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Elöntötte az áruiz
az Auguszta telepet
Száz épület víz alá került, ezer ember hailéktalan lett

Vasárnap délelőtt Bu
dapest és környéke fe
lett pusztító felhőszaka
dás vonult el. Egyes 
részeken olyan hatal
mas mennyiségű víz
tömeg zudult le, amire 
évek óta nem volt példa. 
A felhőszakadás pusztí

tásai legjobban a X. kerületi Tomcsányi-ut 
tmentén elterülő baraktelep, az Auguszta- 
telep házait és lakóit sújtották:

Mintegy 120 húz került víz alá és a 
hatezer lakosú telepnek közel 1000 la

kója vált átmenetileg hajléktalanná.
Már a koradélelőtti órákban nagy aggo

dalommal szemlélték a „telepesek** a vé
szesen gomolygó felhőket. A régebbi lakók 
még élénken emlékeztek az 1924-ben be
következett vizkatasztrófára, amely egy fel
hőszakadás után

szinte teljesen viz alá merítette a telepet. 
!Az aggodalom nem volt alaptalan, mert az 
ólomszürke fellegek pillanatok alatt példát
lan mértékben öntötték a vizet.

A telep csatornái és vízlevezető árkai 
néhány perc alatt megteltek szennyes, 
gomolygó árral, amely szédületes vág- 
tatással ömlött a fővárosi gyűjtőcsa

torna első aknája felé.
Ezt a Tomcsányi-ut és a Zách-utca sarkán 
építették meg » legutóbbi árvízveszély után. 
Pillanatok alatt terjedt szét a telep lakói 
között a vészhir, majd rögtön ezután

pánikszerű mentési akcióba kezdett a 
veszélyeztetett rész lakossága.

Sikoltozások és káromkodások zaja töltötte 
be az egész telepet, miközben

a csecsemőket bölcsőkkel, a lábasjószá
got ketrecekkel együtt pánikszerűen ci

pelték magasabb pontokra.
A szennyes áradat pedig közben egyre na
gyobb mértékben ömlött vissza a csatorná
ból. Előbb a legalsóbb fekvésű házakat ön
tötte el, majd

fcltartózhatatlan rohammal haladt to
vább és a telepnek a városhoz közelebb 
eső részén mintegy százhúsz ház került 

csakhamar viz alá.
A házak belsejében térden fölüli, néhol dó
réig érő viz állt, az árkolt részeken pedig 
embermagasságig érő víztömeg hömpöly
gőit. Ez volt az első csapás a telepen.

De jött rögtön a másik: a hirtelen kere
kedett árviz kilakoltatta a csatornák összes 
patkánylakóit is és ♦ /

a szennyes árból ezerszámra asztak a 
magasabb, védett helyek felé a patká
nyok. Irtózatos sikoltások közben hada
kozott a telep lakossága a szinte meg

vadult patkányhadsereggel.
A viz alá került utcákon és tereken Lek- 

nőkben és hevenyészve összerótt ladikok
ban cipelték partra az emberek szegényes 
cókmókjaikat.

Megindító jelenetek játszódtak le...
Sok család a kirándulásból rohant haza, 
amikor meglátták a főváros felett gomolygó 
viharfellegeket. Ezek már nem tudták meg
közelíteni a házakat, amelyekben

a bezárt jószágok, kecskék, kutyák, ba
romfiak halálfélelemben üvöltöztek és 

rikácsoltak.
A telep északi végén elhúzódó, úgyneve

zett Kis-Auguszta-tclepen a romboló ár oly 
erővel tört fel, hogy a padlókat is felszag
gatta.

Innen fejvesztetten menekültek a lakók, 
siránkozás és jajgatás töltötte be a 

levegőt.
csak a mezítlábas gyerekek mitsem sejtő 
hadserege viháncol önfeledten a partokon.

gM ' ' ------

Gömbös vasárnap bejelentette 
a hitbizományi reformot, a telepítést 
és az egyke elleni küzdelmet

Kevesebb beszédre és több cselekedetre van szUkség! — Jugo
szláviával szemben most a békés megoldás lehetősége látszik

Kecskemét, junius 10.
(A Hétfői Napló kiküldött munkatársá

nak telcfonjelentése.) Vasárnap reggel a 
nyugati pályaudvarról utazott Kecskemétre 
Gömbös Gyula miniszterelnök, hogy -részt- 
vegyen Zsitvay Tibor, Kecskemét egyik 
képviselőjének beszámoló ülésén.

Sztranyavszky Sándor, a Nemzeti Egység 
Pártja országos elnökének vezetésével

huszonkét országgyűlési képviselő 
kisérte el a miniszterelnököt

erre az útjára és mivel Kecskemét a magyar 
gyümölcsexportnak egyik gócpontja, meg
látogatta ez alkalommal az ottani gyümölcs
termő vidéket Winchkler István, a Kül
kereskedelmi Hivatal elnöke. Serbán Iván, 
a Külkereskedelmi Intézet helyettes elnöke, 
Tormay Géza államtitkár is. Ugyancsak a 
miniszterelnök kíséretében utazott Preszly 
Elemér, Pestvármegye főispánja, Antal Ist
ván miniszteri tanácsos, a sajtóosztály ve
zetője is.

