtönbüntetésre ítélte 
nemzetgynlázás elmén. Ezt nz Ítéletet a királyi

Kúria jogerőre emelte és Hock Jánosnak tudo
mására is hozták a jogerős birói ítéletet. Még 
mielőtt a különböző bírói fórumok érdemben 
foglalkostak volna a bűnüggyel, többezer alá
írással kérvény érkezett a kabinetirodához a 
ebben

Érdekes kártérítési per
ben hozott Ítéletet a bu
dapesti polgári törvény
széken dr. Bőnls György 
törvényszéki biró. Pop
per Béla kereskedő Indí
totta a pert a magyar 
államkincstár ellen és 

3700 pengőt követelt
a kincstártól, mert ártatlanul letartóztatták.

Popper kártérítési perében igy mondotta el 
letartóztatásának történetét:

— Vámjövedéki kihágás gyanúja miatt el
járás indult ellenem, mire a battonyal fővám- 
hivalal vezetője előzetes letartóztatásba helye
zett.

A battonyal járásbíróság, majd később a 
szegedi törvényszék is fenntartotta letar

tóztatásomat,
— Ilyen előzmények után került vámjöve

déki bűnügyem a győri törvényszék elé, ahol 
a bizonyítási eljárás lefolytatása után

Jogerősen felmentettek és a bíróság elren
delte azonnali azabadlábra helyezésemet.

Ezzel nz ártatlanul eltöltött fogsággal nekem 
komoly anyagi károm keletkezett. (Jzleti tevé
kenységemet nem tudtam folytatni. Nem aka
rok jogtalan anyagi előnyhöz sem jutni meg
hurcoltatásom miatt és ezért csupán akkora 
összeget kérek, amekkora kimutatható károm 
tényleg voll: 3700 pengő kárt szenvedtem és 
kérem a bíróságot, ezt az ölszeget Ítélje meg 
az államkincstár terhére.

A kincstár jogügyi igazgatósága Popper Béla 
keresetével szembúi előadta, hogy

■ letartóztatás szabályszerűen történt, 
A bizonyítási eljárás lefolytatása után a tör

vényszék
Popper Bélát keresetével elutasította.

ítéletéhez érdekes indokolást fűzött a törvény
szék, amely szerint a fennálló törvények ér* 
leimében az állam a kinevezett bírák és bíró
sági hivatalnokok hivatalos ténykedéseiért

csak akkor felelős magánfelelkkel etem
ben, ha ezek hivatalos minőségükben ma
gánfelek sérelmére sikkasztást követnek 

el.
Ebben a perben nyilvánvaló, hogy a letarlóz- 
tntást bírósági tényezők rendelték cl és mint
hogy az itt cmlitctt eset nem forog fenn, Pop
per Béla keresete alaptalan és ezért azt el kel*, 
lett utasítani.

Popper megfellebbezte az Ítéletet.

Multheti rejtvénypályázatunk 
eredménye

Megfejtések: Csak azért isi — Gabonafélék. 
— Csillagos ég. — Serénykedik.

NYERTESEK:
TizpengŐs bankjegyet: Bartos Tivadar Buda

pest.
Brldzsasztalt: Kálmán Józscfné, Budapest. 
Gőrpiccolót: Herczeg S. Sándor, Pécs.
Piutnik-féle legfinomagg bridzskárfyát: Mar* 

tón Klári, Újpest.
Egy piperecsomagot: Strnusz Károly, Szeged. 
Egy doboz csokoládét: Bernét Mihály, Egér- 
Két üveg finom tokajit: Fischer Gyula, Bu

dapest.
Egy csavaros Irónt: Erdélyi Arthur, Paks.
Egy börerszényt: Wiener Zoltán, Budapest
Egy diszkötésü könyvet: Tóth M., Oradea 

Maré.
A nyereményutalványokat postán küldjük el!

llcavlitc
■ GuBm M A Pl

tiyoro- 
borotva- 
krómmel 1 aarcaa boroniamozas 

uiz.uimim ás ecset nélkül
Hezotite
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Kenuira es datekiiveif izgalmas 
harca három duhaikodú legénnyel 

Razzia és izgalmas éjszakai hajsza a Ráday-utcában
Vasárnap hajnalban 

a rendőrség razziát ren
dezett a IX. kerületben 
és a razzia során a Rá
day-utcában is sorra 
járták a rendőrök és a 
detektívek azokat a he
lyeket, ahol rendszerint 
rovottmultu egyének is

meg szoktak fordulni.
Útjuk során eljutottak a Ráday-utca 12. 

alatt lévő Jo-Jo kávéházba, ahol dacára a 
késő éjszakai órának, még mindig nagy 
élet uralkodott. A helyiségben nagyobb tár
saság látszólag ittas állapotban duhajkodott. 
A detektívek régi szokás szerint elállták a 
kávéház mind a két ajtaját. A bejárat felöl 
három detektív és két rendőr lépett be a 
■helyiségbe. Az egyik asztalnál három férfi 
borozott. Amikor meglátták a hatóság em
bereit,

hangosan káromkodva, a Kinizsi-utca 
felé lévő kijárat felé futottak, ahol bele
szaladtak az ott várakozó detektívek 

karjaiba.
Elkeseredett küzdelem fejlődött ki a há

rom menekülni szándékozó ember és a de
tektívek között. Kettőnek sikerült is ki
szabadítania magát a detektívek karjaiból 
es kiszaladtak az utcára. A nagy zűrzavart 
felhasználta a harmadik férfi is; annak is 
sikerült kijutni az utcára.

A detektívek és a rendőrök utána vetet
ték magukat

és rövid hajsza után a vásárcsarnok mögött 
sikerült elfogni őket.

Ekkor újabb küzdelem keletkezett. Az 
egyik férfi, akiről kiderült, hogy Tilly Já

nos 29 esztendős rovottmultu mészáros, a 
zsebéből

hatalmas vasdarabot vett elő és azt 
hozzá akarta vágni a detektívekhez.

Idejében észrevették szándékát, elugrottak 
és igy a súlyos vasdarab a földre esett. Ez
után nagynehezen leszerelték a dühöngő 
mészárossegédet és szijbilincset tettek ke
zeire. Alig tették azonban ártalmatlanná a 
mészárossegédet, amikor barát ja, Alsomislov 
Konstantin 21 éves borbélysegéd, egy önzet
len pillanatban előrántotta hátsó zsebéből 
zsebkését és azzal Tilly

szijbilincsét elvágta.
Erre a két ember ismét futásnak eredt, újból 
üldözőbe vették őket és csakhamar ismétel
ten elfogták mindkettőjüket. A társaság 
harmadik tagja, Ember Sándor 22 éves 
mészárossegéd közben csendesen megadta 
magát sorsának.

Az orosz származású borbélysegédet és a 
mészárossegédet, akik utolsó percig ellen
szegültek a rendőrség embereinek, most 
már nemcsak a kezükön, hanem mindkét 
lábukon is összekötözték és autón vitték be 
a főkapitányságra, ahol a központi ügyele
tén jegyzőkönyvet vettek fel személyi ada
taikról, majd a bűnügyi nyilvántartóban 
utána néztek előéletüknek és megállapítot
ták, hogy Alsomislov és Tilly

hatósági közeg elleni erőszak cimén és 
lopások miatt

már többször voltak büntetve. Mindkettőjü
ket hatósági közeg elleni erőszak cimén elő
zetes letartóztatásba helyezték. Ember Sán
dor mészárossegédet, aki örök Időkre ki 
van tiltva Budapestről, toloncházba vitték, 
ahonnan illetőségi helyére szállítják.

Holnap derül ki, hova tűnt az egy
millió pengő, amit Stavisky utján 

kapott gróf Karátsonyi Jenő
A Hétfői Napló legutóbbi száma elsőnek je-i elhunyt utolsó végrendeletét, amely Karátsonyi 

lentette, hogy gróf Karátsonyi Jenő hagyatéké- fogadott fiát, gróf Karátsonyi-Keglevich Imrét 
nak ügyét tárgyalja dr. osgyáni Rónai Tibor ki- teszi általános örökössé. Az özvegy megtámadta 
i ályi közjegyző. A gróf özvegye megtámadta az I az örökbefogadási okiratot is, azzal, hogy an-

nak megszerkesztésekor gróf Karátsonyi Jenő 
már

aggkori elmegyöngcségbcn
szenvedett. A bíróság áttette Rónay budai köz
jegyzőhöz az ügyet, aki az első tárgyalást már 
megtartotta.

Ezen a tárgyaláson derült ki, hogy gróf Ka- 
rátsonyinak 18 millió pengő optánskövetelésc 
volt, amelyet a yróf kétmillió pengőért eladott.

A vevő nem volt más, mint a huszadik szá
zad legnagyobb szélhámosa: Stavisky.

Az ügyben most a budapesti rendőrségen kivül 
a párisi, bukaresti és temesvári rendőrségek is 
lázasan nyomoznak és már eddig is kiderítet
ték, hogy ennek

az üzletnek egyik közvetítője egy ismert
nevű magyar politikus volt, 

aki jelenleg is országgyűlési képviselő.
Még bonyolultabbá és titokzatosabbá teszi az 

ügyet az a körülmény, hogy a kétmillió pen
gőből

egymillió rejtélyes módon eltűnt.
A királyi közjegyző előtt tartott tárgyaláson 
ezzel kapcsolatban szenzációs bejelentés hang
zott el: fölemelkedett dr. Rajna Dezső buda
pesti ügyvéd, aki dr. Darányi Bélával együtt 
gróf Karátsonyi özvegyét képviseli és kijelen
tette, hogy

a hiányzó millió pengőről a gróf volt ügy

védje, dr. Bogseb Árpád tartozik elszá
molni.

Dr. Bogsch, aki jelen volt a tárgyaláson, fel
háborodottan tiltakozott dr. Rajna Dezső kije
lentése ellen. Gróf Karátsonyi Jenő volt ügy
védje ekkor a tárgyalás elnapolását kérte, ami
hez dr. Rónay közjegyző hozzájárult és

holnapra, keddre halasztotta a tárgyalást.
Holnap azután világosság derül arra, hogy hová 

tűnt az optánskövetelésért kapott millió.
Dr. Rajna Dezső felszólalása tisztázta azt is, 

hogy mi történt a másik Stavisky-féie millió
val. Ennek fele, ötszázezer pengő ráment a Fii? 
tura-jéle zöldhitellel kapcsolatos ügyre, amely

annak Idején a magyar képviselőházat Is 
foglalkoztatta.

Háromszázezer pengő veszteség érte a grófot 
egy ingatlanvásárlással kapcsolatban; nyolcszáz
ezer pengőért vett egy házat, amit rövid idő 
múlva ötszázezerért adott el. A további két
százezer pengőt fölemésztették a különböző 
ügyek költségei. Eszerint a 18 milliós optánskö- 
vetélésért

Staviskytói kapott kétmillió pengőből sem
mi haszna nem volt a grófnak.

A holnapi tárgyaláson az eltűnt millió ügyében 
éles összetűzések várhatók az özvegy jogi kép
viselői és dr. Bogsch Árpád közölt.

Betörésen értek és letartóz
tattak egy B-listás tisztviselőt 

Zsákot hordtam, napszámos voltam és végül 
lopnom kellett, mert nem akartam éhenhalni — 
vallotta a rendőrségen a megtört életű ember

A főkapitányság bűn
ügyi osztályának folyo
sóján kopottruhás em
bert kisért tegnap a 
rendőr a betörési ügyek 
referense elé. A ko
pottruhás ember valaha 
jobb napokat látott: 
Breustadt Aladár hiva

nem akartam drága holmit elvinni, csak 
pár fillérhez akartam jutni,

hogy éhen ne haljak. Lopnom kellett, mert 
nem akartam éhenhalni...

A megrázó vallomás lilán Breustadt Ala
dárt a rendőrség letartóztatta és átadta az 
ügyészségnek.

talnok volt, akit azért állítottak elő a fő
kapitányságra, mert betörésen érték.

A Vdcf-utról, egy asztalosárugyár telepé
ről hozták a főkapitányságra Breustadt 
Aladárt. A telepen szolgálatot teljesítő éjjeli 
őr észrevette, hogy hajnaltájban egy ember 
mászik ki az asztalosműhely ablakán,

gyalul vitt a kezében.
Az utóbbi napokban ebből a műhelyből el
tűnt néhány apróbb szerszám és nem talál
ták a tolvajt. Az éjjeli őr azóta fokozottab
ban ügyelt a műhelyre és most, hogy meg
látta a telepről kifelé igyekvő embert gyalu- 
val a kezében, rögtön rájött, hogy ez a 
tolvaj,

elfogta és rendőrnek adta át.
Mikor igazoltatták, csak annyit mondott, 
Breustadt Aladár a neve, 47 éves állásnélküli 
hivatalnok, de a főkapitányságon már 
könnyíteni akart a szivén, elcsukló hangon, 
sírva vallott:

— Breustadt Aladárnak hívnak, — mon
dotta — nem ugy indult az életem, hogy 
valaha idekerüljek;

a diósgyőri állami vasgyár főtisztviselője 
voltam.

de pár esztendővel ezelőtt B-listára kerül
tem. Vége volt a konszolidált életnek, hiva
talnokember voltam, üzletekhez nem értet
tem, állást pedig nem kaptam, a kis meg
takarított pénzemet föléltem és lassan be
köszöntött a nyomor.

— Fölkerültem Budapestre, esztendőkig 
hiába hajszoltam állást, nem tudtam el
helyezkedni, — folytatta — azután egy szép 
napon odáig jutottam, hogy

fedél nélkül maradtam, kitettek a laká
somból.

nem volt hol aludnom éjszaka. Rettenetes 
napok következtek. Az utcákon kóboroltam, 
néha-néha nagy rimánkodásra párórás al
kalmi munkát kaptam, néhány fillért ke
restem,

zsákot hordtam a Dunaparton, csarno
kok elől szatyrokat cipeltem háziasszo

nyok után,
de most már ilyen munkát se kaptam. Haj
léktalanul, éhen kóboroltam. Igaz, beval
lom, bemásztam az asztalosműhelybe há
romszor egymásután, ott aludtam és haj
nalban elvittem egy-egy kisebb szerszámot. 
Vigyáztam,

Mosószővelek 
Gyapjúszövete';
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A betörők bosszúból 
felgyújtották a lakást, 

amelyben nem találtak rabolnlvalő 
értékeket

Az óbudai testvérgyilkos

ból

Szombaton éjszaka 
tizenkét óra Újban n 
német követség Ferenc 
J0r.se/-rakparti épülete 
elölt .szolgálatot telje
sítő örszemes rendőr 
arra lelt figyelmes, 
hogy a szomszédos épü
let első emeleti lakásé-

füst gomolyog ki az utcára.
'A rendőr becsengetett a Ferenc József- 
•rakpart 26. számú házba és a házfelügye
lővel közölte megfigyelését. Az emeleti la
kásban dr. Tcmple Rezső ügyvéd, Pest- 
vármegye tiszti főügyésze lakik, aki jelen
leg családjával együtt vidéken tartózkodik.

A rendőr és n házfelügyelő felsiettek n 
lakásba és amikor látták, hogy az utcai 
szobában a szekrény és a szőnyeg lángok
ban áll, azonnal értesítettén a tűzoltókat. 
A IV. kerületi tüzőrség vonult ki és alig 
félórái munka után

Párisi magyar lány képviseli 
az idén Magyarországot 
a „Miss Európa" választáson 
Maurice de Waleffe ötlete

Budapesten jól tudják, hogy ezldén a Szín
házt Élet kihagyta mindenesztendei programm- 
jából a Miss Magyarország választást, amely
nek győztese egyben jogot nyert a Miss Európa 
és A/ísj Univers választásokon való részvételre.

Maurice de Waleffe, ■ világszépszégkirálynö- 
választások jólismert specialistája azonban nem 
akarta, hogy az ezldén Angliában „lezajló" 
verseny magyar résztvevő nélkül folyjon le. 
Néhány párisi magyar „notabilitás" megkérde
zése után ugy döntött, hogy magyarországi 
jelölt hiányában

páriái magyar lány képviselje majd a ma
gyar lánytlpust az l*M-es vetélkedésben.
Da WalefTe ötletének n szerencse is segít

ségére sietett. Párlshan élő magyar újságírók 
scgitségévcl, olyan fiatal magyar lányra buk
kantak. aki mór három évvel ezelőtt „egy pa
raszthajszál Inján" komoly jelöltje volt n 
Miss Magyarország címnek, (iosztonyi Rcnée 
a boldog kiválasztott neve, akinek fényképére 
Incze Sándor már 1931-ben azt mondotta,

Medvegy Vili sírjánál 
öngyilkosságot követett el 
a betőrőkirály volt szeretője

A móléit xongorafenifónő szublimáltat megmérgesfe magát
Tegnap délben a rá

koskeresztúri uj közte
metőbe hívták ki a 
mentőket. A lemclöőr 
jelentette, hogy az egyik 

síron jólöltözött 55—40 
éltesnek látszó nőt ta
lált, aki hosszas éleszt- 
getési kísérlet után sem

nyerte vissza eszméletét, mert valami 
erős méreggel mérgezte :ncg magát.

A mentőket a kapunál várta a lemclöőr, 
hogy elkalauzolja őket az öngyilkosság 
színhelyére Jó nagy utal kellett tenniük. A 
temető végében a rúkosi kiserdő halárá
ban talállak rá az életuntra. A temetőnek 
ebben az elhanyagolt részében temetik cl a 
kivégzett gyilkosokat és a fogházakban c/. 
halt egyéneket. A sirhnntok közül alig ogv- 
pár felett van fejfa és a virág különösen 
ritkaságszámba megy. A mentőknek idáig 
nem akadt dolguk ebben a parcellában és 
igy ők is érdeklődéssel tekintenek az eset 
elé.

Az öngyilkos nőt a parcella leggondo- 
sablmn rendezett sirhnntja mögött találták. 
Amint jobban körülnéztek, látták csak, 
hogy

Medvegy V|l| sírjánál követte cl az ön- 
gylIkOMégot.

A híres betörőkirály tavaly augusztus 24-én

Kitűnő élőiét, hfWIemnvbb nyaralót l VJ® vilii
frodákt SlMök, TŐMotuTte Károly-körirt 3/a. e*. ToWon: O.MJ

átkerült • lakástüzet eloltani.
A legnagyobb meglepetést a tűz keletke

znie okozta. A lakásban ugyanis már 
hosszabb ideje senki sem tartózkodik és 
■gY gyanússá vált a tűzoltók és a házfel
ügyelő előtt is, hogy tulajdonképpen ho
gyan is keletkezhetett a tűz.

Gyanújukról a főkapitányságot is értesí
tették, ahonnan detektívek mentek ki a 
lakásba és a helyszíni vizsgálat során érde
kes felfedezésre jutottak. Minden jel arra 
vall, hogy

a lakásban betörők jártak,
akik több szekrényt és fiókot felnyitottak, 
ugy látszik azonban értékesebb tárgyat 
nem találhatlak és

bosszújukban felgyújtották a lakást.
A betörés szombaton este történhetett és 
szerencsére idejében fölfedezték a tüzet, 
mert különben a bútorok mind a tűz mar
talékává estek volna.

