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Bethlen szenzációs beszéde 
a magyar román közeledésről

Debrecen, junius 3.
(A fíétfői Napló tudósítójának telefonjelen

tése.) A debreceni ipari kiállításra vasár
nap különvonatokon, szekereken, autókon J 
óriási cmbcrsokadalom érkezett a kiállításra, 
úgyhogy a bejáratoknál a rendőrségnek a leg
nagyobb erőfeszítéssel sikerült a rendet fenn
tartani.

Körülbelül 50.000 ember látogatta meg a 
kiállítást,

•melynek eredményei fölülmúlnak minden vá
rakozást. Debrecennek az a reménye, hogy a 
vásár tiz napja alatt állandóan nagy élénkség 
lesz a városban.

A különböző ünnepségek kiemelkedő pontja 
volt a Székely Társaság vasárnap délelőtti 
gászlóavató díszközgyűlése, melyen megjelent 
gróf Bethlen István Is. Az első zászlószoget 
gróf Bethlen István verte be.

A zászlóavatás után gróf Teleki Pál elnök
lete alatt tartották meg az országos székely
értekezletet. Az elnöki megnyitó után dr. Ko
lozsvárii Bálint egyetemi tanár határozati ja
vaslatot terjesztett elő a különféle székely 
egyesületek összekapcsolásáról. Az értekezletet 
pr. Angol Királynő helyiségeiben több száz te
rítékes ebéd követte, melyen az első felkö- 
szontöt Darkó Jenő mondotta a kormányzóra. 
Barta Károly gróf Bethlen Istvánt, dr. Benkő 
Géza vármegyei főügyész pedig gróf Teleki 
Pált köszöntötte.

GRÓF BETHLEN ISTVÁN
szólalt föl ezután, aki azzal kezdte beszédét, 
hogy igaz lelki gyönyörűséggel vett részt a 
mai családi ünnepen, amelyet azért nevez 
családi ünnepnek, mert a szükebb erdélyi csa
lád, az erdélyi magyarság és székelység házi
gazda ezen az ünnepélyen, ami ritkaság ebben 
a csonka országban.

-- Ha az erdélyi magyarság — mondotta — 
helyzetét nézem a csonka ország területén, 
úgy látóm, hogy

egfez sora van közöttük a férfiaknak, akik 
önszántukból jöttek ki Erdélyből 

s akik nem bírván megélni a szűkös erdélyi 
bércek terméketlen talaján, megtermékenyítették 
a maguk tudásával és haznfiságával az Alföld 
rónáit. Eljöttek ide kenyeret keresni és haza- 
jiságot tanítani és mutatni.

De látom egész sorát az erdélyi magyarok
nak és székelyeknek, akik nem önszántukból 
jöttek — jómagam is hozzájuk tartozom — és 
akiknek ki kellelt jönniök Erdélyből, mert 
n megszállás lehetetlenné tette számukra az 
otlmrtradást, akik itt vannak és mint gróf Te
leki Pál mondotta:

Itthon érzik magukat, de mégsem érzik 
magukat Itthon. —

Nem azért nem érzik jól magukat itthon, — 
folytatta —, mert hiányoznak a bércek, a ha- 
vasi tájak, erdőségek, a bővizű források, nem 
azért, mert lomhán terül el előttünk az alföldi 
róna, rajta a hangtalanul végigsikló Tisza, 
amely csak könnyeket hord magával az erdélyi 
bércekről. Azért nem érzik magukat itthon, 
mert

lelkűk és szivük visszavágyik Erdélybe 
és össze van forrva Erdéllyel, azzal az ország
résszel, ahonnan származnak. Vendégnek érzik 
itt magukat és mindig arra gondolnak:

nem érkezik-e el az az Idő, amikor kezd a 
vendégség terhessé válni a házigazdának, 

bármennyire szeretnek bennünket, 
bármennyire testvérek, fajrokonok vagyunk. 
Nőm akarunk terhére lenni senkinek és nem 
is sznbad, hogy terhére legyünk bárkinek.

— Volt egy idő Erdélyben is, amikor Teleki 
Mihállyal szemben rövidlátó erdélyi magyarok 
azt hangoztatták, hogy Erdély sorsa azért for
dult rosszra, mert a bevándoroltak állandóan 
csak Magyarország felé tekintettek. Azt kérem 
•i Úristentől, hogy a csonka országban 

sohase legyenek olyan magyarok, akik azt 
gondolják, hogy a csonka ország sorsa 
azért fordult rosszra, mert Erdély vagy a 
Felvidék felé tekintenek azok, akik onnan 

származnak.
— A múlt év őszén londoni előadásaim rend

jén beszéltem az autonóm független Erdélyről 
és ezt székely és erdélyi magyar testvéreim 
megértették — mondotta Bethlen István. Mert 

mit jelent a független Erdély?
— Jelenti nz önrendelkezési jog visszaadását 
az erdélyi magyarságnak s visszaadását önma
guk számára az Erdélyben élő népeknek és 
jelenti, hogy igenis

hajlandók vagyunk kiegyezésre, kompro
misszumra, messzemenő feltételek mellett, 

jogfeladásra azonban sohasem.
Kevesen értették ezt meg a túloldalról, vagy 

r.em akarták megérteni. Lehet, hogy eljön az

A francia külügyminiszter 
uj terve a leszerelésről és 
Németország egyenjogúságáról
Izgalmas tanácskozások folytak GénIken egész vasárnap

Páris, junius 3.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon 

jelentése.) Barthou francia külügyminiszter 
szükebb politikai hu rátáival, Oroszország
gal és a kisanlant államaival ujahb terve
zeten dolgozik, amely a nemzetközi politi
kai helyzetet teljesen megváltoztatná. Az 
Oeuvre diplomáciai tudósítója erről a ter
vezetről azt jelenti, hogy annak alapja a 
török külügyminiszternek javaslata, mely
ben regionális szerződések megkötését In
dítványozta. Ennek a török javaslatnak ki
szélesítésével a francia külügyminiszter és 
politikai barátai azt tervezik, hogy olyan 
megállapodások jöjjenek létre, melyek sze
rint minden állam kötelezze magát, hogy 
szomszédjai határát is megvédi.

A tervezet kidolgozását francia oldalról 
erősen siettetik, mert mór a legközelebbi 
hetekben óhajtanák megvalósítani, bogy a 
regionális paktumokat mielőbb kidolgozzák 
ós ezzel pozitív munkál végezzenek Európa 
biztonsága érdekében. A francia csoport el
gondolása szerint felszólítanák Németorszá
got Is, hogy a paktumhoz hozzájáruljon. 
Ha Németország a tervezetet elfogadja, úgy 
véglegesen elismerik cgyenjognságát és 
nemcsak jelenlegi fegyverkezésének Jogos
ságát ismerik cl. hanem azon túlmenően to
vábbi fegyverkezése ellen sem emelnek ki
fogást.

A javaslat clfogadósn vagy elutasítása 
döntő jelentőségi lenne Németország és 
Lengyelország viszonyára nézve is. Barthou 
azt reméli, hogyha Németország a paktumot 
elutasítaná, úgy Lengyelország a német bi
rodalmat ezen nz utón nem követné. A fran
cia csoport azt reméli, hogy javaslatával 
hidat tud verni azok közölt az államok kö
rött, amelyek a itatusquo alapján állanak 
éa azok kötött, amelyek a revíziót óbajt-

idö, amikor meg fogják érteni. Az idő halad és 
az európai viszonyok úgy alakulnak, hogy 
talán hamarább következik el az az idő, 
amikor belátja a román faj, hogy a magyar 
nemzettel való kiegyezés számára az egye

düli életlehetőség.
— F.1 fog jönni ez az idő, de addig is, mig ők 
ezt belátják, kötelességünk, hogy feladatunkat, 
nemzeti hivatásunkat az egész vonalon teljesít
sük, még pedig tekintet nélkül arra, hogy 
elfogadja-e valaki vagy sem a kinyújtott béke
jobbot. Ez a nemzeti hivatásunk pedig két dol
got ir elő számunkra. Az egyik, hogy a revízió 
érdekében minden nap tegyük meg a magunk 
kötelességét.

világosítsuk fel a külföld közvéleményét Hosszantartó lelkes taps köszöntötte Bethlen 
István, gráfot beszéde után, majd az ebéd utón 

és tegyen meg mindenki a maga körében min- kivonultak a vendégek az uj Stadionba, ahol 
dent azért, hogy meggyőzzük a világot arról, húszezer néző jelenlétében lefolytatták a kö- 
hogy egy nemzettel sem történt oly igazs.'gta-1 zépiskolai bajnokversenyekel.

ják. (?) Barthou azt óhajtja, hogy a lesze
relési konferencia politikai bizottsága hala
déktalanul fogjon munkához és kezdje meg 
az ő elgondolásának megvalósítását a török 
javaslat alapján.

Gcnf, junius 3.
(A Hétfői Napló tudósitótjának telefon

jelentése.) Vasárnap egész napon át folytak 
a tanácskozások a leszerelési delegátusok 
között. Este a helyzetet valamivel optimisz- 
tikusabban Ítélték meg. bár a tárgyalások
nak mindcz.ideig semmi pozitív eredménye 
nincs.

A leszerelési elmélet hívei azt kérik, 
hogy a konferencia két bizottságot küldjön 
ki, amelyek közül az egyik az angol és olasz 
javaslatoknak megfelelően folytassa munka
programját és pedig a semlegesek nevében 
Sandler svéd külügyminiszter által előter- 
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Az amerikai aszály katasztrófát 
borzalmas áradások követték

Washington, junius 3.
f.4 llélföi Napló ludótilójótöl.) Az amerikai aszúlykataazlrófu egyre több hálálná 

áldozni..! kUretel. A középső államokbun eddig a oagy hőség következlében, majd az 
azt követő viharok okozta szerencsétlenségek folytán

negyven embee veszítette életdt.
ffőgula következtében huszonegy ember hált meg. lewn államban az aszály kataszt
rófát ár-, ^veszedelem követte s az áe olyan hirtelen lépett fel, hogy

tizenkilenc ember a vízbe fnlladt.
Az Idölárás egyébként most már teljesen megváltozóit és a középső államokban 

Is nagy ezőaések vannak. A ehlcngól gabonatőzsdén az esőzések hírére a buzajegyzé- 
st-kben

közel 5 centig terjedő áresés volt.
A szükséget szenvedő farmerek megsegítésére ölvén millió dollárt bocsátottak u 

egyes államok kormányzóinak reudelkazésért.

lanság a történelem során, mint velünk szem
ben. Másik feladatunk pedig az, hogy idegen 
elnyomás alatt élő fajtestvéreink jogai érdé- 
l ében tegyünk meg minden lehetőt, amire csak 
képesek vagyunk. Elsőrendű kötelességünk a 
kisebbségi kérdésnek felszínen való tartása. 
Én úgy látom, hogy

az utolsó kéf évben a revízió kérdése ke
rült előtérbe s ennek rovására elhanyagol

tuk a kisebbségi kérdést.
— Kérdem: kik számára csinálunk revíziót, 

ha nem gondoskodunk arról, hogy Erdélyben, 
a Felvidéken és a Délvidéken biztosított legyen 
magyar testvéreink élete.

jeszlett Irányelveknek megfelelően. A másik 
bizottság a biztonsági kérdést tárgyalná. 
A biztonsági elmélet Ilivel, akikhez Francia
ország és Oroszországon kivül a kisantnnt 
hatalmai és a Balkánblokkban tömörült há
lálniuk tartoznak, arra törekszenek, hogy a 
biztonság kérdésének tanulmányozására ki
küldött bizottság az orosz és török javasla
tok alapján dolgozzon. Az oroszok azon
kívül még azl is óhajtják, hogy a bizton
sági bizottság mint egyetlen bizottság a le
szerelési értekezlet befejezése után Is foly
tassa működését.

Általánosan feltűnik, hogy az olaszok to
vábbra is a teljes tartózkodás álláspontján 
vannak és úgy a nyilt tanácskozásokban, 
mint a kulisszák mögött folyó tanácskozá
sokban nem vesznek részt, vagy legalább Is 
szónokaikat nem szerepeltették.
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catk egyszer, vagy kétszer van szüksége ezen keserü- 
vtere, kérje minden elárusitóhelyen határozottan a
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NÉPITÉLET
A Hétfői Napló jubileumi regény- 

rejtvanyversenyének
azelvtnya

1034. VI. 4.
Vágja ki és őrizze meg !!

Tyukszemfájdalmakra 
azonnali enyhülés!

BrOalng landonba mamim, 
mert a nőmet politikai rend
őrség le akarta tartoztatni
— letemi a párisi Journal

UelnOkM kMHt már nem szerepel
1 Jenő, hanem est az ■Wnökséget 

a Független Kisgazdapárt kapja meg.
Szó van arról is, hogy az OTI vezetésében 

továbbmenő változások is lesznek és pedig
Hindy Zoltán alelnök — ugyancsak poli
tikai okokból — szintén lemond állásáról, 
aminthogy a MABI elnöki tisztsége Is meg
üresedik Zscmbery István elnök távozá

sával.
ügy Hindu Zoltán, mint Zxcmbery István 
ugyanis aktiv tagjai a kereszténypártnak. Po
litikai körökben úgy tudják, hogy ugyanazok 
a szempontok, melyek Huszár Károly lemon
dását előidézték, ezeknél a tisztségeknél is 
fennálltnak és mielőbb érvényesülni is fognak.

I

Bécs, junius 3.
64 Hétfői Napló tudósítójának telefon- 

jelentése.) Osztrák politikai körökben nagy 
feltűnést keltett » Neues Wiener Joarríal 
v a sárnapi számának vezető riportja, amely 
arról számol be, hogy

Brüning volt német kancellár clnicnc-
hűit Néi»etor»xájü)ól.

A Neues Wiener Journal szenzációs cikke
így szól:

— A párhl Journal londoni tudósítójá
nak értesülése szerint Hriining volt német 
birodalmi kancellár állítólag az angol fő- 
váfMbAft tartózkodik. Hrüning

• fenyegető Irtaríóztatá* elől menekült 
Londonba,

A Journal értesülése szerint Himmler, a 
német titkot politikai rendőrség főnöke 
lirfíninget !e akarta tartóztatni a nemzeti 
szocialista rezsim elleni magatartása miatt. 
Brüning már pénteken elhagyta Néinetor- —— r ........... .
szágot. A Journal további információi sze-[lapok megjegyzik, hogy Brüning kancellár 
rint a letartóztatásra a német birodalmi l/ont/onf tartózkodásáról az illetékes körök 
kormány és a katolikus egyház között hó-1 mit sem tudnak.

napok óta húzódó konfliktus is okot adott 
volna.

A Neues Wiener Journal a párisi lap szen
zációs értesülésének közléséhez a követke
zőket fűzi hozzá:

— Brüning már hosszú ideje mostoha
gyermeke volt a mostani rendszernek, 
uhuul! év folyamán

némaságra kárhoztatva élt.
Moat ugylátszik Brüning tarthatatlannak 
lálta helyzetét Németországban és külföldön 
kényszerül menedéket keresni. A nemzeti 
szocializmus harca a katolikus egyház el
len Brüning menekülésével még jobban ki
éleződött.

nAttVIlámaalfBt bármilyen értékpapírt,
’lü©ztWgr-IiyöRül, kényszer- és hadiköl- 

csönt napi Áron vásárol Baran-bank, V., Nádor
utca 26. Tőzsdével szemben. Telelőn: 213—16, 104—67.

Clpőszorltás és hokabóntalmak 
rögtön elmúlnak!

Oldjon fel 3—« liter jó meleg vízben I kanálnyi valódi 
Szí. Rókus-sól és várjon, amíg az oxigén milliónyi 
gvönpybuborék formájában felszáll. Ekkor áztassa lábait 
ebben az erős, baizunmos oxigéngyégyoldalban vagy 30 
percig. Öntsön hozzá olyan meleg vizet, amennyire sz 
csak elviselhető. Azonnali kellemes enyhülés áll be; hosz- 
szabh úztatás u'án tyúkszemek és börkcméoyedéeek 
annyira megpuhulnak, hogy kézzel ellávolítbatók. Ezt az 
eljárási egy héten háromszor megismételve, megszabadul 
az összes tyúkszemektől és bőrkeménjedéscitól. A lábak 
megerősödnek, fáradtság megszűnik, a fájdalmak, égé
sek. szúró nylllalások, bokaduzzadások teljesén elmul- 
nnk. Nem dagad he lába a cipőjébe, hordhat egy 
számmal kisebbet, állhat vafly járkálhat órákig a leg
csekélyebb fáradlságérzet nélkül. Egy kiadós csomag 
valódi Kókus-kő mór 70 filléré** aöK csomagolásban be
szerezhető.

Az

ta-

London, június 3.
Az angol fővárosban feltűnést keltett a 

párisi Journalnak az a híre, hogy Brüning 
volt német kancellár küszöbön álló letar
tóztatása elöl Angliába menekült. Néhány 
angol lap közli a párisi lap hírét s ezek a

Albrecht főherceg
...„ . nagy beszédet mondott

a mosoni hősi emlékmű leleplezésén
Moaon, junius 3.

(A Hétfői Napió tudósítójának telefonjelen- 
lése.) Moson nagyközségben vasárnap leplez
ték le n világháború hősi halottainak emlék
szobrát. Az ünnepélyen megjelent Albrecht 
királyi herceg és nagy beszédet mondott.

— Húsz éve már, hogy a sors fekete keze 
megmarkolta a földet — úgymond. — Senki 
sem akarta a háborút, senki sem kívánta, 
mindenki félt tőle, de mégis elháríthatatlan 
volt, mert

■ lürténrlcm eleven erőt érlelték és hoz
ták, 

épugy, mint a népvándorlást, vagy a talár-

járást.
Albrecht királyi herceg ezután a háború 

borzalmairól és hőseiről beszélt, majd ezeket 
mondotta:

— De hagyjuk a múltat, nézzük 
valami készül, nem tudjuk még, 
csoda, de

érezzük, hogy hamarosan felkel
s a napfénnyel együtt visszatér az

A nagyhatású ünnepi beszéd után Kopy 
városbiró vette át a hősök szobrát, amelyet 
elborítottak a koszorúk s az ünnepség a Him
nusz hangjai mellett ért véget.

mi-

a nap 
élet.

PA!

Távozik állásából Hindy Zoltán, 
az OTI alelnöke és Zsembery 
István, a MABI elnöke

Czettler Jenő alelnöki helyét a Kisgazdapárt kapja meg
“ -.1 Hustár Károly, az OTI 

í 1 1 L-1 elnöke, bejelentette A’c-
1 iWVt'JWl rcxiteslischcr Ferenc 

1 belügyminiszternek nllá-
fcáról való lemondását.

L.x Huszár Károly ezen
elhatározása ÖSStcfllg- 

...........----------- 1 gésben áll a kormánynak 
-fbazzal a szándékával, hogy 
—.... .. -i—■ i Huszár Aladárnak, a

lemondott főpolgármesternek megfelelő munka
kört biztosítsanak.

Huszár Károly lemondására vonatkozólag art 
az információi kaptuk, hogy nz OTI elnöke 
politikai bizalmi állásunk tekintette tisztségét 
és igy, — mint Huszár Aladár tette főpolgár
mesterré történt megválasztása után — vagy 
ott kellett volna hagynia az ellenzéki)* ment 
kereszténypártot, vagy — ami bekövetkezett 
— lemondani nz OTI elnökségéről, moly tiszt
séggel együtt járt n felsőházi tagság is.

Huszár Károly annakidején a képviselőház 
nlelnök súgóról és képviselői mandátumáról 
mondott le az OTI elnökségéért és úgy értesü
lünk, hogy lemondásának elfogadása után — 
nmi e héten történik meg —

Mit mondanak programjukról
és a győzelemről az ügy
védi pártok listavezetői 

a ma kezdődő kisközgyillési választások előtt
Ma, hétfőn kezdődik az ügyvédi Kamara kit- 

közgyülési tagjainak választása. Az uj ügy
védtörvény ugyanis képviseleti közgyűlésre bíz
za mindazokat a funkciókat, amelyeket eddig 
a rendes közgyűlés végzett. A 3200 tagot szám
láló budapesti ügyvédség sorsát tehát a jö
vőben 309 tngból álló kisközgyülés fogja in
tézni.

A kisközgyülés tagjai közül kétszázötve
net most választanak,

mig a többi tagok a kamara tisztikarának és 
választmányának tagjaiból rekrutálódnak.

Az egész ügyvédtársadalom
lázas Izgalommal készülődik a ma kez

dődő választásra.
Hét párt indul küzdelembe és 1059 jelöltet so
rakoztatlak fel.

Az ügyvédek Gazdasági Pártja
részéről Dlanner Mór, a kamara főtitkára eze
ket mondotta nekünk:

— A mi pártunk harminc éve áll fenn s 
minden reményünk megvan arra, hogy a kis- 
közgyiilési választáson is hozzá méltó győzel
met fog aratni. Hiszen az ügyvédi kar jól 
tudja, hogy azokban a küzdelmekben, amelye
ket az ügyvédi rendtartásnak az. autonómia- 
csorbító rendelkezéseivel szemben kell meg
vívnia, a mi pártunk créllvcl, odaadással veszi 
ki a maga részét.

Az ügyvédek Választási Uniójának
kamarai ügyész,

tót kaptuk:
— Azokat az ügyvédeket csoportosítja pár

tunk, akik felfelé az ügyvédi függetlenség hí
vei, de szemben állnak a demagógiával is. 
Hogy ezt az önérzetes, meg nem alkuvó ügy
védpolitikai programmot hogy fogadja az ügy
védség, az majd eldől a választáson.

Az Ügyvédi Pártok Nemzeti Szövetsége 
egyik listavezetője, Varannat István a követ ke* 
zőket mondotta:

— Minden jel arra mutat, hogy a mi pár
tunk fog győzni. Pártunk őszinte Összefogása 
azoknak, akik politikai felfogásuk, vallásuk és 
gazdasági elhelyezkedésük különbözősége mel
lett is találkoztak az ügyvédi hivatás erkölcsi 
és szellemi magasabbrcndüségéről vallott meg
győződésükben.

így nyilatkoztak a választás esélyeiről és 
programmjukról a harcba induló ügyvédi pár
tok a ma kezdődő választás hajnalán.

A háború a bolsevízmus 
karjaiba kergetné 
a világot

teljes erővel belekapcsolódik újból a poli
tikai életbe.

Az OTI elnökségéről való lemondásának hi
vatalos elfogadásával, illetve ezen állásáról 
való felmentésével egyidejűleg

meg fog jelenni n hivatalos lapban Hnszár 
Aladár elnöki kinevezése h 

és pedig n 11. fizetési osztályba, tehát 
gyeimet címmel.

Politikai körökben a kereszténypárt

a ke-

Politikai körökben a kereszténypárt ellen
zékbe vonulásával egyéb bizalmi pozíciókban 
beálló változásról Is beszélnek.

Szó van ugyanis arról, hogy a képviselőhöz 
mostani ülésszakát tnlán még a nyári szünet 
előtt, de nz őszi ülések elején bizonyosan be- 
rekeszlik és akkor újból választják a Ház al- 
elnökeit.

listavezetője: Gerlééig Endre 
igy nyilatkozott:

__ a választás eredménye 
hozhat csalódást számunkra, 
gondolásunk mindig az volt, 
súg mai súlyos helyzetében mindennemű fele
kezeti és párt kérdést félre kell tenni és az ősz- 
szes erőket az egyre súlyosodé ügyvédi prob
lémák megoldására kell összpontosítani.

Az ügyvédek Független Pártjának
első jc’Öllje, Vckerdy Géza ezeket mondotta:

— Minden reményünk megvan arra, hogy 
győzni fogunk a választáson. Pártunk pro- 
grammjának megvalósulása minden ügyvéd ér
dekében ál. A ml programmnnk elsősorban az 
illeték-amnesztia .a transzferálások megszünte
tése, közmeghizatások igazságos elosztása.

A Szabad ügyvédek Pártja
listavezetője, Taubner Géza igy nyilatkozott:

— A mi pártunk minden személyi kérdéstől.
függetlenül n kari politikát tekinti nz ügyvédi 
közélet alapjának, s ebben különbözik a többi I 
pártoktól. Mi minden megalkuvás nélkül azo-!Ne”t hisz a háborúban, bár nem fél tőle, mert 
kért harcolunk, akiknek az ügyvódkedés kizá- - ------,'z—* "
rólagos élethivatásuk.

A Nemzeti Liberális ügyvédek Pártja 
részéről Metzler Gusztáv ezt mondta:

— Néhai Fitller Dezső vezetése alatt 
régi liberális alapon álló alakulat a mi pár
tunk, amely szemben ál az ügyvédi numerus 
clnusus tervével, a nyugdijkérdésben a bevált 
vArományfcdczcti rendszer híve, s követeli az 
ügyvédi összeférhetetlenség rendezését. Biza
lommal és jogos reménnyel indulunk küzde
lembe.

Az ügyvédi Középpárt
első jelöltjétől, Lévy Bélától ezt a nyilatkoza-

semmiesetre sem 
mert a mi el- 

hogy az ügyvéd-

álló

HAzasmantfők flawelmÉDe i

(Rothschlld leánya) ónekeB, tAnoos fllmszkeccset
r-Ry-M-y Zva, Bitnyi Lanka, Sianai Ernt, Ridó Sándor, Kertén Gábor 

■ fdeeeropekben

Helyérak 80 fillértől Kizárólag URÁNIA

61 Hétfői Napló tudó
sitójának telcfonjelentése.) 
A Nemzett Egység Pártja 
vasárnap délelőtt Szom- 
bathelyen kerületi nagy
gyűlést tartott Komit 
Gyula államtitkár és An
tal István miniszteri ta
nácsos, a sajtóosztály 
vezetője részvételével.

Csupor Sándor megnyitója után Komit 
Gyula mondott beszédet, amelyben többek kö
zött azt hnngoztata, hogy a mái helyzet hason
lít 1914 júliusához.

Napról napra nőttön-nő ■ feszültség.
Ilyen körülmények között fontosnak tartja a 
nemzeti egység megteremtését.