Á szolgálatot teljesitő rendőrök azonnal 
értesítették őrszobáikat és a központi ügye
letet a veszélyről, majd egymásután hívták 
fel a kerületi és a központi tüzőrséget is. 
Félháromra Kéler Dénes tüzoltótiszt veze
tésével megérkezett egy szerkocsi a tűzol
tókkal.

Óriási embertömeg fogadta őket, a te
lepnek mintegy hatezerötszás lakója 
nyüzsgött a szárazon maradt Zách-utca 

és Tomcsányi-ut torkolatában.
A tüzoltótiszt gyors szemle alapján megál
lapította, hogy a hirtelen támadt árveszélyt 
a túlságosan megterhelt főgyűjtő csatornák 
okozták.

Megállapította azt is, hogy amint ezeknek 
a gyűjtőcsatornáknak és aknáknak a terhe
lése megszűnik, az Auguszta-telep víztöme
gei is lassan eltakarodnak. Céltalannak lát
szott a tűzoltóság gőzszivattyuit munkába 
állítani, mert

ezek percenként csak hatszáz liter víz

Útjában Gömbös Gyula miniszterelnököt 
és kíséretét minden állomáson óriási kö
zönség várta. Cegléden és Nagykörösön 
küldöttséggel is fogadták.

Kecskemét városa díszes fogadtatást ren
dezett a miniszterelnöknek. Óriási tömeg 
jelent meg és amikor a vonat befutott, a 
cserkészzenekar hangjai mellett, Kiss Endre 
dr. polgármester üdvözölte a miniszterelnö
köt lelkes szavakkal, majd

előállottak a szebbnél-szebb és a régi 
világra emlékeztető úri fogatok és hosz- 
szu kocsisorban végig a kecskeméti 
polgárság sorfala között vonultak be a 
vendégek Fáy István főispán házához, 

ahol a főispán villásreggclire látta ven
dégül a miniszterelnököt és kíséretét.

Pontban féltizenegy órakor kezdődött a 
nagygyűlés a Kertmoziban. Fáy István főis
pán nyitotta meg a nagygyűlést.

A közép- és keleteurópai kérdésekben 
döntő szerepünk van!

Utána ílsitvay Tibor, a kerület képviselője 
tartott részletes beszámolóbeszédet, majd 

óriási lelkesedés közepette állott fel 
GÖMBÖS GYULA miniszterelnök.

Percekig nem tudott szóhoz jutni a nagy 
tapstól és éljenzéstől. Azzal kezdte, hogy az 
utolsó tizenöt esztendő alatt az önálló füg
getlen Magyarország többet telt ezért a de-

rék magyar városért, mint azelőtt évszázado
kon át, de viszont régebben a kormányok 
nem cselekedhettek szabadon és különösen 
nem áldozhatlak a magyar Alföldért, amely 
mindig a független magyar nemzeti állam
nak volt a harcosa.

— Amit a „hírős város*4 elért, azt a saját 
erejéből érte cl, <— mondotta — mégis ki

mennyiséget tudnak átemelni, ami pe
dig az óriási mennyiségű vízhez képest 

elenyészően csekély.
A viz lefolyásának munkáját a telep soron- 
kivül munkába állított mentőserege csők-* 
lyázással és árkolásokkal igyekezett meg
gyorsítani, és a késő délutáni órákban a viz 
alatt álló házakból lassan megindult a pusz
tító erejű ár visszavonulása.

Ferro János, a telep felügyelője a követ
kezőket mondta a Hétfői Napló munkatár
sának:

— Az egész katasztrófát a telep szeren
csétlen fekvése okozta. A Hungária-uti fő
akna megtelt és igy nem tudta a mi csator
nahálózatunk vizeit befogadni. Éppen a na
pokban mértük be a telep vizszintezését és 
kiderült, hogy a felső rész az árvizsujtotta 
alsó részhez mérten 197 cm-rel magasabb 
fekvésű. A Ilungária-ut is, mintegy 83 cm 
magasságban fekszik, tehát egészen termé
szetes, hogy ez a legmélyebben fekvő rész 
gyűjti össze a környék vizeit.
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tudott fejlődni. mert Öntudatos életet ólt, 
nem odri sefHfséget idegenektfil ós saját ere-
jóból teremtett olyan kultúrát, amely az 
utódoknak is hasznos és gyümölcsöző.

— Igaz, hogy most szebb az ólelünk, ha 
nem is kényelmes, mert egv nagyhatalom 
keretében élni kényelmesebb volt. De any- 
nyit mondhatok, hogy

a köcép- és keleteurópai kérdésekben 
döntő szerepünk van. 

lényegesebb, mint ami mai számarányunk
hoz megilletne betűiünket. Mert most már 
mindenütt ráeszméltek arra, hogy a Duna- 
medence kérdénét meg kell oldani és az 
elkövetett nagy igazságtalanságokon segíteni 
kell. És van fórum a világon, amelynél új
ból hallatni fogjuk szavunkat, ahogy most 
megtettük Jugoszláviával szemben és 

jóllehet most a békét megoldás lehető
sége látszik, hogyha a jövőben hasonló 
esetek Ismétlődnek, akár tetszik az 
Illetéketeknek, akár nem. a Népszövet

séghez fogunk fordulni,
amely csak addig lehet illetékes fórum, 
amig bebizonyítja, hogy határozni s hatá- 
rdzstflinnk nyomatékkel tud tekintélyt sze
rezni.