A rendőrség a rejtélyes betörési és gyuj- 
togatási ügyben megindította a nyomozást.

hogy „nehéz lesz elütni ai elsőségtől". Sajnos, 
ebben az időben az akkor 18 éves fiatal lány 
Erdélyben lakó rokonainál nyaralt és nem tu
dott a választás napjára Pestre utazni. De, ami 
késik nem múlik s a múlt héten, De Waleffe,

első látásra • legnagyobb elragadtatással 
fogadta el

a sötétfekele hajú, pompásalaku leány jelölt
ségét, akinek fényképe „Miss Ilongrie" aláírás
sal, már a

Le Matln multvasámapl számában la
megjelent

A „Miss Európa" jelöltek gazdag utipro- 
grammja augusztus 17-én kezdődik, amikor az 
egész karaván Vichy-I* rándul s e hónap végén 
mennek át a szeptember elejei, angliai válasz
tásra. Es, ha már a szerencse ilyen ritka vé
letlen módon kegyeibe fogadta, talán ép a 
„fél hivatalos" Miss Magyarország aratja lo 
czidén Miss Európa, mindig értékes és min
dég szépen hangzó címét.

halt meg a fogházban. Tüdőbaj ölte meg. 
Barátai és nagyszámú barátnői azonban 
ugylátszik, nem feledkeztek meg róla, akit 
a bűnözök világában „jó fiúnak" neveztek 
és időnként virágot visznek sírjára.

A temető öngyilkosa 
szublimáltál mérgezte meg magát.

Gyomormosás után magához tért, de nevét 
nem akarta elárulni. Később a Rókusbán 
Szalai Ferencnó született Mezei Franciska 
36 esztendős zongoristanönek mondta ma
gát.

A pesti alvilágban jól ismerik
a molett zongoristanűl, aki a józsefvá
rosi és franzstadli kocsmák éjszakai 

közönségét szórakoztatja
divatos slágereivel. Azt Is tudják róla, hogy 

szerelmes volt Vilibe,
aki egy jól sikerült éjszakai kirándulás 
után nem sajnálta a pénzt barátaira és ba
rátnőire. Franciskát sűrűn találták vele 
együtt és a rongoristanő hűséges látogatója 
volt a fogházban is.

A betőrőkirály halála óta valóságg il 
buskotnor lett. Félévig gyászolta Vilit és 
többször hangoztatta, ő sem fog sokáig 
élni, elmegy utána.

A vigasztalhatatlan szerelmes most meg
kísérelte beváltani fenyegetését, terve azon
ban nem sikerült.

vezető eztllodil 
minden komforttal:

Sió, Hullám 
és Központi

a bíróság előtt
vádol|ák Kollár Lászlót,

Döntő fordulat történt 
Két nap előtt az óbudai 
testvérgyilkosság bűn
ügyének vizsgálatában: 
a vizsgálóbíró előtt lezá
rultak a kihallgatások, 
az ügyészség befejezte a 
nyomozást, melynek ered
ményeképpen

Kollár László ellen
szándékos emberölés büntette elmén emel

tek vádat.
Körei két hónap előtt történt, hogy Kollár 

László magánhivatalnok négyszer rájött fivé
rére, Kollár István dúsgazdag óbudai háztulaj
donosra és földbirtokosra. Mind a négy lövés 
talált s Kollár István holtan rogyott össze. A 
testvérgyílkos órák múlva a rendőrségen volt, 
majd átszállították az ügyészség Markó-utcai 
fogházába.

A vizsgálóbíró előtt
heteken keresztül folytak a kihallgatások

az óbudai testvérgyilkosság részleteinek felt, 
fására. Elsősorban magát Kollár Lászlót in.,. 
gattúk ki, aki elmondotta, hogy fivérével va
gyonjogi kérdések miatt differenciái támadtak 
és haragos viszonyban volt vele. A gyilkosság 
vasárnapján Kollár István kétfogatu kocsin ki
rándulásról tért haza, ö pedig gyalog haladt 
Óbuda felé. Amikor a kocsi mellé ért,

fivére feléje suhintott az ostorral, 
ő elugrott, mire fivére hátsó zsebéhez kapott, 
azt hitte, hogy revolver után nyúl. Ekkor rán
totta elő ő is fegyverét és elsütötte. Izgalmá
ban több lövést adott le, de pontosan nem em
lékszik, hányszor lőtt.

A vizsgálóbíró előtt kihallgatott tanuk azon
ban nem erősítették meg a testvérgyilkossággal 
vádolt Kollár Lászlónak ezt a védekezését és 
azt vallották, hogy

Kollár valósággal lesben állt
s ahogy a kocsi melléje érkezett, nyomban 
revolveréhez kapott, lövöldözött.

A vizsgálóbírói kihallgatások után a királyi 
ügyészséghez kerültek a bűnügy aktái s az 
ügyészség most szándékos emberölés bűntette 
címén emelt vádat Kollár László ellen. Ezzel 
szemben védője

önvédelemre éa erős felindulásra hivatko
zik.

A vizsgálat lezárása után a büntetőtörvény
székhez kerültek a bűnügy iratai tegnapelőtt 
és most döntöttek a főtárgyaló* megtartásáról. 
Dr. Krayzell Miklós törvényszéki tanácselnök 
tanácsúra szignálták a testvérgyilkossági bűn- 
pert,

A Kraysell-lanács auguaslua utolsó napjai- 
rn tűzte h| a főtárgyaidat,

amelyen több mint 20 tanút fognak kihallgatni. 
Az izgalmasnak Ígérkező tárgyalást különösen

. . . . . Ili a türelem r
És ml a jutalom ?

Egy tizpengős bankjegy.
Egy bridzsasztal.
Egy kis görplccoló.
Egy félliter kölnivíz.
Kct színházjegy.
Egy ezüst Írón.
Két üveg finom tokaji.
Egy játszma legfinomabb Piatnik-file 

bridzskártya.
Egy egy diszkötésü könyv.

VÍZSZINTES:

1. Lenau „Imádlak" 
c. költeményéből 
ollóztuk ki o dal
lamos versezetü 
epekedő sorokat. 
(Folytatása az 1. 
sz. függőleges sor- 
bán. Vakbetiik: E, 
E, A, É.)

10. Karikalábu
11. Postára tesz
12. A „Nyugaton a 

helyzet változat- 
lan" írójának neve 
— magyarul

13. Sok középfoka
14. Alarm
16. Neves Shakespeare 

kutató
17. Gépalkatrész
lo. Római szám: 1950
20. Elhá
21. Romantikus hely 

a Szigeten
23. Latin kötőszó
25. Kaki
26. Rabi
28. Hajítás
29. A szerelem istene
31. Mentsétek meg lel

keinket!
32. Nyelvünkkel érez

zük
33. Könnyű erkölcsű 
35. Paulay keresztneve

FÜGGŐLEGES:

1. A vers második 
sora. (Az 1. az. 
vízszintes folyta
tása. Vakbelük: 
Sz, E, T, R.)
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2. Elébejegyez
3. Serdülő ifjú — de 

„éktelenül"
4. Kutya után kell 

fizetni
5. Tejtermék
8. Safe mássalhang

zói
7. A német ABC 

utolsó bHüje

Szándékos emberöléssel 
aki önvédelemre hivatkozik

az óbudaiak várják igen nagy érdeklődáaseL 
mert a meggyilkolt Kollár Istvánt évtizedek 
óta mindenki jól ismerte Óbudán.

Gyermektartási per
a nagypapa ellen

A tánciskolái ismeretség vége: 
a gavallér apjától kéri a tartás

díjat az elhagyott leány
Dr. Paczlk központi já

rásbiró a maga nemében 
példátlan gyermektartási 
pert tárgyal a napokban. 
A Weiss Manfréd fegyver- 
Íyár egyik munkavezető
ének leánya

kisfiának eltartásáért 
nem a gyermek ap
ját. hanem a nagy

apát perli.
A leány egy tánciskolában Ismerkedett meg 
M. Mihállyal, M. Lipőtnak, a főváros egyik 
legnagyobb bérpalotája házfelügyelőjének 11 
éves fiával. Nagy szerelem keletkezett a fiata
lok között és a leány egy év múlva

cgéflzségea fiúgyermeknek adott életet.
A törvénytelen unokát meghatoltan becézget- 
lék a nagyszülők is — egészen addig, amíg * 
leány nem követelt gyermektartási dijat. A fiú 
megtagadta a fizetést

azzal, hogy ő munkanélküli.
A leány ügyvédje, dr. Latkóczy Imre ekkor 
felajánlotta a fiatalembernek, hogy munkát 
szerez neki, hogy fizetni tudjon. M. Mihály 
visszautasította ezt az ajánlatot azzal, hogy 
neki

szülei segítségére kell lennie
a házfelügyelői munkák elvégzésénél.

A leány nevében ekkor dr. Latkóczy a ház
felügyelő ellen indított gyermektartási pert, 
hivatkozva arra, hogy M. Lipót életerős, 48 
éves ember, akinek

nincs szüksége fia segítségére.
A kereset utal az Országos Statisztikai Hivatal 
tegnap megjelent beszámolójára, amely sze
rint Budapesten minden negyedik újszülött 
törvénytelen, ezeknek a gyerekeknek, ha nem 
tartja el őket az apa, nagyon szomorú a sor
suk és

ötven százalékuk egyéves kora előtt meg
hal.

Nagy érdeklődéssel várják, hogyan dől el a 
házmester-nagypapa ellen indított gyenntok- 
tartási per ...

Hogy lehet megnyerni ?
1. Beküldendő a nyilas sorok megfejtése.

I. Melléklendő: „...ITT A TÜRELEM!" 
fejléc.

9. A pályázatot csütörtök estig kell izer- 
kesztőségünkbe eljuttatni.

4. Címzés: Hétfői Napló, Erzsébet-kőrut
4. — Rejtvény.

5. Eredményhirdetés: jövő számunkban.

8. Helyhatározó
9. Angol női név

16. Finom ital
18. Mohhal teli
19. Tisztitóintézet 

munkája
21. Zászló tartozéka
22. Kemény Zsigmond 

monogramja
34. Hatalmas szoba 

■■ '....... i1. li-uaftirr.

27. Budapest egykori 
rendőrkapitánya

30. Noé egyik fia, 
Hám és Jáfet test
vére

32. Helyhatároló
34. Sir, zokog
35. Mutatőnévmás

J0r.se/-rakparti
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kltnaoŰ.
I.

Szobrot kap a zöldhajtókás, sárgapitykés 
közlegény ... Petőfi Sándorról föl jegyezte 
a hitelét krónika és 0 maga ts megénekelte, 
hogy az egykori k. u. k. 48-as nagykani
zsai háziezredben vitézkedett mint közle
gény, amig betegsége miatt kiszuperálták. 
A nagykanizsai háziezrred most emlékmű
vet kap. Kisfaludi-Stró'bl Zsigmond min
tázta: Petőfi Sándor rohamra küldi a 48-as 
bakákat. Katonai ünnepség lesz ez, de egy 
irodalmi testület is részt vesz benne. A Pe
tőfi Társaság is hódol majd a sárgapitykés, 
zöldhajtókás közlegény régi ezrede előtt.

II.
Vasárnap volt tiz esztendeje, hogy Bródy 

Sándor meghalt. Tiz esztendeje már, hogy 
Sándor bácsi elment és itthagyta a fiziká
kat. Még az ég is megkönnyezte a tízéves 
évfordulót: eső esett a kánikulát vasárna
pon,

III.
Bécsből jött a hir, amit most megir a 

Kisnapló annak az előrebocsátásával, hogy 
az autótaxik körül érdektelen, mert (a le
építés korszakában se szégyen ez) saját 
kocsiján jár. Arról szól a hir, hogy a bécsi 
taxisok 50 garasról 30 garasra szállítják le 
a kilométerdijat, azonkívül semmiféle pót
dijat nem számítanak. Nekünk is van egy
két taxivállalatunk. Akik vezetik, talán el
olvassák majd ezt a hirt és rájönnek, miért 
vesztegelnek a pesti taxisofőrök fuvar nél
kül néha félnapon át a standokon. Alig
hanem valami köze lesz ehhez annak, hogy 
nálunk 65 filléres alapdijat mutat a taxi ab
ban a pillanatban, mikor elindul és a bécsi 
24 fillérrel szemben Budapesten 50 fillér a 
kilométerdij. Ráadásul egyésmás pótdij is 
akad és például a normális első taxa he
lyett a második, drágább viteldijat fizeti az 
utas, ha véletlenül sportpályán, vagy pálya
udvarnál van dolga. Ez tulajdonképpen azt 
jelenti, hogy a taxivállalat felügyeletet 
gyakorol: rokonlátogatóba jár-e az utas, 
kávéházba megy-e feketézni, vagy történe
tesen a pályaudvaron van dolga és jaj neki, 
ha a sportpályáról nem villamoson, vagy 
gyalog akar hazajönni: ha taxiba ül, bün
tetést fizet,

IV.
Két olasz újságíró érkezett vasárnap 

Budapestre. Az egyik Renalo Camiglia, a 
Popoli dl Roma szerkesztője, a másik Nino 
Guglielmi, a Roma Fascista szerkesztője. Az 
olasz újságírók beutazzák Magyarországot, 
réSztvesznck a Szent István-napi körmene
ten és cikksorozatot írnak rólunk,

V.
Pápán a járásbíróságon hétfőn nagy ügy

védfelvonulás lesz, ötven fiskális érkezik 
Pápára, Esterházy Tamás gróf közel száz 
hitelezőjének képviseletében. A nagy ügy
védgyülekezésnek érdekes az előzménye. Es
terházy Tamás devecseri magánbirtokán 
kivül nagy hitbizományi vagyon ura is. 
Hitbizományi birtoka van Pápaugodon és 
a hitbizományi vagyonhoz tartozik a buda
pesti Esterházy-palota is. Tamás gróf, aki
nek legendás adósságairól legendák forog
nak, már régen arra kérte az illetékes fóru
mokat, hogy 4000 hold hitbizományi föl
det és a pesti palotát oldják fel a hitbizo
mányi kötöttség alól. Ezekből akarta ren
dezni adósságait. Megindult az eljárás és 
közben Tamás gróf vagy száz hitelezőnél 
csinált adósságot, arra számítva, hogy majd 
a feloldott hitbizományi vagyon ellenérté
kéből elégíti ki őket. Az illetékesek tény
leg feloldották a kívánt vagyonrészeket, a 
hitelezőknek azonban nagy meglepetéssel 
kellett tudomásul venni, hogy Esterházy 
Tamás egyszerűen nem él a feloldás jogá
val, Végül megunták a dolgot és néhányon 
az igazságügyminiszterhez fordultak: arra 
kérték, szorítsa rá Esterházy Tamást, hogy 
éljen a kapott joggal. Azt akarják, adja el 
a 4000 holdat és a palotát és az árából fi
zesse ki őket, vagy pedig a vagyonrészeket 
engedje át. A hitelezők akciója arra az ered
ményre vezetett, hogy a veszprémi törvény
szék mint hitbizományi bíróság hétfőn ki
száll Pápára, meghallgatja a hitelezőket és 
Esterházy Tamást is.

VI.
Vasárnap fejeződött be a nagy nemzet

közi alpesi autóverseny: magyar győtdem- 
mell Száz versenyző indult. Franciaorszá
gon, Svájcon, Olaszországon, Jugoszlávián, 
Ausztrián és Németországon keresztül vitt 
az autósok útja, húsz hegyi hágón váglak 
át, néhol 1500—2200 méteres szédítő ma
gasságban. Vasárnap reggel startoltak az 
utolsó útszakaszra, Károlyvárostól Mün
chenig. És estére megjött a jelentés: az al
pesi verseny győztese a magyar Delmár 
Malter,

VII.
’A sziámi király vasárnapra virradó éj

szaka a Moulin Rougebert szórakozott kísé
retével. Három páholyt foglaltak a sziámi 
urak. Nagyon ízlett nekik a magyar pezsgő, 
elragadtatva tapsoltak a műsornak és Kóczé 
Antal édesbus clgánymuztlkájának.

Kétéves leányka
halálos hatasztrétáia

Labdáin után futott az úttestre és 
egy teherkocsi keresztülment rajta

Vasárnap délben tizenkét óra tájban ha
lálos kimenetelű szerencsétlenség történt a 
Szerdahelyi-utcában.

A Szerdahelyi-utca 6. számú ház előtt 
több kisgyermek játszadozott, közöttük a 
házban lakó Tóth András gyárimunkás 
Ilonka nevű kétcsztendős leánykája is. A 
kisgyerekek labdáztak és a labda az úttest 
közepére gurult. Tóth Ilonka utánaszaladt, 
megbotlott és elterült a földön. Ebben a pil
lanatban egy szódavizet szállító kétlovas te
herkocsi fordult be a Szerdahelyi-utcába és 

keresztülhajtott a kisleányon.
Metzger János kocsis, amikor észrevette a 
szerencsétlenséget, megállította a kocsit és 
a kisleány segítségére sietett. A szerencsét
len Tóth Ilonka

összezúzott fejjel, összetört tagokkal fe
küdt az úttest közepén.

Az őrszemes rendőr azonnal értesítette a 
mentőket, akik pár perc múlva meg is ér

— Chorin Ferenc magas kitüntetése. A 
kormányzó a miniszterelnök előterjesztésére 
dr. Chorin Ferenc felsőházi tagnak, a Ma
gyar Gyáriparosok Országos Szövetsége el
nökének a közélet, valamint az ipar és gaz
daság terén kifejtett kiválóan eredményes 
munkásságáért az I. osztályú Magyar Érdem
keresztet adományozta. — így szól a hiva
talos lap közlése a magyar gazdasági élet 
egyik legkiemelkedőbb, legnépszerűbb ve
zető tagjának magas kitüntetéséről. Chorin 
Fcrencre nehéz szerep várt, amikor sub 
auspiciis regis kitüntetéssel elvégezte az 
egyetemet és a Salgótarjáni Kőszénbánya 
Rt. szolgálatába lépett. Hiszen ennél a vál
lalatnál idősb Chorin Ferenc volt az elnök
igazgató, akinek kivételes képességeit év
tizedeken át becsülte az egész ország. A nagy 
Chorin Ferenc fia megküzdőit ezzel a ne
hézséggel. Megmutatta, hogy méltó atyja 
örökéhez. Chorin Ferenc elméleti és gya
korlati tudásának gazdagságával, imponáló 
energiájával fejlesztette tovább a Salgótar
jáni Rt.-ot, majd a Kereskedelmi Bank al
elnöki székében és a GyOSz élén is nagy
szerű eredményekkel dolgozott. De nemcsak 
gazdasági, hanem politikai pozícióiban is 
alapos tudás, felelősségérzet jellemzi mun
káját. Chorin Ferenc magas kitüntetése 
nemcsak a legelőkelőbb körökben keltett 
megelégedést, hanem a közvélemény leg
szélesebb rétegeiben is szeretettel gratulál 
mindenki az uj kegyelmes urnák.