Antal István volt a következő szónok. A 
hóborul csak azok tartják lehetségesnek, akik 
nem voltak ott — állapította meg. —

Keserű mosolyra torzul az ember szája 
— mondotta —, l>a rokkant öregurakat 

hall háborúra uszítani.

ma nagyobb a kockázat, mint 1914-ben volt 
és a mostani háború a bolsevízmus karjaiba 
kergetné a világot.

A róniHl egyezményről megállapította, hogy 
Magyarország számára utat nyitott a világ
piac. felé.

Befejezésül Ottffy Lajos főispán beszélt.

— A szarvasi főgimnázium százéves jubi
leuma. A szarvast evangélikus Vajda Péter 
főgimnázium fennállásának száz esztendős 
jubileumát vasárnap ünnepelték. Az ünnep
ségen Raffay Sándor evangélikus püspök 
mondott ünnepi beszédet.

CASINO
Mától Metro-mttsor. Kacagó esték

Stan és Pan

A SIVATAG FIAI
és még:
Lili a sztratoszférában 
Tildén tenisziskota 
Regatta a sivatagban 
Egy kis zenebona

Előadások: 4, 6, 8 és 10 órakor, az első 
előadás félhelyérakkai
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Bicskás banditák hajnali véres 
merénylete az Angyalföldön 

Leszúrták a gyártelep éjjeli árét és átvágták 
a házőrző kutya torkát, azután elmenekültek

Angyalföldön, a Frangcpdn-utcában, va
sárnap hajnalban az amerikai gangszter- 
világra emlékeztető vak- 
merő merénylet tör
tént.

A Frangépdn-utca 7. 
alatt van liaász és 
Somogyi speciális üveg
es vasszerkezet gyára. 
A gyártelepen az éjsza
kai órákban a gondnok 
és az éjjeliőr tartózkodott. Az éjjeliőrnek 
közvetlenül a kapu alatt van a bódéja és ott 
tölti az éjszakát.

Bugyik Mihály 35 esztendős éjjeliőr há
rom óra tájban szokásos körútját végezte a 
gyártelepen, amikor arra lett figyelmes, 
hogy kutyája egyre hangosabban ugat. Az 
utcán beszélgetést hallott, gyanúsnak találta 
a dolgot, a kapu felé sietett. A kutyaugatás 
közben elhallgatott. Amikor a kapuhoz ért, 

két jól megtermett férfit látott a gyár
telep előtt,

mind a kettőn sapka volt és azt mélyen a 
szemükbe húzták. Az egyik férfi becsönge
tett a kapun. Az éjjeliőr kinyitotta a kaput, 
mire

az éjszakai látogatók rátúmadtak, foj
togatni kezdték, majd leleperték a 

földre és kétszer hasbaszurlák.
Bugyik segítségért kiáltozott, mire a gond

A kormányzó 1783 uj vitézt 
avatott fel vasárnap

Megkapó ünnepségek közepette avatott 
fel vasárnap délelőtt a kormányzó

újabb 1783 vitézt.
A MAC margitszigeti sporttelepe ez alka
lommal lobogódiszben úszott s a hatalmas 
pálya minden részét példás rendben ellep
ték a közönség ezrei.

Pontban 9 órakor kürtszó jelezte 
a kormányzó jövetelét, 

aki feleségével és István fiával érkezett 
meg. Ezután Haas István katolikus és Sol
tész Elemér református tábori püspök ma- 
gasszárnyalásu történelmi vonatkozású 
visszapillantásai és áldó imái következtek, 
mely után a kormányzó beszélt a vitézi in
tézmény jelentőségéről. Majd lgmándy-He- 
gyessy Géza vitézi törzskapitány felolvasta 
a felavatandók statisztikáját.

Az 1783 uj vitéz közül a honvédség és 
államrendörség kötelékében van 19 száza
lék, tisztviselő 21, földmives 46, iparos és 
kereskedő 12, egyéb két százalék.

nok elösietett. Az éjjeliőr támadói erre el
menekültek. A gondnok rendőrt hivott, 
majd értesítették a mentőket. A mentők a 
súlyosan megsebesült Bugyik Mihályt az 
Uzsoki-utcai kórházba szállították. A gyár
telep előtt átvágott nyakkal feküdt az éjjeli
őr házőrző kuyája. A merénylők előbb a 
kutyával végeztek, azután támadtak az 
éjjeliőrre.

A főkapitányságról rendőri bizottság szál
lott ki több deiektivvcl a helyszínre, ahol a 
hajnali órákban megkezdték a nyomozást. 
A Haász-féle gyárteleppel szemben van a 
gróf Károlyi Imre-féle tejgazdaság. A gaz
daság egyik alkalmazottja a késői éjszakai 
órákban tért haza, az ptcában két gyanús 
férfit látott, akikről pontos személyleirást 
adott.

A délelőtti órákban az Uzsoki-utcai kór
házban kihallgatták az éjjeliőrt, aki a tej
gazdaság alkalmazottja által adott személy
leíráshoz teljesen egyező személyleirást 
adott támadóiról. Bugyik elmondotta, hogy 
tudtával haragosai nincsenek, a két férfi 
bizonyára be akart törni a gyártelepre és 
azért támadták meg, mert megzavarta őket.

Angyalföldön az utóbbi időben több gyár
telepen történtek betörések, a rendőrség vé
leménye szerint ezek a betörők akartak lá
togatást tenni a Haász-'éle gyártelepen is és 
ezek szúrták le az éjjeliőrt. Nagyarányú 
nyomozás indult kézrekeritésiikre.
—-eneenanK

Vitéz Joókos Gyula törzskapitány pajzs- 
kongatását és vitézi üdvözletét a felava
tandók eskütétele követte. Ezután ötös cso
portokban a kormányzó elé járultak a je
löltek és az államfő

mindegyiknek a bal vállát megérintette 
hatalmas pallóssal.

A katonai zenekar közben régi magyar és 
kuruc dalokat játszott.

A felavatottak között találjuk Marton 
Béla, Téglássy Béla és Tabódy Tibor or
szággyűlési képviselők neveit, továbbá 
Thuránszky László követségi titkárét, a 
külügyi sajtóosztály helyettes vezetőét.

Végül a Ludovika Akadémia, a fronthar
cosok, leventék, cserkészek és

az újonnan felavatott vitézek diszme- 
nete

következett. Szomorú csoport, a rokkant 
vitézek sora zárta be a szinpompás felvo
nulást.

■ háztól nem messzire van a gyorskocsi
utcai rendőrkapitányság épülete.

A detektívek vasárnapra virradó éjszaka 
lesbe álltak a Gyorskocsi-utcában. Hajnal
tájt feltűnt az utcában Rakusán, nagy bő
röndöt cipelt magával,

éppen betörésről jött.
Bekopogtatott az édesanyja földszinti la
kásának ablakán, az ablak kinyilt és Ra
kusán bemászott rajta. A detektívek utána 
vetették magukat: a meglepett betörő alig 
tudott védekezni, rövid, de izgalmas küz
delem után

legyűrték, szljblllncset hurkoltak a 
kezére és a főkapitányságra vitték.

Rakusán nem is tagadott, beismerte, hogy 
tizenöt budapesti villát kifosztott, 

nyolcvanezer pengő értékű holmit zsák
mányolt, 

de azt nem volt hajlandó elárulni, ki volt 
az orgazdája és hol rejtette el a megmaradt 
holmikat.

Rakusánt letartóztatták és most igyekez
nek összeállítani pontos bünlajstromát.

Boldog vagyok, 
hogy a bíróság elé állhatok

— mondotta vasárnap Dréhr Imre, aki ma 
újabb 54 tanú kihallgatását kéri és erélye

sen cáfolja a pénteki fötárgyalás elhalasztását

titkár bűnügyének 
előtt-délután folyik 
napig fog tartani.

E héten kezdődik az 
utóbbi idők legérdeke
sebb, leghatalmasabb 
politikai bünperének 
főtárgyalása: pénteken 
kezdi meg a büntető
törvényszék Töreky- 
tanácsa Dréhr Imre 
volt népjóléti állam- 
tárgyalását, amely dél- 
majd és közel egy hó-

A nagy per előtt egymást kergetik az ese
mények:

Szombaton és vasárnap híre terjedt, 
hogy a tárgyalás elmarad,

mert Dréhr Imre beteg. Közben egész sereg 
epxresszlevél érkezett a lapokhoz, a poli
tikai, társadalmi élet számottevő tényezői
hez. Az expresszlevelekben

Dréhr Imre küldte el röpiratát, 
amelyben bejelenti, hogy a főtárgyaláson 
mindent fel fog fedni Vass József emléké
nek és a maga reputációjának védelmében. 
De még egy érdekes uj eseménye van a 
Dréhr-ügynek: dr Gál Jenő és dr Dusárdy 
István védők ma, hétfőn terjedelmes be
adványt adnak át Törcky Gézának, a bün
tetőtörvényszék elnökének és ebben

újabb 54 tanú kihallgatását kérik.
A védelem uj tanúi között két érdekes név 
van: Pctrichevich Emil báróé, aki Dréhr 
Imre elődje volt a népjóléti minisztérium
ban és Csáky Károlyé, a Bethlcn-korinány 

honvédelmi miniszteréé. Ezenkívül számos 
magasrangu köztisztviselő tanúkihallgatását 
kérik a védők. Eddig 250 tanút idézett be a 
bíróság s ha védelem újabb tanúinak kihall
gatását el is rendeli, több mint 300 tanu- 
vallomás fog elhangzani a nagy perben.

Vasárnap
beszéltünk Dréhr Imrével

a bűnügye körül hullámzó legfrissebb ese
ményekről. Dréhr a következőket mondotta 
a Hétfői Napló munkatársának:

— Nem igaz, hogy beteg vagyok, nem 
igaz, hogy a főtárgyalás elmarad. Akik ezt 
hiresztelik, rosszindulatú valótlanságot állí
tanak. Ebben az ügyben én tettem feljelen
tést 1932 január 12-én s

nekem nein volt soha egyéb célom, 
minthogy mielőbb a független magyar 
bíróság elé állhassak és itt feltárjam 
mindazt, amit erről az ügyről el kell 
mondanom. Örülök és boldog vagyok, 

hogy odaállhatok a bíróság elé, 
hiszen én könyörögtem, ordítoztam, vere
kedtem ezért! Mindenre bizonyítást kérek, 
mindenre felelek, mert nekem semmi ta- 
kargatnivalóin nincsen, mint ahogy nem 
volt takargatnivalója megboldogult emlékű 
miniszteremnek, Vass Józsefnek sem, aki
nek emléke halála óta is kristálytisztán áll 
előttem.

Beszéltünk vasárnap Gál Jenövei, Dréhr 
védőjével is, aki kijelentette, hogy

szó sincsen a tárgyalás elhalasztásáról, 
s pénteken minden körülmények között 
megkezdődik a nagy per főtárgyalása.

Elfogták a cserkészruhás nemzet
közi betörőt, aki villákat 
fosztogatott Budapesten

Ellopta az üldöző rendőr kerékpáriát és a gyorskocsiutcai 
kapitányság szomszédságában lakott a vakmerő bandita

A tavasz óta egy
másután érkeztek a fő
kapitányságra a villa
fosztogatásokról szóló 
panaszok. Betörő járt 
a Svábhegy, Rózsa
domb, Hűvösvölgy vil
lanegyedeiben. Leg
utóbb Jaczkó Vali ma

nek, mostanában arról érdeklődött barátai
nál, hol szerezhetne valamilyen bizalmat 
keltő egyenruhát. Ezen a nyomon elindulva 

ráakadtak egy ószeresre, aki bevallotta, 
hogy Rakusán cserkészruhát és körgal

lért vásárolt tőle.
Most már kétségtelennek tartották, hogy 
Rakusán követte el a villafosztogatásokat

gánzónő Udvarhelyi-utca 16. számú villájá
ban „dofpozott", ahonnan tízezer pengő ér
tékű ékszert vitt el, Aschner Lipót, az Egye
sült Izzó vezérigazgatójának Apostol-utca 1 
szám alatti villájából pedig pedig húsz ki 
logram súlyú arany- és ezüstnemüt zsákmá
nyolt. A betörési ügyek nyomozásában 
szakavatott detektívek megállapították, hogy

az összes villákban egyforma módszer
rel dolgozott a betörő, tehát egy em
ber követte el a sorozatos villafoszto

gatásokat.
A kihallgatott tanuk azt vallották, hogy 

a betöréseket megelőző órákban minden 
egyes helyen

egy cserkésztlaztl egyenruhát és kör
gallért viselő férfit láttak ólálkodni.

'A detektívek nyomban arra gondoltak, hogy 
ez lehetett a betörő, aki cserkésztiszti 
egyenruhában tartott terepszemlét a villák 
körül. Ezután nyomozni kezdtek, hogy az 
ismert és nyilvántartott betörők közül ki 
vásárolt mostanában cserkészruhát.

A detektívek nyomozó kőrútjukon elju
tottak egy angyalföldi lebujba, ahol bizal
mas utón megtudták, hogy Rakusán Ottó, 
egy híres betörő, aki nemrégiben szabadult 
S fegyházból és akit külföldöd Is jól ismer

Fejfájás! megszüntetik 
és meghűlésnél 

gyors javulást 
eredményeznek az 
Aspirin tabletták.

a valódiDe
Aspirin tabletták 
legyenek a 
BAYER kereszttel

Gyógyszertárakban kapható.

és keresni kezdték. Napokon át hajszolták, 
de nem találták meg, vasárnap hajnalban 
azonban izgalmas küzdelem után mégis 
kézrekerült.

A detektívek megtudták, hogy Rakusán 
Ottó gyakran jár látogatóba a Gyorskocsi
utca 40. számú házban, ahol az édesanyja 
lakik és néha itt alszik. Nagy vakmerőség 
volt ez, mert hiszen

Wayyahp'ls&qfitfis 
miévtí

Ezt
mutatja be látványos idegenforgalmi propagmida-bcmulalónk 

a II. emeleten: „Nyári örömök" 
a IV. emeleten: „Nyaraljunk Magyarországon"
Célunk: szép hazánk ismeretének s egyben az idegenfor
galomnak emelése. A bemutatót érdekes pályázattal kötöt
tük egybe. Kísérelje meg pályázatával elnyerni a 7-napos, 
vagy még inkább a 14-napos nyaralást: utazás oda-vissza 
II osztályon, lakással és teljes ellátással, ezenfelül napi P 5.— 
zsebpénzzel.
Naponta 430 órakor rendkívül érdekes előadásokat hallhat 
ezen tárgykörből. Belépődíj nincs. Az előadásokra csak 
korlátolt számú ülőhely áll rendelkezésre, s így kérjük, 
hogy földszinti információs fülkénknél, hol az előadások 
tárgysorozata is megtekinthető, idejekorán biztosítsa jegyeit 

Corvin Áruház
■ Nemzeti Színháznál
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Wurm István dr. öngyilkossága: 
megrázó orvostragédia

A tébolydái orvos Idegeit súlyosan 
megviselte a tébolydal prakszls

R Rókus-kórház öngyilkosok osztályán va
sárnap délelőtt rövid időre, visszanyerte esz
méletét n súlyos állapotban lévő dr. IVurm 
István 36 esztendős orvos, aki szombaton este 
Bíbor-utca 13. az alatti lakásán vcronállal 
megmérg' /to magul Amikor magához tért, lég- 
ílőször gyermeke után érdeklődőit, azt m»n- 
dotln, ha rövid Időre is d«- Méretné látni. Ké
sőbb arról l>eazélt, hogy

miért mentették meg, amikor annyira sze
retett volna meghalni.

'A rendőrség I* ki akarta hallgatni a lipótmezei 
elmegyógyintézet életunt orvosit, de mire erre 
sor kerülhetett volna. Ismét rosszabbodott az 
állapota és a kihallgatás elmaradt.

A főkapitányság életvédelmi osztálya vasár
nap délelőtt kéziicaitcttc azt a kél bucsulevelet, 
amelyet dr. Wurm hátrahagyott. Az egyiket

Fogvatartja az uramat Budapesten egy nő
— vallotta a rendórségen az tltiint esztergomi postás felesége

Vasárnap délelőtt megjelent a főkapi
tányságon Török Mihályné esztergomi la- 
koa és bejelentette férje, Török Mihály 38 
esztendős postaaltiszt eltűnését.

Az asszony elmondotta, hogy férje 28-án 
reggel azzal távozott esztergomi lakásukról, 
hogy

hivaaloa ügyben Budapestre jön, de az
óta nem tért vissza éa levélben aem 

adott éicljclt mugáról.
Amikor megkérdezték az asszonytól, hogy

Szabolcsi Mihály fogtechnikus 
rejtélyes kalandja

KI szúrta mellbe Szabolcsit: a barátja, vagy 
a leketehaju titokzatos éjszakai merénylő

Meglepően furcsa és 
titokzatos ügy foglnl- 
'kuztulja a rehdöKffget. 

A Rókus-kórház igaz
gatósága jelentette a fő
kapitányságnak, hogy

a kórházban azúrt 
sebbe! ápolják Sza

bolcsi Mihály fogtechnikust,
aki rejtélyes körülmények között került a 
kórházba,

Szabolcsi Mihály három nappal ezelőtt 
Ix-állitott a kórház felvételi irodájába. Ha
talmas, mély szúrt seb tátongott a mellén. 
Azonnal ápolás alá vették és bekötözték a 
sebét. Mikor jobbra fordult az állapota és 
arról órdoklődtek, mi történt vele, azt mou- 
dolta, hogy összeszólalkozott a járásbíróság 
épületében cgv barátjával, Löffelholz János 
fogtechnikussal, aki a veszekedés hevében 
mellbeszurta.

Ezzel szemben Löffelholz, mikor 
tudta, mit mondott a barátja, nagy 
döbbenéssel hallotta a hírt,

kijelentette, stmmlféle szurkálásról nem 
tud, fi nem Járt a járásbíróság épülő-

meg- 
meg-

Ismeretlen „férje" után örökölt 
tízezer dollárt

Régen elhalt férje eltűnt okiratai alapján jut a nagy 
örökséghez az özvegy mosónő

Miskolc, jun. 3.1a körülmény, hogy férje, aki sohasem 
Érdekes esemény középpontjába került Mis-1 Amerikában, tizenkét esztendővel ezelőtt 

kolcon Guba Károlyné, egy kádársegéd 68 
éves özvegye, aki öreg napjaiban moaásból és 
napszárnosmunkából tengeti életét. Az asz- 
szony a napokban levelet kapóit az amerikai 
magyar követségtől, amely arról értesíti, hogy 
férje a hónap elején Csikágóbnn tüdőgyulla
dás következtében váratlanul elhunyt és mint
hogy végrendeletet nem hagyott hátra,

llzeierdollároa bankbetétje és egyéb ingó
sága özvegyét illetik meg.

Felszólítja a követség Guba Károlynál, hogy 
az örökség kiadntásn iráni! eljárást haladék
talanul indítsa meg. Gtibdné meglepődve fo
gadta a levelet, amelyet érthetetlenné telt az

negfi zelésére

A Nofyor Nomnll Ben* ft, u. tnfdilyo clvpjón, 

UótnJinnQ tuxushalö-wrsas- 
llGlIliiyuo utazás a wachau-n 
■aSM at a Felső-ounira

Junius IMn Indul a Felsóduotta 1’assaujg a MFTR 
ÍyOnvftrüen Ixrendaseft „FltZMRBRT KlRAI.YNR* 

•XX termes fftröse, amelynek t«IMxet« a strandeisf min
den rvónvór isé7M nyujtla. RHmAteU «sask<>ltaóf menet- 
dlJIs’. elldtAssn1, ' A'<>«mectcl tr- B
téssil. a MMéhelv (< k.ó. . . erlM U1 14.0 Br 
JJttevD nem k<tl. Elr.wndft Sót rendórilog itttatnosotl 
’*«>kep. Meaeljeajek kaphatók u utasáéi ttod ík bee 
éa a MFTR közavaUkiuL

Kreitl Géza kultuszminiszteri titkárhoz, leg
jobb barátjához intézte, 
lássál magyarázza meg 
hangoztatja, hogy őt

senki nem értette meg 
khánkosik egy máalk

Neki is IdegÖsswom- 
tettének okát és azt

ezen • földön, azért 
,___ világba, ahol majd

talán megértik.
Végül arra kéri barátját, hogy összes holmiját 
tegye pénzzé és azon temctlesse el, mert még 
sem szeretné, ha egészen egyszerű temetése 
lenne. A másik levél Ttrut néni is Lojzl bácsi 
címzéssel van ellátva. Nagybátyjához és nagy- 
nénjéhez szól ez a levél, bocsánatot kér let
téért, de mint Írja, nem bírta már tovább az 
életet. A rendőrségen véleménye szerint,

a kiváló fiatal orvos idegzetét súlyosan 
megviselte a tébolydal prakazla 

és pillanatnyi idegzavarában követte ej tettét.

mj a gyanúja férje eltűnésével kapcsolato
san, azt a különös választ adta, hogy 

szerinte urát Pesten egy nő tartja fog. 
Ságban.

Elmondta, hogy férje már régebben isme
retségben áll egy elvált asszonnyal, aki nagy 
hatással van rá, tigyannvira, hogy öt is és 
állását is elhanyagolta miatta. Megadta en
nek az asszonynak a óimét is.

Az érdekes eltűnési ügyben a rendőrség 
megindította a nyomozást.

tében, semmi köze az egész ügyhöz. 
Elmondotta, hogy a Váci-ut 4. számú ház
ban együtt lakott Szabolcsival. Az esetet 
megelőző éjszaka SzqI>oIcsí arról panaszko
dott neki, hogy fáj a feje, nem tud aludni 
és egész éjszaka föl s alá járkált a lakás
ban. Hajnaltájban, öt óra jelé elment ha
zulról, de akkor még semmiféle seb nem 
volt rajta.

Löffelholz azonnal elment a Rókus-kór
házba és megkérdezte a barátját, mi tör
tént vele. Szabolcsi Löffelholz előtt már 
egész másképpen beszélt. Azt mondotta, 
tényleg fájt a feje, de hajnaltájban el
aludt. Egyszerre csak

arra riadt fel. hogy valaki fojtogatja, 
majd a kővetkező pillanatban kést döf 

a mellébe.
Az éjszakai merénylő ezután kirohant a la
kásból, nem tudja, ki volt az illető, csak 
arra emlékszik, hogy egy zömök termetű, 
feketehaju férfi volt.

A rendőrség teljesen értetlenül áll az eset
tel szemben és most igyekszik tisztázni: tu
lajdonképpen mi történt Szabolcsi Mihály-

í volt 
..........  . . ___ t sziv- 

szélhiidést kapott egy miskolci kádármühely- 
ben és csontjai

már régen elporladtak a miskolci temető
ben.

Ügyvédhez fordult, aki megvizsgálja az Arne- 
rikáhan és Miskolcon elhalt Guba Károly sze
mélyi adatait és ebből arra a különös meg
állapításra jutott, hogy erek

u adatok tökéletesen megegyeznek egy
mással.

Apa, anya és feleség neve, születési hely, szü-

A Szt. Gallért
Hullámfürdőben 

Gundelnál 
kitünően és olcsón 
meg lsebédelhatünk 

letésl évszám teljesen azonos. Az ügyvéd ezek 
alapján jogosnak tartva az örökséget, meg
indította az eljárást.

Vasárnap Zsoleal kapuban lévő lakásán fel
kerestük n gazdag örokösnőt.

— Nem hiszem, hogy megkapom a pénzt 
— mondja — mert a cslkágói halott nem az 
én férjem és ez bizonyára ki fog derülni.

— Dehát akkor, hogyan magyarázza ezt a 
rejtélyes esetet — kérdezzük.

— Én már megfejtettem — válaszolja az 
öregasszony mosolyogva. — Ugy történhetett 
a dolog, hogy valaki ellopta az uram írásait 
és azzal vándorolt ki Amerikába. Ezt nemcsak 
ugy kitaláltam, hanem töprengés közben 
eszembe jutott, hogy körülbelül egy-két évvel 
férjem halála előtt szegény uram elvesztette 
Összes okiratait, munkakönyvét és házasság
levelét is. Egy vendéglőben

tűntek el az Iratok, amelyek aohsem ke
rültek többé elő.

Az utcán rosszul lett és a 
mentőkocsiban meghalt 
Edelstein Bertalan dr.

budai rabbi, a Ferenc József rabblképzö tundra
Nagy riadalom támadt vasárnap délelőtt 

a budai Lánchídfő közelében a kereskede
lemügyi minisztérium lánchidutcai palotája 
előtt. Egy idős, feketeruhás öszhaju ur 
rosszul lett az utcán. Mcgtántorodott, azután 

esziuéletlentll esett végig a járdán.
A minisztérium portása a járókelők segít
ségével bevitte a portásfülkébe, ahol meg
állapították. hogy az eszméletlen ember dr. 
Edelstein Bertalan, a

budai izraelita hitközség újlaki templo
mának rabbija, a Ferenc József rabbi

képző intézet rendes tanára.
Azonnal kihívták a mentőket, akik a budai 
hitközség 3/aros-utcai kórházába akar
ták szállítani, azonban mielőtt a kórházba

Gyermektragédia Dunaharasztin
A két és féléves kisfiú halálos lugköoldatmérgezésének 
utójátéka a bíróság előtt

Ács József Dunaha-
raszlin lakó hajófütő
kisfia a két és féléves 
Béla másfél évvel ezelőtt 
halálos lugkőmérgezés 
áldozata lett. Amig a kis
fiú anyja az udvaron 
mosott, a gyerek átment 
az udvar másik részén 
lakó Böszörményi Lajos- 

néhoz, hogy az asszony 6 éves kislányával 
játszadozzon. Böszörményiné levest adott a 
gyerekeknek. A kis Ács Béla ezután vizet akart 
inni és nagyot hozott a küszöbön álló kancsó- 
ból. Egy perc múlva

nagy görcsök közt összeesett és még az
nap meghalt.

A kancsóban ugyanis nem víz, hanem lugkő- 
oldat volt.