Ezután hangoztatta, hogy a nemzeti őn- 
céluságon keresztül hirdetett teljes Magyar
országért dolgozunk, de

a gazdasági helyzet megjavításán van 
a anlypont s mindenesetre kevesebb 
beszédre és több caeiekcdetre van 

szükség.
í— Bejelentem, hogy a kővetkező politikai 

esztendőben lényeges reformtörvényjavasla
tokkal lép n kormány a parlament elé.

— Nem beszélek a választójogról, mert 
nem azzal kezdem, hanem a hltbtao-

mányi reformról, amelyet telepttécnel 
én ar egyke elleni küzdelemmel ömzc-

kapcsolva fognak végrehajtani,
még most tárgyalja a képviselőház az erdő
törvényt, a hegyközségi törvényt, a szölő- 
és a gyümölcstermelés védelmét.

Majd azután beszélt Kecskemét helyi 
kívánságainak teljesítéséről, az irányított 
gazdálkodásról és a nemzeti egység szüksé
gességét hangoztatta.

Beszélt a munkáskérdésről és a szociál
demokrata munkásságra vonatkozólag a 
következőket mondotta:

— Komoly és szent elhatározásom, hogy 
a szociáldemokrata munkásságot is bele 
kell kapcsolni abba a magyar kévébe, 
amelynek széthullani nem szabad, mert 
csak igy lehet számukra megélhetési

Beszélt ezután arról, hogy 
as alkotmányos életre igenis szükség 
van, azonban nem szabad a jogokban 

keresni a célt, 
mert a jogok is csak a nemzet érdekeit 
szolgálhatják.

Most programon kívül, sőt a program 
ellenére ifjabb Jakab József kisgazda állott 
fel a közönség soraiból és talpraesett be
szédben üdvözölte a miniszterelnököt.

Szabó Iván, a párt kecskeméti yezér- 
clnöke zárta be a nagygyűlést. 
Himnusz hangjai mellett a miniszterelnök 
lelkes éltetésével véget ért.

A miniszterelnök délután 2 órakor külön- 
vonaton

Itagacra utazott,
ahol ötszáz terítékes társasebóden vett részt.

A miniszterelnök és a kirándulás többi 
résztvevői, ezután kfllönvonattal tértek vissza 
Kecskemétre, 
visszautaztak

ahonnan este Veö órakor 
a fővárosba,

Mussolini meleghangú 
távirata Barthouhoz

Pária, junius 10.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon jelentése.) Mussolini olasz miniszterelnök 

rendkívül meleghangú táviratban válaszolt Barthou francia külügyminiszternek, aki 
még Géniből köszönetét fejezte ki Mussolininak, amiért Alolsl báró olyan érdemes 
közvetítő tevékenységet fejteit ki Franciaország é« Németország megegyezése érdekében 
a saarvldékl szavazás ügyében.

Mussolini válasz,táviratában leszögezi, hogy
a megegyezés a közvetlenül érdekelt országok jóakaratának tudható be. 

A két érdekelt ország az európai együttműködés szellemében járt el és étért Olasz
ország örömmel bocsátotta rendelkezésükre közreműködését.

Kozma György zempléni főispán 
és a zsidómentes bál fejleményei
A miniszterelnök hétfőre Budapestre rendelte a főispánt

Sátoraljaújhely, junius 10.
(A Hétfői Napló tudósitójától.) A félhivatalos 

„Zemplén" rövid hírben számol bo arról, hogy 
a vármegye főispánja a közigazgatási bizottság 
és a megyei kisgyülés ülését hétfőről szombatra 
halasztotta. Az elhalasztás tulajdonképpeni 
oka: Gömbös Gyula miniszterelnök telefon- 
ut.isilására Kozma György dr. zempléni főispán 
vasárnap a fővárosba utazott és

hétfőn reggel Jelentkezik a kormányfőnél.
Sátoraljaújhelyen nyílt titokként beszélnek 

arról, hogy dr. Kozma György főispán felsőbb 
utasításra rövidesen

távozik a zempléni főispánt székből 
és más beosztást kap. A főispán zsidómentés 
megyehálája mutatta meg, hogy a szélsőjobb
oldali tanácsadók mellett a főispán nem lösz 
képas arra, hogy Sátoraljaújhelyen, a határ
széli sárosban a miniszterelnök állal óhajtott 
nemzeti egységet összetartsa. Ezt bizonyítja, 
hogy a nemzeti egység sátoraljaújhelyi szerve
zetében leköszönt elnöki tisztéről dr. Jdkmy 
Béla, a békeidők neves függetlenségi képvise-

lője, lemondott az elnökhelyettes és a két al- 
elnök is.