— Egy orvosnő balesete. Kerschbaumaucr 
Rózsa dr. 33 esztendős orvosnő a Gyáli-ulon 
a kertjében kerékpározott. Közben nekiment egy 
kőrakásnak, felborult és jobbkarján könnyebb 
sérüléseket szenvedett. A Szent István kórházba 
vitték.

— Autógázolás. Tóth Elemér 30 esztendős 
soffőr a Nyugati pályaudvar érkezési oldalánól 
elütötte Szenczi Erzsébet 19 éves háztartásbeli 
nőt. A mentők a Rókus-kórházba szállitották.

— Szőlőfogynsztási propaganda. A Ma
gyar Szőlősgazdák Egyesülete a belső szőlő
fogyasztás érdekében nagyszabású propa
gandát vezet be, amelynek célja, hogy a 
magyar szőlőgazdaságok súlyos helyzetére 
való tekintettel minél nagyobb fogyasztásra 
serkentsék a közönséget. Népélelmezési, 
néphigiéniai szempontból tényleg fontos a 
szőlő belső fogyasztásának emelkedése, de a 
popaganda csak akkor lehet hatásos a mai 
viszonyok között, ha el lehetne tüntetni a 
termelői és közforgalmi árak közötti 150— 
200 százalékos különbözeiét, hogy a véko
nyabb pénzű fogyasztó is megvehesse a 
szervezetre különben minden tekintetben 
hasznos és egészséges szőlőt.

— 23.000 dinárt talállak a halott koldus 
nál. Belgráditól jelentik: Karlovci közelében 
egy koldust találtok holtan. Amikor ruháit 
átkutatták, bélésébe bevarrva 23.000 dinárt 
találtak.

— Halálos atilógázolós filmfelvétel köz
ben. Prágából jelentik: Megdöbbentő szeren
csétlenség történt az AB filmvállalat műter
mében, felvétel közben. Az egyik jelenetben 
egy teherautó egy vendéglő terraszára ro
bog. A jelenet felvételénél a teherautó ha
lálra gázolta Heidrlch-Marek Adolf statisz
tát, aki valamikor színházigazgató volt.

— öngyilkos lelt egy híres lengyel ügy
véd. Varsóból jelentik: Tegnap este varsói 
lakásán öngyikosságot követett el és meg
halt Alexander Lednltzky hires lengyel 
ügyvéd. Lednltzky a háború előtt jónevü 
politikus volt és valamikor mint delegátus 
résstvett a szentpétervári Duma ülésein is.

— Kiskun-nap lesn Félegyházán. Kiskunfél
egyházán szeptember 2-án az Országzászló 
avatással kapcsolatban Kiskun-napot rendez- 
nek. A Kiskun-nap ünnepségeire Budapestről
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keztek és hordágyra tették a súlyosan sérült 
gyermeket, hogy valamelyik közeli kór
házba szállítsák. Alig indult el azonban a 
mentőautó, mikor

a kisleány a hordágyon kiszenvedett.
A gázolás helyén ezalatt izgalmas jelenetek 
játszódtak le. Pillanatok alatt óriási tömeg 
verődött össze és a közönség hangulata any- 
nyira a kocsis ellen fordult, hogy ha idejé
ben rendőr nem siet a segítségére,

a dühös tömeg nicgllncseli őt.
Pár perccel a megrendítő tragédia után ér
tesültek a gyermek szülei is kislányuk halá
láról és egyetlen gyermekük tragikus el
vesztése olyan nagy hatással volt rájuk, 
hogy mind a ketten rosszul lettek és a szom
szédoknak kellett felmosni a házaspárt ájult- 
ságukból.

Metzger János kocsist előállították a VIII. 
kerületi kapitányságra, ahol több szemtanul 
is kihallgattak s megindították a kocsis el- 
len az eljárást.

— A 17 gyermekes Máté Istvánná nagy 
jutalmat kap Szent-Istvánkor. Szekszárdról 
jelentik: A sokgyermekes anyák Szent Ist
ván-napi megjulalmazása alkalmával Tolna 
vármegye legmagasabb összegű támogatását 
Máté Istvánná született Borostyán Mária 
felsőnyéki asszony fogja kapni, aki 17 gyer
meknek az anyja.

— ArtbtafőLskolál alapított a szovjet. 
Moszkvából jelentik: Különös főiskola alakult 
Szovjetoroszország fővárosában: főiskola, ame
lyen a cirkusz művészeit képzik ki. Tizenöt- 
tizennyolceves fiatalembereket vesznek fel a 
tanfolyamra, amely három évig tart. Külön
böző akrobatákat, mülovarokat, zsonglőröket 
és klaunokat képeznek ki a főiskolán.

— Kétszázéves gyalogezred. A volt 19-ik 
gyalogezred bajtársi szövetsége felkéri azokat 
a bajtársakat, akik Győr és Veszprém megyén 
kivül laknak és részt óhajtanak venni az ezred 
200 éves jubileumán, hogy közöljék címüket 
a rendezőséggel (Győr, Royal-szólló, Vilmos 
császár-ut).

— A „Szabadság" uj száma. A Szabadság, 
Bajcsy-Zrilinszky Endre folyóiratának leg
újabb száma a szerkesztő vezércikke után 
többek közt Kodolányi János, Hamvas Sán
dor, Borbély Andor és mások nívós írásait 
közli.

' '■ =====

I Kolostor és szerelem,
\ zárdaromantika, 
szív és lélek

a PARAMOUNT uj filmje

A kolostor 
gyermeke
Főszereplő a szépséges

Dorothea uneck
a „Lányok az Intézetben" hires tanítónője

Megnyitó műsor 
augusztus 14-től, keddtől

RADIUSBAN
és a budai

SIMPLONBAN

vadászkon
megint szép lesz,
Méltó régi, nagy híréhez

SZÁLLODA 

ÉTTEREM
MEGNYÍLIK
AUGUSZTUS 14 - ÉN

— Madách-vonat indul Szegedre. Madách- 
vonat indul Szegedre augusztus 14-én dél
után 14 óra 25 perckor, megfelelő jelentke
zés esetén. A menettértijegv ára 4 pengő 80 
fillér. Jegy minden Menetjegyirodában kap
ható.

— Két embert elpusztított, a templomba 
becsapott a villám. Zalaegerszegről jelentik: 
Szentbékkála községben becsapott a villám 
a templomba és súlyos károkat okozott. 
Zalapettcndcn nagy zivatar volt, két asz- 
szonyl halálrasujtott a villámcsapás.

— Gázol ■ bicikli. Mészáros András 19 íves 
péksegéd a A/edoe-utcában kerékpárjával el
ütötte Szikszay János kereskedő hatesztendős 
László fiát. A fiúcska a fején szenvedett köny- 
nyebb sérüléseket. A mentők első segélynyúj
tás után szülei lakására szállitották.

Rheumís betegen I
A tökéletesen újjáépített
SZENT LUKÁCS GYÓGYFÜRDŐ

klinikai rheuma-oaztályt létesített.
Ellátás, orvosi kezelés és ápolás P P «.SO, vagy P f.SO.jryógyfUrdő, vagy fizikáiig ke. elés

— Vasárnapi öngyilkosok. Schtverzig litván 
23 esztendős kereskedösegéd Giil Baba-utca
22. szám alatti lakásán felakasztotta magát. 
Mire rátaláltak, halott volt. Teltének okát 
nem tudják. Holttestét a törvényszéki orvos
tani intézetbe szállitották. — Kiéin Mátyás 36 
esztendős vásári kereskedő lstván-ul 34 alatt 
családi okok miatt veronáilal megmérgezta 
magát. — Háttér Józsefné 35 esztendős hóz- 
lartásbeli asszony Rózsa utca 82 alatt isme, 
rétien méreggel mérgezte meg magát. — Stel- 
ncr Berta 54 éves takarítónő nz Ó-utca 25. sz. 
alatti lakásán anyagi okok miatt lugkőoldatot 
ivott. A Rókua-kórhózban ápolják őket.

— Felvétel a Márta Diákotthonba. A Márta 
Magyar Diákotthonban a megüresedett he
lyekre kérvények beadhatók. Az otthonban 
díjtalan a bentlakás. Fel világosiié st (postán 
is) az otthon háznagya ad (IX., Liliom-u. 13).
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Szél, eső, 
hösüllyedés 
Erősen lesüllyedt 

a hőmérséklet

Intézet jelenti vasárnap: 
Közép-Európában tovább

A Mcteoro'ógiai 
Egész Nyugat- és 
tart a szeles, hűvös, csapadékos időjárás.

Hazánkban vasárnapra virradó éjszaka 
14 18 fokig süllyedt a hőmérséklet. Haj
nalban a nyugati határszélek mentén ismét 
voltuk kisebb záporesők és zivatarok.

Budapesten vasárnap délben a hőmér
séklet 21 fok; a légnyomás 760 milliméter; 
mérsékelten emelkedő.

Várható időjárás a következő 24 órára: 
Elénk nyugati, északnyugati szél; sok 
helyütt eső vagy zivatar; hősüllyedés.

— Baross Gábor mandátuma. Ma vasár 
napra volt kitűzve u Kager József halálával 
megüresedett gönci kerületben a választás. 
Miután a mull vasárnap csupán Baross 
Gábor jelöltségére adtak be ajánlást, ma, 
vasárnap reggel a választási enlök Baross 
Gábort egyhangúlag megválasztott képvise
lőnek jelentette ki és ünnepélyes külsőségek 
között adta ú neki a mandátumot, a kerület 
uj képviselőjének.

— Venizelosz Angliában telepedik le. 
Londonból jelentik: Venizelosz, Görögor
szág európai hirü volt miniszterelnöke Lon
donba érkezett és úgy tudják, hogy állan
dóan Angliában telepedik le.

— Spanyolország közvetít Chile és Paraguay 
között. Santiago di Chiliéből jelentik: Spanyol
ország felajánlotta közvetítését Chile és Para
guay között. A chilei külügyminisztérium kije
lentette, hogy a két állam között felmerült vi
szály a megoldás utján van és mindkét kor
mány teljes jóakarattal Igyekszik kiküszöbölni 
a nehézségeket.

— A japán tengerészet! miniszter harcias
nyilatkozata. Tokióból jelentik, hogy Osumt 
japán tengerészeti miniszter a következő nyi
latkozatot telte a sajtó számára: A japán nép
nek gondoskodnia kell az ország biztonságá
ról és fel magát szabadítania minden
olyan egyoldalú kötelezettség alól, amely a 
különleges viszonyok következtében idejét 
múlt szerződésekből származik.

— Mayer Károly államtitkár ünneplése. 
Nógrádverőcéről jelentik: Vasárnap délelőtt 
a községi képviselőtestület ünnepélyes dísz
közgyűlés keretében adta át a község dísz
polgári oklevelét Mayer Károly dr. földmi- 
velésügyi államtitkárnak, aki Nógrádverő- 
cén sok közérdekű alkotással tette nevét 
népszerűvé. Vitéz Vadas Rezső főszolgabíró 
nyitotta meg a díszközgyűlést, majd Hayniss 
János községi biró üdvözölte Nógrádveröce 
tij díszpolgárát. Az ünnepélyes közgyűlés 
után ebéd volt, amelyen résztvett Marschall 
Ferenc dr. földmiveíésügyi államtitkár és 
Tormay Béla, s Postatakarékpénztár vezér
igazgatója is. Marschall Ferenc államtitkár 
a földmiveíésügyi minisztérium nevében üd
vözölte Mayer Károlyt, aki meghatott sza
vakkal köszönte meg az üdvözlést.

— Posl.-i.ssztrájk Kubában. Havannából 
jelentik: Kuba fővárosának, Havannának 
összes postnnlkalmazottni sztrájkba léptek. 
A sztrájkolók megrongálták a telefonkészü
lékeket. Egyelőre katonák és tengerészek 
dolgoznak a postán.

— Nagy tűs herceg Lőnyny Elemér birtokán. 
^Sátoraljaújhelyről jelentik: Budrogolaszi köz
ség halárában herceg Lónyay Elemér birtokán 
nagy tűz támadt és 150 hold föld búzatermése 
elégelt. A sárospataki tűzoltók oltották c| a 
tüzel.

Szekszárd, aug. 12.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonje

lentése.) A madocsai csendőrgyilkosság 
minden részlete rövidesen felelevenedik a 
bíróság előtt. Amikor Márkus-Szabó Jánosi, 
a halálrailélt, megszökött csendörgyilkost 
az egész ország csendőrsége, rendőrsége ül
dözte, több embert letartóztattak, akiknek 
részük volt a gyilkos rejtegetésében. így 
letartóztatták Márkus-Szabó egész családját 
is.

Márkus-Szabó halála után is továbbfolyt 
a vizsgálat ez ügyben és érdekes eredmé
nyeket produkált. A nyomozó hatóságok
nak sikerült megállapítani, hogy Márkus- 
Szabó egyik volt rabtársa,

Csányi-Tóth Ferenc szekszárdi gazda
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— A Nemzeti Radikális Párt 
nyán. A Nemzeti Radikális Párt 
vezetőnek kőbányai csoportja 
elölt gyűlést tartott. Ribényi Kain illó csoport
elnök megnyitójában kifejtette a párt prog
ramját, utána felszólaltak még vitúz Rácz Gá
bor dr., Horváth Károly, dr. Erözs János, Rik 
Ödön, Nagy Béla, Vizy József, Orbán Zsig- 
mond, Apródy József, Főldy Kálmán és Radó 
Emília.

— A pozsonyi nagyprépost gyémánt miséje 
Zebegényben. Kuperniczky Ferenc pozsonyi 
nagyprépost ma tartotta gyémánlmiséjét szülő
földjén, Zebegényben, ahonnan 60 év előtt el
indult a lelkész! pályára. Meleg ünneplésben 
részesítették az agg főpapot.

— öngyilkos lett egy aggastyán. Molnár Pé
ter 85 éves tihanyi gazdálkodó vasárnap dél

házának padlásán felakasztotta magát, 
rátaláltak, halott volt.
Káin megölte Ábelt! Ezt a világfontos- 
eseményt miképpen Írnák meg a buda- 
napi- és hetilapok, ha ma történt volna,

— Fóliázások. A magyar királyi osztály 
sorsjáték augusztus 22IÖI ueplember 26-ig 
tartandó föhuzásain harmincezer nyereményt 
és 300 000 pengős nagy jutalmat sorsolnak ki. 
Török A és Társa Bankházában (Budapest, 
ÍV, Szervita fér 3) kapható még néhány ere
deti vélelsorsjegy. A főhuzások egész tarta
mára érvényes vételsorsjcgyárak: Egész 120 P, 
fél fiü P, negyed 30 P. nyolcad 15 P.

— Egy kedves színfolttal lettünk megint gaz 
dagnbhak. A régi pttináju Vadászkürt-szálloda 
és .1 terem, hosszú pihenés után ismét meg
nyitja kapuit, hogy megszokott finom tónusá
val. előkelőén halk életével kedves emlékein
ket varázsolja vissza.

— Erő-** hölgyek öröme. A 140—150 cm. csipő- 
böségü erősehb hölgyeink eddig kész ruhákat 
és fehérneműt alig vásárolhattak, mert keres- 
1> líiink ilyen nagyobbmeretü ruhadarabokat 
h í;: lartoltnk raktáron. A Calvin-téri Fenyves 
Áruház erősebb hölgyek számára már régeb
ben külön osztályt rendezett be és ez alkalom
mal az erősebb hölgyeket abban a meglepe
tésben részesíti, hogy a Jelenlegi olcsó árak
kal csira nagyságú ruhákat és fehérncmüekel 
Is szolgál, úgyhogy szinte fillérekért juthatnak 
erősebb hölgyeink is kitűnő ruhadarabokhoz.

<— Mindenki, aki gond nélkül akar utazni, 
kérje jegye váltásakor az Európai baleset- és 
podifíiásgblslositásdt.

— Uj csoda! Fckrtefejü „száras** shampoon! 
A vlznélkflll fejmosás! Nem kell tői' é baj
lódni a hosszadalmas fejmosással és hajszárí
tással. 3 perc alatt kész az illatot, laza, síép 
ball ámos frizura

A madocsai csenaönwilkíra
Mecanviat hirostd • 6 aiiBtijj. 
meri eiűsssltciu a fia szökésé.

Már kitűzte a főtárgyalást a törvényszék
tervezte ki Márkus-Szabó bujdosását 

és ő szerzett annakidején revolvert is a 
bujkáló cscndőrgyilkosnak. Csányi-Tóthot 
letartóztatták. Szabó-Márkus János család
tagjai közül édesanyja,

Márkus-Szabó Jánosné ellen ugyancsak 
befejeződött a vizsgálat, 

amely azt állapította meg, hogy fiát a szö
késben segítette.

Csányi-Tóth Ferenc és a gyilkos édes
anyja bűnügyében

a szekszárdi törvényszék már kitűzte a 
tárgyalást: 

szeptember 11-én kerül főtárgyalásra az 
érdekes bűnügy, melyben számos tanút hall
gatnak ki.

Leszúrta a rendőrt -
a saját kardjával

Véres kaland a Jegenye-utcában
Lencsés Bálint kocsis tegnap este, mikor 

hazament a Jegenye-utca 30. számú házban 
lévő lakására, még nz ajtóban állva gyanús 
zörejt hallott a lakásból. Nyomban arra 
gondolt, hogy

betörő járt bent .
Kiment az utcára és rendőrrel jött vissza.

A lakásban senkit se találtok, de betörő
járás nyomait fedezték fel. Lencsés a szom
szédban lakó Veres György napszámosra 
gyanakodott, meg is mondotta a rendőrnek, 
aki erre bement a napszámos lakására.

Vörös kgága módon viselkedett,

Két titokzatos iérfíholttestet 
fogtak ki a Dunából

Az esztergomi rendőrség kutatja a meztelen és 
ruhás halottak titkát

fürdő-

Esztergom, augusztus 12.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen

tése). Két titokzatos férfiholttest ügyében fo
lyik a nyomozás vasárnap óla az esztergomi 
rendőrségen. Esztergomnál a Dunából tegnap 

egy ötvenév körüli a egy harmincév körüli 
férfi holttestét fogták ki. Az id&sebb ha
lott férfi meztelen volt, mig a fiatalabbl- 

hlkon úszónadrágot találtak.
A két holttest egymás mellett úszott a Duná
ban, amikor kifogták őket.

Azonnal 
orvosokat hívtak a Dunapartra. Az orvosok' megfejtse.

• vízben.

gyűlése Kőbá- 
hadviselt szer
vasárnap dél-

nem akart a rendőr kérdéseire válaszolni. 
Végül is a rendőr felszólította, hogy men
jen vele a főkapitányságra.

A napszámos nagynehezen elindult, út
közben azonban

váratlanul a rendőrre támadt, kirán
totta a kardját és a rendőr jobbkarjába 

szúrta.
A dühöngő embert nagynehezen megfékez
ték és bevitték a főkapitányságra. A betörést 
nem sikerült rábizonyítani, ellenben ható
sági közeg elleni erőszak miatt letartóz
tatták.

megAllapitot-megvizsgálták a két holttestet s
Iák, hogy

közel három hét óta lehettek
A meztelen férfi holttestén súlyosabb kiilsé- 
relmi nyomok nem voltak s igy nem tudják, 
hogy

hogyan került az ötvenév körüli meztelen 
férfi a Duna vizébe.