A büntető eljárás során a bíróság felmen
tette Böszörményinél, mert nem látta bizonyí
tottnak azt a vádat, hogy az asszony gondat
lansága idézte elö a gyermek halálát, mert — 
az anyja is vigyázhatott volna. Welsz Ferenc 
kereskedőt azonban, aki Böszörményinének a 
lugkövet eladta,

pénzbírsággal sújtották,
mert rendelet van arra, hogy hatósági engedély 
nélkül nem szaluid lugkövet árusítani.

Ács József most dr. Verebéig Hugó ügyvéd 
utján

5200 pengős polgári pert
indított Welsz és Böszörményinél ellen.

— Kétszáz pengői n temetési költségekért 
követelek, — mondja Ács a keresetben — öt
ezer pengőt pedig azért, mert sokat költöttem 
a kisfiúra, rámilve, hogy az öreg napjaimra 
támaszom lesz.

Ács József ügyvédje részletesen kifejtette, 
hogy a gjermek tragikus haláláért

ugy Weiat, mint Böszörményinél felelősek, 
a kereskedő azért, mert engedély nélkül lug
követ adott el, az asszony pedig azért, mert 
gondatlanul nyitott edényben hagyta a súlyos 
mérget ott, ahol a két gyerek ebédelt s így a

a kancsóban, 
szombaton dr. 

ítéletében Wcisz

kisüti azt hitle, hogy víz van 
A pestvidéki törvényszéken 

Ligeti biró tárgyalta as ügyet. 
Ferencet és Böszörményinél

200 pengő temetés! költség 
kötelezte,

Akinek Rafiára szüksége 

^„olcsónr“"“ 
a megmaradt angol, és

cégemtől megszokott olséirangu 
minőségbon és kivitelben 

Leitersdorfer D. és Fia 
csáss. és kir. udvari szabónál 
Snorvita-tér 5, félemelet.

Biztosra veszem, hogy az ismeretlen tolvajnak 
Magyarországból menekülnie kellett és ehhez 
használta fel férjem iratait, kikerült Ameriká- 
ha és Guba Károly néven élt. így jutottam 

másodszor özvegységre
és Igy lettem én most örökös.

értek,
anélkül, hogy eszméletét visszanyerte 

volna, meghalt.
Dr. Edelstein Bertalan ötvennyolc éves 

volt, két évvel ezelőtt ünnepelte a budai 
hitközség rabbivá szenteléséinek harminc
éves jubileumát. A budai rabbi nemcsak a 
templomi szószéken, hanem a tudományos 
világban is ismertté tette a nevét. Teológiai 
dolgozatait és könyveit szakkörökben az 
egész világon mindenütt ismerték. A tragi
kus halálesetről értesitették hozzátartozóit, 
siirgönyöztek Palesztinában élő fiának is. 
Edelstein Bertalan dr. halála városszerte 
nagy részvétet keltett. Temetéséről még nem 
történt intézkedés.

a keresetnek az 5000 pengő kártérítésre vonat
kozó részét azonban elutasította. Ács József 
fellebbezett.

Izgalmas hajsza 
egy zsebmetsző után
Wohlauer Izidor ham

burgi kereskedő a Rákó- 
czi-ut és Erzsébct-körut 
sarkán egy 6-os jelzésű 
villamoskocsira szállt fel 
s a Boráros-tér felé igye
kezett. Alig ért a kocsi a 
Népszínház-utca sarká
hoz, amikor a kereske
dő észrevette, hogy a
pénztárcáját valaki ellopta. Ugyanekkor

• zsúfolt perronon egy fiatalember tört 
keresztül és leugrott a villamosról.

A közönség és az őrszemes rendőr üldözőbe 
vették n német kereskedő zsebtolvaját, aki 
gyorsan szedte lábait s eljutott a Dohány-ut
cába.

A Dohány-utca flő. szám alatt lévő elemi 
Iskola kapuján beszaladt és az épületben 

Igyekezett elbújni.
Üldözői azonban nyomában voltak itt is, az 
altiszt becsukta a kaput és a közönség a rend
őrrel együtt elindult, hogy átkutassa az épüle
tet. A lépcsőházbnn elbújva találták a tolvajt. 
A rendőr igazolásra szólította; Gyurics János 
28 esztendős gépkocsivezetőnek mondotta ma
gát. Tagadta a zsebtolvajlást, azt akarta elhi
tetni a rendőrrel, hogy

véletlenül került a lépcsőházba.
Megmotozásakor nem találták nála a pénztár
cát, de az később előkerült, a lépcsőházban 
lévő szemeteskosárban volt elrejtve.

Gyuriéi Jánost a rendőrségen őrizetbe vet
ték.
A Magyar Nem ne ti Bank SS. •>. engedélye 

alapján.
A MFTR ujabh társashaló-utazésal az

Aldunára.
A MFTR közli, hogy a nyár folyamén újabb két pompás társaRhalóutaMtet rendes a Ksrán-ssoroson éa Vaskapun keresztül

m Aldunára Rustsuki..
Az első tórsasbajő Junius 30-én Indul él július 23-én érke »tk, a második térRaahnjó augusztus 4-én indul éa augusztus 

28-án érkezik Budapestre. Közben 17, illetve 18 napi tartózkodási lehetőség van _ _ _Várna
fekete-tengeri fürdőhelyen vagy egyebütt.

A hajóút összköltsége elsőrangú teljes ellátással a héló- hely fekvése szerint 7B pengőtől 144 pengőig. A várnai 
tartózkodás napi költségé ti.30 pengőtől, ugyancsak elszél- 
lásolás szerint.A MFTR ezeket a társasutazásokat is es újonnan átépített és külön Járatban induló .Kraaóbet király■** 
luxusbajójávaí bonyolítja le, amely egy uaaó szállodát, egy vízi assnatórtumo t pótol, mert fedélzetén zskaoy* fürdő, strand éa egyéb szórakoaáa mellett a legtel- 
jeeebb UdUléa és pihenés biztosítva van.Jelentkezéseket az ntaaásl Irodák és a MFTR központi 
Irodája elfogná, mogjegyeavén, hovy b ánlatos máris Jelentkezni, mert a társaság egy-egy útra 200 személynél több utast nem visz el.

Aa utlsjelre sr.üluégoa öMzes vízumokat a MFTR kedves* 
méoyestn beszerzi.



Budapest, 1934 Junius 4. HÉTFŐI NAPLÓ 5

Pákozdy Gábor,
aki felgyújtotta a feleségét, 
vasárnap drámai vallomásban 
mindent beismert

Azt összeégett asszony tovább mentegeti férjét
Kispesten vasárnap sem beszéltek egyéb

ről, mint arról a megdöbbentő családi drá
máról, amelynek Pákozdy Gábor tejellenör 
és felesége a szereplői. Még pünkösdkor 
történt, hogy Pákozdy összeveszett feleségé
vel. aztán elrohant hazulról. Részeg fővel 
tért haza éjfélkor s újból veszekedni kez
dett az asszonnyal. Ekkor történt, hogy az 
italos ember a konyhában lévő denaturált 
szeszes üveg tartalmát ráborította feleségére, 
majd

éftő gyufát dobott az asszonyra.
Pákozdyné. pár pillanat múlva mint egy égő 
fáklya rohant fel-alá a lakásban és amikor 
lángokban álló ruháját eloltották, már

rendkívül súlyos égési sebeket szenve
dett.

Pákozdy, miután ráeszmélt szörnyű teltére, 
elmenekült hazulról.

A rendőrség két hétig mit sem tudott a 
történtekről, egy névtelen feljelentés azon
ban felderítette a családi drámát s most 
már detektívek hajszolták mindenütt a kis
pesti tejellenőrt. Tegnapelőtt sikerült el
fogni Pákozdy Gábort, akit a kispesti kapi
tányságon őrizetbe vetlek és azonnal kihall
gattak, de

makacsul tagadta,
hogy felgyújtotta volna feleségéi. Elfoga- 
tása óta kétszer is újabb kihallgatásra ki
sérték a referens rendőrtisztviselő elé, de 
mindkét kihallgatás eredménytelen maradt; 
a tejellenőr tudni sem akart tettéről és 

véletlen szerencsétlenségről 
beszélt.

A pcslvidéki törvényszék vizsgálóbirája 
vasárnap bekapcsolódott a családi dráma 
nyomozásába és utasítást adott, hogy Pá-

kozdyl ismét hallgassák ki. A vasárnapi ki
hallgatás meglepő fordulatot hozott:

a konokul tagadó ember megtört és 
beismerő vallomást tett.

Elmondotta, hogy elvakult dühében, italos 
fővel ragadta fel a spiritusszal telt üvegei 
és öntötte feleségére. Aztán amikor látta,

hogy mi történt, maga sietett elsőnek az 
asszony segítségére, de már késő volt, 
felesége borzalmasan összeégett.

Pákozdy zokogástóil fuldokolva, érdek
lődött vallomása után felesége állapo

táról
és csak akkor nyugodott meg, amikor kö
zölték vele, hogy az asszony jobban van.

A drámai kihallgatás után a Szent Ist- 
ván-kórházba mentek ki a rendőrség em
berei és itt Pákozdynét hallgatták ki. Az 
asszony alig hallható, vontatott hangon val
lotta:

— Bocsássanak meg férjemnek...
Mondtam már tegnap: nem szándéko

san tette...
Pákozdy Gábort ma, hétfőn átkisérik a 

pestvidéki királyi ügyészségre cs ott dönte
nek majd további sorsáról.

A belügyminisztérium kihágási 
tanácsa elitéit egy kereskedőt, 

mert olcsón árusította a tejet
Három fórum, háromféle Ítélet: a rendőrbiró 25 pengőre 
Ítélte a kereskedőt, az alispán másodfokon fölmentette, 
a belügyminisztérium végső fokon 2 pengővel sújtotta

Hónapok óta foglal
koztatja a nyilvánossá
got a tejkérdés és sok 
háborúság és vihar dúlt 
a tejrcndelet körül, 
amellyel kapcsolatban 
most rendkívül érdekes 
bonyodalmak után 

elvi jelentőségű ki
hágást Ítéletet hozott

a belügyminisztérium.
A sokat emlegetett tejrcndelet a lej kicsiny
honi árát literenként 32 fillérben állapitolta 
meg. Kurtis Lajosné újpesti tejtermelő ellen 

följelentést tettek azon a elmen, hogy az 
újpesti piacon 32 fillér helyett 26 fillérért 

mérte a tejel.
Kihágási eljárás indult ellene, az újpesti rend-

őri büntelöbiró vétkesnek mondotta ki és a 
lejrendclelbe ütköző kihágás miatt 25 pengő 
pénzbüntetésre Ítélte. Kurtis Lajosné nem nyu
godott meg az Ítéletben, hanem Pcslvármcgyc 
alispánjához fellebbezett. Fellebbezésében fel
mentő ítéletet kért, azzal a megokolással, 

irégls csak furcsa lenne, ha elítélnék őt 
azért, mert olcsóbb tejet adott a közön

ségnek.
Az alispán rövidesen ítéletet is hozott és föl
mentette Kurtisnét.

— Nem vonhatja mnga után a kihágás 
vádját, hogy az eladó kevesebb anyagi ha
szonnal éri be, feltéve, ha a tejrendelet 
állal előirt egyéb kötelezettségeinek elegei 
tesz, — hangzott az alispán! Ítélet érde

kes Indokolása.
Az ügy azonban ezzel még nem fejeződött

# nyárqtíuáUs cikkel
0
Hölgyeknek

Divatos esököpenv
gumizott, minden sziuben, sapkával 16.50 
Mflselyem crepe de chineböl 29.50

Csinos u/eekentí-rutia
színes barett, v. minták mosómüselyemböl

Bolerós strand-pilnma
színes barettből, hosszú nadrággá _
Rövid nadrággal 5.50 

Kötőit stranű-piíamn 
a logdivatosabb színek és formák — ...

Strnnd-pljnmo
különleges fazonokban, mosőbnretböl...

Strnnd-kahfifok
rendkívül nagy választékban —

Frotticr fUritököpeny
hossza njju 11.80, rövid aj ja — —

„Csibi“ sarucípö
crepp gumitalppal, bőrből 6.80, 
vászonból . ... ... .....................

Tölcsére: mo sóbörkesztyű
fehér, igen jó mosó ... - ........  —

Tölcsére: mosókesztyü
divatszinekben ....... — — — — — —

Fürdő-cikkek
Divatos vászon strand-kalap i.so 
Strand-kalap szalmából-.™. —-sa 
Fehér vászonsapka ellenzővel 
Póló-sapka. . . . . . _ -
Gumlíürdősapkák 
Mól gumi tllrdö-cipö_ 
Szalma-papucs p*rJ.. . . . . . . .
Ma sttand-cipö. litll női.. 
Csikó: strnnd-tfiska_ _ _ _
Strand-táska erölemezböl 
Elegáns lakkozott tfiska

több színben, húzós-sárral . ... —

Lakkozott strand-táska
a legújabb formákban........ _ ... — —

linpvéilö-szemüveg . . . __
Villámzára: tréningruha

minden nagyságban, női éa férfi ... —

6.80
7.50

8.80
11.80
5.50
7.80

5.80
3.95
-.88

-.58 
-.58 
-.29
-.98 
-.36 
1.20
-.88
1.45
3.90
4.80 
-.48
9.80

Uraknak
„Afrika" a könnyű nyári

filiÖMfl Fsürke, drapp és barnás tropl-
UlIUlly cál anyagból, divatos kivitej

Mosó vászonöltöny
selyemfényű, jó kidolgozásban........

Nyári mosó bureft-öltőny
kabát és nadrág....................... 13.5

Divatos kascha nadrág
sztirko szlnbon, díszövvel ..............

Tenisz vászonnadrág
drapp és fehér............................. 7.9

Trlkószövésü sporting
bosszú vagy rövid ujjal............ —

Tropkál sporting
rávarrott bosBzuhegyü gallérral ™

Panama apacsíng
bármely színben ................  —. —

Freskó pijnmaöltöny
sötét alapú, divatszinekben..............

Széles csikozúsu pljoma
erős oxfordból vagy mosőváazonból

Divatos dresszlng-gown
(hossza köntös) széles csikozásu ...

Stranúkahát
kiváló Jó. mosó minőségben ... ._ _

Ruhaanyagok
Mosó muszlin (vofil)

óriási választékban "•*

Pljoma mosóvászon
csíkos és mintás mtr.......- _ —

Színes mosóburett
rabára, kosztümre, pijamára ... — ...

Tropikál mosóruha kelme
kiváló Jó mosó mtr. ... .................. ...

Műselyem-burett és santung
sima pasztel színekben mtr....................

Troplcfil férflruhnnnyag
szürke és drapp. 140 széles mtr —

33.—
19.80

8.80
11.80

4.20
2.25

4.50
3.90

6.90
9.80

6.20

mtr. ... -.78

1.38

1.48

1.48

1.98

6.50

15 pengőn felüli postai

1.10
2.90
2.60

3.10
5.20
-.35

Gyermekeknek 
Homok-Játszóruha 
Leányka dirndliruha

batlszt blúzzal és köténnyel 45-ÖS.......
(Számonként 30 lill. emelkedés

FIu tlroli vászonnadrág, 3-as
Hzámonként 20 fül. emelkedés

Lenvászon loppe-kabát
csikós és kockás 3 évesnek...................

Számonként 30 fül. emelkedés

Frottler fílrdököpenv. 3 évesnek
Számonként !•— emelkedés

Já minőségű fehér sckkerli.
Számonként 5 fül. emelkedés

Flór-sokkerli, fehér és színes. 1-es ■ 45
(Számonként 5 fül emelked s

Térdharisnyn flórból... • —.75
fsámonként 1O fill. emelkedés

Hímzett malróztrlkó... i.so
(Számonként 15 fill. emelkedés

Torna-trikó,..^.,....., . . . . . i.eo
Számonként 15 fill. emelkedés

UJjnélküll sport-trikó _ 6r

Színes sporting hnsszanjjn 1-es ... 1.70
Számonként 20 fül. emelkedés

Nehéz műselyem sporting. 2.40
Hsámonkéut 25 fill. emelkedés

Weekendházakba
Duploszövésű kerti abrosz

stép sziliekben 6 személyes.............

Inüanthren terítő
4 személyes......................

Flaneltakaró
kockás és mintás............

Hűzíszöttes figyelő
tanós kivitelbon 110X55

Nyugágy lóbtartóvnl
lonvászon huzattal.................................-
(Vidékre pósta költséget számítunk)

Színes weekend pűrnn . . .

cm. — —.

2.58
__ 3-20

4.90
1.90
4.90
-.75

ne, mert most már az Országos Tejgazdasági 
Bizottság fellebbezett:

— Ila ez az ítélet megmarad, akkor fölborid 
az egész tejrendelet — mondotta a Tejgazda
sági Bizottság.

Ilyen előzmények után a jelentéktelen kis 
kihágási ügy végső fokon a belügyminiszter 
elé került.

F ü r «fi ö át cí a k 
fürdőkályhád, mosdók. WC-k 
beszerezhetők legolcsóbban

BüHm. un., Kiráiy-u. 81.Tr|p,on
A belügyminisztérium kihágási tanácsa 
megváltoztatta az alispán! ítéletei, vétkes

nek mondotta ki Kurtis Lajosáét 
a tejrcndelet 19. paragrafusa alapján, amely 
úgy szól, hogy kihágást követ el, aki a tej meg- 
álhtpilolt árútól eltérő árat számit. A belügy
minisztérium kél pengő pénzbüntetésre ítélte 
Kurtisnét és

ez az Ítélet most mar eldönti a későbbi 
hasonló pörök sorsát: 

tilos olcsóbban árusítani a tejet . ..

ÓZ5 ó’/n—r&c—(u'ic/o'tancííah

Férfi fürdőfrikő fokete-fehcr, minden nagyság . .

A lesszebb és legújabb női és férfi- 
fUrdötrikó színes maccófonalbói................................ 8.80,

KiválO ftyapju fÉrfltrlHú
Höl gyanta fürríőírikú dlvatszinek és formák ... 

szoknyával 0.80

Férfi úszónadrág minden nagyságban — — ... 1.25,

Férfi atlétatrikó minden nagyságban______ 1.45,

Gyermek játszó fürdötrikó 1—8 éves korig

1.65

2.90
6.90
6.80
-.98 
-.98
1.25

megrendeléseknél a postaköltséget nem számítjuk fel. — Kívánságra vidékre árjegyzéket küldünk.

Csodás kirakatainkat nézze meg mind a 4 épületben. - Bejárat csak Kákóczl-ut 72-74.
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A régi ármádia fehérgombot-  fekete párol is 
ezrede, a 38-as Mollináry bakák bajtársi 
egyesülete kedden összejövetelt tart a Veres 
Pálné-utca 2. számú házban levő vendéglő
ben,

II.
Párishól írják a Kisnaplónak: Major Hen

rik lánya Pártiban él és Leila Georgia né
ven a francia könyvpiacon ismert írónő. 
Most jelent meg a Trinité Profance cimü re
génye, amelyet a kritika nagy elismeréssel 
fogadott. A magyar művészi sikerek rova
tában kell még feljegyezni Llszkai Horváth 
Zoltán szobrászművész nevét, akinek a 
Grand Palais-ban kiállított Atléta cimü szob
ráról sokat beszélnek a párisi művészi kö
rökben.

III.
Gyóni Géza, a tragikus sorsú magyar 

l.öltő emlékére megkapóan szép és gyö
nyörű ünnepet rendeznek Miskolcon. Gyóni 
a háborúban a krasznojarszki fogolytábor
ban sínylődött és ott is halt meg. Miskolc 
a magáénak tartja Gyónil, aki hosszú ideig 
élt Miskolcon és elhatározták, hogy emlék
táblával jelölik meg azt a házat, ahol a 
költő lakott. Az emléktábla leleplezését 
nagyszabású ünnepséggel kötik össze. 
Augusztus 11-én 1200 volt krasznojarszki 
hadifogoly gyűl össze Miskolcon és Gyónl- 
emlékiinnepélyt rendez. Művészi hangver
seny is lesz, amelyen csupa Krasznojarszkot 
járt művész szerepel.

IV.
Tiszt Aimée grófnő és Teleki Mihály gróf 

házasságot kötöttek.
V.

Autósok, ne örüljetek! Minden ellenkező 
hírrel szemben befejezett dolog, hogy az 
autóadó kezelésében egyelőre nem lesz vál
tozás. Tovább kell fizetni a közlekedési 
adót, nem számítják hozzá a benzin árához. 
Egyelőre, legalább ü még nem bocsátják ki 
a rendeletet, amelyet julius elsejére vártak 
az autósok.

VI.
4r előkelő társaságokban meleg szeretet

tel és örömmel könyvelték el egy családi 
ünnep hírét: ifjabb borsodi és katymári 
Latlnovits Endre eljrgyezte sámsondi és 
görgényszentimrey tíerzenczcy Annát, Bér- 
zénczey Domonkos, az Országos Középitési 
Tanács tagjának a leányát. Annál is na
gyobb szeretettel beszélnek erről az eljegy
zésről, mert a Latinovlcs-család neve tavaly 
kettős tragédiával kapcsolatban szerepelt. 
4 vőlegény édesapja, Latinovlcs Endre 
felsőházi tag a Nemzeti Kaszinó közgyűlé
sén hirtelen rosszul lett és meghalt. Felesé
gét, Máder Flórát, Máder Raoulnak, az 
Operaház egykori igazgatójának a leányát 
annyira lesújtotta az ura halála, hogy nem 
tudóit megvigasztalódni, utánament: ön
gyilkos lett.

VII.
A boldog békében, mikor a perzsa sah 

Budapesten járt, szállóige lett egy mondá
sából: a világ legszebb katonája a pesti lo- 
vasrendőr. A főkapitány és rendőrföpa- 
lancsnok — a katonás és magyaros szép 
tradíciók hívei — most elrendelték, hogy a 
lonasrendőrség tisztjei egytől-egyig nővesz- 
szenek bajuszt. Helyes is: bajusz való az 
aranystráfos Zrinyl-sisak alá!

Vili.
Kevesen tudják, hogy Ináig Ottónak, a 

szimpátlkus írónak, aki most önkéntes iro
dalmi száműzetésben él Kolozsvárott, van 
egy fivére, Ináig Alfréd, aki szintén művész
ember. Ináig Alfréd az amsterdaml filhar
monikusok koncertmestere volt és nemzet
közi viszonylatban is úgynevezett nagy 
márka. Ináig Alfréd tegnap Dudapestre ér
kezett és Innen tovább utazik Kolozsvárra 
rokonlátogatóba. A kitűnő muzsikus kvar
tettet szervezett és a kolozsvári látogatás 
után nemzetközi turnéra indul. Már két esz
tendőre előre kapott szerződéseket.

IX.
Nagy napra készült vasárnap a Magyar 

Póló Club. A margitszigeti pályán hat csa
pat akart sorompóba szállni a Bábolna- 
Kúria első fordulójában. A hajnal óta sza
kadó eső azonban elmosta a programmot: 
elmaradt a mérkőzés.

X.
Korda Sándor, a kiváló magyar filmren

dező, aki legutóbb a Vili. Henrik cimü 
filmjével aratott világraszóló sikert, most 
Londonban él. Budapesti barátai hirt kap
lak tőle, hogy rövidesen Budapestre jön lá
togatóba.

XI.
Szombaton este tartota a MAC idei első 

yardén parlyját. .4 Margitszigeten előkelő 
vendégsereg gyűlt össze ezen az első nyári 
mulatságon. .4 vendégeket a rendezőség élén 
Liechtenstein János herceg, Festetich Rend 
gráf, Ambrózy György gróf és Zich Imre 
gróf fogadták.

- Sági a-

Szenzációs fordulat
a valutás Mofterrahiás ogváuen
Ónként minnmezeti n uaiutaugyészaógan agg tanú 
ts fontos vallomást tett a Parisban Slö Zaláról

Az ügyészség valutakirendeltségén nagy 
a sürgés-forgás: egy önként jelentkezett 
tnnu vallomása alapján megint fölelevene- 
dett a fíauer Mária-féle valutásbőrönd 
hírhedt ügye és uj nyomozás indult, amely 
igen érdekes fordulatokat ígér.

Annakidején a zürichi gyorsvonaton 
utazó Dauer Máriától két férfi elrabolta a 
kofferjét, amelyben állítólag 35.000 dollár 
volt. Izgalmakban bővelkedő nyomozás után 
Szekulesz József tőzsdéit fogták gyanúba 
és kétévi (egyházra Ítélték, később azonban 
elrendelték a perújítást és szabadlábra he
lyezték.

Időközben egyik lapban cikk jelent meg, 
amelynek a lényege az volt, hogy Zala 
Andor budapesti fllmkereskedö gyaníts sze
repet vitt ebben az ügyben és Szekulesz ár
tatlan. Zala, aki ekkor külföldön élt, kül
földön sajtópert indított, a SchadlA&núcs 
azonban különféle tanúvallomások után föl
mentette a rágalmazással vádolt újságírót.

Hónapok teltek el azóta, az ügy körül 
mélységes csend uralkodott, most azonban 
váratlan fordulat történt:

megjelent az ügyészség valutakirendell- 
ségén Falud! Sándor tisztviselő és meg

lepő vallomást tett:

— A kofferos rablás előtt néhány nappal 
az Andrássy-uton találkoztam Zala Andor
ral — mondotta. Zala megkérdezte tőlem, 
akarok-e ötvenezer márkát keresni. Én nem 
vettem komolyan a dolgot és az egész ügy 
abbamaradt. Talán egy héttel a Zalával 
folytatott beszélgetés után olvastam a la
pokban, hogy Kelenfölden két ember de- 
tektivnek adta ki magát és elrabolt egy 
böröndöt, amelyben állítólag harmincötezer 
dollár volt.

— Mostanában találkoztam egy ismerő
sömmel, Schwartz Lajos autókereskedelmi 
tisztviselővel, aki nemrég jött haza Páriá
ból — folytatta. Schwartz mesélte, hogy

Zala Andornak Párizsban nagy auto
matagyára van,

utcai pénzbedobó automatákat gyárt, va
gyonos ember. Társa is van a gyárban, egy 
Fisch Károly nevű fiatalember, akinek ré
gebben Berlinben panziója volt. Zala Andor 
tehát gazdag ember és innen gondoltam azt, 
hogy talán mégis

valami köze lehet a kelenföldi rablás
hoz ...