A főispán legutóbb lelketlen izgatók besugá- 
sára a turisták ügyével foglalkozott és amikor 
hibáiát helyreigazítani igyekezett, a város pol
gárságának zöme már nzok melleit a turisták 
mellett volt, akikről elismerte, hogy a turisz
tikát a semmiből valósították ineg és ezzel 

szebbé és gazdagabbá tették ■ várost.
A főispán utódjául vitéz Tluiránszky László 

követségi titkári, a külügyminisztérium sajtó
osztályának vezetőhelyettesét, id. Tluiránszky 
László ny. zempléni főispán flát emlegetik, de 
beszélnek arról is, hogy Patay Sámuel abauji 
főispánt a szomszédos két vármegye főispán- 
ságAvnl bíznák meg.

A zempléni föispáni hivatal szerint főispánt 
távozásról szó sincs, a főispán azért volt egy
órás látogatáson a mull héten a miniszterel
nöknél. mert helyi dolgokról tárgyalt. Ezt 
megcáfolni igyekszik az a tény, hogy Kozma 
György n mai napra újabb meghívást kapott 
a miniszterelnökhöz és iey ma eldől, hogy tá. 
vozlk-e a zempléni főispán, s ha Igen, ki lesz 
az utóda.

Winkler a bécsi töltőtollkirály 
reklámtrükkje a Korngold-féle 

levélhistória
írásszakértő vizsgálja a Dunából kihalászott leveleket

és előhb-utóbb maga a palackok küldözgetője 
fog jelentkezni, hogy főlvilágositással szolgál
jon. A rendőrség ettől függetlenül mindent el
követ, hogy tisztázza a rejtélyes ügyet. Ma

A Dunából kifogott rej
télyes palackok ügye éhe. 
ren foglalkoztat ja a fő
kapitányság bűnügyi o*>. 
tályál. A közönség, amely 
minden titokzatos ügy
nél különböző bejelcnté- 
sekkel keresi fel ■ ható
ságokat. most l« sűrűn 
jelentkezik és eddig

ssázöhrn levél érkezeti a rendőrségre, 
amelyeknek ismeretlen írói titokzatos hátteret 
igyekeznek nyújtani az eltűnési ügynek és az 
állítólagos Korngold Pálról — aki art irta, 
hogy német dunai uszályon fogvatartják — 
különböző híreket terjesztenek.

A rendőrség kőtelességszerüen minden nyo
mot lejár, de étidéig egy sem bizonyult való 
nak. Azt tartják a fcgvalőstinübbnek, hogy 

a dónál palackok éretten tréfából szármáz-

délelőtt az a föltevés alakult ki rendőrségi 
körökben, hogy esetleg

as égésé Így sserslje nem aiás, mint 
Winkler Alfréd, s bécsi töltőtoilklrály, 
akinek titokzatos históriái már többször 

foglalkoztatták a sajtók
A főkapitányság irattárából előkeritették azo
kat a leveleket, amelyeket Winkler különféle 
reklámtrükkök érdekében évek folyamán inté
zett a budapesti rendőrséghez, és amelyekről 
kétségtelenül meg vannak állapítva* hogy az ő 
kezeirását mutatják.

As Így kivizsgálását Irásasa kér tőre bízták, 
aki vizsgálatának eredményéről pár napon 
belül jelentést tesz a főkapitányságnak. Az

népitélet
A Héttől Napló jubileumi regény- 

rejtvényversenyének
7. sz. szelvénye

1984. VI. II.
Vágja ki és őrizze meg llj

előjelekből Ítélve, a rejtélyes palackok küldöz* 
geéője nem lehet más, mint a bécsi töltőtoll
király, akinek tréfás természete és kalandjai 
közismertek.
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Kállay földmivelési miniszter
a kétségbeejtő aszálykárokról és 
az ínséges 
segítéséről

vidékek sürgős meg
beszélt Debrecenben

mondotta

Debrecen, junius 10.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjclcn- 

tése.) Kállay földmivelésügyi miniszter tiszántúli 
körútja során vasárnap Debrecenbe érkezett, 
ahol megtekintette a tiszántúli ipari és kereske
delmi vásárt, majd a Tiszántúli Mezőgazdasági 
Kamarában nagyobb gazdaküldöttséget foga
dott A küldöttség szónoka: Hadházy Zslgmond 
ny. főispán elmondotta a miniszternek, hogy 
milyen súlyos aszálykárokat szenvedtek a deb
receni gazdák. Kállay Miklós földmivelésügyi 
miniszter a küldöttség előtt hosszabb beszédet 
mondott.

— Mindenekelőtt kijelentem. 
Kállay — hogy

a mezőgazdaságban nem Ismerek pártpoli
tikát

Az én minisztériumomban csak a gazdasági kér
déseket és bajokat intézzük, ott csak szenvedő 
magyar gazdákat ismerek, akiken segíteni kell, 
de egy pillanatra sem jutna eszembe, hogy em
ber és ember vagy párt és párt közt különbsé
get tegyek.

— Most az ország legazomorubb részeit já
rom. Pár nap alatt végigjöttem az egész Tiszán
túlon •

a legnagyobb kétségbeesést fakaszthatja 
mindnyájunkból, amit Itt láttam és tapasz

taltam.
Lehet, hogy nincs olyan látsratja azoknak az 
intézkedéseknek, amelyeket eddig a földmive
lésügyi kormány tett, vagy meg fog tenni a jö
vőben, azért, mert

a bajok nagyobb mértékben fokozódnak,

mint ahogy az ellenintézkedéseket meg lehet 
tenni.