A nyomozás nagy eréllycl folyik.' Az eszter
gomi rendőrség a környékbeli csendőrőrsök- 

I kel és rendőrhatóságokkal is érintkezésbe lé- 
értesítették a rendőrséget, majdlpclt. hogy a két rejtélyes férfiholttest titkát 

’mccfcitse.

ságu 
pesti .._r. 
mulatságos és szellemes formában mutatja be 
nz IZE e heti száma. A népszerű rejtvényuj- 
sághnn ezenkívül rengeteg keresztrejtvény, köp
és betürejtvény, logikai fejtörő, vidám elme
sport, vicc és móka, rajz és tréfa van, s mely
ből ezúttal sem hiányoznak a megszokott rejt
vényjátékok, sakk-, bridzs- stb. rovatok. Min
den héten értékes és hasznos nyeremények 
jutalmazzák a helyes megfejtőket. Gál György 
rejtvénytíjságja, az IZE, minden rikkancsnál, 
dohány-tőzsdében és utcai pavillonban kapható. 
Egyes szám ára 20 fillér.

— Szenzációs olcsón ruházkodhat: mérték
szerinti divatszöveteimből fekete, sötétkék, 
vagy bármilyen színben, kétszeri próbával, 
férfiöltönyt 30 pengőért készítünk. „Verseny* 
szabóság", Rottenbtller-utca é/a. I. emelet.

— Ottó Stockholmban, Zita királyné Via- 
reggioban. Stockholmból jelentik: Ottó 
királyfi vasárnap elhagyta Kopenhágát és 
Helsinkibe érkezeit. Innen nyomban tovább
utazóit és ma, hétfőn este, vagy legkésőbb 
kedd reggelre várják Stockholmba. Római 
jelentés szerint Zita királyné Belgiumból a 
bourbon-pármai hercegek Viareggio mel
letti birtokára érkezett, ahol fivérei és gyer
mekei fogadták.

— A Dunába ölte magát egy hetvenötéves 
öregember. Dattcrwieg Ferenc hetvenöléves 
újpesti koldus három héttel ezelőtt eltűnt. 
Vasárnap a holt Dunaág vizéből kifogták a 
holttestét.

— Ismeretlen tájak felé. Az IBUSz Is meg
valósítja a külföldön már ismert ötletet: Fahrt 
ins Blaue, mellyel egy napra terjedő autóbusz
kirándulás keretében az országnak kevésbé lá
togatott, de annál érdekesebb természeti szép
ségeit mutatja be. A több mint 300 kilométerre 
terjedő útvonal a vasutak irányát alig követi 
s gondos összeállításában mellőzi mindazt, 
amit egyébként n vasút ablakából lehet szem
lélni. A kirándulás titokban tartott programja 
mindössze annyit árul el, hogy sok egyéb szó
rakozás mellett, egészen szokatlan miliőben 
pompás fürdőzési lehetőség Is kínálkozik, de 
ezúttal nem a Balatonon, sem a Dunán. Akik 
élelmet nem visznek magukkal, azoknak kitűnő 
vendéglő áll szolgálatukra. Az első kirándulás 
— melyei a nyár folyamán még több követ — 
augusztus 19-én lesz. Az autocarok reggel 7.00 
órakor indulnak a Vörösmarty-téri Autobus- 
Tours irodától és késő este térnek vissza. Az 
utazás és fürdés dija személyenként lé pengő 
80. Jelentkezni lehet a Vörösmarty-téri irodá- 
ban és a Menet jegyiroda összes irodáiban.

Szenzációs oicson ruitazkodhat l
Mértík uerlnt dlvatasttvetelnk .......................
Ml fekete, sötétkék vagy l 
s x I n b e n k 61 s t e r 1 p r ó...
„Verseny■■abéoAg", BottenMUer
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— Vasárnap megnyílt az esztergomi 
Nagyboldogasszony Hét. Esztergomból je
lenük: Vasárnap ünnepélyes külsőségek 
között nyílt meg a Nagyboldogasszonyí 
Ünnepi Hét, amely augusztus 19-éig tart.. A' 
vasárnapi megnyitó ünnepségek Vak Boty- 
tyán szobrának leleplezésével kezdődtek. A 
szohorleleplezési ünnepségen vitéz Lánghy 
Emil alezredes mondott lclkeshangu ünnepi 
beszédet. Ezután a közönség a Széchenyi- 
térre vonult, hogy az Ünnepi Héttel kapcso
latos mezőgazdasági, ipari és kulturális ki-> 
állítást megtekintse. Gömbös Gyula minisz
terelnök képviseletében dr. Radocsay László 
főispán nyitotta meg a kiállítást, amelyen 
gazdák, gyárvállalatok és kultúrintézmé
nyek nagyszerű látványosságaiban gyönyör
ködött a közönség. Az Ünnepi Hét program
jának főpontja augusztus 15-én, Nagybol
dogasszony napján lesz, amikor filléres vo
natok indulnak Esztergomba s mintegy 
tizenötezer főnyi közönség érkezésére szá
mítanak. A filléres vonatok indulásáról már 
ma, hétfőn felvilágosítást adnak a menet
jegyirodák.

— Szerencsétlenség a népjóléti vurstliban. 
Vasárnap délután a népligeti vurstliban, a. 
dodgemben Járfás Juliska tizennyolcéves var
rónő hüvelykujját leszakította az autó hajtó* 
szíja. A mentők a Szent István-kórházba szál
lították.

— Két kisfiú bűnei. A székesfehérvári rend
őrség elfogott két kiskorú fiút, akik Nagyté
tényből kóboroltak el. Kiderült, hogy az egyik 
fiú, aki urasági inas volt, meglopta gazdáját 
Jancsó tüzérfőhadnagyot. A két fiút átadták a 
fiatalkorúak felügyeleti hatóságának.

— öngyilkosok. Sashalmon, a Lujza-utca
20. számú házban, Lázár Krisztinián asztalos
segéd 42 éves felesége veronállal megmérgezte 
magát. A mentők a Szent István-kórházba 
szállították. — A rákoskeresztúri izraelita te
metőben Jakubovics Géza 34 éves állástalan 
magántisztviselő ismeretlen mérget vett be. — 
A Közraktár-utca 10. számú házban Fűrst 
Eszter 41 éves elárusitónő aszpirinnel meg
mérgezte magát. — Pestszenterzsébeten, a 
Szigliget-utca 46. számú házban, Maros János 
géplakatossegéd nagymennyiségű aszpirint vett 
be és karján felvágta az ereit. Mind a hármu
kat a Rókus-kórházba szállították.

— Osztrák hajóslegény halálos szerencsét
lensége Rácalmáson. Székesfehérvárról Jelen
tik: Napok óta vesztegel Rácalmáson egy 
osztrák hajó. Az egyik uszályról Braunstődter 
József hajóslegény beleesett a Dunába, elme
rült és többé nem is került elő.

— A debreceni rendőrségen felakasztotta 
magát egy munkás. Debrecenből jelentik: 
Venczel József munkás, akit a debreceni rend
őrségen egy ügyben tanúként kihallgattak, 
amikor néhány percre magára maradt, a fo
lyosón nyakkendőjével felakasztotta magát az 
ablak kilincsére. Mire felfedezték az öngyil
kosságot, meghalt.

— Orvosi hír. Dr. Görög Adolf fogorvos 
Király-utca 65. szám alól Erzsébet-körut 23- 
szám alá költözött. Telefon változatlan. — Dr- 
jOrszág Nándor főorvos-fogorvos szabadsága-, 
ról visszaérkezett és rendeléseit ismét meg
kezdte V., Vilmos császár-ut 50. szám alatt.

— Rozgonyinál 3 fénykép 8 P. Kálvin-tér 5.
— Újabb 58 osztrák náci menekült 

Jugoszláviába. Belgrádból jelentik: Va
rasára újabban 58 osztrák nemzeti szocia
lista érkezett. Az illetők résztvettek a Doll- 
fuss meggyilkolását követő harcokban és a 
büntetéstől való félelmükben menekültek 
jugoszláv területre. ,

— Óváry Ferenc 75 éves jubileuma. A 
: Balatoni Szövetség Keszthelyen vasárnap 30 

éves fennállása alkalmával díszközgyűlést 
tartott, amelynek keretében óváry Ferenc
felsőházi tagot, Veszprém város díszpolgárát 
ünnepelték, aki ma töltötte be hetvenötödik 

’ életévét.

■Póth Antal névre szóló

WOl igszoliM 
elveszett. Megtalálót kérem, juttassa 
el Klauzál ucca 9, földszint 6.

— ügyvédi hír. Dr Dévai Károly ügyvédi 
irodáját Pannónia ucca 8. szám alól áthelyezte 
Teréz körút 44. szám alá. Telefónja változat
lan: 17-4-33.

— A MFTR „Erzsébet királyné" társashajó 
augusztusi utazásai. 1. „Egyheti nyaralás a 
Dunán'1 augusztus 21-étől 28-áig az Alduna 
legszebb vidékének (Kazán-szoros, Adn-Kaleh, 
Vaskapu, stb.) és egyes érdekesebb városoknak 
megtekintésével. Összköltség 119 pengő, amely
ben a menetdíj, a hálóhely, teljes ellátás, 
borravalók, vízuthdíj és mcgteikntésl költségek 
bennfoglallatnuk. 2. Filléres hajó Bécsbe és 
Pozsonyba augusztus 15-étöl augusztus 19-éig 
és augusztus 29-étő1 szeptember 4-éig. Egysé
ges menetdíj oda-vissza 12.80 pengő. Bécsbe 
két rendőrileg láttamozott arckép elégséges.

O A Ganz és Társa Rt. igazgatósága tegnap 
tartott ülésében megállapította az 1933. 
üzletévre szóló mérleget, amely 6,792.925.38 
pengő veszteséggel zárul. Annak ellenére, 
hogy az 1932. évvel szemben a foglalkoz
tatás az elmúlt évben lényegesen kisebb 
volt, a veszteség az előző évvel szemben 
alacsonyabb, ami a költségtételekben mu
tatkozó tetemes csökkenéseknek köszön
hető. Az igazgatóság a f. év augusztus 
25-én tartandó közgyűlésnek javasolni 
fogja, hogy a veszteség a kimutatott tar
talékok terhére fedeztessék; a veszteség le
írása után a társaság saját tőkéi kereken 
19 millió pengőt fognak kitenni. A vállalat 
foglalkoztatása a múlt év közepe óta ka
pott nagyobb rendelések következtébe^ 
andkeóM jrnM
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teftíMAPIjŐ
cirkOMban) A cirkusx csillag* (8).

PESTI SZÍNHÁZ: Diplomások (8). 
TEKÉZKÖRUTI SZÍNPAD: Szerencsemalac (8).

ÖRFEUMi ... itt a szerelem (8).
MAGYAR MÜSZINKORi Tabáni orgonák (8).

HÉTFŐI NAPLÓ

megindult a plágiumpör 
Búb Fekete László ellen. Beszámoltunk arról, 
hogy Galetta Ferenc Lívia cimü operettjét, 
amelyet néhány hónappal zelőtt Pécsett be
mutattak, rendkívül hasonlatosnak találta Bús 
Fekete Cirkusz csillaga cimü darabjával, amely 
a Vlgclrkuszban megy. Miután a békés tárgya
lások ezlrányban meghiúsultak és Bús Fekete 
László mindenféle megegyezés elöl mereven 
elzárkózott, Galetta ügyvédje által megállapl- 
tást pert Indított és arra kéri a bíróságot, álla
pítsa meg, hogy a szerzői jogblióriás fennáll 
és neki ezért anyagi és erkölcsi kártérítés jár. 

A CSAK AZÉRT IS... 
LEVÉT

a Fővárosi Operettszinliáz issza meg, mert 
előállt az a furcsa helyzet, hogy egyik 
szinház adósságáért a másikat fogják per
be. Az történt ugyanis, hogy Grünauer 
Béla, az Operettszinház egyik bérlője, a 
társaságokban közismert nyugalmazott szá
zados társaságában a nyár folyamán bér
bevette a Royal Orfeumot a Csak azért is! 
cimü Harmath-revü előadásával kapcsolat
ban. A revü nem váltotta be a hozzáfűzött 
reményeket s ezért Grünauer Béla a külön
böző jegyirodáktól és jegyakcióktól előle
geket vett fel azzal, hogy ezekért az össze
gekért ő, mint a Fővárosi Operettszinház 
bérlője is felel. A szinház adós maradt több 
színésznek, zenésznek és munkásnak, akik 
most szintén a Fővárosi Operettszinházat 
perlik a Csak azért is! miatt.

KOPENHÁGÁBÓL ÍRJA

Két évre kibérelték —
Alpár Gittát

■ Félmillió pengős konzorcium
alakult Alpár Gitta négyszáz föllépésének finanszirozására

Amerikai slilusu az 
a színházi szerződés, 
amelyet szombaton este 
petrfektuáltak Marton 
Sándor ismert színpadi 
kiadó irodájában. A 
szerződés szerint

Alpár Gitta művé
szetét két évre valóságosan kibérelte 

egy konzorcium,
amelynek látható feje Marton Sándor szín
padi kiadó.

Alpár Gitta a Dubarryval kezdi meg sze
replését a Fővárosi Operettszinházban, 
utána eljátssza a Ball im Sapoy cimü lAbra- 
hém-operett fllmszerepét.

November elsején lép életbe a szerződés, 
amely két évre, illetve

négyszáz estére szól 
és Bécsben a Theater an dér Wienben „A 
királynő mulat" cimü uj Harmath—Brod- 
szky-opcrettel kezdődik. Alpár Gitta ezt az 
operettet tartozik a konzorcium által meg
jelölt városokban játszani két év alatt 
négyszázszor, még pedig

csténkinti ezerötszázschillinges alap- 
felléptidij jal,

amelyhez később még bizonyos százalékos 
részesedés járul. A tüneményes hangú éne
kesnő tehát egy tollvonásával félmilliőpen- 
gös szerződést irt alá, amilyen összegű szer
ződés még az amerikai filmsztárok életében 
is meglehetősen ritka.

Elhagylak, mert szeretlek...
Váratlan fordulat Szűcs László házassági regényében: 
a tenorista közjegyző előtt kijelentette, hogy semmi 
szín alatt sem válik feleségétől

a Színházi Naplónak Zeisler Edith, akinek le
vélpapírján ott díszeleg a cím: „die Weltmeis- 
térin im Spltzentanz'1. „Berlinből jöttem ide 
— írja Zeisler Edith —, ott léptem fel a 
Wlntergartenben. Akkor arattam ott legna
gyobb sikeremet, amikor Berlinben a legnehe
zebb volt a helyzet. A szinház „rendkívüli 
tagjának" választottak meg. Elémtettek egy 
ivet, hogy írjam alá, hogy árja vagyok. Én 
azt. mondottam mosolyogva, ezt én nem tehe 
lem, mert nem vagyok az. El lehet-e kép
zelni, hogy az ottaniak szintén mosolyogva 
kijelentették, hogy „ilyen hibákkal at sem 
baj'1. Teháf felléphettem minden árjaparagra
fus ellenére a Wintergartenben, ahol hangos 
híradón hirdettek előre. Most Kopenhágában 
vagyok másodszor, éppen a kezemben tartok 
egy újságot, amelyben a fényképem van ezzel 
azs aláfráfsal: Zeisler Edith, a /üres lábujjhe- 
gySh. állná fogyasztja el a reggelijét.

UJ HELYISÉGET KERES 
az „Itt a szerelem'* cimü operett, mert szep
tember elsején tatarozni kezdik a Royal 
Orfeumot és a jólsikerült operett már másod
szor hajléktalanná válik. A Royal Orfeum 
revüje most van útban a századik előadás felé.

ÁBRAHÁM PÁL
ÉS SZOMAHÁZY ISTVÁN, 

ez a két népszerű magyar név jelzi a Búcsú 
sz. Írógéptől cimü uj filmet, amelyet kedden 
mutat be a Décsi és Kamara mozgószinház. A 
két mozgószinház mulatja be Uindenburg tan- 
nenbergi temetésének teljes filmfelvételét.

ÁGAI IRÉN 
A MAGYAR FILM 
ELISABETH BERGNERJE

A Hunnia filmgyárban augusztus 14-én kl- 
gyulnak a vakító reflektorok, hogy bevilágít
sanak egy vidéki város garnizon életének 
miliőjébe, amelyet költői ihlettel és kacag
tató humorral Irt meg annak idején a halha
tatlan Rákosi Viktor (Sipulus). Székely István, 
a kitűnő magyar filmrendező válogatta meg 
art a pompás színészi gárdát, amely az Emmy 
cimü készülő hangoosfllmet nemcsak orszá
gos, hanem világkörüli útra is fogja vinni. 
Agai Irén, ez a mi kedves magyar Elisabeth 
Bergnerünk játssza majd a huszárezredes lá
nyának szerepét és olyan partnerei lesznek, 
mint Jávor, Rajnai, Kabos, Páger, Gázon, 
Gombaszögi Ella és Erdélyi Miéi. Fényes Sza
bolcs, a népszerű zeneszerző komponálja a 
hangulatos és pattogó ütemű zenét, Mihály 
István, az Ismert filmíró, a pompás szöveg
könyvet, Gál Ernő, a sok sikeres film népszerű 
magyar producere, Horovltz Richard, a Mű- 
vészfilm vállalkozó megannyi biztosíték arra, 
hogy ennek a hangos magyar filmnek még han
gosabb lesz a sikere.

Szűcs László, a hirte-1 
len feltűnt tenorista- 
bonviván válásának 

históriája a legnagyobb 
meglepetést kellette 
színházi körökben. Fe
lesége gyönyörű, ma
gas, fekete dáma: Hu
bán Erzsi, aki Szűcs

Lászlóval kötött házasságuk első két évé
ben az egyik drámai színháznak sokat 
ígérő tagja volt. Szűcs László később nein 
engedte meg, hogy pályáját folytassa s jól 
tudják azt is, hogy volt idő arra, hogy 
Hubay Erzsi elé egy amerikai impresszárió 

mesés értékű szerződést tett, 
amely a legnagyobb énekesnői karrier felé 
■indította volna el ezt ,$z asszonyt, aki csak 
asszony akart maradni. Jól tudja mindenki, 
aki Szűcs László karrierjét figyelemmel 
kisérte, hogy a tenorista sikerének titka 
voltaképpen — a felesége. Fölényes intelli
genciával vezette pályáján, egyengette útját 
s a feleség mellett azt az igazi jó barátot 
találta meg Szűcs László tízéves házassá
gában, amely ma már csak az 1900-as 
évek romantikus színdarabjaiban található. 
Éppen azért, mert mindenki tudja ezt, aki 
az érdekes müvészpár közelében élt, ezért 
fogadták a legnagyobb megdöbbenéssel azl 
a hirt, hogy Szűcs László két héttel ezelőtt 
összepakkolta ruháit és egy

búcsúlevél hátrahagyásával elköltözött 
a feleségétől,

akivel eddig a pillanatig egyetlenegy han
gos szóváltása sem volt.