. A valutaügyészségen kihallgatták Schwartz 
| Lajost is és most tovább folyik a nyomozás.

Esküvőjén lelőtték a fiatal férjet
Véletlenül okos la a sógora a súlyos balesetet

Miskolc, junius 3.
(A Hétfői Napló tu

dósítójának telefonje
lentése.) A borsodme- 
gyei Fancsal községben 
vasárnap tartotta es
küvőjét Hornyuk Jót 
zsef birtokos egy falu
beli leánnyal, ÁrnÓczky 
Ilonával. A fiatal pár

és a násznép az esketési szertartás után ki
vonultak a templomból s alig haladtak né
hány lépést,

revolverdörrenés hallatszott.
A Tftvölverlövés nem riasztott meg senkit, 

mert ezen a vidéken az a szokás járja az 
esküvőn, hogy fiatal legények a levegőbe 
lövöldöznek. Azt hitték, hogy most is vala-

Tavaszi dlvaiszővelekböl rendelhető remekszabásu férfiöltöny vagy 
felöltő többszöri próbával 40 pengőért. Minden öndlcsérettöl 
tartózkodunk. Megelégedett vevőink ezrei többet mondanak I Szolid 
és becsületes kiszolgálás a vevő megszerzése érdekében! Ruha- 

kereskedelml Vállalat, Ferenc-körut 39., I. emelet.

szeiitközött Erdélyi 
gató kiskocsijával.

— Erdélyi Mihály 
színigazgató éa báró 
Rudnyánszky Gyula 
autókarambolja. Vasár
nap délelőtt a bécsi or
szágúton Pilisvörösvár 
közelében báró Rud
nyánszky Gyula föld
birtokos túraautója ősz- 
Mihály iró és szinigaz- 
Erdélyi és a társaságá

éin lévő Tihanyi Béla színész könnyebben 
megsebesült. Erdélyi Mihály különben ép
pen Győrbe igyekezett, ahol vasárnap este 
mutatták be egyik szerzeményét, a Fehér
vári huszárokat.

— A pesti törvényszék Sátoraljaújhelyen 
tárgyal egy valuta-ügyet. Sátoraljaújhelyről je
lentik: A pesti törvényszék Horváth tanácsa 
ma Sátoraljaújhelyen tárgyalja Kornfeld Vil- 
mos kereskedő bű1.ügyét, akit 20.000 cseh ko
ronás valutasibolássa! vádolnak. Kornfeld sú
lyos beteg, ezért hordágyon viszik a tárgya
lásra.

— Idegenforgalmi és fürdőügyi kiállttá* a 
Corvin Áruházban. Szombaton délelőtt a Corvin 
Aruház negyedik emeleti fogadótermeiben ide- 
genforgnlmi és balneológiái kiállítás nyílt meg, 
amelynek jelszava: „Nyaraljunk Magyarorszá
gon/'

nagyon

* maglermrlö guxlák uerrerkeíléae. A
MonlermeM «nrd<U- Orrrdoos Eoorifl.

gróf BrlMrn P,,| elnöklésévoi k,„svülé,t
Inrtott vasárnap. Az elnöki megnyitó az egye- 
ll , foglalkozón. A gyű-
dkl fejlem k ki a ^gírteíjége^kKSIJJ*")’ ' r,n'dc"'"íb'n
érdekében. A (butikor kiegívHítnek“ I ■ *»"?. ' • maegít.rtgeM
alelnökök kitek Boér Agorton é. Mró Vm ílólT Íh’Í!"'r°1b“" kp”IM'k 1,1 Iróhét. Díl- 

1 Miklón 41 bl'ró l.djo., délután félöl önkor Siabó
U.őrine tart előadást,

melyik legény adott le üdvlövést.
De pár pillanattal azután, hogy a lövés 

eldördült,
a fiatal férj eszméletlenül terült el a 

földön
és a melléből patakzott a vér. Csakhamar 
kiderült, hogy a fiatal férj sógora, Ar- 
nóczky József valóban üdvlövést adott le, 

de a lövés Hornyákot találta el, 
akinek a golyó a hátába fúródott s a mel
lén távozott el. Hornyákot életveszélyes sé
rüléssel szállították kórházba.

Az eddigi vizsgálat azt állapította meg. 
hogy

Arnóczky valóban tévedésből lőtte le 
Hornyákot, aki legjobb barátja volt 

és ö hozta össze a házasságát nővérével.

— Felakasztotta magát egy tűzoltó, mert 
elkártyázta a fizetését. Vasárnap délután a 
hűvösvölgyi erdőben a kirándulók egy fára 
felakasztva holtan találták Varga II. József 
38 éves tüzoltóőrmeslert, aki feleségével és 
három gyermekével Pcsthidegkuton lakott. 
Búcsúlevelet hagyott hátra, amely szerint 
azért követte el az öngyilkosságot, mert 
kártyán elvesztette 200 pengő fizetését

— A kritikusok gyűlése. A Budapesti Napi
lapok Kritikusainak és Zenekritikusainak Szin
dikátusa junius 4-én (hétfőn) d. u. 4 órakor 
az Otthon Körben gyűlést tart.

— Rozgonylnáb 3 fénykép 8 P. Kalvin-tér 5.
— A hatvanéves veszprémi iparoskör jubllá- 

rls közgyűlése. Veszprémből jelentik: A vesz
prémi iparoskör vasárnap díszközgyűlésen ün
nepelte fennállásának hatvanadik fordulóját. 
A közgyűlésen Wolfram János és Szigcthy Fe
renc mondottak ünnepi beszédet.

— Súlyos szerencsétlenség ért egy kereske
dőt játék közben. A Római-parton lévő Bodo- 
/esz-csónakház vendéglőjében Ricosette nevű 
szerencsejáték közben egy fémkorong Fried- 
mann László 37 éves kereskedő szemébe pat- 
tant. A kereskedő szeme súlyosan megsérült. 
A mentők a Brödy-kórházba szállították. A 
nyomozás megindult, hogy a balesetért terhel-e 
valakit felelősség.

— Elütött az autó egy fl éves tanulót. Va
sárnap délután a B. G. 060. rendszámú sze
mélyautó, amelyet Sarok István 44 éves soffőr 
vezetett, a Rákóczi-ut 63. számú ház előtt el
ütötte XVelsz Gábor 0 éves tanulót. A mentők 
részesítették első segélyben, azután szüleinek 
lakására szállították.

— Érettségi találkozó. A rákospalotai rg. 
1924-ben végzett növendékei kedden este a 
Horváth-nagyvendéglöben érettségi találkozót 
tartanak.

sokkal 
Jobb

, ~ KeodWIk ■ Margit,ligeti írókét. Ar

— Bélrenyheség és kínzó főfájások, « 
máj- és az epeutak bántalmai, gyomor- é« 
bélhurut, aranyeres bajok és a végbél mag* 
betegedései esetén a természet „Ferena 
József" keserüviz gyorsan és biztosan meg< 
szünteti a hasiszervek pangását. Sok évi 
kórházi tapasztalat igazolja, hogy a Ferenc 
József víz használata a bélműködést ki- 
tűnőén szabályozza és erélyes elvonó hatásg 
következtében soványitó kúrákra is igen 
alkalmas.

üjabb ziva
taros esők!
A Meteorológiai Inté

zd jelenti vasárnap:
Közép-Európában to

vábbterjedt az esőzés. 
Hazánkban kivált a
Duna—Tisza köze kapott zivataros esőket. 
(Esztergom 13, Ercsi 9, Keszthely 8, Buda
pest 7, Bánhida és Kiskunhalas 6, Paks 5, 
Szeged 4, Kecskemét 2 milliméter.)

A hőmérséklet vasárnap délben Budapes
ten 18 fok Celsius volt, a tengerszintre át
számított légnyomás 761 milliméter, sülyedö 
irányzatú.

Várható időjárás a következő huszonnégy 
órára:

Élénkebb szél, változó felhőzet, sok 
helyen további zivataros cső. A hőmér

séklet alig változik.

Esfileleníések az országból
A Meteorológiai Intézet jelentése szerint 

vasárnap Budapesten éjjeli zivatar után ki
adós eső volt. Debrecenben, Sopronban, Pé
csett, Egerben nem volt eső, mig Szegeden, 
Szombathelyen, Keszthelyen, Kecskeméten 
kisebb esőzések voltak.

AUGUSZT-PA VILLON
I., Hidogkutl-ut 22.

Telefon: 64-0-02. Cukrászda-Étterem, gyönyört! kert, 
kitűnő ebéd, uzsonna én vacsora. Cigány, jazz, tánc. Polgári árak.

— A HONSz jubileumi díszközgyűlése. 
Vasárnap délelőtt tartotta meg a Vigadóban 
jubileumi díszközgyűlését a HONSz. Előző
leg hálaadó istentiszteletek voltak, majd a 
HONSz háromszáz tagú küldöttsége meg
koszorúzta a hősök emlékét. A közgyűlésen 
dr Árvát falvi Nagy István országos elnök 
megnyitó beszéde után Sztranyavszky Sán
dor, az egységespárt ügyvezető-elnöke a 
miniszterelnök megbízásából mondott ün
nepi beszédet és üdvözölte a hadigondozot
takat. Ezután Sárkány Ferenc társelnök a 
hadigondozás ügyét ismertette, majd dr 
Sipőcz Jenö polgármester a székesfőváros 
közönsége nevében köszöntötte a jubiláló 
szövetséget. Ezután Csák Boldizsár igazgató 
szólalt fel. A közgyűlés után bajtársi serleg
avató diszebédet tartottak, amelyen Szőllösl 
Ferenc társelnök köszöntője után Baross 
Gábor, a TESz elnöke beszélt. Végül 
Árvát falvi Nagy István felavatta a dr 
Légrády Ottó által adományozott revíziós 
serleget és kiosztotta a HONSz díszjelvé
nyeit és díszokleveleit.

— Felakasztotta magút a kisblró. Győrből 
jelentik: Kapuvár község 61 éves kisbirójn, 
Vargyas Ferenc, aki húsz éve áll a község 
szolgálatában, kertjében felakasztotta mngát 
és — bár elszakadt a zsineg — meghalt.

Beszámológyiilés. Lovasbcrényböl jelentik: 
Vasárnap délután dr Simon András, a lovas- 
berényi kerület képviselője bcszámológyülést 
tartott, melyen megjelent Sztranyavszky Sán
dor országos elnök is, aki hosszabb beszédben 
ismertette a Nemzeti Egység Pártjának cél
kitűzéseit

— Gyengélkedés idején, különösen ha a 
rosszallóiét szorulás vagy keresztfájás 
fokozza, az enyhe és igen kellemes termé
szetes „Ferenc József" keserüviz mindig 
puha, könnyű székürülést és kielégitő 
emésztést szerez.

O A «Nagybátony—Újlaki" Egyesült Iparművek 
Rt igazgatósága kedden tartott ülésében meg
állapította az 1933. évre vonatkozó zárószAm* 
adásokat, melyek az értékcsökkenési tartalék
alap megfelelő dotálása után 262.472.31 pengő 
tiszta nyereséget eredményeztek és az 1934. 
junius hó 14-re összehívandó közgyűlés elé azt 
a javaslatot terjeszti, hogy a múlt esztendőre 
osztalék címén részvényenként 5 százalék, 
vagyis 75 fillér (a múlt évben 1 pengő) fizet
tessék ki.

O A „Szikra" Magyar Gyujtógyárak Rt. igazga
tósága a társaság ezévl rendes közgyűlését 
junius 13-ára hívta egybe. A mérleg 323.276.35 
P tiszta nyereséggel zárult, mely összegből az 
„A ‘ sorozatú részvények után 10 P (az előző 
évben 12 P) osztalék kerül kifizetésre. Ugyanaz
nap tartja rendes közgyűlését a Magyar Álta
lános Gyufaipari Rt. is. E társaság tiszta nye
resége 108.884.63 P, melyből részvényenként 
9 P (tavaly 10 P) osztalék fizettetik.

Q A Magyar-Francia Biztosító Részvénytársaság 
május 30-án tartotta közgyűlését. Az 50.708.45 
pengő tiszta nyereségből részvényenként l.fO 
pengő osztalék kerül kifizetésre.

O A Magyar Kereskedelmi Hitelbank -- 
Schopper J. G. Részvénytársaság igazgatósága 
a közgyűlésnek javasolni fogja, hogy az 1933. 
évi P 27.861.52 tiszta nyereség uj számlára vi
tessék At.

legjobb
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AgvoniOlfe mára a városligetben 
egy relieiyes fiatalember 

.Nlr volt orra az Oiotro húsz esztendőt 
elpazarolni...“ — irta bucsuteueienen

Vasárnap reggel öt 
óra tájban a Stefánia- 
utón szolgálatot telje
sítő rendőr revolver
dörrenésre, majd se
gélykiáltásokra lett fi
gyelmes, melyek azon
ban egyre gyengébben 
hallatszottak. A lövés 

irányába sietett és amint a Néprajzi Mú
zeumhoz ért, észrevette, hogy

a pádon egy jól öltözött 18—20 éves
nek látszó fiatalember fekszik, akinek 
melléből vastagon patakzik a vér és 
jobbkezében görcsösen szorongat egy 

Frommer-pisztolyt.
Az életunt fiatalemberben akkor még volt 
élet Azonnal értesítette a mentőket, de 
alig tették az öngyilkost hordágyra, meg
halt.

Rendőri bizottság érkezett és átkutatta a

Erőszakos szövetügynökök 
rablótámadása Budán

Vasárnap délben megjelent a főkapitánysá
gon Dankó Ferenc, a Nemzeti Bank ellenőre 
és különös rablási ügyben tett följelentést.

Dankó családjával együtt a Krisztina-körut 
165. alatt lakik. Vasárnap délelőtt távol volt 
hazulról, a lakásban egyedül csak felesége 
tartózkodott. Tíz óra tájban csöngettek az aj
tón, mire az uriasszony ajtót nyitott. Két jól 
ölözött huszonöt-harminc évesnek látszó fia
talember lépett be az ajtón. Mint egy külföldi 
textilgyár megbízottai mutatkoztak be és föl
ajánlották, hogy

használt ruháért kitűnő angol szöveteket 
adnak.

Dankóné udvariasan kijelentette, hogy nincs 
szüksége csereüzletre, különben is férje nél
kül semmiféle vásárlási ügyben nem tárgyal. 
A fiatalemberek nem tágítottak. Először szép 
szóval, majd

egyre erélyesebben követelték, hogy ve

— Starhemberg her 
cég vasárnap elutazott 
Budapestről. Közel két 
napi itttartózkodás után 
vasárnap reggel repü
lőgépen visszautazott 
Bécsbe Starhemberg 
herceg osztrák alkan- 
cellár. A herceg buda

pesti tartózkodása alatt két Ízben is meg
tekintette a tornászversenyeket.

— Barthou balkáni körútra Indul. Pá
rizsból jelentik: Barthou francia külügy
miniszter nagy balkáni körulra indul ju- 
nius közepén. Három-három napot szán
dékszik Bukarestben és Belgrádban tölteni.

— Telekkönyvvezetők a női munka ellen. 
'A Telekkönyvvezetők Országos Egyesülete va
sárnap délelőtt tisztujiló közgyűlést tartott dr. 
Zsemberg István elnöklésével. Az elnöki meg
nyitó után Schneider Jakab titkári jelentése 
következett, majd Narzsa György telekkonyv- 
vezetö érdekes előadást tartott a jelzálogtör
vényről. Végül Pakots Lajost és Molnár Gyű- 
lát a következő év elnökeiül választották meg. 
Az elnöki székfoglalók többek között arról 
szóltak, hogy a nőket ne engedjék többé az 
Igazságügyi hivatalokba.

— As uj tőzsdetanácsotok ünneplése. A 
Magyar Tőzsde Club ma, hétfőn este 8 órakor
V.,  Akadémia-utca 3. sz. alatti dísztermében a 
legutóbb megválasztott uj tőzsdetanácsosok: 
Reménpí-Schneller Lajos dr., a Budapesti Szé
kesfővárosi Községi Takarékpénztár Rt. vezér
igazgatója és Tormay Béla dr., a Magy. Kir. 
Postatakarékpénztár vezérigazgatója tiszte te
tőre ünnepi vacsorát rendez, amelyen megjele
nik a magyar közgazdasági, pénzügyi és tőzs
dei élet szlne-java. Meghívókat igényelni kell 
n Magyar Tőzsde Club titkári hivatalában. 
(Telefon: 11-8-06.)

— Orazágzáazló-szenteléa Gyékényesen. Nagy
kanizsáról jelentik: Vasárnap avatták fel Gyé- 
kényesen a vasutasok Alkozatkészségéből emelt 
országzászlót. Csáti Géza prelátus szentelte meg 
a zászlót, majd dr. Cselényi Pál mondott ün
nepi beszédet.

— Belefulladt egy kisfiú a Rábcába. Győr
ből jelentik: Engel Pál hentes két kisfia vasár
nap délután a Rábca partján játszadozott. A 
hétéves Miklós egyszerre elcsúszott, beleesett 
a folyóba és megfulladt

I <1 * n csak « 
wiim ihozi

Vízi nap, üdülés. Nemzetközi tArsaoólet, 
zené, tánc, sport Ellátás minden árban 
— egészen a kívánsága szerint Es min
denütt jól Felvilágosítás és prospektusok: 
Kurkommission Klagenfurt, Krum- 
pendorf, Maria Wörth, Pört- 
■chadit ReHajts, Vcldea. 

halott zsebelt. Egy fényképet találtak a 
zsebben, amely az öngyilkosról készült. A 
fénykép hátsó felén ceruzával a következő 
fölirat volt:

„Találkozunk 1932-ben."
A nadrágja hátsó zsebében levelet talál

tak, amely a főkapitányságnak volt cí
mezve:

— Ne aggódjanak, mert nem tudják ki
létemet megállapitani, hozzátartozóim hol
nap, ha olvassák a lapokban az esetet, 
azonnal fognak maguktól jelentkezni a 
rendőrségen.

A levél másik oldalán egy mondat állott, 
ugyancsak ceruzával Írva*

— Kár volt erre az életre busz eszten
dőt pazarolni...

A főkapitányság a rejtélyes öngyilkos
sági ügyben megindította a nyomozást. 
Mindenekelőtt a liget vasárnap hajnali ön
gyilkosának kilétét igyekeznek földeríteni.

zesse be őket a szobába,
mert akarják látni, hogy milyen használt ru
hákat lehetne kicserélni.

Az ellenőr felesége rendreutasitotta a gorom
bán viselkedő embereket, de azok ahelyett, 
hogy elhagyták volna a lakást

felnyitották a ruhaszekrény ajtaját él két 
öltözet ruhát elraboltak.

A ruharablók ezután sietve távoztak és mire 
Dankóné kiáltozására a házfelügyelő előke
rült és becsukta a kaput, azek már eltűntek a 
házból. Később észrevette, hogy kellemetlen 
látogatói egy csomagban

két méter teljesen használhatatlan papír
szövetet hagytak hátra.

Amikor férje hazatért, közölte vele a történ
teket, Dankó a főkapitányságra sietett, ahol a 
két ismeretlen férfi ellen rablas címén tett 
följelentést.

— A Szegedi Ipari Vásár levele a Hétfői 
Naplóhoz. Mélyen tisztelt Szerkesztőség! 
A VI. Szegedi Ipari Vásár befejezése alkal
mából kedves kötelességünknek tartjuk, 
hogy legelsősorban a magyar sajtónak 
mondjunk hálás köszönetét a vásár sikeré
nek előmozdításáért. A Szegedi Ipari Vásár 
a Délvidék élniakarásának és élnitudásának 
a szimbóluma. A VI. Szegedi Ipari Vásár 
demonstráció is volt annak bizonyítására, 
hogy a vidéki kézműiparosság művészi fel
készültségben, tudásban és haladásban az 
első helyen áll. Nagyon köszönjük tek. Szer
kesztőségnek, hogy ezt bebizonyítani segít
ségünkre volt és kérjük, tartsák meg to
vábbra is abban a szeretetben a Szegedi 
Ipari Vásárt, amelyet eddig is tanusitott 
velünk szemben.

— Gyújtogatás egy dunántúli községben. 
Győrből jelentik: Gyoró községben vasárnapra 
virradó éjjel ismeretlen tettesek felgyújtották 
Vargyas István gazdálkodó hózát. A tűz ha
mar terjedt és tizennyolc épület égett te. A 
csendőrök keresik a gyujtógatót, aki már har
madszor okozott tüzet a faluban.

— A miniszterelnök csütörtökön Győrbe 
utazik. Győrből jelentik: Gömbös Gyula 
miniszterelnök csütörtökön autón Győrbe 
utazik, hogy átvegye a város diszpolgársá- 
gáról szóló oklevelet. Résztvesz a város 
díszközgyűlésén, majd Breyer István püs
pöknél uzsonnázik. Ugyancsak csütörtö
kön választmányi ülést fart Győrött az 
egységespórt, amelyen felszólal a miniszter
elnök.

— öt embert mart meg a veszett kutya. 
Győrből jelentik: A sopronmegyei Rali község
ben egy veszett komondor megmart egy gyer
meket, majd négy férfit és több kutyát. Izgal
mas üldözés után a csősz a község határában 
lelőtte a veszett komondort. Lelőtték a meg
mart kutyákat is. A mogharapott embereket 
Pestre hozzák.

— A mentők pólgyUjtése. A mentők kérik a 
közönséget, hogy támogassa a most megindí
tott pótgyüjtésüket. A házfelügyelőket pedig 
kérik, hogy junius hő első napjaiban gyűjtse
nek, mert a gyíijtőivek összeszedését a hó kö
zepén elkezdik.

— Találkozó. Felkérjük mindazokat a volt 
iskolatársakat, akik a Budapest Székesfővárosi
VI. kér. Nagymező-utcai felső kereskedelmi is
kolában 1904 évben érettségiztek, hogy 30 éves 
találkozónk megbeszélése végett lakcímüket 
sürgősen közöljék. Devecseri Ernő, Llpót-körul
12. Wohlstein Leó, V., Hollán-utca 18. Kendy 
(Kunszl) Rezső, VI., Laudon-utca 1.

Ha jól és olcsón akar 
ruházkodnl,

keresse fel a „Dlvatszabóság**-of 
Erzsébet-körút 1. I. am^ mérték után 
r endelhet remek szabású férfiöltönyt 

(szeri próbával 40 és SO pengőért 
legújabb szöveteinkből.

MEGNYITÁSI
HÉTFŐN, JÚNIUS HÓ 4-ÉH 
A Dal-Ka Mrtuelfldlattaak legkorszerűbb fonákjai 

LÁBÁPOLÁS: 1. Lábfürdc.
Börkeményedes eltávolítása. 
Körömvágás. 
Benőtt körmök kezelése.

2.
3.
4.
5. Tyúkszemek eltávolítása.
6. Lábmassage.

Tekintse meg egyszer kötelezettség nélkül azt, amit 
mi nagy szeretettel, ízléssel, idOt és pénzt nem kímélve 
« Db kéngilmére lábalnak egtaistge érdekében 
teremtettünk!
Engedje meg önmagának 50 fillérért azt az élvezetet, 
melyet a Del-Ka lábápoló osztályaiban (VII, Rákóczi 
út 6, VII, Erzsébet körút 28) való lábápolás nyújt.
A Magyar FürdOalkalmazottak é« t.lízómesterek Országos 
Egyesületének állandó felügyelete alatt.
Elsőrendű vizsgázott lábápolók!

Egészséges láb: ló közérzés!
Gfezsf Magyarország legnagyobb

SFW4A cipó- harisnyaárüháza
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*— Székács Antal felsőházi tag vád elő
adása. A váci kereskedők egyesülete va
sárnap tartotta évi rendes közgyűlését. 
Székács Antal felsőházi tag, a Budapesti 
Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke, tar
tott előadást a váci kereskedők előtt Jel
szavak és tévhitek a kereskedelem körül 
címmel. Székács Antal sorra vette a keres
kedelem ellen emelt vádakat. Bebizonyí
totta, hogy nem igaz, hogy a kereskedelem 
nem produktív és drágít. Cáfolta, hogy túl
sók kézen megy át az áru, amig a fogyasztó
hoz eljut és túlsók a kereskedő. Ezután ezt 
mondotta: „Szemfényvesztő jelszó, hogy a 
közüzemek nivelláiólag hatnak az árakra.*’ 
Végül erélyesen állást foglalt az irányított 
gazdálkodás ellen és a kereskedelem sza
badsága mellett. A termet zsúfolásig meg
töltő hallgatóság nagy tapssal fogadta az 
előadást, Ezután a napirend pontjai követ
keztek.

— Tizennyolc év után belehalt harctéri 
sérülésébe. Egerből jelentik: Szakács Pál 
földműves még 1916-ban megsebesült az 
orosz harctéren. Sebeiből felépült s vissza
tért Egerbe, ahol most megbetegedett és 
meg kellett operálni. Az operációnál derült 
ki, hogy Szakács a harctéren golyót kapott 
fejébe, amelyet azonban nem távolítottak 
el. Szakácson már a műtét sem segített s 
meghalt. Szakácsot a világháború hősi ha
lottjának tekintik és katonai pompával 
fogják ma, hétfőn eltemetni.

— HaMloavégü késelés a búcsún. Nagykani
zsáról jelentik: Vindornyafok községben a bú
csún összeverekedtek a legények és egy Horn- 
polk Lajos nevű fiatalember késével hasba- 
szurta Lengyel János 19 éves legényt. A sebe
sültet kórházba vitték, ahol meghat]. A gyil
kost letartóztatták.

Lakásban
LATIG EL.-párna

a kényelem uj korszaka.

— Agyonlőtte magát egy honvéd. Győr
ből jelentik: Vasárnap hajnalban a magyar
óvári laktanyában szolgálati fegyverével 
agyonlőtte magát Laskái István 26 éves 
honvéd, öngyilkosságának okát nem tud
ják.