Azután kijelentette a miniszter, hogy Debre
cenből szomorú benyomásokkal fog visszatérni, 
mert ez a vidék szenvedett legtöbbet az aszály 
kártól.

— A legnagyobb és legszentebb cél előttünk 
az, — folytatta a miniszter — hogy

a föld a magyar gazdánál maradjon.
A hitelkérdések terén a legnagyobb méltányos
ságot kell szem előtt tartanunk.

— Arra fogok törekedni, hogy a magyar 
gazda búzájáért a lehető legmagasabb árat 
kapja, hogy a gazdaközönség mint fogyasztó is 
megtehesse a kötelességét. Foglalkozni akarok 
azokkal a teendőkkel is, amelyeket az ínséget 
terméssel kapcsolatban szükségesnek látok.

A miniszter beszéde további során felszó* 
litotta a gazdákat, hogy próbáljanak meg 
mindent, hogy a takarmányinségen segítse
nek. Beszédét igy fejezte be:

— Amikor miniszterelnököm jelszóvá 
tette az országban, hogy a magyar fajt meg 
kell menteni, akkor

az ország legmagyarabb részének, a 
Tiszántúl szenvedő lakosságának leg

sürgősebben segítségére kell sietni.
A miniszter beszédét a küldöttség meg

éljenezte. Kállay miniszter délután elutazott 
Debrecenből és folytatja tiszántúli s<emle- 
utját.

Elmebajt szimulál 
Dénes Sándor, 
a gyermekkocsis gyilkos

Ma tárgyalta a sxörnyü rablógyilkosságot 
a pestvidéki törvényszék

A pestvidéki törvény
szék ma kezdi meg 
annak a szörnyű rabló
gyilkosságnak tárgyalá
sát, amely néhány hó
nappal ezelőtt történt 
Rákospalotán.

Dénes Sándor fiatal, 
állásnélküli munkás tet

tese a bűncselekménynek. Dénes összetalál
kozott régi barátjával, Vargha Lajos 
baromflkereskedővel, akit rákospalotai la
kására invitált. Az egyszobás kis lakásban 
ott aludt Dénes felesége, kisgyermeke, ami
kor a két férfi késő éjszaka lepihent. Alig
hogy Vargha elaludt, Dénes kiment a kony
hába, hatalmas baltával jött vissza és

szörnyű kegyetlenséggel meggyilkolta az 
alvó embert.

Vargha az első baltacsapásokra felriadt, 
nyöszörgött, mire föl&bredt Dénes felesége 
és kisgyermeke is. Az elvetemült ember 
most már

felesége éa gyermeke szemcláttára mérte 
a baltacsapásokat Varghára, amíg ki 

nem szenvedett.
A gyilkosság után Dénes kirabolta barátját, 
majd holttestét gyermekének kocsijába tette 
s a rákospalotai szeméttelepre vitte, ki, ahol 
elásta. Amikor hazatért, megfenyegette fele
ségét, hogy

öt is megöli, ha a gyilkosságot elárulja.
Dénesi a rendőrség elfogta s a pestvldéki

IRÉNÉ DUNNE 
ismét a szezón végén játssza el 
a legnagyobb film főszerepét!

ügyészség fogházába szállította. Dénes a fog
házban legutóbb olyan jeleneteket rögtön
zött, hogy arra lehetett gondolni, megzavar 
rodott az elméje. Orvosszaktértökkcl vizs
gáltatták meg, s megállapították, hogy

Dénes szimulálja az elmebajt, 
beszámítható s felelősségrebüntetőjogilag 

lehet vonni.
Ezek után 
tűzte ki ma 
Bóka-tanácsa 

gyalását, 
főtárgyaláso

a pestvidéki törvényszék 
Dénes bűnügyének főtér* 
amely két napig tart, 
kihallgatják Dénes feleségétA w ............ .........................

is, aki szemtanúja volt a gyilkosságnak.

HadikDIcsilnt,—■ i Tőzsdével ízemben. Telefon: 213-18.

Titokzatos levél a Rá
kospatakból kihozott 

dobozban
Segítséget kér egy nő. akit 

állítólag fogva tartanak
A kőbányai Corhus-m&lom közelében ma 

délután Minich Lajos és Gliszta János gazdál
kodóknak feltűnt, hogy nagyobb cipőpaszta- 
doboz úszik a Rákospatakban. Kihúzták a 
vízből, kinyitották és kusza irásu levelet talál
lak benne, amelynek szövege a következő: 
„Aki ezt a dobozt megtalálja, könyörüljön 
meg rajtam. Vigye azonnal a rendőrségre és 
jelentse be, hogy

két hónap óta fogságban tartanak engem
■ kőbányai Corhus-malomban.