A szépen és nyugodtan folyó regénynek 
ez a váratlan törése rengeteg találgatásokra 

adott alkalmat, mindenki azt hitte, hogy 
nő van a dologban,

már rá is mutattak egy fiatal énekesnőre, 
akinek éppen a közelmúltban egy másik 
bonvivánnal való kapcsolatai jutottak a 
menyasszony és vőlegényig stádiumába.

A Teréz-körut 5. szám alatti lakásán 
beszélgettünk az elhagyott azépaaz- 

szonnyal,
aki meglepő nyugodtsággal viseli az ese-

ményeket és azt, hogy barátai és ismerő
sei lépten-nyomon kérdezzék: hát mi is 
történt tulajdonképpen? ..,

— Két héttel ezelőtt, — mondotta 
Szücsné — hazajöttem délutáni commisió- 
zásomból és az íróasztalon egy levelet ta
láltam. A címzés, mint a színdarabokban 
szokásos: „Az édes, jó kis feleségemnek". 
Természetesen idegesen téptem fel a leve
let s miután elolvastam, bevallom,

nem értettem.
A levélből ugyanis az csendül ki: elhagy
lak, mert szeretlek, légy oly boldog, ami
lyen boldog velem sohasem lehettél és ami
lyen boldogságot egyedül a világon csak te 
érdemelsz meg. El kellett mondanom a 
levélnek., eme Ijyáját^mert

semmiféle nőügyről, . semmiféle előz
ményről, semmiféle vitáról eddig a pil
lanatig még nem volt szó közöttünk 
és Így csak idegkinierülésnck tulajdo

níthattam férjem ezt a lépését.
Sohasem kutattam férjem után, nem tud
hatom mi rejlik a dolog mögött, tehát köz
jegyzőhöz hivattam a férjemet és kijelen
tettem: hogyha megszakad is a szivem, el- 
válók tőle, ha ugy érzi, hogy nélkülem 
boldog lehet és többre viheti. A közjegyző
nél azután váratlan helyzet elé kerültem. 
Miután én megadtam a beleegyező reverzá- 
list a házasság bontásához,

férjem a legnagyobb határozottsággal 
kijelentette, hogy semmi körülmények 

között sem válik tőlem.
— Idő kell a dolgokhoz, — hajtogatja 

az asszony — ugylátszik, sokat dolgozott, 
a pletykák pedig, amelyek egy fiatal éne
kesnővel kapcsolatosak, nem érdekelnek.

Jelentéktelennek tartom a dolgot és 
nem olyannak, amely egy tízéves bol

dog házasság után pontot tehet •. •
Ezután arról beszél, hogy ő is újra kezdi 

az életet, visszatér a színpadra, komoly 
ajánlatot kapott két drámai színháztól is 
és mint énekesnő is megpróbálja újra.

— Nem engedem befejezni az életemet...
8. Z.

Erzsébet klrélyaé-ut 1 » Tat: 87-0-07

GARRET
Ivone-1 van, 2 Clmberley

sztárőí^aTaréja

Nagy események
a mozi- és filmfronton

Tizenhét filmet gyártanak az idén a Hunniában — A 
Búzavirág rekordlistája — Uj kezekben a Radius — 
Mit hoz a Warner? — Az uj Metro-filmszinház

Holnap, kedden nyílik 

scinick sandor 
uendőslölo

« Vasmacskához
Személynök-utca 7
Markó-utca sarok. Telefon 21-2-57'

uiLMi iiidi"i Ilin iiiimiwmi
Mihály István szöveget zenésilettc meg. A 
Búzavirág szerepkiosztása egyébként is szen
zációs, Agay Irénen, Erdélyi Micin, Berku 
Lilin, Páger Antalon, Rátkai Mártonon, .Vqgy 

iGyörgyön, Pethes Sándoron, Rózsahegyi Kál
mánon kivül fellép

Vízvári Mariska is, aki még sohasem sze
repelt Hímen,

úgyszintén Sebestyén Géza is, a Budai Szín
kör igazgatója.

Ugyanakkor a mozifronton is rendkívül 
nagy az élénkség. A

Radlus filmszínház, amely uj kezekbe ke
rült, Pásztor Béla igazgatásával kedden 

nyitja meg szezonját.
A kolostor lánya cimü ragyogó Paramount- 
lihninel. A film a legértékesebbek közüt való, 
főszereplője Dorothea Wieck, a „Lányok az 
intézetben** cimü film felejthetetlen tanítónője. 
A darabot már ismerik Pesten. Góth Sándor 
direkt megtanult spanyolul azért, hogy a spa
nyol iró Bölcsödül cimü darabját lefordít-, 
hassa, amely annakidején nagy sikert aratott 
a Magyar Színházban. Ebből a Bölcsődalból 
készült az a Paramount-rcmck, amellyel az 
uj Radlus és a Budán újonnan felépített első
hetes Simplon filmpalota kedden megnyitja 
kapuit. Itt említjük meg, hogy

a Warner Bros
is megtartotta szakbemutatóját a Radíus-fllm- 
szinházban, amely alkalommal négy nagy fil
met mulatott be. Ezek közül Herczeg Géza 
világoljárt opcretljét, a Csodabárt említjük, 
amelynek főszereplői Al Jolson, Dolores dél 
Rio, Kay Francit és Ricnrdo Cortez. Ezt kö
vette a Rivalda angyalai cimü revüszenzóció, 
majd harmadiknak a „Mi történt az 56. utcá
ban? cimü asszonyfilm. Mind a négj’ filmet 
a Radius műsorára kötötte. Ugyancsak a Ra- 
dius hozza színre a Warner további négy 
nagy attrakcióját és ezek közül a legnagyobb 
feltűnést

Lukács Pál uj filmje
a Vörös garnizon fogja kelteni. ’

Az uj Metro-szlnház
sergz maradt V’Hcn. A tcrézkörtili, Ula kerül 
ugyanis a Metro-Goldwyn budapesti expozi- 
turájónak vezetése alá. Erről Gullmann Ká
roly igazgató a következőket mondotta:

— Egyelőre azon dolgozunk, hogy a volt 
Ufa-szinhózból olyan előkelő és olyan népszerű 
színházat teremtsünk, amilyen a Radius- 
Metró filmpalota volt. Annyit már most Is ki
jelenthetek, hogy az Ufa átalakítása után a 
nézőtéren ugyanazt a meleg, művészi és ott
honos hangulatot fogja adni, mint amilyent a 
Metró régi színháza nyújtott. Az uj Metro- 
szinház nézőterét is valóságos kertté alakítjuk 
át és gondoskodunk arról, hogy berendezésé
vel, világításával Budapest legszebb színháza 
legyen.

Á Royal Apolló egyébként kedden nyitja 
kapuit a legújabb Metró-slágerrel: Hunyady 
Sándor

Feketeszáru cscrésznyéjével,
amely a Metró idei aranyévének első gyöngy
szeme.

W» WC

Faragó Ödön vezetése alatt „Uj Magyar 
Szlnpnd*' néven az Akácfa-utcában nyílik egy 
uj szinház, amelyben modern kultúrájú Íróink, 
költőink és zeneszerzőink tág teret kapnak ■ 
működésűkkel és Igy hézagpótló lesz.

Hegedűs Tamás fiatal magyar zeneszerző 
karriert csinált: több zeneszóinál Kari Laemmle 
egyenes utasítására Joe Pasternak megvette és 
lekötötte az Universal számára.

A Király-Színház tagjai soréba szerződlelto 
Kompóthy Gyulát, a kitűnő bonvivánt.

Békeffi íJiazló a Terézköruti Színpad 
művészeti Igazgatója lett, de máris meghí
vást kapott, hogy liusztagii társulattal triás
zon öt hónapra Olaszországba.

lesz csütörtök este kilenc órakor a Gellért- 
Hullámfürdőben, ahol Rökk Marika, Bállá 
I-ici, Somogyi Nusl, Orosz Vilma, Molnár 
Vera, Rátkay Márton, Sziklat József és még 
Igen sokan lépnek fel s a fellépést megelőzően 
bemutatják a Csodabár cimü filmet.

Mig a színházak nyárt álmukat alusszák, 
addig Budapest mozi- és filmfrontja óriási 
készülődéssel indul neki a szezónnak. A Hun
niában például soha nem látott mértékben 
folyik a magyar filmgyártás. 1934 január 1-től 
nz év végéig nyolc magyar filmet, kilenc 
idegennyclvü filmet, tehát összesen

17 filmet készítenek, amelyekkel kapcso
latban nem kevesebb, mint három és fél
millió pengő kerül be a magyar gazda

sági életbe. 

Binyert János igazgató vezetése alatt működő 
gyár, amely félig-meddig hivatalos üzem, a 
legnagyobb kereskedelmi érzékről tett tanúsá
got, mert előfordul, hogy egyszerre két filmet 
is forgatnak a műtermekben. Most forgatják 
a Hunniában Bús Fekete László

Búzavirág
cimü filmjét Székely István rendezésében, 
Gaál Ernő produkciójában, Major Dezső és 
Falus István asszisztenciájával. Uj filmmu
zsikus, Szenkár Dezső fog bemutatkozni. aki

A Fórumban zajlott le az uj filinszezon 
első nagy premierje. A Bábszínház cimü 
Fox-íllrnet mutatták be, amelynek főszerep
lője Lillán Homey. Bűbájos, ötletes, kedves 
és — grandiózus ez a reviioperett. Érde
mes megnézni!

SZERELEMI
VIDÁMSÁG! 

LÁTVÁNYOSSÁGI
MUZSIKAI ■■■

ELEGÁNCIAl tg*
ill a szerelem! Minden este 8-kor, szerdán,

vasárnap, Szent Istvánkor
d. u. 4-kora RoyalOrfeumban.
Szombaton ötvenedik

előadás
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Kellős szenzátfé Hagdeburgban:
1. Csik csodás időt úszott
2. Székely csuf osau kiesett

• itilt magdeburgi

Magdehurg, augusztus 12.
A Hétfői Nupló tudósí

tójának tclcfonjclentése.) 
Vasárnap délben 9000 
főnyi közönség jelenlété
ben ünnepélyesen meg
nyitották a Magdeburger 
Schwimm Club 1896 ren

dezésében kezdődő 
Európa-bajnoki úszómé.- 
kőzésekel. az újonnan ál-; 

uszósladionban.
A megnyitást megelőzőleg már vizipólómér- 

kőzést bonyolítottak le a délelőtt folyamán 
Hollandia és Jugoszlávia között. A küzdelem
ből Hollandia került ki győztesen 3:1 (1:0) 
arányban.

Ar. ünnepélyes megnyitás után Radeinacher 
átvette az indító szerepét és megkezdődtek az 
uszóversenyek. Elsőnek a 100 m. gyorsuszás 
előfutamait bonyolították le.

talk az első előfutamban indult és fölénye
sen győzött 59.2 mp.-es idővel.

A kitűnő magyar úszó nz első 50 métert 27.2 
mp. alatt úszta.

Székely a 111. előfutamban csalódást kellett 
és kiesett.

Eredmények:
I. Előfutam: 1. Csik, Magyarország, 59.2 mp.

2. Mól, Hollandia, 1 p. 02.0 mp. 3. Bochenski, 
Lengyelország. 1 p. 02.8 mp.

II. előfutam: 1. Fischer. Németország 59.6 
mp. (a legjobb idei minél szabadúszódul 
eredmény.) 2. Schoffcr, Hollandia, 1 p. 03 mp.
3. Costa. Olaszország, 1 p. 03.1 mp.

III. előfutam: 1. Wille, Németország és Pe-

Nincs öaj: Beígte már összeért
a magyar vizipélózók 
elszánt rohamai alafí

Magyarország Belgium 5:1 (1:0)
Nagy érdeklődéssel várta az egész ország 

Mngdeburgból a világbajnoki vizipólócsapa- 
tunk első mérkőzését, amelyet a veszélyes bel
gákkal vívott meg. A magyar csapat kitűnő 
startot vett és biztos fölénuy i verte 5:1 arány
ban a németekkel cgycnranguniik tartott bel
gákat. A részletek a következők:

A holland Deories bíráskodása mellett állt 
fel a két csapat. A szabályokban járatlan biró 
téves ítéletei különösen az első félidőben hát
ráltatták a magyar csapatot képességeinek tel
jes kifejtésében. Állandó ostrom után Ivády 
passzóból

Német szerezte meg nz chö magyar gált. ■ 
1:0.

A belga kapus, Disy kitűnő védése megakadá
lyozta a további gólokat. 

torsion, Svédország” holtversenyben 1 p. 01.6 
mp. 3. Christcnsen, Dánia 1 p. 01.2 mp. Szé
kely sehol.

A döntőbe a két első és a legjobb harmadik 
jutott.

A következő versenyszám a 200 méteres 
hölgy mellúszás volt. Eredmények:

I. előfutam: 1. Gemenger, Németország, 3 p. 
12.4 mp. 2. Jacobson, Dánia, 3 p. 17 mp. 3. 
Hinlon. Anglia, 3 p. 18 mp.

II. előfutam: 1. Hölzner, Németország, 3 p. 
09.6 mp. 2. Kragli, Dánia. 3 p. 17.3 mp. 3. 
Kaslen, Hollandia, 3 p. 22.2 mp.

A két olöfutam három helyezettje a döntőbe 
került.

A vasárnapi versenynap utolsó uszószáma 
a 100 m.-es hölgy gyorsuszás volt. Den Ouden 
előfutamát biztosan nyerte 1 p. 08.9 mp.-vel, 
miközben az első 50 métert 43 mp. alatt úszta. 
A második előfutam győztese, a holland Mas- 
lenbroek azonban még ennél is jobb idővel. 1 
p. 07.9 mp.-vel győzött, mig a 2. helyezett, a 
német Ahrendt 1 p. 09.4 inp.-cél német rekor
dot úszott. Eredmények:

I. előfutam: 1. ben Ouden, Hollandia, 1 p. 
08.9 mp. 2. Blondeau, Franciaország, 1 p. 11 
mp. 3. Sramek, Csehország, 1 p. 12. 5 mp.

II. előfutam: 1. Mastenbrock, Hollandia, 1 
p. 07.9 mp. 2. Ahrendt. Németország, 1 p. 09.4 
mp. 3. Steumarck, Svédország, 1 p. 13.9 mp.

A három helyezett a döntőbe jutott.
A Stadion usz.ópályája minden várakozást 

kieh'gilelt. A viz hőfoka 20 fok Celziusz volt.
Az uszómérkőzések után este */»8-kor kez

detét vette a Németország—Olaszország vízi- 
pólómérkőzés.

A belga kapus nemcsak kiválóan, de nagy 
szerencsével is védett, sikerült neki kifogni 
Németh menthetetlennek látszó szabad dobá
sát is.

A második félidőben már 5sszjálék tekin
tetében sokkal jobban ment a játék a magyar 
csapatnak. Bözsi dobta a második gólt, Vér- 
tesy a harmadikat, Németh remek doplerral 
pedig n negyedik gólt helyezte a belga kapu
im. Közvetlenül a befejezés előtt ugyancsak 
Németh szerezte meg az ötödik magyar gólt is. 
A belgák becsületgól jól De Pauiv lőtte Bróiiy 
hálójába.

EGYÉB EREDMÉNYEK:
Németország—Olaszország 5:0 (3:0). 
Spanyolország—Ctcliszlovákla 1:0 (0:0).

Két Európabajnokság 
és a Nemzetek Dija 
a magyar evezősöké

Luzern, augusztus 12.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen

tése.) Kétszer szaladt föl a magyar nemzeti 
zászló a győzelmi árbocon a hegyóriásoktól 
körülvett Rothsee partján. Európa minden 
nemzete képviselve volt ebben a legnagyobb
részt természetesen svájciakból álló hatalmas 
tömegben, ott voltak az Európa-bajnokságban 
résztvevő tizenkét nemzet képviselői, akik 
mindmegannyian elismeréssel adóztak a Duna 
völgyében élő kis nemzet győzelmeinek.

A hét Európa bajnoki szám közül kettőt 
nyert Magyarország,

a nyolcast és a kormányos kettőst, keltőt nyert 
Németország, az egyes és a konnányosnélkiili 
négyest, cgyet-egyet nyert Svájc. Olaszország 
és Ausztria. A nemzetek pontversenyében az 
egyes versenyszámokat különféleképpen érté
kelték. A nyolcas győzelme 2 pontot, a négye
sekben elért győzelem l>á pontot és a többi 
számokban, a kettősökben és az egyesben szer
zett győzelmek 1—1 pontot jelentettek. A pont
verseny állása egészen a nyolcasig, amelyet 
utolsó számként eveztek, nyílt volt.

A magyar nyolcas győzelme Magyarország
nak szerezte meg a nemzetek diját 

és amikor a magyar evezősök és a nézőközön
ség sorában megjelent kisszámú magyar köny- 
nyes szemekkel, immár a délután folyamán 
harmadszor hallgatta a magyar Himnuszt és 
harmadszor lengette a havasi szél a magyar 
zászlót a győzelmi - árbocon, a közel 30.000 
főnyi nézőközönség lelkesen iinnopelte a ma
gyar fiukat és Magyarország győzelmét.

Az Európa-bajnoki verseny pompás környe
zetéhez és a kifogástalan versenypályához 
hozzátartozott a nézők kényelmét szolgáló ki
sérő vonat, amely 3000 főnyi közönséggel az 
indítástól' egészen a célig a pálya mellett kisérte 
a küzdő hajókat.

Négyezer főnyi közönség a Mille
nárison a Szent István-dij versenyén

Az MKSz jubiláris pályaversenyének első 
napja vasárnap délután az esős időjárás elle
nére is

négyezer főnyi közönség előtt zajlott le a 
Millenáris pályán.

A nap főszáma a 3X100 körös Szent István- 
dij, nemzetközi párosverseny volt, amelyet a 
Németh—Orczán-pár nyert meg. Az augusztusi 
nagydij versenyében az osztrák Kotzarek győ
zött, aki az utolsó 200 méteren ragyogó 12.8 
másodperces időt ért el. A verseny részletei a 
következők:

Szent István-dij 100 körös párosverseny. 1. 
Németh BSE—Orczán Törekvés 74 ponttal, 2.

Részletes eredmények: Kormányos négyest 
Európábajnok: Olaszország 6 p. 54.6 mp. 2. 
Franciaország 6 p. 58.6 mp. 3. Jugoszlávia 7 
p. 01 mp. 4. Magyarország (Pannónia EC), 1 
p. 05 mp. 5. Németország

Kettős kormányos nélkül; Európabajnoki 
Ausztria 7 p. 47.6 mp.. 2. Németország 7 p. 
48.6 mp., 3. Svájc, 4. Tlaszország.

Egyes: Európabajnoki Németország 7 p. 38.2 
inp., 2. Lengyelország 7 p. 47.6 mp., 3. Francia
ország, 4. Olaszország.