— A kisantant ma elismeri a szovjetet. 
Párisból jelentik: Az Oeuvre genfi tudósí
tójának értesülése szerint közvetlenül kü
szöbön áll Szovjctoroszországnak a kis
antant részéről történő diplomáciai elisme
rése. Még mielőtt a leszerelési értekezlet el
nöki tanácsa mai ülése összeülne, nyilvá
nosságra hozzák a kisantant külügyminisz
tereinek erre vonatkozó határozatát.

Allamsors- 
lAték

62. 
Magy. Klr.

17.000 nyeremény 250.000 ar. pengő értékben
Főnyeremény:

40.000w
Nyereményok:

20.000 ar. pengő I 4-azer >500 ar. pengő 
10.000 ar. pengő ő-nzor >000 ar. pengő 

í-azer 5000 ar. pengő I 10-azer lOOO ar. pengő 
éa még több nyeremény, melyek mind kénpéniben 

fizettetnek ki.
Húsúé június 6-An

Soraj egy árak: EfóuP*.- Fél P 1.50 
Kaphaió minden bank, sorsjegy- ét főérutitónél, 
valamint az öss<ea dohÁnyiőztdékben. Postai ren
deléseket a pénz előzetes bekfildé'e lilén azonnal 
teljééit a M. Kir. 1‘cnzagyigazKatóiég, Budapest, 

V.. S'refay-utca 10.

Az iraki király 
Budapestre jön

London, junius 3.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Ali, Irak* 

királya nagy kísérettel Londonba érkezett. 
Az angol fővárosban azonban csak rövid 
ideig szándékozik tartózkodni. Kíséretének 
társaságában nagy

európai körutazásra Indul, 
amelynek során Párizst, Bécset és 

valószínűen Budapestet is meglátogatja. 
Hosszabb ideig valószínűleg csak Ausztria- 
bán fog tartózkodni, mert az egyik gyógy
fürdőn kezeltetni fogja magát.

— Fölfedezték a leprabacillust? Bécsből 
jelentik: A bécsi egyetem egyik professzora, 
dr E. Löivenstcin hosszú évekig tartó kuta
tás után végre megtalálta a lepra kórokozó
ját. A professzor az egyetem egyik labora
tóriumában bacillustelepeket tenyésztett ki, 
amelyeken most a veszedelmes mikroba tu
lajdonságait figyeli meg, hogy a lepra terá
piáját is megállapíthassa.

— Agyonszurt egy asszonyt, majd s 
kútba ugrott. Nagykanizsáról jelentik: Mar
cali községben Simon György birtokos ősz- 
szeveszett Orbán János gazdálkodó felesé
gével. Simon dühöngeni kezdett éa az asz- 
szonyt egy fejszével fejbevágta, majd a ser
téshizlaldából disznóölőkést hozott és azzal 
agyonszurta Orbánnét. Amikor látta, hogy 
az asszony meghalt, rémületében a kútba 
ugrott és megfulladt.

— Öngyilkosok. Schmled István 36 éves bor- 
bélymester, a Kőris-utca 6. számú házban fel
akasztotta magát. Mire rátaláltak, halott volt. 
Búcsúlevelet hagyott hátra, amelyben azt Írja, 
hogy anyagi gondjai miatt megy a halálba. 
Holttestét a törvényszéki orvostani intézetbe 
szállították. — Klopfer Sarolta 42 éves ápo
lónő, n Htingárla-kbriü 22. számú ház előtt Is
meretlen méreggel megmérgezle magát. Súlyos 
állapotban a ÁóJtus-kórházba szállították.

— Egy főiskolai ballgnfő különös balesete. 
Konkoly-Thege Máté 20 éves főiskolai hallgató 
éjszaka, amikor a lakása felé tartott, a Német- 
vőlgyi-ul 66. szám előtt a járdán véletlenül 
megbotlott és beleesett a házban lévő borbély
üzlet kirakatába. Az ablaktábki betört és a cse
repek összevagdnlták Konkoly-Thege Máté ar
cát. A mentők sz Uj Szent János kórházba vit
ték.

— Házasság. Varga Klára dr.. Varga Lajos 
MÁV felügyelő és neje Orbán Rózsi leánya, ma 
tartja esküvőjét Eckhardt Emillel, a Reggel 
igazgatójával.

— Befejeződött az ügyészi vizsgálat s 
talpfaolajpanama ügyében. A királyi ügyész
ségen befejeződött a vizsgálat az Imperiál 
vegyészeti gyár talpfaolajpanamája ügyé
ben. Az. ügyészség Salgó Imre vezérigazga
tót és Komlós Hugó főmérnököt megveszte
getés bűntettével vádolja. A nagv panama
pert előreláthatóan csak ősszel tárgyalja a 
törvényszék.

UJ! UJt

BOON 
BANÁNKAKAÖ

Banán éa kakaópor vltamlndúa 
keveréke

Est meg kell kóstolni 1

Tápláló élvezeti cikk!
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Még egy pillanat szünet, Bokody vérteden 
ajka mégegyszer megrándult és kibuggyant a 
száján a szó:

— Én, Bokody Aurél, minden kényszer 
nélkül, snját elhatározásomból vallom, hogy 
Kolb József bankárt előre megfontolt szán
dékkal bosszúból megöltem ...

Egy fehér árkuson sercegni kezdett a toll...;

A nagy föf<ír0yaí<ís 
nyitánya

A bankárgyilkossági ügy főtárgyalására 
hetekkel előbb elkapkodták a jegyeket.

A törvényszék irodája előtt sorban álltak
■ jegj^kérők.

A törvényszék elnöke megkérte a főkapi
tányságot, küldjenek detckliveket az iroda 
elé, mert üzérkedés folyik a jegyekkel.

NAhány élelmes ember kétszer, háromszor 
Is sorbaáll és a megszerzett jegyeket pénzért 
akarja eladni.

Két jegyüzért elfogtak és a toloncházba 
vittek.

Képes folyóiratok divabrovalvezetőit egész 
sereg társasági hölgy ostromolta kérdések
kel, hogy miként kell izgalmas gyilkossági 
pör főtárgyalására stílszerűen öltözködni.

Vádlay Ervin törvényszéki tanácselnökre 
bizták a nagy bünpör tárgyalását.

Vddlay megszokott kis tárgyalótermében 
akarta lebonyolítani az egész tárgyalást.

— Hiába nyitjuk meg a legnagyobb ter
münket is — mondotta, — Budapest egész 
közönsége, amely ezt a pört szóbeli tárgya
lás alakjában szerelné végigizgulni, ugy se 
férne be. Ezért tehát egészen mindegy,' hogy 
kisebb, vagy nagyobb a terein, ahol a tár
gyalás lezajlik. Sajnos, az úri közönség ezt a 
gyilkossági pört, mint leatre párét fogja fel. 
Ila tőlem függne,, ilyen esetekben, mikor a 
tárgyalóteremnek, mint színházi nézőtérnek 
inegrohanása áll elő, a szenzációra éhes pub
likumot teljesen kirekeszteném és a terembe 
csak újságírókat, orvosokat és jogászokat 
engednék.

Az ügyvédség körében élénk vitatkozásra 
><lott okot Bál Benő, a híres képviselő-ügy
védnek ismételt szerencséje, hogy ő lehet a 
védő ebben a monumentális gyilkossági pör- 
ben.

— Hát ezt megint hogyan fogta ki magá
nak ez a Bál Jenő? — töprengett száz meg 
száz fiatal ügyvéd, aki ugy szokott álmodni 
egy ilyen védői szereppel, mint éhes liba a 
kukoricával.

Ügyészi berkekben viszont mint gyönyörű 
jogászi munkára való alkalmat emlegették a 
Bokody-üaycl. Az ügyészség elnöke, dr. Bo
gár Teofilna, a hideg mosolyáról, gunyoros 
hangjáról ismert főügyészre bízta a vád kép
viseletét.

Vddlay Ervin tárgyalásvezelői szerepének 
általánosságban mindenki örült. Ez á kitűnő 
modern biró — mondották — kitűnő jogász, 
bölcs biró, nem zárkózik el magánéletében, 
ismeri a nagyvilági életei is és igy most is 
bizonyára megállja a helyét, amikor a duna- 
pnrli nagyszállók élete, bankárok és színész
nők szerelme kerül terítékre.

Zsúfolt tárgyalóterem
A főtárgyalás kezdetét reggel kilenc órára 

tűzték ki.
A rendőrség már nyolc órakor megszállta 

az Alkotmány-iücM és a Markó-utcát, rend
őrposztok sorakoztak a folyosón, hogy ren
del larsanak a kíváncsiskodók tömegében.

Bodor bácsi, Vádlay tanácselnök közis
mert hivatali altisztje uj zsinórzatot varra
tott ünnepi dolmányára és eugos lakkcipőt 
húzott, meg fehér keztyüt.

Egy ócska előszobái iratszekrényt kiürí
tett és átaJakitolta pótgarderobnak, hogy le
gyen hova rakni majd az érkező hölgyhall- 
galóság bundáit.

Háromnegyed kilenckor már egy gombos
tűt se lehetett volna leejteni a teremben.

öl perccel kilenc előtt már helyén ült a 
vád képviselője, dr. Bogár főügyész és vele 
szemben a védői pulpituson dr. Bál Benő.

Gyakorlott szemek érdekes megfigyelést 
tehettek, amint a vád és védelem, mint régi 
Ismerősök, könnyed fejbiccentéssd üdvözöl
ték egymást.

De már a következő pillanatban a fő
ügyész, aki magas, régimódi csukott kemény- 
gallért viselt, karbalctt kezekkel, metszőén 
bideg ptltaaUiMl rtwft At W fented **

idegesen kapdosta össze iratait és turkálta 
rendetlen összevisszaságu jegyzeteit,

A főügyéz szeme, mintha csak ezt akarta 
volna mondani:

— Én fel vagyok készülve. Vigyázz védő, 
mert összetörlek!

Bál Benő csillogó evikkere alól visszavá
gott a flegmatikuson karbatelt kezeknek:

— No jó, majd meglátjuk!
Pontban kilenc órakor kitárult az oldal- 

ajló és bevonult a bíróság. Elől a tanácsel
nök, utána a két szavazóbiró.

Az elnök megnyitotta a fötárgyaJást, enun- 
dúlta, hogy a szándékos emberöléssel vá
dolt Bokody Aurél volt bankigazgató bünpö- 
rét tárgyalják.
Vezessék x/ó a vádlottat!

A légy zümmögését is meg lehetett hallani 
a tárgyalóterem dermedt csendjében.

Elnök: Vezessék elő a vádlottat.
Két szuronyos fegyőr kíséretében a te

rembe lépett Bokody Aurél.
Frissen borotválkozott a fogházban, gvü- 

retlen szürke ruhát viselt, diegosen mozgó 
ujjai között fehér papírlapokat és ceruzát 
szorongatott. Jegyzetekre készült.

Elnök: Vádlott, lépjen elő. Mielőtt a főtár
gyalást megkezdenénk, figyelmeztetem, hogy 
a kihallgatás terjedelmességére és fárasztó 
voltára tekintettel, jogában áll a bíróságot 
arra kérni, hogy ha időközben elfárad, val
lomását ülve tehesse meg.

Vádiolt: Köszönöm a kegyességét.
Elnök: Most pedig felvesszük a személyi 

adatait. Neve?
Vádlott: Bokody Aurél. 
Elnök: Foglalkozása?
Vádlott: Jelenleg magánzó. 
Elnök: Hód született? Mikor?
Vádlott; Ezernyolcszáznyolcvanban szület

tem, Budapesten.
Elnök: Vagyona van?
Vádlott: Van.
Elnök: Mennyi?
Vádlott: Százhúszezer svájci frankom van 

Zürichben deponálva.
A ha.lgalóság soraiban moraj futott végig.
Elnök: Figyelmeztetem a közönségei, hogy 

mindennemű tetszésnyilvánítástól, vagy ész
revételtől és megjegyzéstől tartózkodjék, kü
lönben azonnal kiüriltclcm a termet. (Halá
los csend. Az elnök az asztalon fekvő iratok 
közölt keresgél egy pillanatig.) Most pedig 
megállapítom a zürichi rendőrség átiratából, 
hogy a Zürichben deponált vagyon a vád
lottnak Parisban elhunyt vagyonos nagy
bátyja után maradt örökségképen. Vádlott, 
megfelel ez a valóságnak?

Vádlott: Igen
Elnök: No folytassuk. Büntetve volt?
Vádlott: Voltam. Hat évet ültem Sopron

kőhidán, lopás, sikkasztás és csalás miatt.
Elnök: Tudja-e, hogy miért áll megint a 

bíróság előtt? Megértette a vádat? Bűnösnek 
érzi magát?

Vádlott: Teljes tudatában vagyok a vád
nak. Tudom, hogy mivel vádolnak. Azzal, 
hogy egykori társamat, Kolb József ban
kárt előre megfontolt szándékkal, bosszúból 
eltettem láb alól.

Elnök: Szóval embert ölt?
Vádlott (kiegyenesedve): Igen. (Moraj a 

padsorokban.)

A tízparancsolat I
Elnök: Ismeri a tízparancsolatot?
Vádlott: Ismerem és belátom, hogy vét

keztem a bibliai törvény ellen, de vétkez
tem a fennálló törvények ellen is, mikor 
szántszándékkal kioltottam egy emberéletet.

Elnök: Miért tette ezt?
Vádlott: Azért, mert van egy harmadik 

bíróság is, az isteni Hélöszék. Fiatalságom és 
türelmetlenségem akadályozott meg abban, 
hogy kivárjam, amig az isteni igazságszol
gáltatás végez azzal az emberrel, aki ártat
lanul juttatott börtönbe és tönkretette az éle
temet.

Elnök: Az itt fekvő bűnügyi Iratokból 
megállapítható, hogy ön akkoriban bűncse
lekményt követett el, önt a bűne és a bíró
ság Ítélete juttatta börtönbe.

Vádlott: Igen, de csak azért, mert a sze
rencsétlen körülmények ellenem vallottak. 
Nem volt védekezési lehetőségem. Nem volt 
mentötanum. De engedtessék meg nekem, 
tekintetes királyi törvényszék, méltóságos 
elnök ur, hogy részletesen elmondhassam, 
mi Indított engem a bosszúálló gyilkosságra.

Elnök: Beszéljen. Figyelmeztetem, hogy az 
őszinteséggel mindenesetre könnyít a hely
zetén.

Vádlott: Nincs mit tagadnom, őszinte le
szek.

Elnök: Kezdheti.
Vádlott: Fiatal voltam, jól kerestem, be

csületesen akartam élni. A sors összehozott 
Kolb Józseffel. Egy balatoni panzióban nya
ralt ö is. Ebben az időiben kezdtek a parcel
lázási üzletek kifejlődni. Elhatároztam, hogy 
társulok Kolb Józseffel, akinek már megvolt 
a bankháza. Szép összegre való pénzem volt 
így alakult meg a Kolb József és társa bank
ház.

Elnök: önnek cégjegyzési joga volt? Tel 
jes jogi társként szerepelt?

Vádlott: Igen.
Elnök: Folytassa.

A kritikus nap
Vádlott: Az uj cég megalakulásakor az 

irodában a berendezésen kivüil csak egy üres 
pénzszekrény állt. Minthogy a kasszában, 
mint alaptőke a saját pénzem szerepelt, mi 
sem természetesebb, hogy a páncélszekrény 
kulcsa állandóan nálam volt. A pénzt ké
sőbb is magam kezeltem, amikor már meg- 
inditottuk a reklámkampányt és kisemberek 
százai adták hozzánk bizalommal két-három- 
száz pengőnyi vagyonkáikat, hogy majd ké
sőbb megkaphassák amortizációs kölcsön
nel felépült sveekend házacskáikat.

Elnök: Térjen át az emlékezetes napra, 
mikor a pénz eltűnt.

Vádlott: Ennek a napnak reggelén bemen
tem a bankba és mikor a pénztárt kinyitot
tam, rémülten vettem észre, hogy üres. Tel
jesen ki voltam fosztva, egyetlen fillért se 
találtam benne. Kolb József pár perccel ké
sőbb érkezett és mikor meghajlottá, hogy a 
pénz eltűnt, metsző gúnnyal különféle sértő 
megjegvzésket tett rám. A megjegyzések lé
nyege az volt, hogy a pénzszekrényen sem
miféle külső erőszak nyoma nem látható, a 
kulcs egyeljen példánya állandóan nálam 
van, tehát nekem kell tudnom, hová lett a 
pénz. Már éppen a rendőrségre akartam 
sietni, hogy az esetről jelentést tegyek, de 
Kolb nem engedett ki. Rámzárta az ajtót, 
rendőrt, detektivekel hozatott és mint gyanú
sítottat, az ö feljelentésére letartóztattak. 
Kolb besúgta a rendőrségnek, hogy már fia
tal koromban is veszedelmes bűnöző voltam. 
Egyszer ugyanis meghitt Ixaráti beszélgetés 
közben elmeséltem neki egy diákstiklimet. 
Gimnazista koromban az apám nevét ráha- 
misitottam egy intőre. Gyerekkori csíny tevés 
volt ez, senki se tudhatott róla, de Kolb 
felhasználta ellenem, hogy még jobban be
mártson a nyomozók előtt.

Most felemelkedett helyéről a védő és 
megkérdezte:

— Mikor Kolbbal együtt volt társasvi
szonyban, Kolb miből élt?

Vádlott: Én Kolbnak jövendő üzleti nye
reségünk reményében mindig adtam ki a 
kasszából annyi pénzt, amennyire éppen 
szüksége volt.

Ügyész (metsző gúnnyal): Persze, a kis
emberek pénzéből.

Vádlóit: Nem, hanem a magam pénzéből, 
amelyeket az idegen pénzekkel együtt ma
gain kezeltem.

összecsap a vád 
és a védelem

Elnök (egy súlyos aktacsomfit felemelve): 
Itt fekszenek az akkori bűnügy iratai. 
Ezekben az áll, hogy Kolb Józsefnek Is volt 
privát pénze a kasszában.

Vádlott: Ha lett volna, bizonyára köve
telte volna, hogy a pénzszekrényhez neki is 
legyen kulcsa. Kasszakulcsom csak nekem 
volt. A szakértők megállapították, hogy ide
gen kulcs nem volt előzőleg a zárban. Min
den jel arra vallott, hogy a kasszát én ma
gam nyitottam fel és a weekendtelepesek 
összegyűjtött pénzét valahol elrejtettem. 
Társain és nyolcszáztizenkét károsult felje
lentésére lefolytatták ellenein a bűnügyi el
járást, amelynek az lett a vége, hogy hat
esztendei (egyházat kellett ártatlanul el
szenvednem, mert Kolb József volt ellenem 
az egyetlen koronatanú. Nekem pedig nem 
volt mentötanum. i

Védő: ön a pör ujrafelvélelét is kérte, 
nemde?

Vádlott: Kértem, de elutasították e kéré
semet. Kél hónapra rá, mire (egyházba ke-J

rültem, szomorú értesítést kaptam: szegény 
jó édesanyám nem tudta elviselni a szé
gyent, bánatában belehalt.

Ügyész: Erre a vallomásra meg kell je< 
gyeznem, hogy az időközben megszerzett 
halottkémi jelentés egészen mást mond. A 
vádlott édesanyja nem a szégyentől halt 
meg, hanem gyógyíthatatlan betegségben, 
gyoniorrák következtében hunyt el.

Védő (felpattanva): A főügyész ur reme* 
kül ért hozzá, hogy lesújtsa a hatást. De éni 
is érlek hozzá, hogy kiparirozzam a táma
dást, amely a vádlott lelki érzelmeinek le* 
kicsinylését célozza. (Meglobogtat egy fehéi\ 
papírlapot.) íme itt. van kezemben két or- 
vostanár bizonyítványa arról, hogy a vád* 
lőtt édesanyját kezelték ugyan rák ellen, dq 
súlyos szervi szívbaja is volt, halála közvet
len okának a szivbénulúst tartják. Szóval 
mégis a szive ölte meg.

Elnök: Kérem, ez most nem tartozik ide, 
hagyjuk hogy a vádlott nyugodtan és rész
letesen megtehesse vallomását és elmond
hassa védekezését. Folytassa,

Megesküdtem, 
hogy bosszút állok!

Vádlott: Igenis. Ahogy édesanyám halál
hírét vettem, megesküdtem, hogy Kolb Jó* 
zsefen bosszút állok.

Elnök: Miért?
Vádlott: A cella magányában sokat gon* 

dolkozlain, nem tudtam pontos magyarázat 
tát adni érzéseimnek, csak éreztem, csald 
biztos voltam abban, hogy ö tette tönkre aí 
életemet. És valami belülről azt súgta, hogy 
a pénzszekrényt ő fosztotta ki,

Elnök: Mire alapította ezt?
Vádlott: Semmire, csak egy belső érzésre.
Elnök: Szóval maga már évek óta készült 

a gyilkosságra.
Vádlott: Igen.
Bál Benő ijedten rezzent össze erre a ha

tározott hangon kiejtett szóra. A védelem 
szempontjából súlyos tehertétel volt, hogy 
Bokody ilyen őszintén elismerte az előre* 
megfontoltságot, amiért esetleg kötél jár.

A bírósági emelvényről is megjegyzés 
hangzott el.

Elnök: ön itt vádlott, de el kell ismerni, 
hogy beismerése becsületére válik.

Védő: Tudott valaki régebben erről a ké.* 
szülő tervéről?

Vádlóit: Ebben a formában nem vála* 
szolhatok a kérdésre igennel. Valamit azon
ban meg kell mondanom. Négy esztendeje 
már, hogy mostani menyasszonyom, Táncom 
Tercsi színésznő meglátogatott a fogságban. 
Arról panaszkodott, hogy mióta börtönben 
ülök, Kolb József valósággal üldözi öt sze
relmi ajánlataival. Ez végképpen elkeserí
tett és úrrá lett bennem a bosszúvágy. Éjjel
nappal törtein a fejem, miként tudnék cel
lámból kimenekülni, csak egy éjszakára, 
hogy szembcszállhassak Kolbbal. Egyszer 
meg is kíséreltem a szökést, de rajtakaplak, 
súlyos fegyelmi büntetést kaptam.

Ügyész: Maga azt mondja, hogy előre ké
szült a gyilkosságra, és mégis, mikor félév 
előtt kiszabadult, nem ez volt az első dolga.

Vádlott: Nem, mert a szabadság édes le
vegője, amely megcsapolt, ugy megrészegí
tett, hogy előbb élvezni akartam egy kicsit 
az életet. Különben is nem volt pénzem, 
szabadulásom után néhány nappal azonban 
megváltozott a helyzetem. Parisban élő 
nagybátyám meghalt és hatalmas összeget 
örököltem. A pénz Zürichben volt letétbe 
helyezve. Elhatároztam, felveszem a pénzt, 
azután a menyasszonyommal kivándorolok 
Amerikába, de előbb leszámolok Kolbbal.

Elnök: Most majd én kérdezek. Milyen 
útlevéllel ment külföldre, mikor kiszaba
dult? És egyáltalában hogy érte cl, hogy 
Mr. Bosenthrce álnéven élhetett mostaná
ban?

Vádlott: A fegyházbim megismerkedtem 
egy hírhedt .szélhámossal. Ez elmondotta, 
hogyha kiszabadulok, keressem fel egy ba
rátját, akinek okirathamisitás a szakmája 
és ha uj életet akarok kezdeni, ez a barátja 
majd ellát hamis iratokkal. Szabadulásom 
után vásároltam is tőle Mr. Rosenthree 
névre szóló útlevelet. Száz pengőt adtam 
érte,

(Folytatlak)
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ez a nyálánk, idegei <e furcsa tatai leány 
■ hét hőse, aki bár növendéke még a Szín- 
művészeti Akadémiának, gyenge villának 
egy neklfeszülésével mégis kirántotta a hí
nárból, ugy ahogy a Nemzeti Színház meg
feneklett szekerét. Bár nem nagyon bíztak 
benne, különösen idősebb kollégái, akik 
el-clkéstek Török Sándor „Az Idegen vá
ros** cinig darabjának a próbájáról éa e»ak 
ugy félvállról, lazsálva kezelték ezt az égő
szemű, törekvő leányt azzal, hogy: nincs 
kedvünk statisztálni egy növendéknek.

És ez a növendékleány gyors karriert csi
nált ott, ahol a színészek klikkjére, befo
lyására és érzékenységére nem sokat ad
nak: a közönségnél. Felgyújtotta maga kö
rül a színpadot éa a oézőteret, amely cso
dálkozva eszmélt rá arra, hogy fiatal és aj- 
hangu színésznő Is Játszhat leányszerepet a 
Nemzett Színház színpadán.

Mikor ennek a határozottan tehetséges 
fiatal lánynak érdemeit boldogan és sietve 
jegyezzük le, nem mehetünk el szó nélkül 
amellett, hogy Perczel Zita — biztosan 
akaratán kívül — olyan oktalan tömjéne- 
zés középpontjába került, amely magasba 
lendülő pályáján csak kölönc és nyűg lehet. 
Art olvasom például egy intimpistában, 
hogy a jövő évre máris hat szerződéssel 
ktnúlták meg a 16 éves színésznőt. UJjal- 
mon összeszámlálva csak négy színházat 
találok, ahol Perczel Zita kibontakozó ké
pességeinek megfelelő helyet kaphat. Hiába 
Perczel Zita itt, ott és mindenütt, színház
rovatokban, kommünikékben és plakátokon, 
kombinációkban vagy tervekben, ennek a 
fiatal színésznőnek a Nemzeti Színházban 
a helye és ott is marad, ha nem becsüli 
túl magát és a körülötte dübörgő nagy
dobot.

'A régi népszínház egykori bonvivánjá- 
nak és tenoristájának, Kenedics Kálmánnak 
hetvenéves születésnapját ünnepelték barátai a 

.Keszeg-étteremben, ahol az öreg tenorista 
mindenki nagy örömére rázendített egykori hí
res szerepére, a Cornevillei harangokra.

Maurice Dekobra, a kiváló francia író 
ma vagy holnap Pestre érkezik — meny
asszonyával, egy francia színésznővel.