Lenkei Margit."
A két gazdálkodó azonnal a főkapitányságra 

sietett, ahonnan bár kétkedéssel fogadták a 
különös levelet, detektiveket küldtek ki a ma
lomba. A titokzatos levélíró által megjelölt 
helyen azonban t

senkit sem talállak,
a malom tulajdonosa és nz ott talált alkalma
zottak art mondják, hogy csak éretlen tréfáról 
lehet szó. A rendőrség azonban ennek elmém 
folytatja a nyomozást az ügyben.
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Óriási gyúggszerbotránvt 
leplezett le a rendőrség

Harminc orvos iiggnOKOKnek adta el a vegyészeti nyarak
tól kapott gyogyszermintakat — Három helyen házkutatást 
tartottak os hatvanezer pengő ertekll gyógyszert fogtál
uk le — Nyomozás közben kiderült, hogy egy apoiono 
Ötszáz Saluarsan-oitást lopott a TársadalomhlztosltOtűl

Kínos és kellemetlen 
botrányról sugdolóztak 
inár napok óta a buda
pesti orvosok és gyógy
szerészek körében és

vasárnapra kipat
tantak a részletei 
ennek a botrány
nak, amelynek a ki

vizsgálása ebben a percben a rendőrség 
kezében van

és a vizsgálat során lehet, hogy igen szigorú 
és erélyes megtorló intézkedéseket fogana
tosítanak a botrány egyik-másik szereplő
jével szemben.

A külföldi, de magyarországi vegyészeti 
gyáraknál, amelyek gyógy szer készítéssel is 
foglalkoznak, megszokott dolog, hogy egyes 
uj gyógyszerekből, de sokszor már régeb
ben ismert gyógyszerkészítményekről is 
mintákat bocsátanak a budapesti orvosok 
rendelkezésére, hogy kipróbálhassák a 
gyógyszerek hatását és rendeléseiknél eset
jog alkalmazhassák ezeket a gyógyszereket. 
A vegyészeti gyárak teljesen ingyen küldik 
az orvosoknak a mintacsomagokat, de ter
mészetesen uzus az, hogy

az orvosok ezeket a gyógyszereket csak 
kipróbálás céljából használják 

é. nem bocsátják áruba, ami különben sem 
tartozik az orvosok hivatásának körébe.

Néhány hét óta azonban furcsa hírek 
kezdtek szállingózni néhány magyarországi 
vegyészeti gyárról. Arról szóltak ezek a hí
rek, hogy budapesti ügynökök utazgatnak 
rendszeresen vidéki városokban és ezeken 
a helyeken a gyári árnál olcsóbban kínál
hatnak egyes gyógyszerkészitményeket. A 
vegyészeti gyárak bizalmas utón érdeklődni 
kezdtek és nagy meglepetésükre olyan ér
tesülést szereztek, hogy

az olcsón forgalomba hozott gyógysze
rek azokból a mintacsomagokból kerül
tek ki, amelyeket néhány budapesti or

vosnak küldtek el.
Ezzel egyidöben hasonló hírek jutottak 

a budapesti gyógyszerésztestület tudomá
sára is. A gyógyszerészek között s zintén 
nagy feltűnést és megütközést keltettek ezek 
a hirek, annál is inkább, mert a pletyka 
úgy szólt, hogy állítólagos budapesti gyógy
szerészek azok, akik az orvosi mintacsoma
gokból előkerült gyógyszerekkel házalnak:

■ gyógyszerkészítmények adjusztálását
megváltoztatják.

és igy adják tovább, nehogy a szakértők 
felismerjék, hogy ezek a gyógyszerek nem 
rendes forgalomra szánt készítmények, ha
nem orvosi minták.

Nemcsak vidéki, hanem budapesti árusí
tásról is kezdtek már beszélni, amikor az 
ügy kiderítéséhez váratlan segítség érkezett:

bekapcsolódott az ügy nyomozásába a 
budapesti rendőrség.

Nemrégiben, amikor a kábitószerüzérke- 
dés megakadályozásáról szóló nemzetközi 
egyezményt becikkelyezték a magyar tör
vénytárba,

■ rendőrség külön szervet állított fel a 
kábitószerüzérkedés ellenőrzésére, meg

akadályozására és letörésére.
A Boksa János dr. fökapitányhelyettes 

vezetése alatt álló közigazgatási k®’
rétén belül megszervezték a rendőrség ká
bítószer-csoportját, amelynek élére 
Lajos dr. rendőrkapitányt állították.

Vasárnap bombamerényletet követtek el 
a bécsi zsidótemplom ellen 

és kézigránátot dobtak egyik laktanyába

Párls. junius 10.

A vincennesl repülőtéren az európai mű
repülőbajnokságért folytatott küzdelem so
rán vasárnap délután

két súlyos repülőgépszerencsétlenség 
történt.

Bécs. junius 10.
M Hétfői Napló tudósítójának telefón

jelentése.) Vasárnapra virradó éjszaka és 
vasárnap újabb sorozatos terrormerényletek 
történtek Ausztriában. Ma, hétfőn lesz egy 
esztendeje, hogy a kormány feloszlatta az 
osztrák horogkercszles szervezetet és ennek 
az évfordulónak tulajdonítják a merényle
tek sorozatát.