Kettős kormányossal: Európabajnoki Ma
gyarország (Hungária Evezős Egyleti Győrjr, 
Mammusich, kormányos Molnár) 7 p. 48 mp.,
2. Franciaország 7 p. 51 mp., 3. Hollandia, 4, 
Lengyelország, 5. Olaszország.

A magyar csapat végig fentartva evezetL 
28-as csapásokat húztak, csak arra ügyeltek, 
hogy a nyomukban lévő franciák be ne hoz^ 
zák őket.

Négyes kormányos nélkül: Európabajnoki 
Németország 6 p 40.4 mp, 2. Svájc 6 p 46.8 mp^
3. Franciaország

A Pannónia, négyese szerencsétlen versenyt 
evezett, 500 méternél hajójuk a svájci hajóval 
kollidált, a kettes lapátja a villából kinyomó* 
dott és igy a versenyt fel kellett adniok.

Kettős párevezős: Európabajnoki Svájc 7 fl 
06 mp, 2. Franciaország 7 p 07 mp, 3. Dánia.

Nyolcas: Európabajnoki Magyarország (Hung 
gária Evezős Egylet: Görk, Edén, Jancsó, Ino* 
tay, Pabsz, Mammusich, Győry, vezérevezős, di^ 
Symicsek, kormányos Molnár) 6 p 17.4 mp, X 
Dánia 6 p 20 mp, 3. Olaszország,- 4. Svájc (FQ 
Zürich), 5. Jugoszlávia.

A versenyben rendkívül nagy küzdelem fólyC 
Szembeötlő a győztes magyar csapat idejénejf 
viszonylagos gyengesége. Ugyanez a csapat, -gg 
előfutamát 6 p 10.4 mp-cel nyerte.

Győrffy FTC—Boday Jőbarát 44 ponttal, ha> 
madik Kotzorek—Harll Ausztria 44 ponttal, 4 
Pelvási MTK—öfferl MKSz 33 ponttal.

Augusztusi nagydij nemzetközi főverseny, b 
Kotzorek Ausztria, az utolsó 200-as ideje 12.8 
inp., 2. Pcvlási MTK és Németh BSE félkerék* 
hosszal.

Magyarország egyesületi csapatbajnokságé 
10 kőrös verseny: 1. futam: 1. FTC (Győrffy-^ 
Bonét 1.—Bonét II.), 2. UTE, második futárai
1. BSE (Németh—Schmidt—Kiss I.—Kiss II.),
2. MTK.

Motorverseny 3X5 kilóméteres távon: É 
Baranyai (FTC) 13 ponttal, 2. Kiss László 
(FTC) 8 ponttal, 3. Tesjár (FTC) 7 ponttal. .

A Kerékpáros Szövetség 
szeptemberben ünnepli fenn
állásának 40 éves jubileumát

A SxombaJhalyi Kerékpáros Egylet egyidős a szövetséggel
A Magyar Kerékpáros 

Szövetség 40 évvel ez
előtt alakult meg és az
óta sikerekben gazdag 
példás munkásságot fej
tett ki. rengeteg egyesü
letet tömöritett magába 
s a versenyzők hatalmas 
táborát nevelte ki. A szö
vetség a dicsőséges múlt

jának egyik fontos állomásához érkezve, 
nagy Ünnepségekkel kívánja megülni n 

munkában eltel tnégy évtizedet.
A jubileumi ünnepségeket valószínűleg szep
tember hónapban tartják meg. ainikoris nagy
szabású háromnapos versenyt bonyolítanak le 
s jubiláns közgyűléssel teszik emlékezetessé 
a jeles évforduló emlékét.

A Hétfői Napló munkatársának Boldog 
Nándor, n szövetség főtitkára a következőket 
volt szives mondani az előkészületekről:

— A 40 éves jubileumunk clőgaloppjának 
tekinthetjük a mostani Szent Islvónheti ver
senyeket is. El ben az évben a szövetségre 
meglehetősen nagy feladat hárul a verseny
rendezés terén. Ugyanis

■ pályaverseny konzorciumok, miután ál
landó deficittel dolgoztuk, kénytelenek 
voltak visszalépni n rendezés dicsőségétől. 
Illetve a rendezésnek ez u módja nem vált 

be.
A szövetségnek eredetileg csak csekély összeg 
volt előirányozva pályaverscny/kre, úgyhogy 
most a meglévő pénvkésdeHknk'et erre a célra

kell fordítanunk, mert vállalkozó nincs, ver
senyzőinket pedig vala.Iliképpen foglalkoztatni 
keli. A motorversenyzők™ azonban nincs 
pénzűnk, mert egy külföldi versenyzőnek az 
idehozatala közel ezer pengőbe kerül, amit 
pillanatnyilag nem bírunk el. így az igazi, 
amatőr kerékpársportot fogjuk elsősorban tá
mogatni. Már az augusztus 12-iki versenyünk 
is ezt a célt szolgálta s az augusztus 15-iki és 
20-iki nagyszabású versenyeink is ezt az ész
tnél kívánják diadalra vinni.

A rövidtávú versenyekben oly nagyszámú 
induló lesz, amilyenre talán még soha

sem volt példa.
Azohkivill a 3 X 190 körös páros verseny rég 
látott izgalmakat fog felszínre hozni az öreg 
Millenárison

— Hogy mégis valami molordübörgés is 
legyen, beiktattuk a Szent István heti pro
gramba a KAC motorszakosztályának verse
nyét, melyet a Dalnoki/ László, a kispestiek 
motorszakosztályvezetője fog megszervezni 

valószínűen 175 és 250 köbcentiméter űrtar
talma gépek részvételével.

— A szövetség 40 éves fennállásának jubi
láns programját most fogjuk összeállítani. 
Ezt azonban megelőzi

n Szombathelyi Kerékpáros Egylet szep
tember 8 és 9-ikl ugyancsak jubiláris 
versenye, melyet a Balaton köríti lógnak 

megtartani.
.4 szombathelyi kerékpárosok ugyanis egyidő- 

I sek a szövetséggel s ők is fényes Ünnepségek- 
•kel akarják megölni a nevezetes dátumot, _

A magyar hölgyuszó 
gárda 34:27 arányban 
győzőit Semmerlngen
Magyarország hölgyuszói 34:27 pontarány

ban győztek Ausztria hölgyuszó! ellen. Nagy
számú érdeklődő közönség jelenlétében folyt 
le a nemzetek közötti hölgyuszómérközés a 
szemmeringi nagyuszodában.

100 méteres gyorsuszás: 1. Magasházy Rózsi 
Magyarország, 1 p. 15 mp., 2. Wagner Róma, 
1 p. 16.6 mp., 3. Lőwy Frici A. 1 p. 17.4 mp.,
4. Tóth Ilonka.

200 m. mell: 1. Zeeböck Vilma A. 3 p. 15 
mp. 2. Wertheimer Edi A. 3 p. 16.5 mp. 3. 
holtversenyben Szép Klára és Hidegh Kató M. 
3 p. 25.7 mp.

4X100 ni. staféta: 1. Magyarország (Mailász 
Gitta 1:18, Tóth Ilonka 1:20.6, Biró Ágnes 1:17, 
Magasházy Rózsi 1:16.8) 5 p. 12.4 mp., 2. 
Ausztria (Mally 1:23.8. Dittner 1:22.6, Lőwy 
Frici 1:18.1, Wagner Róma 1:18) 5 p. 22.5 mp.

Gyóji Miklós és Csányi 
Boriska a Balaton idei 
hosszutávu bajnoka

A MUE vasárnap délután rendezte hagyomá
nyos uszóversenyét.

Gyóji ez alkalommal másodszor nyerte ai 
értékes dijat.

A hölgyek közül Csányi Boriska éa Bábel szin
tén elejétől végig vezetett a hosszú versenyben. 
Csányi Boriska most nyerte harmadszor a 
Balaton hölgyuszóbajnokságát.

A kifogástalanul rendezett verseny részletes 
eredménye a következő;

4 Balaton 1WK M Wdsdifrtt astőbqfnoip:

Gyóji UTE 30 p. 20 mp., 2. Vojtek BSE 30 p. 
21 mp., 3. Jakab UTE 30 p. 41 mp.

A Balaton 1934. évi hármas férfi, csapatba}* 
noka az UTE (Gyóji, Szigeti II., Jakab) 8 pont* 
tál, 2. FTC 22 ponttal, 3 .MUE 34 ponttal.

A Balaton 1934. éoi 2000 méteres hölgyysző* 
bajnoka: Csányi Boriska FTC 37 p. 24- mp>, 2. 
Bábel FTC 38 p. 16 mp. 3. Fekete UTE 43 p. 
10 mp.

Magyarország 1934. évi hölgy hármascsapat
bajnoka: FTC (Csányi, Bábel, Kun), 2. ÚTÉ 
16 ponttal, 3. BEAC 19 ponttal.

Nyeretlenek 2000 méteres versenyében: L 
Szigeti II. UTE 31 p 20 mp, 2. Szigeti I. UTE.

100 m. ifj. hölgy gyorsuszás. 1. Hazai MUE 
p 27.2 mp.1

Vadevezősök
A római parti csónakházak 
egyesülete vasárnap nagyszabású 
zősversenyt rendezett a Dunán.

evezőseiknek 
vándorévá- 

..... .........„............... .. _____  A Magyar 
Evezős Szövetséget Kirchknopf Ferenc dr. 
képviselte. Eredmények: Kezdők versenye 2000 
m. 1. Simonszki, Helmanszki, Kucsera kor* 
mányos (Petyerity csónakház) 8 p. 54 mp< 
Vegyes párosban: 1. Bárány Tilda. Fischer, 
Székely Lili kormányos (Gaupp—Danubia) 8 
p. 16.5 mp. Az ifjúsági versenyben: 1. Fischer 
Lajos, Nemere Iván, Kozma Edit kormányod 
(Gaup—Danubia, III. kor. SE) 7 p. 18 mp. 
Juniorverseny a MESz tiszteletdijáért: .1* 
Gubrianszky Gusztáv, Bállá József, Kucserat 
Pulii kormányos 8 p. 4.5 mp. Női kettős: . L 
Jeremiás Marika, Bossány Maliid (Balog-csó* 
nakház) 3 p 37 mp. Skiff: 1. Folyt (Folyt-csó* 
nakház) 7 p. 21.5 mp. A Bérezik—Podoled 
emlékversenyben: 1. Fischer Zqllán. és Lajofc 
Waller János kormányos (Gaub—Danubia) 1 
p. eo.l rap,
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A ligafutball műhelytitkai
Próbagaloppot tartottak HyilvánOSSág előtt 

vasárnap az elsőosztályu ligacsapatok

nem az arra illetékes bűnügyi vagy közigaz
gatási hatóságokhoz.. t

Véleményünk szerint az OTT rendeltetése 
éppen az volna, hogy a labdarúgás szellemi 
dekadenciáját ét az etikátlanságba süllyedését 
észrevegye és a maga módja szerint orvosolja. 
Ha az OTT elnöke, nagyon helyesen észrevette 
a játékosanyag lefárasztásának és a túlhajtott 
túrázásnak jelenségeit, akkor legyen szives nz 
ő bürokratikus hivatali tényezőivel megvizsgál- 
tatnl azt is, hogy miből keletkeztek ezek a 
tünetek és hova süllyesztették le az élő spor
tot? Ha csak ezt fogja vizsgálat tárgyává tenni, 
akkor is rá fog jönni sok érdekes körülményre, 
főleg arra, hogy mibe megy tönkre a lovagias 
magyar úri szellem a futballsport terén. És ak
kor bőséges anyagot fog találni az OTT be
avatkozására. De nem konkretizálhatunk töb
bet és jobban, mint ahogy azt kötelességszerilen 
eddig megtettük, mert akkor egy 16 oldal ter- 
jedelcmnyi napilap is meglelne az évek óla 
ismételt represszáliákkal.

Minden tekintélytíszteletünk latbavetésével 
azt a benyomást keltette bennünk és a fut- 
bnllsportért rajongó nagyközönség táboréban 
Is az OTT elnökének nyilatkozata, hogy a je
lenlegi MLSz vezetősége Iránt bizonyos fokú 
kíméletet akar tanúsítani azon érthető okból, 
mert a labdarugószövetség élén egy a pártjá
hoz tartozó képviselőtársa áll, akinek jóhisze
műsége kézzelfogható és csak a tanácsadói 
képviselik a közvéleményben sokat ostorozott 
rossz szellemet.

Egyébként e hasábokon már nem elsőizben ki-

Augusztus M-án, tehát két hét múlva a 
Hungária—Somogy mérkőzésével újra fellángol 
a pontokért menő harc az eddig néma fut- 
baUpampákon. Érthető, hogy a közeli start 
■vasárnap már komoly készülődésre kényszeri- 
tetto a ligacsapatokat. Még csak a bemelegitő- 
juérkő zések napja volt ez, de az őszi csapat
összeállítások szempontjától jelentős állomás 
mégis a futball gurinandjai számára.

HÉT GÓLLAL MUTATKOZOTT BE A 
FERENCVÁROS VASÁRNAP TÖRZSKÖZÖN

SÉGÉNEK
Húsz fillér ma nem ki* összeg, de boldogan 

fizette lo a pénztárnál az a néhányszázfönyi 
közönség, amely a Ferencváros próbagalopp
jára volt kiváncsi vasárnap. Hogyne, amikor a 
körülrajongott tizenegy mutatkozik be, még 
pedig teljes létszámban. Igaz ugyan, hogy csak 
az anyaegyesületi „szerelvény** az ellenfél, de 
talán még jól is van ez igy, — gondolták — 
legalább a mutatkozó hibákat munkaközben 
lehet korrigálni.

A zöld-fehér színek virítottak vasárnap dél
előtt az üllöi-uti pálya elipszisén. A meccs 
tréningjellegét az is kifejezésre juttatta, hogy 
Bilim Zoltán, a népszerű tréner kezelte a birói 
alpot éa hogy a csapat kapuját Toldi őrizte.

A Fradi profiszekciója Toldi—Korányi, Papp 
—Lyka, Bán, Lázár—Tánczos, Székely, Sároti, 
Polgár, Kemény összeállításban játszott, mig 
az amatőrök Pintér—Berket, Váradi—Hoff 
mann, Vértes, Lendvay—Rátkat, Kővári, Py
ber, Kovács, Vermet összetételben állott fel.

Próbagalopprói lévén szó, természetesen 
nem erőltették meg túlságosan magukat a pro
fik, viszont az amatőrök igen szép játékot pro

dukállak. Ez magyarázza a félidő 5:3-as gól
arányát, mig a végeredmény 7:4 volt a Ferenc
város javára. A gólok?.., Sárosi—Székely 
4:3 Sárosi javára.

HUNGÁRIA—PAMUTIPAR lOtl (80)
Többszáz főnyi közönség volt kiváncsi a 

Hungária bemelegitő-mérkőzésére is, amelyet 
a Pamutipar csapatával játszott.

Nagy feltűnést keltett a center posztján 
játszó Kis eleven játéka.

amelyet még jobban kiemelt Kardos sokszor 
kifütyült, tehetetlen és indolens viselkedése. 
Kellemes benyomást keltett még Kit játékán 
kívül Sznbó IV. és Biró mozgása is. A többie- 
ken egyelőre nagyon látszik a szozoneleji gya
korlatlanság. Az első félidő nagy lendületével 
a Hungária 8:0-ra vezetett már, de akik en
nek nyomán kétszámjegyű végső győzelemről 
álmodoztak, azok éppen csak hogy teljesedni 
láthatták reményeiket. Szünet után ugyanis a 
Hungária abbahagyta a játékot és csak az 
esetlegességek kihasználására szorítkozott. A 
gólok közül Kis ötöt, Túrái kettőt, mig Szabó 
III. és Ticska egyet-egyet lőtt. A Hungária 
gólszerzői között szerepelt Fischer is, aki 
Szabó Hl. labdáját juttatta öngólként a hálóba. 
A Pamutipar egyetlen gólját az utolsó percek
ben Gotthenz szerezte.

ÚJPEST—BFSZKÁR 5:0 (3:0)
A lilafehérek startját is nagy közönség nézte 

végig. Partnere a jóképességü BESZKÁR volt, 
amelyet könnyedén fektettek kétvállra. A gó
lok közül a nagy lökőkedvvel dolgozó Auer 
hármat, Szaniszló és Balogh, a két uj szerze
mény, egyet-egyet lőtt.

Droguteták—MTK 4:3 (1:2).

Keleten vannak
a legjobb vidéki atléták

A keletmagyarországi atléták ragadták maguk
hoz az idén a vándorzászlót — Az északiak 
bizonyultak a vizsgán a leggyengébbeknek

Debrecen, aug. 12.
(A Hétfői Napló tudósí

tójának telefonjelentése.) 
A vidéki atlétika bajnoki 
mectingje immár túlnőtt 
a lokális kereteken. Or
szágos érdeklődés elöz-te 
meg a vidéki atléták mai 
debreceni seregszem léjéb, 
amelynek eredményei 

országos viszonylat
ban Is kitűnő átlageredmények.

A vidéki bajnoki versenyre kiirt pontver- 
senyt

Kektmagyarország atlétái nyerték ŐS1/, 
ponttal és így ók ragadták magukhoz eb

ben az évben a vándorzászló védelmét.
Második Pestvtdék 53, harmadik Délnyugat 

50, negyedik Északnyugat 34, Ötödik Dél 22’/», 
hatodik Észak lO’/i ponttal. Az eredményeket 
Itt adjuk:

100 m. síkfutás: 1. Lengyel, Délnyugat, 11.1 
mp. 2. Kollár, Észak, 11.2 mp. 3. Ember, Ke
let, 11.3 mp. Szabót és Góbit a starter kiugrás 
miatt kiállította. — Sulydobás: 1: Varró, Pest

A futballsport válsága 
az OTT elnökének 
megvilágításában

KI kbU cserélni a* MLSz mai veze
tőségének garnitúráját és a Jobb 
szellem képviselőit kell odaültetni

(Kötelességet vélt teljesíteni a Hétfői 
Napló, amikor sorozatosan helyet adott 
minden olyan közérdekű cikknek, 
amely a gyengélkedő futballsport ba
jait s a bajok orvoslását taglalta. Leg
utóbb Kelemen Kornél dr., az OTT el
nöke nyilatkoztatta ki a legfelsőbb 
sporthatóság álláspontját hasábjainkon, 
most ennek visszhangjaként Malecki 
Román boncolja a nagyhatású elnöki 
nyilatkozatot. A vélemények tisztázása 
e nagyhorderejű kérdésben közérdek. 
Ha véleményünk nem is mindenben 
egyező a cikkíróéval, az. „audiatur et 
altéra pars" elve alapján közreadjuk.)