Az Operaház pénteki vizsgaelőadásán feltűnt 
Ráday Sári drámai szopránjával: a Bolygó hol
landi Sentá-ját énekelte.

A budapesti iró- és művészvilág minden 
évben nagy várakozással tekint Pauker 
Ödön, a magyar származású newyorki szín
padi kiadó látogatása elé. Pauker ugyanis 
Gilbert Miller mellett a legnagyobb new- 
yorkt kiadócégek egyikének tulajdonosa és 
mint ilyen, nagy

előszeretettel portálja a magyar Írókat 
és magyar műveket. Beszélgettünk Pau- 
kerrel, aki a következőket mondotta:

Egész szezonban élénk levelezésben áll
tam Marton Sándor pesti színpadi kiadó
val, aki bőven informált a budapesti szín

A Néparéna júniusi műsorának attrakciói: 
Misa Hirondelle, a trapézmüvész, a 4 Aramii s 
gladiátorok, Bnyer tizenöt kutyával és a pro
longált Lény Lou állatbohócaival.

MÉM
Pontosan egy éve annak, hogy Tit

kos Ilonát eszméletlen állapotban, nagy
betegen szállították az egyik fővárosi 
szanatóriumba, ahol napokon keresztül 
élet és halál között lebegett és két sú
lyos műtétet szenvedett végig. A kitűnő 
művésznő azóta teljesen meggyógyult, 
de ezt a napot — mint megfogadta — 
sohasem felejti el. Éppen ezért fel- 
pakkolta kocsiját rózsákat, elhajtatott 
a szanatóriumba, ahol az orvosprofesz- 
szortól kezdve a legutolsó műtős-taka- 
ritónőig, mindenkit megajándékozott 
egy-egy csokor égő vörös rózsával. Mi
kor lefelé jött a lépcsőn, benézett a 
portásfülkébe is, ahol legnagyobb, meg
lepetésére három színésznő-barátnőjét 
látta sírva, kezüket tördelve, átázott 
zsebkendőjüket szorongatva, szóval a 
kétségbeesés teljes maszkjával.

Az történt ugyanis, hogy ez a három 
barátnő tudomást szerzett Titkos Ilona 
tervéről, utdnamentek és —• hogy az 
emlék teljesebb legyen, — maguk kö
zött megrendezték azt a jelenetet, ami
kor ők a portásfülkében sírva, de egy
mást vigasztalva várták a rosszemlékű 
operáció végét.

* Az anyaszív bemutatója. A Bethlen
ién Színpad Junius 7-én, csütörtökön este mu
tatja be Goráin orosz iró énekes, láncos szín
művét. A SBinház. az egész különleges előkészü
letek és átalakítások miatt hétfőn, kedden és 
szerdán nem tart előadást.

sít TI hiSJiálZbustbet kirilyoé-ut i. Tak;

Tombold sikerl
JNBOtlElL IHiUUV 
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60—80 pengőre maximálják
„ . , a sztárgázsit!Nagy izgalom
a színészek körében a racionalizálást előkészítő
színigazgatók bizalmas tanácskozásai miatt

Soha nem volt ily nagy összetartás a 
színigazgatók között, mint most. Napok 
óta titkos üléseket tartanak, hogy megbe
széljék egymás között a jövő szezon ese
ményeit és valamiképpen

racionalizálják a színházi Üzemeket.
A most divatos kartcllszcrü megállapodás 
jelszavára esküsznek ebben a pillanatban a 
színigazgatók, akik

merész és mondhatnánk forradalmi lé
pésre készülnek.

A színház dologi kiadásainak legnagyobb 
részét a magánszereplők gázsija teszi. Na
gyon helyesen: nem a kis színészeken kez
dik a racionalizálást — legalább is egye- ; 
lőre, — hanem ismét a sztárgázsi maximá
lásához nyúlnak. Ebben a szezonban nem1 
volt maximálva a sztárgázsi s igy előfor
dult, hogy egyik-másik színház napi 300— 
500 pengőt fizetett egy-egy színésznőjének. 
Ennek köszönhető, hogy

még nagy darabsiker esetén sem talál
ták meg számításaikat a színházak.

Két évvel ezelőtt napi 120 pengős gázsira 
volt maximálva például a primadonna fi
zetése és e megállapodás alól csak a kül
földről hazajött és nem a Budapesti Szi- 
nészszövetségliez tartozó primadonnák men

Newyork magyar szezonra készül — 
mondja Pauker amerikai színpadi kiadó, aki szombaton 
éjjel Budapestre érkezett

Outsiderek sikere 
az év színházi mérlegén

Inkább az előadásoknak, mint a 
daraboknak volt sikerük a szezonban

A korán jött nyár, 
korán befejezte a szín
házi szezont is s a jövő 
hét közepén már a Ma
gyar Színházon kívül 
egyetlen téli színház sem 
tart előadást. Érdekes 
most áttekinteni az el
múlt szezón sikerein és 
bukásain, amelyekből két

tanulságot lehet levonni, először:
az Igáit sikerek outsiderek sikerei voltak, 

beér késett nagyszerű írók darabjait hidegen és 
érdektelenül fogadta a pesti publikum, úgy
hogy beérkezett kitűnő írók cgyike-másika 

álnéven próbálta megkísérteni a saeren- 
esét.

A másik tanulság az, hogy inkább a jó elő
adásnak volt sikere, mint a jó darabnak.

A sikerek ranglétrájának
első helyét,

legalább is előadások számában, a Belvárosi 
Szinhát foglalja el, amely a rosszul induló 
szezónkezdet után bemutatta Fodor László és 
Lakatos László Vulpius néven irt együttes 
vígjátékit. A „Helyet az ifjúságnak!" óriási 
sikere szinte lehengerelte a színház következő 
újdonságainak lehetőségét Is, úgyhogy ez a 
darab, túlélve minden más bemutatót, több 
mint löO-ster került zsúfolt házak mellett 
szinte a Belvárosi Színházban. A siker rang
létráján a Fővárosi Operettszinháx következik, 
amelynek Dubarryval startoló szexónját mór 
ugy látszott, hogy kettétörte Alpár Gitta várat
lan „indissponáítsága**, amely a most szüle
tendő kis Fröhlich-babyvel kapcsolatos. Ste- 
zónjának igazi nagy sikere azonbah

a Sárga liliom
cimü oprrelt lett, amely közéi százszor került 
előadásra. Nagy és átütő sikere volt az And- 
rássy-titi Színháznak két operettet, az Oh, 
Papa! több mint kllencvenszer ment, a Vad
virág pedig most közeledik a századik elő
adása felé — Igaz, hogy a Magyar Színházba fit- 
köllözve. Ez azt Jelenti, hogy a siker még tel
jesebb. mert nagyobb nézőteret kíván.

A M.gyor Színházban egyébként ur. irók és 
darabok Irckölönbözőbb és legnagyobb skálá- 
Jlvil kWWtwtek, non nlfidlf srtdBÍpnytl. 

tesültek.
Ez évben 60, legfeljebb 80 pengőben 
akarják megállapítani a primadonnák 
és más főszereplők maximális napi 

felléptidiját
és ez alól nem mentesülnek a külföldi szi- 
nészszövetségekhez tartozó színésznők vagy 
színészek sem. Hasonló leépítésre készülnek 
a színigazgatók a többi felléptidijas színé
szek gázsija ügyében is.

Bár a színigazgatók szinte hét pecsét 
alatt tartották eddig a. készülő tervüket — 
amely, ezt hangsúlyozzuk, még nem végle
ges — a kiszivárgott hírek mégis nagy 
nyugtalanságot okoztak szinészkörökben. 
Azok az eminens színészek és színésznők, 
akik eddig a budapesti színházi világ ve
zető egyéniségei voltak, most inkább 

külföldi elhelyezkedés felé néznek, 
mert sémiképpen sem akarnak belemenni 
gázsijuk és életstandardjuk ilyen mérvű 
csökkentésébe. A Szinészszövetség, amely
nek természetszerűen a kis színészek ügyét 
kell elsősorban védenie, nem szólhat bele 
a sztárgázsi-maxímálásba, hiszen a szín
igazgatók nem akarnak hozzányúlni a kol
lektív szerződésben lefektett minimális kis 
színész-gázsikhoz.

darab-termésről. Több darabot már olvas 
lám is Amerikában s most eljöttem, hogy 

megnézem azokat is, amelyek még 
láthatók.

Az eddigiek alapján joggal mondhatom, 
hogy Newyork a jövő évben magyar sze
zonra készül. Annyi nagyszerű magyar da
rabról hallottam, hogy ezek kihelyezésével 
dominálni fogjuk az amerikai színpadokat. 
Több íróval filmszccnárium-ügyben is tár
gyalok és boldog leszek, ha tárgyalásaimat 
szóban és Írásban perfektuáljuk és ezzel 
nemcsak erkölcsileg, de anyagilag is segít
ségére siethetek a magyar Íróknak.

A komoly és nagyvonalú írók egész sora, 
mint például Zilahy Lajos, Zsolt Béla nem 
aratott közönségsikert, viszont annál nagyobb 
volt az Irodalmi megbecsülésük. A sikert azon
ban itt nem outsider, hanem Abrahám Pál 
könyvelhette cl magának a „Bál a Savoyban" 
cimü operettjével, a hetvenedik előadás kö
rül Harmath Hilda megbetegedett és az ope
rettet le kellett venni a műsorról.

A azezónvég legnagyobb sikere kétségtelen 
a Vígszínházé.

Az orvos cimü darabja olyan páratlan és át
ütő sikert aratott, hogy a színház egyelőre 
egy héttel meghosszabbította szezónját. Eddig 
hetven telt ház tapsolt — mondjuk ki nyíltan: 
nem a darabnak, hanem a nagyszerű és ki
tűnő előadásnak. A Vígszínház nagynevű szer
zői nem tudták inkasszálni azt a közönség
sikert, amelyet kitűnő munkájuk Után joggal 
elvárhattak volna.

A Király Színház szezónjának az a tanul
sága. hogy közönségének

inkább a múlt romantikája, mint a Jelen 
Jazc-vllága kell.

Nagyot bukott például n szezón elején bemu
tatott modem zenés vígjáték, viszont óriási 
sikert aratott az outsider-darab, a Kék Duna. 
majd Kálmán Imrének Ordöglovasa, amely 
nyári hajlékot talált magúnak a Budai Szín
körben.

Az Operaházról és a Nemzeti Színházról 
elsősorban kellelt volna Írnunk. Mig az Opera
ház néhány bemutatójával Igy legutóbb a 
Giudittával meglehetősen regresszálla magát, 
addig a Nemzeti Színházban

sem a favoritok. sem az outsiderek nem 
futottak be.

Kellemes kivételt képez az utolsó pillanatban 
és már elkésve bemutntolt Török Sándor- 
darab, ninely mcgtnlálta az utat a Nemzeti 
Színház egyre gyérülö közönsége felé. (a. a.)

Döntő alkert aratott a vllAgvAroal 
szenzációs műsor premierje a 
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PÓK
ÁRUHÁZAKBAN

P 8.80-tól

iBkj^napió
Színházak hétfői műsora:

M. Kitt. OPERAHÁZ: Sevillát borbély (8). 
NEMZETI SZÍNHÁZ: Az idegen város (148). 
VÍGSZÍNHÁZ: Ifjúság (8).
MAGYAR SZÍNHÁZ: Vadvirág (8) 
DUDÁI SZÍNKÖR; örilőglovas (8).

PESTRE ÉRKEZETT 
GAÁL FRANCISKA, 

akivel az Vnivcrsal filmgyár megkezdte ■ 
külső felvételeket is. Mezőkövesd tájékán fil
mezik az Unlversal és Itt tették Gaál Franciska 
elé az újabb szerződését. Eddigi megállapodása 
szerint csak öt filmet kellett csinálnia németül 
az Vniversal-ndl, a hatodikat már Londonban 
angol nyelven forgatták volna. Az Unlveraal 
azonban megcsinálja a hatodik németnyelvű 
Gaál Franclska-fllmet Is, mert oly nagy az 
érdeklődés Iránta a németnyelvű területeken. 
Franciska hetedik filmje lesz csak angol 
nyelvű és ezt október közepén kezdik for
gatni Londonban. Gaál Franciskára tehát ■ 
pesti színigazgatók nem Igen számíthatnak. 
Hatodik filmjének elkészülte után szanató
riumba vonul pihenni — házas Ságról azort- 
ban Ismét nincsen szó.

ÉRDEKES 
OPERAHÁZI ESKÜVŐ 

volt vasárnap délben a terézvárosi plébánia* 
templomban, ahol az Operaház uj főpor
tásának leánya, Fazekas Matild esküdött 
örök hűséget dr. Sárosdy György állat
orvosnak. Az esküvőre felvonult az Opera
háznak csaknem egész nu'ívcszszemélyzete 
s olyan autótábor állt a Király-utcában, 
amelyre a legnagyobb esküvőkön is alig 
van példa.

PRÓBA
HUSZONNÉGY ÓRÁN ÁT

A Royal-Orfeum szombaton mutatja be Már
kus Alfréd és Harmath Imre „Csak azért ls“ 
című revüjét, amelynek előkészítése —- mint
hogy a revü 20 képből áll — hihetetlen mun
kál ró a színészekre. Vasárnap estétől hétfő 
estéig például szakadatlanul áll a próba és 
erről az ügyelőlap igy intézkedik: Vasárnap 
este 8-tól 12-ig házi főpróba teljes öltözködés
sel, zenekarral, karmester Zichy gróf, 12-től 
4-ig diszietpróba, az orfeumjelencl kétszer. 
Ruszvurm-cukrászda kétszer, Abbazia-kávéház 
kétszer, Fronlszinhéz háromszor, Pán József 
felügyel 4-től 6-ig, 6-tól 8-ig nézőtéri, 8-lól 
10-ig színpadi világítási próba. Hétfőn 10-től 
a honvédség négy korszaka uniformisainak be
öltözésével, ezután teljes próba végig, délután 
6-ig katonazenekarral, kaszárnyajelenctckkel, 
8 órától részlclpróba a régi orfeum magán
személyeivel.

AZ EMBER TRAGÉDIÁJÁT 
játszották vasárnap délután és este a Ki
rály Színházban, melynek közönsége ismét 
tapsolhatott az utó'bbi évtizedek legnagyobb 
Adóm jónak, Beregi Oszkárnak, Lucifert, 
régi híres szerepét Sebestyén Géza játszotta 
kitünően, Évát pedig Molnár Aranka alakí
totta nagy művészettel.

Rotschlld lánya.
Az Uránia filmszínházban most Falus István 

produkciójában bemutatták az évenkint szoká
sos fllinszkeccset. Rendkívül mulatságos az uj 
attrakció, főszerepekben az elragadóan kedves 
Fényűéig Évával, a gyönyörű Szőnyi Lenkével. 
A mulattató sról Radó Sándor és Szenes Érnő 
komikus-duója és Kertész Gábor kitűnő alakí
tása gondoskodik. A minden izében ragyogón 
megcsinált film szkeccs népszerűségét néhány 
olyan ragyogó zeneszóm díszíti (Márkus Alfréd 
remek muzsikája), hogy már ezek egyedül Is 
biztosíthatnák az elmaradhatatlan sikert. Ezt 
a szekeresét valóban érdemes megnézni.
ÁMíonyhábora.

A Décsi filmszínház egy egészen eredeti pa- 
rodfsztikus Fos-filmet mulat be Asszonvháboru 
címen. A ragyogó ötletek egész seregén mulat 
a közönség. Elissa Landl mint amaionvexér — 
e&61VB14i
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Meazza egyetlen gólja megbuk
tatta a „Wundemiannschafftot" 
Kikaptak a németek is, oiasz-csehszíovák döntő lesz

csehszlovákok harmadik gólját. 3:1.
JUGOSZLÁVA LEGYŐZTE BRAZÍLIÁT 

Bclgrádból jelentik: A fulbalivílágbajnoksá-

gokon résztvett és Spanyolországtól kikapott 
Brazília válogatott csapata vasárnap délután 
Belgródban mérkőzött Jugoszlávia válogatott
jaival. A brazíliaiak fáradtaknak mutatkoztak 
s védelmük is tulgyenge lábon állott, úgyhogy 
a frissebb jugoszlóvoktól súlyos vereséget szen
vedtek. A félidőben még 3:3 volt az eredmény, 
de szünet után a jugoszlávok rég látott nagy
szerű formál játszottak ki, úgyhogy végered- 
mélyben 8:4 arányban győzlek. A mérkőzésnek 
7000 nézője volt.

Milánó, junius 3.
(A Hellói Napló tudó

bitójának tclcfonjelin 
lése.) Óriási vihar és cső 
szántotta végig a milá
nói stadiont, ugyannyiia. 
hogy tartottak a mérkő
zés elhalasztásától. Dőli 
fuss kancellár üdvözletét 
küldött az osztrák csa 
pótnak, azzal, hogy sze

rencsét kívánva, személyesen is megjelenik a 
döntő mérkőzésen Rómában, ha Auszria csa
pata eljut odáig. Harmincötezer néző (ez is 
óriási meglepetés!) volt mindössze tanúja a vi
lágbajnokság legérdekesebb csatájának. Az 
osztrákok Morvát nélkül, Schull-lal a helyén 
állottak fel, mig az. olasz csapat a legpihen- 
tebb játékosaival indult a tiizbe. A díszpáholy
ban a városi tanács és a világ összes nemze
teinek futballvezérei — a magyar vezérek nél
kül — megjelentek. Nagy taps üdvözli az oszt
rákokat, majd feltűnik a szőke, fiatal fiú, a 
döntő fontosságú mérkőzés svéd bírája: Eklund, 
utána pedig

egeiverő lombolás hangorkánja mellett lép 
a pályára az olasz csapat.

A talaj rémes, de se szél, se nap. Az olaszok 
nagy vehemenciával vetik magukat a küzde
lembe s egyhamar komért érnek el. Az osztrák 
védelem már kezdettől fogva pompásan dol
gozik, szintúgy az olaszoké is, akiknek nem 
sokkal később ugyancsak korner ellen kell vé
dekezniük. A 10. percben fütyül az első ko
moly lövés a kapura, Orsi lábáról, amit a 
közönség idegtépő hangorkánmil köszönt. Vál
takozó játék folyik, ami közben Scliall ko
moly rugóst knp, de tovább játszik. Az olasz 
csatársorban egyre veszélyesebb és feltűnőbb 
szerephez jut Quaila és Ferrari. A 18. percben

a közönség valósággal őrjöng a mindheve- 
arbbé váló olasz ostrom láttán, amikor

1 rrrrari’ rgy labdáját l’hrtzrr kiejti-Meaaaa- 
beugrik és közvetlen közelről a hálóba 
vágja a nagy mérkőzés egyetlen döntő 

fontoMágu gólját.
Leírhatatlan a lelkesedés és a mámor, ami a 
gól után az aréna minden sarkát megtölti.

Kikapott a zöld-kék kombinált, 
döntetlenül végzett a Bocskai

A magyar turacaapa- 
tok közül a

Ferencváros—Hungá
ria kombinált 

Borosban játszott az 
ottani Elfsborg Club 
együttese ellen. A své
dek 3:2 arányban győz
tek a magyar kombi
nálna! szemben.

Ugyancsak vereséget szenvedett 
a IIL kerületiek csapata is, 

mely Bitterfeldben l:O-ás félidő után 2:1 arány
ban kapott ki.

A Bocskai 
viszont szombaton este mérkőzött St. Gálién- 
ben az SC St. Gálién csapatával a 2:2 (2:1)

arányban végzett. A debreceniek góljait őri és 
Teleki rúgta.

AZ ATTILA SZÉP GYŐZELME KASSÁN
Kassáról jelentik: Az Altila vasárnap délután 

vendégszerepelt Kassán, amikor is a KAC csa
patával mérkőzött s azt 4:2 (3:1) arányban 
fölényes és szép játékkal legyőzte. A mérkő
zésnek háromezer nézője volt. Az Attila mór 
az első félidőben állandó fölényben játszott, 
majd szünet után, amikor győzelmét bebizto
sítva látta, szép technikás játékra fektette a 
súlyt, amikor is a közönség lelkes tapsokkal 
honorálta a szép akciókat. Az Attila góljait 
Huzássy, Gerendásig és Magyar lőtte, egy gól 
pedig a kassai kapus öngóljából esett- A kas
saiak mindkét gólját Vitéz szerezte.

A csehszlovák vizipólózók 8 gólt kaptak Tatabányán
Tatabánya, junius 3.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 
lése.) A Tatabányai Sport Club pompás száz

méteres nyílt uszodájá
ban bonyolították le va
sárnap délután uszóver- 
sennyel kapcsolatban a 
''Magyarország —' Csehszlo
vákia vizipóló revans- 
mérkőzést. A verseny 
folyamán állandóan esett 
az eső, mégis közel két
ezerfőnyi közönség jelent

meg az uszodában.
A 100 méteres hölgygyorsuszást Biró (UTE) 

nyerte 1 p. 27 mp-?s idővel Magasházy Rózsi
mértéktitAn divatosMIMyl sOmöS

■CHNELLER, Dohány-utca 77, II. emelet ÍN.

(TSC) ellen. A 100 méteres hölgy mellúszás
ban Szász (l’TE) lett az első 1 p. 38.4 mp-cel 
Kirchner és Haller előtt. Ezután a TSC—BSE 
Pásztor Rezső emlékmeccset játszották le, 
amely 1:1 (1:0) eredménnyel végződött.

Végül sor került a magyar-csehszlovák 
meccsre, melyei a magyarok 8:1 (2:0) arány
ban biztos fölénnyel a maguk javára döntöt
tek el. A 2-ik percben Vértessy dobta a vezető 
gólt, majd 15 mp. múlva Sárkány a fél pályá
ról szerezte meg a másodikat. Szünet után a 
magyarok erősen rákapcsoltak, Vértessy 1, 
Brandi pedig 2 gólt dobolt. Ekkor érték el a 
vendégek Steiner révén egyetlen góljukat. Gyö
nyörű iskola játék fejlődött ki a továbbiakban, 
a labda kézröl-kézre járt és Németh egymás
után három gólt dobott.

Szünet után hosszúidéig ismét csak az oszt
rákok diktálják a tempót és fenyegetik ki
egyenlítéssel a világbajnokságra törő olasz 
csapatot. Néhány erőteljes olasz támadás azért 
veszélyezteti nz. osztrákokat is s igy nem 
csoda, ha Sesta elveszti a fejét s több faultja 
révén kiérdemli a bírói figyelmeztetést. Ismét 
csak a félidő dereka hozza a nagy izgalmakat, 
amikor az osztrák csapat védelme

Platzcrral az élén a legnagyobb bravúrral 
menti egymásután a holtbiztos olasz gól

helyzeteket.
Az osztrák csatárok átiilöképessege egyre 

gyengébb s nz olaszok nemsokára a közel sem 
mutatós, de annál hasznosabb taccsjátékkal 
igyekszenek a nehezen kiharcolt előnyt tar
tani.

Mindkét csapat halálosan fáradt, 
de ez inkább csak nz. osztrákokon látszik. A 
finis ugyan mégis Ausztria legényeié, de a győ
zelem biztos tudatában oroszlánként harcoló 
olaszok minden reményt megfojtanak a ki
egyenlítésre. Elképesztő hangorkán fogadja :• 
mérkőzés lefutását, szinte

elfeketedik az ég a sok magasra dobott 
kalap miatt,

zsebkendők lengenek és még negyedórák múl
tán is örömtől mámorosán tombol a helyén- 
maradt olasz közönség. Nem csoda, hiszen 
ezzel valószínűen már a világbajnokságot is 
megnyerték.

(A

crösen szorongatta az FTC kapuját s az csak 
nehezen tudta megtartani a döntetlen ered
ményt.

A csehszlovákok 
50.000 néző előtt 
fektették kétvállra 

Németországot
CSEHSZLOVÁKIA—NÉMETORSZÁG 3:1 (1:0).

Róma, junius 3.
(A Hétfői Napló tudósitójának tclefonjelen- 

lése.) A pazar római stadionban 50.000 néző 
gyűlt össze, hogy a csehszlovák-német mérkő
zésnek szemtanúja legyen. A díszpáholyban 
meg eleid Mussolini egész családjával és 
o/as; király leánya. Barlassina sípjelére 
ország legjobb csapatai álltak szembe.

Középiskolai diákverseny 
volt az uj debreceni 
stadion premierje

Debrecen, junius 3.
Hídfői Napló tudósítójának tclefonjelen- 
Vasárnap délután három órakor a nagy- 
uj stadionban tartották meg az országos

középiskolai bajnoki versenyeket. Dr. Vásáry 
István polgármester bevezető beszéde és a 
Himnusz eléneklése után megkezdődlek a ver
senyek, melyeknek eredménye a következő:

100 méteres síkfutás. 1. Tobv János hódme
zővásárhelyi kereskedelmi iskola. — Sulydo- 
bán. 1. Tantos Árpád, pápai református gimná
zium; 2. Szabó Márton debreceni tanilóké- 
pezde. — 500 m-es staféta. 1. Budapesti VII. 
kerületi reálgimnázium csapata. — 110 m-es
gátfutás. 1. Séreghy Pál nagykállói gimnázium. 

Gerelyvetés. 1. Horváth Vilmos pécsi tani- 
tóképezde 55.10 méter; középiskolai rekord. 
— Diszkoszvetés. 1. Horváth Vilmos, pécsi la- 
nitóképozde 39 m 90 cm. — 200 m-es síkfutás. 
1. Verdit Vigvári István, budnpesti VI. kerü
leti gimnázium. — 400 m-es síkfutás. 1. Vcrda 
Vigvári István, budapesti VI. kerületi gimná
zium — Magasugrás. Balassa István, debreceni 
református gimnázium, 1.68 in. — Távol
ugrás. Horváth Vilmos, pécsi tanitóképezde, 
fi m 10 cm. — Pontatlan bajnokság. Jávorka 
József, nagykőrösi református tanitóképezde.