Vasárnap a Józsefvárosban a zsidótemp
lomba bombát dobtak, amely emberéletben 
nem tett kárt, de sulyoasn megrongálta a

Ha jól és olcsón akar 
ruházkodni,

körössé fel a „ DI v a t s z a b ó s é a “-ot 
Erasébot-körut 1.1. om., ahol mérték után 
rendolhet remek szabású férfiöltönyt 
* próbával 40 és 80 pengőért leg- 

újabb szöveteinkből 

A kábítószer-csoportban néhány szaka
vatott detektiven kívül gyógyszerészeti szak
értő is működik. Ez a csoport állandó és 
éber figyelemmel kiséri Budapest éjszakai 
világát, ahol a kokainüzérck mozognak és 
szemmel tartja azokat a gyanús embereket, 
akikről feltehető, hogy szabálytalan kábitó- 
szerüzletekkel foglalkoznak.

A kábítószer-csoport szokásos és rendsze
res megfigyelései során hasonló értesülése
ket szerzett, mint a vegyészeti gyárak és a 
gyógyszerész-testület. A rendőrség termé
szetesen nem elégedett meg azzal, hogy tu
domásulvette a furcsa botrányt, hanem

azonnal nyomozni kezdett, mert olyan 
híreket szerzett, hogy a szabálytalan 
utón forgalomba került gyógyszerek 
között nagymennyiségű kábítószer is 

szerepel.
Baksa fökapitányhelyettes irányításával 

megindult a nyomozás, amely rövidesen 
nagyszabású eredményre vezetett:

kiderült, hogy három volt budapesti 
gyógyszerészsegéd hozta forgalomba 
Budapesten és vidéken a szabálytalanul 

árusított gyógyszereket.
A közigazgatási osztály Veres Pálné-utcai 

épületébe előállították a három meggyanú
sított gyógyszerészsegédet és részletesen ki
hallgatták őket.

Mialatt a gyanúba fogott emberek kihall
gatása tartott,

tiszti orvosi bizottság ment három bu
dapesti lakásba,

ahol a rendőrség információja szerint a sza
bálytalanul forgalomba került gyógyszere
ket raktározták.

A bizottság három helyen járt: a Lövő
ház-utcában, a Bolgár-utcában és a Futó
utcában. Mindenütt egy-egy lakást kutattak 
át és

mind a három helyen óriási mennyi
ségű, köztük sok kábítószert foglaltak 
le és hatvanezer pengőre becsülik a le

foglalt gyógyszerek értékét.
A további vizsgálat során mintegy harminc 

orvos neve került forgalomba, ezek az or
vosok adták el álliióan a mintacsomagok 
tartalmát a gyógyszerügynököknek.

A megvádolt orvosokat Is sorra kikér
dezték a detektívek:

legtöbben azt vallották, nem üzérkedtek a 
gyógyszerekkel, hanem ajándékképpen ad
ták az ügynököknek, más orvosokról vi
szont olvan értesüléseket szerzett a rendőr
ség, hogy szorult anyagi helyzetükben bo- 
csájtották olcsó pénzért az ügynökök ren
delkezésére a gyógyszereket.

A vegyészeti gyárosok érdekképviseleté
nek egyik megbízottja, a gyógyszerészek 
pedig Örkény Hugó kormányfőtanácsos, a 
Csillag-patika tulajdonosa állandó összeköt
tetést tart fönn a rendőrséggel és informá
ciókkal szolgál, hogy az ügy minden rész
lete minél előbb tisztázódjék.

A gyógyszerbotrány nyomozása közben 
különben egy közönséges bűncselekmény is 
kipattant:

kiderült, hogy egy ápolónő nagyértékü 
gyógyszereket lopott az OTI-tól, 

ötszáz Sa/oarsan-oltást vitt el az ápolónő, a 
lopott holmikat a rendőrség megtalálta és 
lefoglalta. Az ápolónő ellen eljárás indult, 
bűntársait pedig keresik.

templom berendezéséi. A XXI. kerület Helm- 
wehr laktanyájába kézigránátot dobtak be.

A Praler-stadlon uszodájának vizébe ola
jat és petróleumot öntöttek, úgy, hogy a 
bazent ki kelleti üríteni. A práteri mezőt, 
ahol a bécsi publikum vasárnap napozni 
szokott, üvegcserepekkel szórták tele. Alsó- 
Ausztrióban több helyütt fölszedték a sí
neket. A kormány vasárnap délután rend
kívüli minisztertanácsot tartott, melyen hír 
szerint, elhatározta a karhatalom létszámé 
nak fölemelését.

BUDAI SZÍNKÖR 

Tabáni orgonák 
A szerelem, romantika és vidámság operettje 

Premier péntek, Junta* ÍMt

SCHMOLL
PASTA

Eltűnt Horváth Árpád szobrász, 
a Dréhr-bünpör egyik koronatanúja

A rendőrség hiába keresi a „magyar Rodin-t, akit 
a törvényszék most akart kihallgatni a Dréhr-pörben

Vasárnap este a főkapitányság központi 
ügyeletén bejelentették, hogy Horváth Ár
pád szobrászművész rejtélyes módon eltűnt. 
A bejelentés nagy feltűnést keltett a rend
őrségen, mert a fiatal szobrászművész nevét 
jól ismerik és alig néhány nappal ezelőtt 
feltűnően érdekes ügyben szerepelt a bíró
ság előtt: Dréhr Imre volt népjóléti állam
titkárnak eladott szobrai vételár-elszámolása 
miatt indított port saját volt ügyvédje ellen. 
Szerdán tárgyalták a port, de Ítélethozatalra 
még nem került sor.