Igen hosszú idő után végre az OTT elnöke 
is nyilatkozott a futballsport bajairól. Ezt nz 
elnöki nyilatkozatot azért várta mindenki, 
meri hiszen már régen a levegőben lógnak a 
Labdarugószövetség reformtervei és a szokó- 
nos tisztujilás. Ennek a műveletnek a küszö
bén az OTT elnöke, bizonyára szuverénitásá- 
nak tudatában, most olyan cNiáriló mozdulatot 
tett, ami a valóságos helyzetnek egyáltalában 
nem szolgál előnyére. Az OTT tiszteletreméltó 
elnökének nyilatkozata szinte felbátorítja a 
Labdarugószövetség jelenlegi vezetőit arra, 
hogy a szövetségi alkotmány és az autonómiája 
kérőién belül tovább terjessze azt a rossz szel
lemet, ami kihat a sportüzőkre és a Játék
térre. beleértve az ártatlan közönségnek Is erő
szakosan lerontott sportizlését.
ti annak ellenére, hogy az OTT elnöke tud 

ezekről a tünetekről, löt maga is összegezi ab- 
hogy aportsz^nponlbél a M* 

vidék, 13.36 cm. 2. Dr. Végh, Kelet, 13.07 cm.
3. Gallé, Kdét, 12.74 cm. — 110 m. gátfutás:
1. Szabó, Dél, 16.5 mp. 2. Boros, Dél, 16.6 mp. 
3. Lénárt, Pestvidék 16.8 mp. —- 1500 m. sik 
futás: 1. Csapiár, Délnyugat, 4 p. 10.1 mp. 2. 
Isteníts, Kelet 4 p. 10.2 mp. 3. Tölgyesi, Észak
nyugat, 4 p. 15.8 mp. — Távolugrás: 1. Me
gyeri, Délnyugat, 679 cm. 2. Hubai, Pestvidék, 
659 cm. 3. Szlrmák, Pestvidék 655 cm. —* 400 
m. sikfutás: 1. Vízvári, Pestvldék, 51 mp. 2. 
Vadas, Északnyugat, 51.2 mp. 3. Kösztler, Ke
let, 52.5 mp. — Diszkoszvetés: 1. Remecz, 
Pestvidék, 46.94 cm. 2. Horváth, Délnyugat, 
44.54 cm. 3. Józsa, Délnyugat 43.78 on. — 
Olimpiai staféta: 1. Kelet, 3 p. 43.5 mp. 2. 
Pestvidék, 3 p. 48.4 mp. 3. Délnyugat, 3 p. 50.8 
mp. — Rúdugrás: 1. Hadházy, Kelet, 360 cm.
2. Pálossy, Kelet, 330 ont 3. Csati, Dél és 
Ördög, Pcstvidék, holtversenyben, 310 cm. — 
1. Kimai, Kelet, 54.55 cm. 2. Rákhely, Észak
nyugat, 53.76 cm. 3. Horváth, Délnyugat 52.12 
cm. — 800 m. 1. Tölgyessy, Északnyugat, 1 p. 
59.6 mp. 2. Aradi, Kelet, 1 p. 59.8 mp. 3. Sza- 
hados, Pestvldék, 2 p. 01.6 mp. — Magasugrás.
1. Bódossy, Délnyugat, 182 cm. 2. Sólyom, Ke
let, 178 cm. 8. Bebcsi 178 cm.

fárasztásit és a pihenő nélkül folytatott túrá
zásokat elitéli, — mégis erélyesen kihangsú
lyozza nyilatkozatában, hogy a vezetés alatt 
álló OTT beavatkozására okot nem lát fen- 
forogni.

Le kell szögeznünk, hogy az OTT elnöké
nek szuverén álláspontja, mint hivatalfőnöké, 
helytálló, de mindenesetre a legsemlegesebb és 
egyben a legkényelmesebb is. A sportéletet be
hatóbban ismerő emberek azonban úgy tud
ják, hogy az OTT rendeltetése nem merül ki 
aktatorlaszok halmozásában, hanem főleg a 
sport szellemi irányításában. Ily beállításban 
nem a közvéleménynek kötelessége, bizonyos 
etikai érveléssel emelt vádak konkretizálása. 
honom éppen a vezetése alatt álló és sporthi
vatallá kifejlesztett bürokratikus intézménnyé, 
amelynek Igen könnyű feladata az, hogy a saj
tóban és a közvéleményben évek hosszú ideje 
•lőtt száltében-hosszában elterjedt vádpontokat 
Összegyűjtse. Ebben a bürokratikus aktafyűj- 
teményben konkretizálva lehetnének mindazok 
oz okok, amik bőséges alkalmat adnának arra, 
hogy

as OTT a MLSz mai rendszerébe és ügy
vitelébe alaposan beavatkozzék.

A közönség és a sajtó napról-napra konkrét! 
zálta már a beavatkozás szükségének tárgyi 
alapiát. Hiszen az OTT elnöki nyilatkozata 
szerint, tudnak is ezekről...

Vagy azt várják, hogy holmi bűnvádi vagy 
liöztgozgafásjogt büncselekménlyeket kon

kretizáljunk? ...
De ha ilyenek felmerülnének, akkor nem az 
OTT-hoz fordulnának g beavatkozás miatt, ha-

Újpesten maradt a Héttői Napló 
futballvándordija

UVASC—Valéria 4:3 (3:1)
A Hétfői Napló nagy

sikerű vándordijának 
megsemmisített döntő
mérkőzését vasárnap ját
szották le újra a Ganz- 
gyári TE pályáján. A 
mérkőzést a szövetség 
rendezésében bonyolítot
ták le. Nagyszámú kö
zönség nézte végig az iz

galmas mérkőzést, amelyet a szövetség intéző
bizottsága döntése folytán

M UVASC ■ Valériával jálsaott le.
A játék hevében fatális szerencsétlenség tör
tént. A félidő végeidé Fűzi Gábor a Valéria

A MAC nyerte a Hősök emlékversenyét 
ZsuHka 402 cm-t ugrott rúddal

A MAC hagyományos 
Hősök emlékversenyét 
nsgyuámu közönség előtt 
szeles, esős időben tar
tották meg a MAC mar
gitszigeti pályáján. Az 
eredmények közül kiemel
kedik Zsufka 402 em-es 
rúdugrása, mely azonban

nem lehet országos rekord, 
mivel részint az ugrásnál fellökte a lécet és ez 
egy darabig táncolt, részint pedig mielőtt mé
résre került volna a sor, véletlenül lecsusz- 
tatták a magasságot.

A Hősök emlékversenyének pontversenyé
ben a MAC győzött 16 ponttal, 2. BBTE 13 

pont, 3. UTE 13 pont.
A részletes eredmények a következők:
110 m. gát: 1. Jávor BESZKÁRT 15.6 mp.

2. Krupa MTK 16.4 mp. Rúdugrás: 1. Zsuffka 
MAC 402 cm. 2. Zimonyl KEAC és Papp MAC

Budapesti lóversenyek
Toupie nyerte 

a Bérczy Károly-díjat
A Bérczy Károlg-dij és az Ászári handicap 

köré csoportosultak a vasárnapi versenyek. Az 
előbbiben a nagy favorit Ignacio a második 
helyre szorult a könnyen nyerő Toupie mögött. 
Az Ászári handicapot a favorit Remek igen 
könnyen nyerte Tammuz és Corvinus ellen. 
Nagy meglepetést okozott Pockos győzelme. A 
nap legerősebb küzdelmét Bonyodalom, Minek? 
és Dánia vívták, s közülök Bonyodalom utolsó 
ugrásával szerezte meg a győzelmet. Ankara, 
Gemma és Szepes könnyen nyerték versenyei
ket. A Szépét—Fegyelem doubléra nyolcszáz, 
negyvenszeres osztalékot fizetett a totalizatőr. 
Részletes eredmény a következő:

I. FUTAM. 1. Ankara (8:10 r.) Csapiár. 2. 
Fityula (6) Csuta. F. m.: Pázmánfl, Mérge, Re- 
lache, Simla. Tót. 10:18, 13, 27. Bef. 5-46.50. — 
11. FUTAM. 1. Pockos (0) Csaptar, 2. Margit 
(2H) Schejbál, 3. Rhoda (8:10 r.) Esch. F. m.: 
Lamento, Caracalla, Scmpre, Mákvirágom. 
Amadco. Tót. 10:181, 17, 11, 12. Bef. 5:308.50. 
— ni. FUTAM. 1. Remek (1M) Gosztonyi. 2. 
Tammuz (3*/a) Sajdik, 8. Corvinus (16) Simics. 
F. m.: Pali, Livorno, Nem nem soha, Addlo. 
Tót. 10;24, 14, 12. 27. Bef. 5:30.80. — IV. FU
TAM. 1. Toupie (2) Sajdik, 2. Ignacio (5:10 r.) 
Gutái. F. Vigasz, Sorompó, Nem bánom. 
Tót. 10:44, 18, 12. Bef. 545.50. — V. FUTAM. 
1. Bonyodalom (12) Korák, 2. Minek? (3) Möl- 
lcr, 3. Dánia (33) Helnrleh. F. m.: Csalogány. 
Búzavirág. Nagymester. Legyet, Rubieon, Hon
véd. Suhanc, Ború, Peleador. Atropoa. Tót. 
10;97 30, 20, 27, Bef, 5:298, — VI. FUTAM

fejtettük azt az álláspontunkat, hogy a MLSm 
nek és a kötelékébe tömörült testületeknek al 
szövetség önkormányzatában kell alapot la* 
lálni a sport szellemi, tárgyi és személyi tcom 
ganizálására. Minthogy pedig ez csak alapog 
személyi rostálással vihető keresztül,

ki kell cserélni a futbollepori jelenleg! In- | 
fésűinek garnitúráját és a szövetség zöld I 
asztala mellé ültetni olyanokat, akik egy 

jobb szellemet képviselnek.
Ha ez sikerül az MLSz-nek, akkor nem kell 
se az OTr, se más beavatkozása. Ha azonbaq 
nem tudják és nem is akarják ezt megcsinálni! 
— akkor

Jöjjön ai OTT, vagy a miniszteri biztos.
De az államhatalom sporttanácsadó szérűé, ag 
OTT, mégsem dughatja a fejét még mélyebbr* 
a homokba az MLSz sportrontó tevékenységó 
előtt, mert különben hasonlatos lesz ahhoz a< 
operalátogatóhoz, aki a mellette ülő feleségé-* 
tő! a harmadik felvonásban azt kérdi;

— Adél, mikor jön már a hattyú?
— Miféle hattyúról beszélsz? Hiszen ez ne ne 

a Lohengrin, hanem a Tannhauser. Itt néni 
jön semmiféle hattyú.

Mire a zeneértő férj azt mondja:
— Akkor jó. Gyerünk vacsorázni. Mert ezt 

a darabot már harmadszor látom.
Úgy látszik, hogy az OTT elnöke is, legalább 

harmadszor látja a futballsport bajait. És 
nyugodtan elvontatja magát a hattyúval, a 
futballsport szomorú eseményeitől; az állandó 
süllyedésétől és a káros futballdribliktől.

Malecki Román

csatára hatalmas iramma! tartott az UVASQ 
kapuja felé. A veszedelmes helyzetet csak be
lépéssel lehetett tisztázni, ez azonban nagyon 
szerencsétlenül végződött. Az összecsapás 
folytán

Füri slpesontja eltörött,
úgyhogy a kihívott mentőknek kellett első* 
segélynyújtás után a sportszanatóriumba szál
lítani. A váratlan baleset érthetően deprimált 
lelkiállapotot teremtett a játékosok körében a 
ez csak a második félidő utólsó harmadában 
oldódott fel. Ekkor azután

a 10 emberrel játszó Valéria majdnem ki
egyenlített.

Végeredményben győzött az UVASC 1:8 (3:1) 
arányban. Góljait Müller és Bárdonyt l. lőtték.

340 cm. Sulydobás: 1. Csányi TFSC 1445 cm.
2. Solti TFSC 1421 cm. 3. Füzes MAG 1254
cm. 100 m. síkfutás: 1. Kovács BBTE 10.5 mp.
2. Mlnai BBTE 10.8 mp. 3. Forgács UTE 10.9 
mp. 4. Gerő MTK 10.9 mp. 1000 m. sikfutás:
l. Szabó MAC 2 p. 31.4 mp. 2. Istenes MAC 2 

p. 84.8 mp. 8. Sárvári UTE 2 p. 35 mp. Távol
ugrás: 1. Dombóvári UTE 722 mp. 2. Somogy! 
FTC 682 cm. 3. Somló FTC 672 cm. DtazkoM- 
vetés: 1. Donogán MAC 48.86 m. 2. Remete 
UTE 43.81 m. 3. Bertalan BBTE 41 49 m. <00
m. síkfutás: 1. Duha MAC 51.2 mp. 2. Szabó 
BBTE 51.8 mp. 3. László UTE 53 5 mp. Ge« 
relyvetés: 1. Várszegi MAC 66.25 m. 2. Buda
vári BBTE 59.74 m. 8. Boros PFSC 58.33 in. 
5000 m. síkfutás: 1. Németh UTE 15 p. 59.8 
mp. 2. Tarsoly MTK 16 p. 17 mp. 3. Sajtos 
BBTE 16 p. 21.2 mp. 11 X 400 méteres staféta: 
1. MAC 13 p. 34.2 mp. 2. FTC 13 p. 52.6 mp.
3. UTE 14 p. 4 X 100 meghívás! stafétaver
seny: 1. A kombinált staféta (Dohnányi MAC, 
Forgács UTE, Sugár UTE Gyenes MTK) lő 
méter előnnyel 41.6 mp. 2. BBTE (Kovács, 
Minai, Sir, Pajzs) 41.6 mp. Gyenes remek fu- 
tusának köszönhető a kombinált győzelme.

1. Gemma (3) Gosztonyi, 2. Pók (2%} Teltschik,
3. Bohó (3) Schcjbál. F. m.: Kislány, Ktaris, 
Pozőr, Hóvirág, Matador, Virtsli. Pose, Pln- 
durka, Lajtagyöngve, Boccaccio. Tót. 10:37, 15, 
14, 16. Bef. 5:51.50. — VII. FUTAM. 1. Szepes
(5) Rózsa, 2. Fegyelem (12) Gosztonyi, 8. Napi 
gond (25) Kizelká. F. m.: Pazmaniterin, Napa, 
Tnpass, Furcsa, Noohát, Papucshős, Hárem, 
Szomjas, Ilka. Üstökös, Bonnetahle Slegfrled, 
Reménység, Arma Gredl, Visegrád, Effcndi, 
Százszorszép. Tót. 10:64, 32, 105, 116. Bef. 
5:4214.

Bécsi lóversenyek
A vasárnapi bécsi versenyek részloteg ered* 

ménye a következő:
I. FUTAM. 1. Napchlk (2>í) Heillng). 2. 

Rcine Herodlne (7) Hozzánk, 3. Chlppy (2K) 
Gnrteninaycr. F. m.: Elektra, Marienhof, Virgo 
Rcgis, Penzncola, Frasquita. Tol. 10:53, 14, 11,
12. — II. FUTAM. 1. Bonaparte (2) Taust, 2. 
Sllefelknecht (5:10 r.) Gulyás B. 3. S teher búr 
(2) Gartenmaycr. F. m.* Kellemes. Tót. 10:33,
13, 11. — III. FUTAM. 1. Grey Hope (4) Te- 
kács I., 2. Feireflz (8) Lanlk, 3. Vatcrland (16)’, 
Németh A. F. m.: Taquin, Bengali Léda, Slrdnr, 
Mlchéle. Viktorlus King. Tót. 10:85. 19. 58, 42. 
— IV. FUTAM. 1. Rumba (3) Szilágyi, 2. Marta
(6) Takács I., 3. Talisman (10) Tóth Bertalan.
F. m.: Horace. Pengő, San Martlno, Nergal, 
Llght Feollow. Tót. 10:36, 21, 28, 22. — V. FU
TAM. l.KU-Alag (2) Kraus. 2. Evian (5) Hint- 
schLsch, 3. S. I. S. (10) Kapousek. F. m.: Bon* 
vecchiati, Orestes, Colonel. Unión, Griotte. Tót. 
10:26. 16. 22 . 38. — VI. FUTAM. 1. Hellane (5) 
Brcier, 2. Vilja (2) Tausz, 3. Dulcinea (2h 
Szabó L. F. HL. Denvenuto, Mágnás. Tót. 10:41, 
18» 17. * ............. . •" I
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Fedettuszodát kap 
Veszprém, 

a Bakony gyöngye
Veszprém, aug. 12.

(A Hétfői Napló munkatársától.) A törté- 
. nelmi emlékekben gazdag ezeréves város he- 
fyc»-vft!gycs utcáin való kóborlás közben fel- 
edezziik a gyönyörű uj sportintéiményl. Már 

minden valamirevaló város rendelkezett uszo
dával, egyedül Veszprém vánosa nélkülözte a 
sportszerű uszodát, ahol a középiskolás diákok 
ezrei otthonra leltek volna.

Amikor a legsúlyosabb gazdasági válság 
dúlt, amikor különösen ezt a szép várost gyö
törték a megnehezült életfeltételek, akkor 
valósította meg ötletét az ezerkezü épít ővállal
kozó, Csomag Kálmán, aki nem törődve a kö
zeli Balaton versenyével, megteremtette a vá 
roi legszebb helyén a 33 és egyharmadméteres 
sportuszodát.

Egy bájos függőkért benyomását kelti a két 
hegyoldal mélyedésében épült remek straml- 
és sportuszoda a maga három pompás me
dencéjével, példátlanul ötletes és praktikus 
elgondolásaival. Egy esztendeje annak, hogy 
megvalósult négyezer veszprémi kisdiák álma 
és a mindennapos munkában görnyedő pol
gárság vágya:

Veszprémben is hódolhat bárki az úszás 
gyönyöreinek, 

mert Csomay nem várt támogatást a közülc 
telelői, hanem a saját anyagi erejéből megte
remtene az. uszósport lehetőségeit. A vesz
prémi sportuszodának köszönhető, hogy meg
alakulhatott a Veszprémi Úszó Egyesület és 
Veszprém városa is bekapcsolódhatott a ma
gyar uszósport vérkeringésébe.

Es most, hogy Veszprém uszósporlja nyári 
hajlékhoz jutott, azzal a merész gondolattal 
foglalkozik a sportuszoda vezetősége, hogy

■ sportszerű medence befedésével, illetve 
annak szétnyílható tetőzettel történő el
látásával fedett uszodát léeslt a városnak 
e természeti szépségekkel övezeti részén.

’E pompás terv megvalósítása természetesen 
csak anyagiakon múlik. Itt azonban már nem 
elegendő a vállalkozó áldozatkészsége, mert a 
fedett uszoda megteremtése érdeke a város 
testnevelésügyének is.

E merész, de megvalósítható gondolatra fel 
kell, hogy figyeljen elsősorban a megyei vá
ros vezetősége, a vármegye törvényhatósága, a 
Magyar Úszó Szövetség, az Országos Testneve
lési Tanács, nemkülönben a törvényhatósági 
testnevelésügyi bizottság is.