As egyes versenyszámok a debreceni fiú- és 
női középiskolások különböző zenés szabad
gyakorlatokat mutattak be.
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Lovasreudőrattak
a ísörSnség ellen 
a BTK p&lyán

i osztály. 
Pártos csoport.

Nagv meglepetés az FTC döntetlenje, 
nz Elektromos lesz a bajnok, ha csak 

két gólaránnyá ki l em kap az FTC-töl.

II. OSZTÁLY.
Stobbe-csoport

Meglepetés az UTSE veresége, mely a hato
dik helyre vetette vissza. A helyzet: 1. Pannó
nia 3.3 pont, 2. Pamut 32 pont (73:44), 3.
ZSE 32 pont (46:31), 4. Föv. TKör 30 pont 
(63:41), 5. Vasas 30 pont (59:39), 6. UTSE 30 
porti (57:41). Hátralévő mérkőzések: Pannó
nia—ZSE, Pamut—TSC, Föv. TKör—RTK, 
UTSE—Vasas, ZAC—BTK. BViSC—BLK, PSC 
MPTR.

ZSE—RTK 4:1 (0:0). Góllövö: Gábor, Gás
pár, Vali és Fekecs III., ill. Panyi.

ZAC—BVSC 2:1 (1:1). Góllövő: Schwarcz és 
Tibiit, ill. Beviz.

Pamut—MFIR 4:1 (0:1). Góllövö: Boti, 
ner, Lokxa és Mersva, Illetve Székely.

Pannónia—TSC 3:1 (1:1). Góllövök:
zsinszky II. (2), Brunecker, ill. Droblna.

BTK—UTSE 3:1 (2:1). Góllövő: Hütler, 
zel és Dobozi, ill. Horváth.

Vasas—PSC 6:1 (2:0). Góllövö: Herminn 
(4), Benda és Adám, ill. Vedres.

Főv. T. Kör—BLK 3:2 (1:1). Góllövö: Wan- 
schlnger és Juhász (2, egyet 11-esből), ill. Gug 
és Lukács.

lemben mind a három csapat győzött. A fic/n, 
zlet: 1. KSSE 35 pont, 2. KTK 32 pont, a, 
Gránit 31 pont, 4. KAC 30 pont. A KTK’ egy 
meccsel többet játszott. h

Húsos—NJTC 2:0 (0:0). Góllövő: Pola ét 
Grabler.

SzRTC—KEAC (2:1 (1:1). Góllövők: Varga 
L, Garbacz, ill. Fekete.

Gránit—Menekültek 6:1 (3:0). Góllövők: Já- 
nos: (2), Huss, Nagy, Eller é» Éliás (öngól), 
ill. Hantali (öngól).

KAC—Kalapos 3:1 (1:0). Góllövők: Fried. 
valszky (2), Laponya, ill. Wchz (11-esböl).

Drasche—KSSE 4:0 (1:0). Góllövö: Sztopka 
(2), Varga (11-esböl) és Gombarcsik,

KTK—Hálókocsi 3:0 (1:0). Góllövő Ádám 
(11-esböl), Orabek és Rozmann (öngól).

IV. OSZTÁLY.
Északi-csoport.

Favoritgyőzelmek után az élcsoport váltó, 
zatlan. A helyzet: 1. P. Remény 39 pont, 2. 
Autótaxi 38 pont, 3. UVASC 35 pont, 4. Uránia 
24 pont, 5. RÁC 22 pont (két meccsel keve
sebbet játszott).

UVASC—LTK 4:0 (1:0). Góllövők: Ács 2
(egyet 11-esböl) és Klug (2).

RESC—Uránia 3:2 (2:0). Góllövö: Gulyás 
(2), Csizmadia, ill. Martin és Burján (11-esből).

Autótaxi—Az Est 3:1 (1:1). Góllövő: Sefcsik
(2) , Benkovits (11-esböl), ill. Vámos.

Zsolnay—RMTE 5:1 (3:1). Góllövö: Hechtl
(3) , Weiner és Helyei, ill. Seres.

Keleti-csoport.
Ar. élcsoport bebiztosította helyzetét. A sor. 

rend a következő: 1. MFOE 39 pont, 2. Köb. 
FC 36 pont, 3. NSC 35 pont, 4. MÉMOSZ 33 
pont, 5. X. kér. FC 32 pont.

MFOE—Droguisták 5:0 (3:0). Góllövő:
Schnceweisz (2), Molnár (2) és Madár.

NSC—VII. kér. Amatőr 4:0 (2:0). Góllövők: 
Gergits II, Weinberger (2) és Schwarcz.

Köb. FC—MÉMOSZ 3:2 (0:2). Góllövö: Végh
(2) , Pill, ill. Kicsák (2, egyel 11-esböl).

VÁC—X. kér. Remény 4:2 (0:2). Góllövő:
Zeisler (2), Eckmann és Schönfeld, illetve 

Szlovik és Varga.
Déli csoport.

A Valéria bajnokságot nyert a SAC-nak, 
megverte az ETSC-ct. A sorrend a következő: 
1. SAC 36 pont, 2. ETSC 35 pont, 3. ETC 31 
pont (54:33), 4. Valéria 31 pont (57:401.

DGSE—ETC 4:2 (2:2). Góllövő: Makaricl 
(11-esből), Kramarcsik, Simoncsik (2), ill. 
Hampel /öngól), Januska.

SAC—K. Húsos 10:0 (4:0). Góllövő: Slumpf
(3) , Fritz (3), Pfluin (4).

MPSE—Kispesti VI. kér. meccsre utóbbi nem 
jeleni meg. A pálya játékra alkalmas volt.

Szondi—SzNSE meccsre utóbbi nem jelent 
meg, A pálya jó volt.

K. Törekvés—P. Jutagyár 2:2 (2:0). Góllö
vök: Varga és Zsellér (11-esböl), ill. Pasa é» 
Messner.

Valéria—ETSC 5:3 (2:0). Góllövők: Béres 
(2), Paucsó II. (2) és Varga ,111. Talmács (2, 
11-esből) és Tompa

Vasutas-bajnokság
Törekvés—MÁV Előre 4:1 (2:0). Góllövő:

Készéi II. (3, egyet 11-esböl), Sós, ill. Barba- 
rics. A MÁV Előre Hosszú kapusának köszön
heti a hízelgő eredményi.

A HÉT HŐSE:
Pocher (BTC)
Makarics (DGSE)

Kér-

Krá-

IRT 
nagy

A csonka fordulóban kimagasló teljesítményt 
mutatott a BTC együttese. A bajnokságban 
vezető Köb. AC csapatát kapta ellenfelül a 
nagymullu gárda, amely végeredményben 7:1-re 
verte nagytudásu ellenfelét. A lelkes gárdát 
Pocher vezette a nagy sikerhez.

Makarics, a DGSE jeles csatára nagy for
mában, az ETC elleni meccsen vitte győzelemre 
a csapatát.

A nyertesek Ösi-Blaz.sck László remek kivi
telezésű „Hét Höse“ plakettjeit junius 11-én 
este vehetik ál a fulballbörzén munkatár
sunktól.

Kárpáti-csoport.
Gólarányt javított a BTC az eddig vezető 

Köb. AC ellen, igy a MAFC jutott az élre. A 
helyzet: 1. MAFC 40 pont, 2. Köb. AC 38 pont, 
3. BTC 30 pont, 4. SzFC 33 pont. Hátralévő 
mérkőzések: "---- ~
BRSC-KTC, 
BTC—Féltén,

BTC—Köb.
(3), Ágh (2), 

SzFC— ITE __ __ _________
Szloboda, Molnár III, ill. Végh (2, egyet 
csből) és Ilosvai.

CsTK—FSE 4:2 (0:1). Góllövö: Fehér 
ill. Kilián (2).

MAFC—KSC 5:2 (1:2). Góllövök: Szamosi 
(2), Vlzy, Benedek, Hidegkúti (11-esböl), ill. 
Füredi és Bohn (11-csből.

SZAC— Hungária 3:2 (0:1). Góllövök: 
czinge (2), Kürti, ill. Pctrás és Kosaras.

Ganz—BRSC 0:2 (3:0). Góllövők: Lép

_ r..... Hátralévő
Köb. AC—OTE, MAFC—Ganz,

Hungária—KSC, SzFC—CsTK,
FSE—SzAC.
AC 7:1 (1:0). Góllövő: Pocher 
Boldog (2), ill. Prekli.
5:3 (2:0). Góllövő: Sárközi (3).

11-

I*).

Lin-

A Szürketaxi fenyegetően 
közeledik a 2. helyhez

Az elmúlt fordulóban a Soroksár nehezen 
győzött. Annál jobban nyert a Szürketaxi. A 
helyzet: 1. Soroksár 50 pont, 2. Erzsébet 42 
pont, 3. Szürkelaxi 38 pont.

Budafok—Vasas 5:5 (4:2). Rendkívül izgal
mas küzdelem, melyet a Vasas hatalmas finis
sel tett döntetlenné. Góllövö: Králl (2), ölved: 
(2), Mészáros, ill. Brnuecker (2), Haraszti (2) 
és Kovács.

Soroksár—Budatélény 2:0 (1:0). Góllövö:
Schmledl (11-esböl) és Páli. Végig erős iramú 
mérkőzés, melyben a budatétényiek meglepően 
jól játszónak.

Ssürketaxl—Nagytétény 5:0 (3:0). A *offő- 
rök megérdemelt, biztos győzelmet arattak. A 
gólokat Odry (3), Fézler éa Varga II. rúgta.

Csepel—Szentlőrinc-nieccsre utóbbi nem J®* 
lent meg. A pálya a játékra alkalmas volt

Vác FC—Vád Remény 1:0 (0:0). A mérkő
zés heves küzdelem után Weiazbergcr góljával 
az otthon játszó csapat javán Mi A

| A helyzet: 1. Elektromos Müvek TE 21.
■ játék 34 nont. 2. Töreks-és 22 iáUk m » (2)., ■ ■■. ,. , , , ., ...1 • smiiz iBi.ov, u is i t>:vi • i ioi i o vök : I>CD (•),

Nciedli révtn érték cl a csehszlovákok a ve-! hitek 34 pont. 2. Törekvés 22 játék 33 pont. ! Fischer (2). Horváth II és Domsitz ill Kn •tó uóliuLut „ Hl nercben SrilnM után a 3. FTC. 20 i.’.IAL .in ulvir nn V.xi. • ,1. . . ? . ” * * _ 5’ . 1 . K°retó góljukat a 19. percben. Szünet után a i 
metek embcrfcb'lli akarással pár percre I 
lénybe kerültek, amikor is Kénért révén si' 
rilli kiegyenlíteniük.

Ezután ismét a csehszlovákok kerüllek ló
lénybe, n 29. percben egv lécről lepattant l.iii-

w-!l.:t<t 44 pont. 2. Ioreksés 22 játék 33 pont, 
né- 3. FTC 20 játék 30 pont. 4. MAVAG 22 játék 
fö- 1 pont. 5. EMTK 22 játék 23 pont.

I’ Hátralévő mérkőzések: FTC--MTK, Elcktro- 
s FTC

fő-

„FTC—WSC 1:1 (1:0).
A kitűnő WSC fölényben játszol!. A vezetődát Nejed/, aédhdef/enű/ fejd/ a hálóba (2:1). gólt Rótk.i szerezte m^, a WSC szűnő? uíán 

A Jő. percben ismét Nejedli szerezte meg a! feljött és Sztannck révén kiegyenlített. Utána

vács (2). A biró négy BRSC játékost kiállított. 
Félten—KTC 5:2 (1:0). Góllövők: Gudra (2), 

Fcker, Molnár, Acrlen, 111. üveges és Potecz V.
III. OSZTÁLY.
Malaky csoport.

A már bajnok KSSE súlyos vereséget szen
vedett, a 2—4. helyért folyó hatnlnaas kftzda-
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Két hét múlva megindul 
a küzdelem a Hétfői Napló 

jubiláris vándordijáért
Biztos résztvevő: BTC, VI. kér. SC, MSC, BBFC, PTBSC, 

UVASC, ETC és B. Magyarság
Az amatőr-futballbajnokság megfogyat

kozott vasárnapi programja jelzi, hogy 
befejezés előtt áll az 1033—34. évi 

amatőrlabdarugóbajnokság.
Ha azonban egy pillantást vetünk a baj

noki táblázatokra, úgy könnyen megálla
píthatjuk, hogy a bajnoki helyezések kér
dése csak az első osztályban tekinthető tisz
tázottnak, mig az alsóbb régiókban

teljes erővel dúl a bajnoki finálé.

Sebeket osztanak és kapnak a bajnoki 
cim aspiránsai és egy-két sikerült gólon ve
szendőbe mehet egy teljes bajnoki esztendő 
hősies küzdelme, fáradságos munkája.

íme, ez a futball! Az ősi szigetországi lab
dajáték-érdekességét adja ez a kis izgalom, 
amely ilyenkor, az évad végén éri el a 
csúcspontot.

Bármiként is alakuljon ám a helyzet, 
•z igazi sportember meg kell, hogy nyu- 
godjék csapata sorsában. Dicsőség a győz
tesnek, de a bukás sem szégyen. A bukás
okozta lelki gátlások azonban mégis kelle
metlenkednek a végküzdelemben legyőzött-, 
nek. És ezek a jelenségek adták nekünk az 
ötletet, hogy ezeket a lelki gátlásokat le
győzzük. És ez teljes mértékben sikerült is. 
Mint az már köztudomású,

az alsóbbosztályu amatőr-futballegycsii- 
letek részére megnyitjuk a Hétfői Napló 

vándordíj-küzdelmét,
amely a II., III. és IV. osztályú egyesüle
tek összes csoportjainak helyezettjei szá
mára teremt lehetőséget arra, hogy a baj
noki finisben szenvedett keserűséget eny
hítse.

A Hétfői Napló szerkesztősége nagy áldozat
készségéről és sportszereidéről tett tanúságot, 
amikor a művészi kivitelű vándordíját a buda
pesti amatőr kisegyesületcknek felajánlotta.

A minden izében eredeti elgondolásu, sti
lizált stadion talaján álló pompás futbal
lista Ifjút ábrázoló szobormű az egyetlen 
elérhető vándordíj az amatőr klaegyesllle- 

tek számára:
a Magyar Kupában kiscgyesüldek nem indul
hatnak, a Corínthián-díjban való részvétel az 
anyagi nehézségek miatt elérhetetlen ábránd a 
szamukra.

A 28 kg súlyú, remek kívitcleíésü btonz 
szobormű úgy anyagilag, mint sport szem
pontból megfelel a kiscgyesüldekszámára: 
teljesen egyenrangú ellenfelek kerülnek szem
be egymással, úgyhogy pazar küzdelmekre van 
kilátás a mérkőzések lejátszása során.

Az érdeklődés az egyesületek részéről a le
hető legnagyobbra emelkedett azóta, hogy Ősi- 
Blazsek László maradandó értéket képviselő 

szobrát a BLASz április 7-én tartott tanács
ülésén szerkesztőségünk a BLASz rendelkezé
sére bocsátotta. A jelenvoltak elragadtatással 
szemlélték a pompás müvei a máris megálla
pítást nyert, hogy a bajnoki finisben nemcsak 
a bajnokságért és a kiesés elkerülése végett 
adtak százszázalékos teljesítményt a csapatok, 
hanem a vándordíjban való részvételre jogo
sító helyek birtokáért is.

A ktizdelembén két másod-, hat harmad- és 
nyolc negyedosztólyu egyesület vehet részt. 
Nagyrészt máris eldőlt a résztvevők kiléte;

II osztály.
A Kárpáti-csoportban a BTC biztos harma

dik. Utána az SzTC következnék.
A Stobbe-csoportban dúl a harc. Az első 

nyolc helyezett közül akármelyik lehet még 
harmadik.

ül. osztály.
Az Opréée-csoportból a VI kér. SC és a 

Megyeri SC szerzett jogot a küzdelemre. Mö
göttük a RAFC következnék

A Springer-csoportban a BBFC és a PTBSC. 
Vólt jálékjogosulttá. Itt a Vérhalom csúszott

A Malaky-csoportban a KTK, Gránit, Kis* 

pesti AC és a Drasche közül kerül ki a két 
résztvevő.

IV. osztály.
Az Északi csoportból az UVASC helye biz

Az országos-futball profi főtitkárának 
szerződése lejár

Udvariasság, diplomácia, nyelvtudás, szakismeret, pártatlanság 
és jogvégzettség az uj főtitkár számlájának követel-oldalán

Érdekes és kihatásaiban jelentős események 
középpontjába kerül a labdarugó szövdség fő
titkári pozíciója. A közeljövőben ugyanis

lejár az a szerződés, amelyet bosszú évekre 
kötött az amatőr szövetség, amikor a bu
sásan dotált főtitkári tisztséget betöltötte.

A szövetség érdekelt köreinek akkori határo
zata nagy feltűnést keltett. Aggodalommal 
szemléltek az amatőr sportemberek az uj vo
nalvezetést és az volt az általános vélemény, 
hogy az egykor tiszteletbeli állás fizetéses, sőt 
szerződéses jellege merevvé teszi az alkotmá
nyos alapon dolgozó labdarúgás egyik legfon
tosabb szervének működéséi. A fejlemények az 
aggodalmaskodókat igazolták. Az MLSz első 
profi főtitkárának működésével nagyon sokan 
elégedetlenek voltak.

Az egykor hajlékony adminisztrációt bü
rokratikus ridegség váltotta fel.

Az általános benyomás az volt, hogy a profi
főtitkárság amatőr alapon szolgálja ki a fe
leit: mintegy szívességet tesz az ügyek elinté
zésével. Egyre több kifogás hangzott el, amely 
már nemcsak a rideg bánásmódot rótta fel a 
szerződés biztosította jogok szenvtelenségébe 
burkolózó főtitkár terhére, hanem sok egyéb, 
figyelemreméltó körülményt is megvilágított.

Az ország leghatalmasabb sportszövetségé
nek képviselőjétől még a laikus közönség is 
joggal megkívánhatja, hogy tökéletes udvarias
sággal és előzékenységgel álljon a felek ren
delkezésére. A labdarúgás állandó nemzetközi 
kapcsolatait tekintve elengedhetetlen követel
mény az is, hogy a főtitkár legalább három 
idegen nyelvet tökéletesen beszéljen. A nem
zetközi konferenciák ellenséges világában ki

A fornászvílágbajnokság 
nemzetközi mezőnyének 

tisztelgése a kormányzó előtt
Tizenkétezer magyar tornász színpompás felvonulásával 

befejeződött a tornászok budapesti világversenye

monstrációja

Vasárnap befejeződ
tek a budapesti tornász* 
világbajnokság versenyei 
és ünnepségei, amely a 
közvetlenül előtte ren
dezett nemzetközi if
júsági testnevelési kon
gresszussal együtt va
lósággal ünnepi de- 
Magyarország ifjúsági 
Most, — ünnep után 

— megállapíthatjuk, hogy noha a világbaj
nokság statisztikai számadatai nem érték el 
azt a felső határt, amelyre a tornaszövetség 
az előzetesen mutatkozott érdeklődésből kö
vetkeztetett és joggal számított,

■z erkölcsi siker a lehető legteljesebb.
Hogy az idegenforgalom arányai sem iga
zolták az előzetes számításokat, annak sem 
a tornaszövetség, hanem a gazdasági világ
válság az oka.

Ezeknek előrebocsátása után állapítsuk 
meg azt a tényt is, hogy a magyar testne
velésügy irányítóinak sikerült bebizonyita- 
niok ország-világ előtt, hogy

a magyar testnevelés fejlettség dolgá
ban kiállja a versenyt sokkal nagyobb 
éa anyagi tekintetben módosabb nem

zetekkel.
A vasárnapi záróünepség látványos részé

12.000 magyar tornász felvonulása 
a fornászvílágbajnobság záróünnepélyén
A délutáni szakadó 

eső — ugylátszott — 
megzavarja a program 
sima lebonyolítását. Ám
de az eső rövidesen el
állt és igy az őszies idő
járás csak a világbajnoki 
záróünnepély jövedelmé
ben okozott nagy pusz 
titást. A záróünnepélyen 
megjelent Horthy Miklós
Jávái, ott volt Kárpátiig Knmilló, a hadsereg 
főparancsnoka, a kultuszminiszter képviseleté

tos, a másik helyért a RÁC és ai Uránia har
col. Több esély© a RAC-nak van.

A Déli csoportban az ETC helye biztos. A 
Valériára veszélyes lehet még a P Jutagyár.

A Keleti csoportban az NSC, MÉMOSz, X. 
kér. FC és a Fér. Kaszinó közt áll a harc, de 
közéjük eshet még a Köb. FC is.

A Nyugati csoportban a B. Magyarság helye 
biztos. A Széchenyi Juventusra veszélyéé lehet 
még a Budafok Felsővárosi TE.

A küzdelmek első fordulóját előreláthatólag 
junius 17-ére tűzi a BLASz intézőbizottsága.

Mi bízunk abban, hogy az amatőr-labda- 
rugás színvonalának fejlesztése érdekében 
hozott áldozatunk a résztvevő csapatok 
szép küzdelmében nyeri el jutalmát 

C

csiny országunk labdarugó sportja nem enged
heti meg magának azt a luxust, hogy pusztán 
a fejbólintás komor ünnepélyességgel és fon
toskodással végrehajtott aktusára küldjön kép
viselőt. A fejbólintás különben is roppant két
értelmű szavazási mód, mert köztudomású, 
hogy vannak nemzetek, amelyek az ígen-re 
löttyenő koponyák mozdulatát éppen ellen
kező értelemben magyarázzák. Udvariasság és 
diplomácia idebent az országban és odakint a 
zöldasztal csatamezőin olyan primer tulajdon
ságok, amelyeket okvetlenül megkövetel a 
magyar labdarúgás a nagyfizetésü főtitkártól. 
Ha ehhez még hozzávesszük az előbb említett 
nyelvtudást, a sport-szakismeretet, pártatlan
ságot, továbbá az okvetlenül szükséges jogvég
zettséget, akkor nagyjában már fel is soroltuk 
azokat az Ismereteket, amelyek —- legalább Is 
a jövendő főtitkár szerződtetésekor — szem 
előtt tartandók.

A fizetéses főtitkár ugyan elméletileg pusz
tán a szövetség tanácsának és elnökségének 
végrehajtó szerve, gyakorlatilag azonban en
nél jóval több. A főtitkár az ütközőpont a fut
ball életének valószerüségei és a párnázott aj
tók mögött egészen a valószínűtlenségig elhal
ványodó futball-mogulok, lámák, brámánok és 
mandarinok között.

Ide hajlékony, szívélyes éa közszeretetben 
álló személy kell.

Sok egyéb érték megnyilvánulását tapasztal- 
háttá eddig a sportélet a főtitkári szoba csend
jében, ezt a fontos hármas tulajdonságot azon
ban — sajnálattal —- nélkülözte. Reméljük, 
hogy a szerződéssel együtt a nélkülözés -ideje 
is lejár.

nek labonyolitását problematikussá tette az 
éjjeli és reggeli nagy esőzés, a záróünnep
ség ettől eltekintve, azonban mégis méltó 
keretek között zajlott le.

Torna-nagyiizem
Budapest tornacsarnokaiban

Szombaton este újabb tömegek vonultak be 
a főváros különböző pályaudvarairól Buda
pestre. A vidéki társadalmi sportegyesületek, 
Icventcegyesülctek és a mindkét nembeli kö
zépiskolák tornász-mintacsapatai. Debrecen, 
Szeged, Sopron, Nagykanizsa, Hódmezővásár
hely, Kiskunhalas, Székeefehérvár, Szolnok, 
Miskolc, Pápa, fíafa, Kiskunfélegyháza, Ka
locsa, Kisvárán, Eger, Szombathely, Nyíregy
háza, Makó, Szentes, Kaposvár, Berettyóújfalu. 
Hatvan, Pécs, Diósgyőr és még sok mát kisebb 
város tornásx-mlntacsapatal állottak készen 
versenvre vasárnap kora reggel, amikorra a 
BÉSzKÁRT-pályára hirdették az országos sze
nior-, ifjúsági- és női egyéni csapatbajnoksá
gok kezdését.

A rendezési apparátus az ntolzó napon 
felmondotta a szolgálatot.

A közönség tömegei hiába jelentek meg a Tat- 
tersali fedett lovardájában, ahová kedvezőtlen 
idő esetére hirdették a versenyt, a személyzet 
nem tudott felvilágosítást adni, csupán annyit 
feleltek a kérdésekre, hogy a tornászok kate
góriánként séztszéledtck a főváros különböző 
tornacsarnokaiba.

ben Petri Pál és Wiassice államtitkárok, to- 
vábbá vitéz Tárczay-Felicides Román minisz
teri tanácsos. A külföldi előkelőségek sorában 
ott láttuk Steddinget. Tschammer Osten német 
birodalmi sportkomlsszArlus helyettesét, aki 
karján horogkeresztes szalaggal jelent meg.

Leventék zászlós gyakorlatai nyitották meg 
a záróünnepély műsorát és Szalag József dr. 
egykori kiváló tornászbajnokunk vezetése 
alatt valóban szép látvány volt a zenére vég
zett mutatvány. A külföldi versenyzők szín- 
pompás felvonulása után

tizenkétszer tornász vonult ki oozlopok-

bon s végezte el a pompás zenés szabad- J 
gyakorlatot*

majd a Herpleh Rudolfné irányította nőt rit
mikus gyakorlatok váltottak ki nagy tetszést* 
A gyermekcsapatok együttes bemutatóin részt- 
vettek a nagyanizsai „Sáskák", a berettyóuj- 
falusi „Mezítlábasok", a vecsési „Fapuskások^ 
és a Debrecen városa által küldött Kölyök- 
csapat. t ...

A nyujtóakadémián a legjobb magyar és kül
földi tornászok vettek részt. Kellemes benyo
mást kellettek a nők buzogánygyakorlatai, * 
fővárosi leventék társasgyakorlalai. valamint 
az egyesületi és diákcsapatok együttes bemu
tatói. Ez utóbbi számban a klskunfélegvházal 
reálgimnázium, a soproni ág. ev. tanítóképző 
és a Munkás Testedző Egyesület tornászai vet
tek részt. A korláton végzett együttes torná
száét Erődg Béla, a nők szabadgyakorlatait 
pedig Buday Anna dirigálta.