Lipcsei Jenő

Szülők vétója
a kiskorú úszók éjjeli versenyeztetése ellen

Erkölcsi, nevelési, sőt sporíseemponf- 
bői is aggályos a késői versenyrendezés

Kétkedéssel vegyes csodálkozással fogadtuk 
a hirt, amely arról szólott, hogy az uszókörök 
az esti versenyrendezés mellett foglaltak ál
lást. Jelentékeny költséggel felszerelték a fe
detlen uszodát reflektorokkal s mint, akik a 
dolgukat jól végezték, kiírták az első reflek- 
toros versenyt a késő esti órákra. Hogy erre 
miért volt szükség, azt a kiadott kommünikék 
alig okolták meg és nem csalódunk, ha meg
állapítjuk, hogy a kísérlet anyagilag sem vál
totta be a hozzáfűzött reményeket. Ellenben 
sok egyéb, kellő előrelátással kiszámítható bo
nyodalmak szülője lett.

Az uszóversenyek látogatottságának, vagy a 
közönség elmaradásának kérdése kizárólag az 
uszókörök magánügye. Ha késői versenykezdés 
miatt kisebb lesz az érdeklődés és csökken a 
bevétel, majd megváltoztatják, ha ezt igy kí
vánja a pénztár-rezon. De függetlenül a bevé
tel alakulásától nagyon is közérdekű probléma 
az uszóversenyeken foglalkoztatott ifjúság és a 
késői, sőt éjjeli versenyek közötti kapcsolat. 
Éppen az elmúlt vasárnap szolgált kitűnő pél
dával, amikor este nyolc óra után kezdték 
meg a versenyeket és tizenegy óra körül fe
jezték be. A nemzetközi verseny gyér szenzá
cióit ifjúsági számokkal Igyekeztek elevenebbé 
tenni és igy nagyszámú kiskorú versenyző to
longott a startnál. Megállapítható, hogy a fel
használt fiatalkorúak túlnyomó része a késői 
versenyek miatt kapuzárás előtt sehogy sem 
tudott otthonába térni. Ha egyéb nem, ott tar
totta őket a vizipóló. Nagyon természetes, hogy 

az érdekeli szülők nem nézik jószemmel 
kiskorú leányaik és fiaik éjszakázását, 

különösen pedig azt az utat, amelyet
jobbára felügyelet nélkül kénytelenek meg
lenni az Ifjúsági úszók a főváros éjjeli éle

tén keresztül hazáig.
A szülők és az iskola szempontjából nem 
mindegy-e nagyon is méltánylandó körülmény 
rendezése. Megengedhetetlen, hogv a kellően 
meg nem fontolt éjjeli versenyzések miatt a 
fiatalság megbontsa az otthon és az iskola ne
velési rendszerének elveit.

A legsürgősebben intézkedni kell, hogy a

jövöben olyan Időpontban kezdjék a verse
nyeket, hogy azokról a szereplők

még kapuzárás előtt hazaérhessenek.
Ha pedig ennek oly nyomós akadályai lennének, 
amelyek eleve kizárják a megnyugtató elinté
zést, akkor az uszószövetségnek kell közbe
lépni és az ilyen versenyeken

az ifjúsági úszók Indulását a legszigorúb
ban meg kell tiltani.

Sajnálatos, hogy az elmúlt vasárnapon éppen 
nemzelekközötti küzdelmek során vált feltű
nővé ez a kérdés, amikor pedig az uszószövet- 
ség gátlások nélkül érvényesíthette volna fel
ügyeleti jogait, sőt kötelességeit. Hisszük azon
ban, hogy az esti versenyek és a kasszasikerek 
nagyon is problematikus összefüggésének be
ható vizsgálata után már csak a szülők jogos 
aggodalmainak eloszlatására is elállnak az ér
dekeltek az éjjeli versenyrendezéstől és meg
tartják az uszósportot abban a patriarchális 
egyszerűségben, amely naggyá tette. A délutáni 
órákban legalább olyan jó eredményeket lehet 
elérni, mint éjjel. Elvégre a versenyzők nem 
alusszák át a napot, hogy az uszókörök teátrá- 
lis reflektorfényében késő este pihenten len
düljenek a habokba. Az úszók bizony reggel 
felkelnek és ha egyebet sem tesznek, csak 
apró hozsannákat mormolnak, amiért nem a 
jótékony nap, hanem a Talbot-cenlrálé tízezer
gyertyás elektromos fénye csillan meg a bőrű-' 
kön, akkor is fáradtak lesznek már estére. 
Tehát

sem az erkölcsi, sem a nevelési, de még- 
csak a sportszerűség! szempontok sem 
okolják meg kellően a késői versenyren

dezést.
Ha pedig ez igy van, mint ahogy tagadhatat
lanul igy van, akkor valóban rejtély az a kény
szerűség, amely mégis a reflektorfény és az 
éjjeli versenyzés mellett kötötte le az úszás 
adminisztrátorait.

Reméljük, hogy megfontolják az itt felsorolt 
aggodalmakat és mihamarabb visszaállítják a 
régi rendszert s ezzel a szülők nyugalmát.

Horváth Zoltán.

AZ „ÖREG" TARiS

Toalettesete Helyett: 
refiordesere
Világrekordernő Eu- 

rópabajnoknő!. .. Olyan 
liszlclelel kellő címek 
ezek, minlha nem is ma
gyarul hangzananak és 
mintha nem is biggyedne 
a büszke cim végéhez a 
jelleg — a nő.

Miért?
Magyarországon a női

sport idestova tiz-tizenöt esztendős. A nagy
közönség meleg szeretettel fogadta az. ambi
ciózus hölgyversenyzőket és minden alkalom
mal, kivált nemzetközi találkozások alkalmá
val, rokonszenvével tüntette ki, lelkesen buz
dította és ünnepelte a bajnoknőket. Tette ezt 
udvariasságból — a jobb jövő reményében. 
Persze a jobb jövőre hiába várt s a sport kró
nikása szomorú tapasztalatok alapján regiszt
rálhatja, hogy az. érdeklődés lelohadt, a kö
zönség türelme elfogyott. Ennek az. az egy
szerű magyarázata, hogy nincs megelégedve az. 
eredményekkel. Sőt! Unatkozik a vcrsenylken 
és alig várja a kővetkező számot, amely az 
esemény izgalmával telíti meg a hölgyek sze
replésének szürke légkörét. ..Ebből már elég 
volt!..." — hallani johbról-balról és mi 
kénytelenek vagyunk igazat adni n nagyközön
ségnek. „Hova is menjek, ahol valami jó ered
mény i'dr? — tanakodik a sportrajongó hét
közben, amikor nz ünnepi sportmenü össze
állításán töri a fejét. „Atlétika, úszás, torna, 
tennisz? ... hát hiszen elég élvezetet nyújt, 
bár ixin közben egypár unalmas hölgysiám, 
no. de majd csak kibírjuk!'' — ez az általános 
mottó a start elölt, amely a pénztárfülke cél- 
Szalagjáig „csábítja" a hölgyszámokkal szem
ben gyanúval bélelt közönséget. S hölgyeink 
egyáltalában nem cáfolnak rá a baljós kriti
kára. Nem csoda hál, ha ugyanaz a sportem
ber, aki Sír startját ideges topogással szem
léli, a női magasugrás bejelentésekor ijedten 
szalad a büfféhez, hogy cgv sonkászsemlye 
kapcsán borítson fátylat a női atlétika negatív 
izgalmaira. De nem jobb a helyzet az úszó
versenyen sem. Csik szereplése valódi sport
csemege, a 200 méteres női mellúszás azonban 
félelmetes mementó, amire a biitlébérlö dús 
forgalmat alapit és nem minden öröm nélkül 
hallja a lesújtó kritikát: ..nem elég, hopp a 
hölgyek nem tudnak, de még csak nem is csi
nosak".

Hölgyeim, a helyzet súlyos. Tenni kell va
lami!. Meg kell dönteni az elavult rekordokat, 
mtntahogy habozás nélkül megújítjuk a divat
jamúlt tavaszi toaletet. Versenyezni kell és 
harcolni összcszoritott fogakkal, mert ha 
egyébkor nem is, mostanában igazat mond a 
férfinép a női sportról. A magyar női sport 
már kinőtte gyerekcipőjét. Nagyságokkal akar 
büszkélkedni a rajongók frigiddé tett tábora. 
Miért ne lehetne nekünk is Sonja Hennienk, 
Willi den Ondcnünk, llclcne Willsünk és ha
sonló sztárjaink? Ezek a hölgyek sem külön
bek a magyar leányoknál a rátermettség szem
pontjából!

Verme* Magda.

érdekes jóslatai Magdeburgra és a 
szeptemberi magyar-francia vizicsatára

Páris, augusztus 12.
(A Hétfői Napló pórisi szerkesztőségétől.) 

Még tizenhárom perc. Aztán repíti a vonat a 
francia vizilitánokat Magdeburg felé. A leg
többje még csak most érkezik. Zsong a pálya
udvar a búcsúszavaktól. Papák, marnék, 
Susyk és Yvonne-ok ölelik meg utoljára a ver
senyzőket.

— Még egy utolsó interjút, M. Tarts.
Egy kicsit hilmmög, de azért nevetve válaszol:

— Túlzottan vérmes reményeink nincsenek. 
Ami engem liléi, talán mégsem vagyok an.v- 
nylra öreg, annyira „flnl", amennyire ezt né-1 
hányán elhitetni szeretnék.

— A 400 és az 1500 méterer bajnokságot 
tehát hazahozza?

— Eltalálta. Legalábbis szeretném megnyer
ni. Főleg mivel ezen a két távon uj csillag 
két év óla nem tűnt fel.

— No és a staféta?
— Talán még meglepetést okozhatunk. 

Dlener tud 2 p. 23 mp-et, Navarre éa Cavallero 
2 p. 29-et, mig én 2.17-re Is képes vagyok. Ex 
ugye összesen 9 p. 38 mp?' AMán ha engem 
nagyon megszorítanak, még egy kis pótmeg
lepetés sem lehetetlen.

— Mi lesz a francia-magyaron szeptember 
elrején?

— Erős küzdelem lesz. Sprinten gyengébbek, 
mellen, háton egyenrangúak, 400-on, IfiOO-on 
és talán műugrásban jobbak vagyunk önök
nél. Végeredményben azonban persze kika
punk.

— Mi a véleménye a vizipólóról?
— Nem az én szakmám, de legutóbb a bel

gák ellen szépen szerepeltünk. Végre van egy 
pár fiatal tehetségünk Is.

Aztán a vonat kifordul a Gare du Nord-ról.
K. L.

Két-három évig még importra szorul
a francia futball — mondja Bayron, a Séte babéros menedzsere

Páris, augusztus 12.
(A Hétfői Napló párisi szerkesztőségétől 

kr. elmúlt szezonban az FC. Séte, a kis délafri- 
kni tengerparti város futballcsapata elért min
dent, amit francia futbnllklub csak elérhet. 
Nagy riválisa, a Marreille elől elhalászta mind 
a bajnokságot, mind a kupát. Az eddig példát
lan bravúr jórésze a csapat mecénás sport
menedzserét, H. G. Bayront illeti.

Uj jálékosszerzödlelések és alkudozások 
zűrzavarában fél napig Páriában „pihent". Itt 
volt alkalmunk a Hétfőt Napló számára szó
lásra bírni.

—• Hát igen, a francia gólrekorder Lukács
ról, sajnos, lecsúsztunk. Sok szerencsét kívá
nok neki Lille-bcn. De remélem, hogy a Bocs
kai (külön művészet megérteni, hogy a 
„Bokszké1" rzó Bocskait jelent) Eőri-Engel- 
hardtja méltó helyettese lesz.

— Más magyar nem szerepel a csapatban?
— Weisskopf a HAKOAH-tól és ha csak be

nem csapnak, a nagyváradi Moskó.
— Tehát Séte továbbra is hű marad a kül

földiekhez?
— Ma, mikor a francia futball felfelé ivei, 

de olyan rtádiumban van, hogy tanulásra szo
rul,

öngyilkosság lenne, ha ki akarnék küszö
bölni csapatainkból a külföldieket. Egyál
talában nem hiszem, hogy erre akárcsak 
két-három év múlva Is sor kerülhessen.

Még rengeteg vidékünk van, ahol a futball a 
népszerűség kupáját éppen csak hogy halkan 
megkopogtatja. Itt van mindjárt az egymilliós 
Lyon, amelynek nincs még rendes proficsa
pata. Ezeken a helyeken is a külföldi tréne
rekre és játékosokra vár a honfoglalás nehéz, 
de nem hálátlan feladata.

M. Bayron tehát optimista.
A sok magyar fulball-egzisztencia szempont

jából nagyon örvendetes lenne, ha az optimiz
musában nem kellene csalódnunk.

Körösi László

NAPLÓI
PELIKÁN PROFESSZOR MOSZKVÁBA UTA
ZIK, HOGY ELŐKÉSZÍTSE A SZOVJET BE- 

LÉPÉSÉT A FIFA-BA
Prágai jelentések szerint a FIFA elnök

sége felkérte Pelikán professzort, a cseh
szlovák labdarugó szövetség kitűnő elnö-

két, hogy vállalj? el a FIFA és a szovjet 
között meginduló tárgyalások vezetését az 
egyesült orosz szövetségeknek a nemzetközi 
szövetségbe való belépésére vonatkozólag. 
Pelikán professzor elfogadta a megbízást és 
már

a közeli napokban Moszkvába utazik 
személyesen vezetni a tárgyalásokat.

Tekintettel arra, hogy az oroszoknak már 
régi vágyuk bekapcsolódni a nemzetközi 
futballéletbe, valószínűleg elfogadják a 
FIFA feltételeit és igy a moszkvai tárgya
lások nyilván rövidesen eredményesen lezá
rulnak. Sportszempontból örvendetes tény, 
az oroszokkal kötendő béke, mert az euró
pai csapatoknak ujabb nagy piac kínálko
zik és kétségtelen, hogy a nemzetközi mér
kőzésektől eltekintve, sok európai játékos 
és tréner talál majd ott elhelyezkedési le
hetőséget.

BÉCS ELKESEREDÉSSEL FOGADTA AZ 
OTT DÖNTÉSÉT

A bécsi sportsajté nagy elkeseredéssel tár
gyalja az OTT Ismert tiltó határozatát a Bécs 
—Budapest városközi mérkőzésre vonatkozó
lag. A lapok szinte egyhangúlag megállapít
ják, hogy a bécsi csapat is nélkülözni kény
telen a Rapid, valamint Ausztria játékosait, te
hát a legjobbakat és a mérkőzés barátságos 
jellegű lévén, annak eredménye semmi körül
mények között sem nyilvánítható a két ország 
labdarugó sportja erőpróbájának. Tekintettel 
arra, hogy a bécsi mérkőzés bevétele az osztrák 
labdarugók nyaralási akciója alapjára lesz 
fordítva, a magyar határozatban egyenesen el
lenséges akciót látnak.
a rapid glasgowi mérkőzésére 40.000 

JEGY FOGYOTT EL ELŐVÉTELBEN
Szombaton a kora reg

geli órákban pár száz 
főnyi lelkes kis csoport, 
megannyi hütteldorfi fut
ballbarát, búcsúztatta a 
zöld-fehér csapatot abból 
az alkalomból, hogy most 
másodszor indul a ködös 
Albion felé. Mint ismere

tes, a Bapid tavaly karácsonykor túrázott Skó- 
• ciában, amikor 3:3 arányban eldöntetlenül ját- 
! szott a Glasgow Rangé rs skót bajnokcsapattal, 
mig a bécsi rcvansmérközést 4 :3 arányban 
megnyerte. Augusztus 14-én lesz a harmadik 
mérkőzés a Rangersek glasgowi sporttelepén, 
amely iránt óriási az érdeklődés. Dacára a ko
rai szezónnak,

eddig 40.0000 jegy fogyott el elővételben.
A hütteldorfiak augusztusi furájukon négy 
mérkőzést játszanak. Glasgowból Dublinbe 
utaznak, ahol 17-én a Bohemians csapatával áll
nak szemben, innen Belfastba rándulnak át, 
hogy összemérjék erejüket a Belfast-Celtic 
együttesével, végül 27-én a program utolsó 
pontja, London, ahol Clapton Oricnt lesz az 
ellenfél. A Glasgow Rangersen kivül nem lévén 
erős ellenfele a Rapidnak, valószínű, hogy jó 
eredménnyel ússza meg ezt a kétségtelenül ko
rai túrát, :imire egy csomó, nem teljesen fitt 
játékossal indult. A hütteldorfi színeket a kö
vetkező játékosok fogják képviselni: Raftl, Jes
trab, Czejka, Wagner, Schmistik, Luef, Oster- 
mann. Kabarék, Binder, Pesser és Bizan.

A GRÁCI FUTBALLISTÁK HAZATÉRTEK 
HOLLAND-INDIÁBÖL.

A Grazer Sportklub amatőrcsapata bevégezte 
holland-indiai túráját és már vígan hajózik a 
tengeren hazafelé. Utolsó mérkőzésüket Jáva 
szigetén játstzották az ottani válogatottal, me
lyet 10.000 főnyi néző jelenlétében 2:1 arány
ban legyőztek. A gráci fiuk összesen 17 mér
kőzést játszottak különböző erotikus ellenfelek
kel, amelyből tizenhat alkalommal győztesen 
végeztek és csak egyszer szenvedtek vereséget. 
Hir szerint Grác városa díszes fogadtatásban 
részesíti a kéthavi távoliét után visszatérő 
stájer legényeket.
300.000 MÁRKÁT KÍNÁLNAK BAERNEK EGY 

SCHMELING ELLENI MÉRKŐZÉSÉRT
A Paris Soir tudósítója jelenti Berlinből, 

hogy Németországban egy pénzcsoport alakult, 
amely le akarja kötni az amerikai világbajnok 
Max Bnert a Schmcling—Neusal elleni mérkő
zés győztesével szemben való küzdelemre az 
idei világbajnoki elmért. A terv szerint a mér
kőzést Berlinben vagy Hamburgban tartanák 
meg. Állítólag 300.000 márkát garantálnak Baer- 
nek és a rendezők remélik, hogy az amerikai 
bajnok ezért a nagy összegért megkockáztatja 
a világbajnoki elmet. Baer eddig még nem 
nyilatkozott.

RÁGALMAZÁSI PERT INDÍTOTT CAMERA 
VOLT MENEDZSERE ELLEN

Príma Carnera egykori managere, León Sée, 
könyvet adott ki francia nyelven, melyben 
leleplezi az olasz bajnokot. Sée nem állít ke
vesebbet könyvében, minthogy a világhírű 
olasz boxoló eddig lefolytatott

49 mérkőzéséből 30 eredménye előre meg
volt állapítva.

Sée maga számos ilyen előre megkártyázott 
I mérkőzést managelt. Carnera a vádak miatt 
1 pert indított Sée ellen, melynek tárgyalása 
nyilván nagy szenzációkkal kecsegtet.

Andor León.

KI az ország leggyorsabb rikkancsa? Ezt 
a kérdést dönti el a szerdán délután 6 óra
kor tartandó negyedik országos rikkancs
futóverseny, amelyet a Stefánia-ulon, 
1 km-es távon rendez meg a Magyar Lap
terjesztők Sport Clubja, gróf Andrássy Mi
hály védnöksége alatt „Magyarország leg
gyorsabban futó rikkancsa" címéért. Á futó
verseny célja a millenniumi emlékmű.

A szerkesztésért és kiadásért felel:
Dr. ELEK HUGÓ
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