Ezután felvonultak a zászlós küldöttségek* 
majd ismét Idegen nemzetek képviselői és a 
Hiszekegy eléneklése, valamint az elvonulás 
után befejeződött a tornászvilágbajnoki ver
sennyel kapcsolatos tizenkettedik országos tor
naünnepély, amelynek főrendezői Sós Géza és 
Kmetykó János voltak.

Este féltiz órakor ünnepi diszlakoma volt a 
Gellért-szállóban. amely pontot tett a nagysza
bású világver-rtiny

„SPORTVERBLÖDUNG" 
Nemzeti szerencsétlenség-e 
egy futball -vereség ?...

Csütörtökön kikapott a magyar csapat Bologná
ban. A jobb osztrák csapat győzött s ezzel vo
natra ültette a huszonkét magyar válogatott fut
ballistát és a kísérők tulnépes hadát. Ugyan
ekkor azonban élénk telefonforgalom lebonyolí
tására ingerelte azokat is, akiknek ez a korai 
hazajöveiel korántsem állott — a szó rideg ér- 
felniében — az érdekükben. Terjedelmes motyo
gás indult meg arról, hogy ez a vereség kész 
nemzeti szerencsétlenség és hogy a Sors meg* 
vert bennünket. A leggondosabb vizsgálódás el
lenére sem sikerüli a világbajnoki nevezés listá
ján felfedeznünk a sokat emlegetett Sors nemi 
válogatott csapatot, amely állítólag vereséget 
mért ránk és ugyanekkor különös gyanúnk tá
madt az állítólagos nemzeti szerencsétlenség
ről is.

Mert szerényen bár, de határozottan ki kell je
lentenünk. hogy ha a nemzeti szerencsétlenségek 
között valaha is felütné a fejét a ma oly divatos 
stréberség, ha valaha is ádáz könyökűiéi és tör
teiéi kapcsán e szerencsétlenségek azon vitatkoz
nának, hogy kié a nagyobb szerencsétlenség „di
csősége", egy-egy vesztett futballcsata még csak 
szóba sem jöhetne. Jegyezzük meg végre, hogy 
ezen a téren nincs reciprocilásl Szerencse az, ha 
győzünk és a magyar trikolórt a világ szemébe 
lobogtathatjuk,- dc- )w oa4amelg •ok-mlatt—je
len esetben tudásunk fogyatékossága miatt —<• 
ez nem sikerül: az nem szerencsétlenség. Külö
nösen nem egy egész nemzet szempontjából. 
Készséggel elismerjük, hogy vannak érdekeltek, 
akiket ez a korai hazajövetel érzékenyen súj
tott. Ha a rotációs gépekbe könnyzacskókat is 
beletervezett volna a mérnöki elme, akkor szék 
a zacskók most dusan termelnék a nedűt, amiért 
annyi színes példányszám a gépben rekedt. Ha 
idegducokat varrhatna a szabó a gomblyukakba, 
akkor most sok fájdalomcsillapítót szednének 
ezek a gomblyukak, amiért elmarad belőlük a 
rendjel. Dehát mindez csak a gépek és a gomb
lyukak fájdalma és nem egy ezer más fronton 
harcoló és sikereket elérő nemzeté. Nem sikerült 
és punktum. Tessék jobb játékra nevelni a fut
ballistákat. Tessék arra megtanítani őket, hogy 
ne a Sors ellen akarjanak győzni, hanem az 
osztrák legénység ellen. Jó passzokon múlik ez, 
meg kondíción, hogy a kapitányok válogatói te-, 
vékenységét ne is említsük.

Az angolok eljöttek a kontinensre, Budapesten 
és Prágában egyaránt kikaplak és ezzel befeje
ződött a nagy angol nemzet számára az egé.iz. 
Levonták a konzekvenciát, sportszerűen viselték 
a vereség fájdalmát, nem mentegetődztek, hanem 
máris azon törték a fejüket, hogyan lehet vissza
adni a kölcsönt. London utcáin egyetlen gyász
lobogó sem lengett a vereség miatt. Crominell 
Sírjában sem fedeztek fel gyanús forgolódó*!, 
egyszóval Anglia napirendre tért a vereség felett, 
amely pedig legalább oly érzékenyen érintette, 
mint a bolognai vesztett csata minket.

Ezer és egy érvvel támaszthatnák aló, hogy 
nem a Sors inmaginárius fogalma okozta itt a 
vereséget. Ez csak egy bűvös köpeny, amibe a 
tudatlanságot, a hozzánemértést, a kapkodást és 
rendszertelenséget csomagolják jóhiszeműen vagy 
egyszerű mentegetődzés formájában azok, akik 
menekülni akarnak a felelősségtől. A részletes 
magyarázat fárasztó és hálátlan munkáját azon
ban még csak megkezdeni sem érdemes, mert — 
hiábavaló. Egy szervezett klikk tartja a kezében 
a stratégiai pontokat és exponenset, ha egyébre 
képtelenek is, minden kudarc alkalmával gép- 
szerű pontossággal és gondolkozás rélkül nyúl
nak a futball-lexikon elnyűtt S-betüs kötetéhez, 
amely magától is kinyílik a Sors-címszónál,

A magyar futball nem a bolognai stadion ke
mény talaján találkozott a Sorssal, hanem ál
landó frigyre lépett idebenn a szervezete és a 
betűcsatlósai révén.

Ez pedig nem a nemzet szerencsétlensége, ha
nem kizáróan a futballsporté. Addig, amíg • 
belső sors ellen meg nem indul a harc, bán
kódjanak a példányszám-rekedésben szenvedő 
rotációsok és a rendjel-vitamin hiányától tátoyó 
gomblyukak.

HORVÁTH ZOLTÁN

T.amnicrer Sándor sikere Pártában. Póriéból 
elentik: Vasárnap ért véget a párisi Cercle dil 
lois de Boulogne galamblövő mitingje. A mi

iing utolsó négy napjának versenyein résztvett 
Lnmniczer Sándor dr. többszörös világbajnok 
Is, aki igen nagy sikerrel képviselte a magyar 
színeket. Száztizenhat versenyzővel szemben 
megnyerte a mtttng egyik legnagyobb verse
nyét, a 90.000 írónkkal díjazott Grand Handi- 
capot, ezt megelőzően pedig első lett a Prit 
des Áubépinesben és a Prlx det Fougéresben.
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Botránnyal és lovagias üggyel kezdődött 
az úszószezon Óriási és kínos derültség fogadta 

a bemondások német szövegét

Evezős harc 
az evezős béke örömére

Megkezdődött az üsző 
szezón és megkezdődtek 
a botrányok is. A szom
bati magyar-csehszlovák 
vizipólóniérkőzés kap
csán kínos incidens zaj
lott le a fedett uszodá
ban. A MUSZ egyik ve
zető ' ' ’
Leó 
kerekedett. Az eset törté- 

annak n megállapítása,

emberével. Donáth 
dr.-ral kapcsolat-

bán hangos botrány I
reléhez hozzátartozik ................... „__ _____ .
hogy a sajtópálioly előtt egy fizető néző már 
több Ízben volt kénytelen fölkelni a helyéről, 
Jiogy az( lépcsőként használva Donátit dr. a 
vendégeit más helyre kalauzolja. A fizető néző 
udvariasan engedelmeskedett a felszólításnak 
többizben egymásután, de végül is a türelmét 
vesztette és Isten tudja hányadik háborgatás 
után neglagndta a felállást azzal, hogy ő drága 
pénzért vette a jegyét és igy nem köteles ál
landóan zavartatni magát. Ebből

kínos és hangos szóváltás keletkezett,
amit a közönség ingerült moraja "kísért. Pár 
perc, múlva a fizető néző elölt megjelent Belez- 
nny László dr. és 1 várig Sándor dr Donáth 
képviseletében és

lovagias elégtételadásra szólították fel az 
Illetőt.

A jelenet nagy konstcrnációt keltett a nézők 
körében és egyöntetű volt az a megállapítás, 
hogy ebben az esetben helytelenül jártak el 
MZ eset szereplői.

Az első nemzetközi vizipólómeccs tehát a 
MUSz jóvoltából mindjárt lovagias eljárással 
komplikálódolt. |

vili sem volt ment az egyébként érdekes úszó- 
verseny. Nagy derültség kísérte a műugrás 
alatt német nyelven beszélő bemondó tevé
kenységét. Azok, akik értették a német beszé
det, harsogtak a neveléstől. Tekintettel azon
ban, hogy a kormányzó társaságában Star- 
hemberg herceg és kísérete is olt volt — ez a 
túlzott derüllségnyilvánitás bizony kínos per
ceket okozott a diplomatáknak. Az ilyen nem
zetközi előkelő közönség jelenlétében megtar
tott versenyen aj'" 
hogy a r.:’.. "................. .
nek, akik valóban értik is azt, amit monda
nak.

,'•***.
Az Evezős Szövetség

ben történt nagy kibékü
lés örömére rendezte 
meg a MESz vasárnap 
délután a margitszigeti 
Dunaágban országos ama
tőr versenyét 2400 mé
teres távon. A különben 
érdekes versenynek alig 
volt közönsége, mert a

szövetség ezúttal is megfeledkezett a sajtó in
formálásáról. A részletes eredmények a kővet
kezők:

....... jövőben meg kell követelni.] Újonc négyevezős verseny 
mikrofón elé csak olyanokat engedje- 1. Műegyetemi Evezős Club 7 

~ 2. Nemzeti Hajós Egylet,

*
Kedves látvány volt az úszó hölgyek között 

izguló kis Biró Ági. Az izgalom rózsákkal fes
tett az arcára, ami nem csoda, mert nagy fel
adni várt a kis Ágira: a kormányzó feleségét 
ö fogadta. A kitüntető tevékenységének ez az 
izgalom egy csöppet sem ártott, mert a fogad
tatás nagyszerűen sikerült. Nem csoda 
után, hogy nem sikerült ennyire az i 
amely bizony már megérezte a kiállóit 
inak utóhatását.

2. Nemzeti Hajós Egylet, 3.
I Egylet. A győztes műegyetemiek 
' győztek.
I

kormányossal:
p. 42.2 mp., 
Újpesti Evezős 
másfél hosszal

kormányossal:
p. 20.9 mp.,

: az- 
uszás, 
izgal-

♦
Sportkörökben nagy örömet keltett a

Mezcy Ferenc állandó jó formája. Ebben a 
fiúban végre megtalálta a magyar uszósport 
az európai viszonylatban is számottevő érté
két. Fejlődésének egyik érdekessége az, hogy 
nem az „importált'1 Thill melluszó tréner taní
tásának köszönheti azt, amit tud, hanem 
llomonnay Mártonnak. Kiderül tehát az a 
különben régen tudott tény is. hogy kiváló 
trénerért nem kell a szomszédba mennünk, 

Ímert vizipólócsapatunk egyes kiválóságai ki
tünően megállják helyüket ebben a minőség
ben is.

fiatal

Ujonc négyevezős verseny
1. Hungária Evezős Egylet 7 ... __  .......
2. Újpesti Evezős Egylet, 3. Műegyetemi Evezős 
Club. A Hungária hat hosszal győzött. A Pan
nónia nem jelent meg idejében a startnál s igy. 
nem engedték indulni.

Újonc egyes verseny. 1. Nemzeti Hajós Egy
let (Szandtner Egon) 8 p. 02.8 mp., 2. Ferenc
városi Torna Club (Szabó Gyula), 3. Nemzeti 
Hajós Egylet (Szandtner Károly). Mindhárman 
900 méterig egyvonalban voltak, attól kezdve 
a győztes fokozatosan elhúzott 
biztosan nyert.

Szenior négyevező* verseny
1. Pannónia Evezős Club 7 r. ............ r„
2. Hungária Evezős Egylet. 1200 méterig fej
fej melett haladt a két rivális csapat, majd a 
Pannónia hosszú, egyenletes csapásokkal el
húzott s előnyét félhosszra, majd az utolsó 
300 méteren l'/i hosszra növelte.

A legnagyobb érdeklődéssel várt szám a 
szenior nyolcevezős verseny volt, melyet a 
Pannónia Evezős Club nyert meg fi p 42.5 
mp-es idővel a Hungária Evezős Egylet ellen, 
amely félhosszal maradt le nagy riválisától.

és két hosszal

kormányossal:
p. 12.1 mp..

Lenfiey startol den Ouden ellen
Magyar usxóinvdxiőt vezet B<fcs ellen a — Hafioafi

Junius 9-én d.u. fél 3 órakor

ogetsyersenveki
Junius

fogatnak 
uszónők 
az élen, Bécsbe. 
dező llakoah-nak fáj a 
feje, hogy honnan ve
gyen a világrekorder hol
land kraulozónőnek el
lenfelet. Kapóra jött te
hát nekik Lcnkcy nagy 

formája és máris érintkezésbe léptek a jelen
leg Brünnbcn élő magyar rekordernövel, hogy

Bóraben találkozzék nagynevű holland el
lenfelével.

A találkozás magyar szempontból különösen 
nagy érdekesség, mert ez alkalommal biztos 
értesülést szerezhetünk arról, hogy Lcnkcy 
Magda még tényleg a régi nagyság-e és hogy

az azt követő angol 
___ - -- számítani? Ha Lenkey 

tényleg erős tréningben van, akkor a bécsi ha
talmas iramú versenyben biztosan meg fogja 
javítani az általa tartott magyar 100 méteres 
rekordot Is.

A Hakoah bécsi versenyén különben magyar 
részről még

Csík, Lengyel éa Székely fognak 
tolni.

A bécsi klub azt kéri, hogy a BEAC 
stafétájában Székely is résztvegyen, 
a MUSZ bizonyára beleegyezését fogja 
A BEAC stafétája ez esetben Jung-ynl vagy 
Zdördk-kal kiegészítve jelentős erőt fog kép
viselni és alig találhat Bécsben legyőzőre. 
Csík, Lengyel és Székely egyéni számokban is 
indul.

17-én Iá-| Magdeburgban, illetve 
dal" .......................... *
den Oudcnnet

A ren-

-ón Ja- ■ Magaenurgnan, nieivi 
holland I úszót urán lehet-e rá 
nz//«nnm fótívlncr trriiilliíl)

star-

gyors
amihez 

adni.

„Ökölvívó Európa-mérkőzés" „100-as döntő" 
„Futó", „Bigéző fiú", és „ösmagyar nyilazó 
a Sportmüvészeti kiállítás győzelmes mezőnyében

Káposztásmegyeri versenyek
Népes mezőnyökkel és nívós versenyekkel 

kezdte meg a Pestvidéki Versenyegylet idei 
szezónját. Csoda a Jankovich emlékverseny 
egyik komoly jelöltje nyerte az akadályversenyt.

Részletes eredmény a következő:
I. FUTAM. 1. Csoda (8:10 r) Hauser, 2. 

Csendőr (12) Szenlgyörgyi. Futottak még: Tű- 
csők, Maybach, Csengőd. Tót.: 10:16, 13, 28 
Befutó: 10:123. — II. FUTAM. 1. San Remo 
(2%) Singer, 2. Bokros (7:10 r) Dósai. Futot
tak még: Splendid, Leila. Tót.: 10:30. Befutó: 
10:50. — ni. FUTAM. 1. Allegra (pari) Be- 
nárd, 2. Bonnetable (4) Koltai. Futottak még: 
Bakter, Brassó, Tiny, Algír. Tót.: 10:22, 15, 20. 
— IV. FUTAM. 1. San Stefano (4) Vargha, 2. 
Ecossais (6) Homok, 3. Mestra (1%) Fetting.

Junius 7-ig meghosszabbították
A Sportművészeti Kiállítás pályadijni rész

ben ina kerültek döntés alá. A m. kir. külügy
minisztérium diját Hermán Lipót ..ökölvívó 
Európa-mérkőzés" cimü olajfestménye nyerte.

Az Országos Testnevelési Tanács festészeti 
diját Halágy Ede: „100-as döntő'1 című fal- 
festménytcrvczclc nyerte. A szoborművek kö
rül az Országos Testnevelési Tanács dijait a 
következőknek ítélte oda a zsűri: Manno Mii- 
tiadcs : „Futó1', Szenlgyörgyi István : Bigéző 
fitt" és Sidló Ferenc : „ösmagyar nyilazók" 
című szobormüveit.

a kiállítást

. .. hogy Tarts! decemberre Ausztráliába In
vitálja az Amatcur Swlnlng Unton. Budapest 
sokkal közelebb van, mint az ötödik világ
rész és ml Tartat még sem tudjuk megszerezni, 
l'gylátszlk, hogy az a niatőrség csak nagy Iá
sokon flzctődlk ki.

...hogy a Ferencváros—Florldadorf Közép
európai Kupa-mérkőzésére 30 —40 állástalan 
drukker Bécsből Budapestre akar gyalogolni. 
Ha megható Is ez a rajongás a klutazlnekért, 
vállalkozásnak mindenesetre merész.

... hogy Londonban Suzanne Lenglen, He-

AIR FRANCÉ
3 motoros 

roDütögepoluoi

Futottak még: Sicgfrled, Leila, Glralba, So. 
rella, Készpénz. Tót.: 10:63, 17, 15. — V. Ff. 
TAM. 1. Pose (4) Varga, 2. Valaha (5) Horák. 
F. m.: Limánova. Alattomos, Hóvirág, Do* 
ininó. Tót.: 10:52, 27, 27, — VI. FUTAM. 1. 
Baksh (3) Vrabel, 2. Túzok (2) Tamási. 3. 
Retyezát (5) Rózsa. F. m.: Tiró, Martinsberg, 
Repris, Sóskifli, Africanus, Politikus, Doni- 

sello, Dánia. T-* **••*. *° •-
FUTAM. 1. Sweetheart (6) Vrabel, 
rina (33) Szentgyörgyi, 3. r*~! \ ____ _
F. m.: Legyes, Kellemes, Simla, Héreg, Sylva, 
Léva, Bona, Atropos, Bártfa, Napigond, Pop. 
rád Felka, Haramia, Rubint, Ulster Prinz, 
Tapló.

Tot.: 10:31, 13, 13, 16. — vn
■ ,nx 2 Favo-

Biri (6) Wolbert

Bécsi lóversenyek
I. FUTAM. 1. Főparancsnok (p) Schejbál, 2. 

Kaiserjager (3) Szilágyi, 3. Quintcssenz ’(3)‘ 
Klimscha. F. m. Souvenir, Fraulein Priel 
Cheechako, Napchick, Pan II. Tol.: 10:20 n* 
14. 11. — II. FUTAM. 1. Lámpás (5:10) Schej-’ 
bál, 2. Életke (3) Szabó L. 3. Mario (5) Ba
log. F. m.: Csatlós, Salvatore. Tót: 10:19 12 
20. — III. FUTAM. 1. Példás (8:10) Hatscher’ 
2. Taquin (3) Szabó L. 3. Fundus (8) Esch V* 
F. m.: Metropolis, Freireflz. Tót.: 10:16 13 
11. — IV. FUTAM. 1. Kurucz (1%) Schejbál’ 
2. Tempó (1>Í) Balog, 3. Canada (3) ESch V. 
F. m.: Helios, Nicolas. Tót.: 10:24, 12 ,11. 
V. FUTAM. 1. Csongrád (1K) Schejbál, 2. 
Vilja (1JU Klimscha, 3. Freya (l’/<) Szabó L. 
F. m.: Heliane. Tót.: 10:23, 11, 14. — VI. FU
TAM. 1. írestes (2) Heiling, 2. Campana (4:10) 
Varga I. 3. Ecarté (8) Holler. Tót.: 10:28. _
VII. FUTAM. 1. Nergal (p) Szabó L. 2. Talis- 
mán (5) Holler. 3. Salambe (5) Müller. F. m.: 
Xantha, Bonaparte, Joc'k. Tót.: 10:15, 11, 18 
23.

Hat sor keres
— egy fejtőt

Múlt heti rejtvénypályázatunk eredménye

Megfejtések: Környékbeli — Meskó Zoltán-— 
Nyári örömök — Kellemetlen — Ételízesítő — 
Ingyen sírok.
A MEGFEJTETT SORSOLÁS EREDMÉNYE: 

Egy tizpengős bankjegyet nyert: Csengey 
Imre, Budapest.

Két színházjegyet nyert: Incze Lívia, Buda
pest.

Egy ezüst trónt nyert: Stolcz Gyuláné, Sop< 
ron.

Egy-egy üveg finom tokajit nyertek: Vida 
Miklós, Balatonfüred, Kiéin Ottó, Kecskemét, 
Eisner Bertalan, Újpest, dr. Várhegyi Bálint, 
Budapest, Gutmann Gábor, Rákosliget.

Egy-egy diszkötésü könyvet nyertek: Pick 
Tivadar, Győr, Kánásy Géza, Budapest, Juhász 
Sándor, Ocsa, Mihályit Jenöné, Budapest, 
„Szénagyiijtők" jelige, Budapest, Jármay Gyár
fás, Dunaszekcső, Blitz Vilmos, Wien.
Az összes jutalmakat, illetve a nyeremé
nyekre jogosító utalványokat postán küld

jük el.

JCSfl,

A szerkesztésért és kiadásért felel: 
DR. ELEK HUGÓ

éppen Ön nyerhetné a kitűzött 15 pompás Jutalom egyikét?
A még meg nem ítélt pályadijak a napokban 

kerülnek döntés alá.
A nagy érdeklődésre való tekintettel a kiál

lítást f. hó 7-ig meghosszabbították annál is 
inkább, mert a tanulóifjúság és a tornász vi
lágbajnokságra ideözönlött csoportok csak az 
ünnepélyek lebonyolítása után tekinthetik meg 
a maga nemében páratlan sikerű kiállítást. Á 
külföldi csoportok közül különösen az ango
lok csoportja nyilatkozott elragadtatással a 
kiállítás magas nívójáról.

A két nyilas sor megfejtését levelező
lapon mindenfajta szelvény melléklése 
nélkül, legkésőbb csütörtök estig kell 
szerkesztőségünkbe, a címzési oldalon 
„Rejtvény*' megjelöléssel eljuttatni.

talmaink: Egy drb. tizpengős bankjegy, 
két színházjegy, egy ezüstirón, öt üveg 
tokaji és hét diszkötésü könyv. Nyerte
sek névsora a jövő héten!

Vízszintes
1. Idézet „A walesi 

bárdok“-ból
10. Női név
11. Eljegyzési

bólum
12. Szarvasfajta
13. Keleti méltóság 
" Hárfa

A gyár belseje 
Az 1924. évi ma 
gyár - egyiptomi 
meccs „rémc“ volt 
Fűtőanyag 

22. Kerti szerszám
24. Helyhatározást 

jez ki
25. Felkiáltás!

zony!
26. Nem Itt benn
27. Berlin állatkertje
29. Név Attila korából
30. Kenyérre kenik
32. Római szám: 1050
33. Gyászol
34. Ludolf-féle szám
35. A „Három 

lány** egyike
37. Arad-Temcsvárl 

Labdarugók
39. Maró valami
40. Régi népek 
42. III. kerület

Függőleges
1. II. Jakab angol 

királynak üzente a 
dicsőséges forra
dalom vezére, aki 
röviddel 
ineg Is 
trónjától 
rakodott
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15.
16.
17.

len Wtlla, Tildén és Cochet viaszba merevedett. 
Van ugyanis Itt egy kiállítás, ahol a világ ne
vezetességeit viaszfigurák alakjában mulatják 
be. Ab említett négy kiválóságé ai a szerencse, 
hogy Baját stearln-képmásában gyönyörköd
het, ha éppen kedve telik.

... hogy Iliden, az osztrák csodakapus vlsz- 
sratérl sikereinek színhelyére, Bécsbe. ügy
látszik Párizsban valami nincsen rendjén az 
Idegen futballisták körül, mert a magyar fiuk 
is egyre nagyobb számban OzOnlenek visszu.

... hogy a kitűnő MTK-atléta, akit az a kí
méletlen és furcsa baleset ért, hogy saját 
klubjának pályaigazgatója nem engedte be a 
pályára, elégtételt kapott. A „szimpatikus és 
népszerű** pályaigazgató bocsánatot kért a fu
tásán kívül jó modoráról Is Ismert atlétától. 
Amint hallani, erre most már többen Is reflek
tálnak.

...hogy a MAC garden-party-ja a legna
gyobb siker jegyében zajlott le. Különösen 
nagy számban voltak képviselve vívóink és 
vlvónőlnk. Ez a start ugylátszlk vonzóbb, mint 
a varsói Európa-bajnokságok előkészületet.

. . . hogy a fiatal Lengyel Árpád egyre na
gyobb csokrot gyűjt a dicséretekből. Minden 
startja újabb és ujnbli rekordokat hoz. Ugvan- 
ez következik be rövid Időn belül Szász Mag
dánál U, aki a büszke bajnoki elmet rövide
sen megkapja, hitzen szorgalma éa tehetsége 
miatt már oly régen megéremclle

• • • bogy vlzlpólólnk a csehszlovákok ellen 
nagy gólarányu eléri győzelmük ellenére sem 
jutottak el formájuk lelőpontjára. Magde'rar- 
gig még igen sokat kell dolgozni.

21.

6.
utóbb 

fosztotta 
az elbl- 

uralko*
7.
8.

Budapest

— Wien 1 óra
— Paris 8 óra
— London 10 ira
— Róma 7 óra
— Velence 5 óra
— Bukarest 4 óra

2. Próféta
3. Omladék
4. A sin szélei
5. l-ócsemegc

A ma legkiválóbb 
Shylock-alakltó 
névbetül
RY
Alagl ügető Egye.

9. Arlsztokráclabell
14. Vidéki házak büsz-
17. UUn' lakóhely
18. Formai
19. Idegen női név
20. Ilyen „század1 

van
23. Három nulla
25. Budapesti Nemzet

közi Vásár

Is

28. Köllékeitől 
szabadit

31. Csökkenő
36. Hol?
37. Északi férfinév
38. Gyulladás
39. Angol nap
41. Autómárka
43. Bácsi — fain* 

helyen
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