Székelykereszturi-Horváth Árpád, a fiatal 
magyar szobrászgeneráció egyik legtehetsé
gesebb tagja, a művészi körökben mint 
„magyar Rodin“-t emlegetik. A tárgyaláson 
a máskülönben higgadt és nyugodt ember 

feltűnően idegesen viselkedett és jelen
lévő barátainak elkeseredett hangon 
panaszolta, hogy gondok között él, ki

lakoltatás előtt áll
és minthogy járandóságáért évek óta hiába 
pereskedik, a legkétségbeejtőbb helyzetbe 
került.

A tárgyalás után Horváth Árpád hazasie

Fantasztikus párisi hir 
Ottó közeli megkoranázasarol 
jeftics Euqoszláv kUlUgyminiszCer Párisban álütőlag 
a Habsburg-resíaurációről is tanácskozik Barthouval

Párís, junius 10.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonje

lentése.) A külföldi sajtóban állandóan fel
fel bukkannak olyan ellenőrizhetetlen hirek, 
amelyek az osztrák és magyar restauráció
ról számolnak be. Diplomáciai körökben 
jól tudják, hogy a kisantant sajtója sugal
mazza ezeket a híreket, amelyek minden 
alapot nélkülöznek.

Most megint a Habsburg restaurációról 
terjedtek el hirek:

a vasárnapi párisi lapok arról írnak, 
hogy Bécsben koronázásra készülnek s 
ezzel kapcsolatban azt írják, hogy az 

Halálos szerencsétlenség
a vasárnapi európai

egy Su’jis sebesült repülőbajnokságon

D. Abreu portugál műrepülő 25 méter s életveszélyes sérüléseket szenvedett.

Jtai ------- i

Megmérgezte magát, mert öngyilkos lett a vőlegénye
Szeged, junius 10.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen 
lése.) Tragikus akkorddal végződött ma dél
után Vésztő községben két fiatalember szerelmi 
története. Képiró Rózsi 24 éves vésztői lány és 
Tóth Sándor fiatal gazda már hosszabb idő óta 
jegyben jártak,

de az eljegyzést szülői beleegyezés nélkül 
kötötték.

Ki akarták tűzni az esküvő napjót, mikor a 
szülök kijelentették, hogy tudni sem akarnak

a házasságról. Tóth Sándor, akit a szülők til
takozása a végtelenségig elkeserített, a múlt 
héten

vadászfegyverével szlvenlőtte magit és
meghalt.

Vasárnap délután Képiró Rózsi, akit vőlegé. 
nyének öngyilkossága buskomorrá tett.

Ismeretlen méreggel megmérgezte magát.
Eszméletlenül találtak rá és súlyos állapotban 
szállították a kórházba.

Folt házak 
ünnepük az ANYASZÍV

tett a Hadnagy-utca 1. számú házban lévő 
inütermes lakásába:

az ajtókat azonban lelakatolva találta, 
Időközben a háztulajdonos foganatosí
totta a régebben elrendelt kilakoltatást 
és a szobrászművész hajlék nélkül 

maradt.
Mindez azonban csak vasárnap derült ki, 

amikor a barátai a Hadnagy-utcában keres
ték. Ekkor azután kiderült, hogy ötödik 
napja eltűnt, mire

a főkapitányságra siettek és bejelentet
ték az eltűnését.

Az eltűnés fokozottabb érdeklődésre tart 
számot különben azért is, mert

Horváth Árpád egyik koronatanúja 
Dréhr Imre monstre-bünpörénck, ép

pen a napokban akarta kihallgatni a 
Töreky-tanács

és lehet, hogy az ö vallomása egyes vonat
kozásokban perdöntő lett volna Dréhr Imre 
mellett vagy ellene.

Horváth Árpádot a rendőrség mindenütt 
keresi.

A

osztrák koronázás után sor kerül a ma
gyarországi restaurációra Is.

A Oeuvre külpolitikai tudósítója azt a 
fantasztikus értesülését közli, hogy Bécsben 
már minden lépés megtörtént Ottó trónra- 
lépésének előkészítésére. Ez ügyben komoly 
tárgyalások folytak Jenő főherceggel, aki 
— az értesülések szerint, — átmenetileg 
Ausztria szövetségi elnöke lesz.

Jcftics jugoszláv külügyminiszter vasár
nap megérkezett Párlsba.

A francia lapok már azt is tudni vélik, hogy 
Jeftics Barthou francia külügyminiszterrel 
a Habsburg kérdésről is tanácskozni fog.

magasságból lezuhant gépével s a gép a 
szerencsétlen pilótát

maga alá temette.
A repülőnek mór csak holttestét tudták 

előhúzni a gép roncsai alól.
Egy francia amatőrpllóta

szintén lezuhant

sa-iBtlliteolénSziiiliáztaii
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Veszedelmes betörőt 
fogtak el vasárnap 

a svábhegyi barlangban
Üres helyiséget bérelt és azon keresztül fal
bontással kifosztott egy belvárosi sztfrmeüzletet

A főkapitányság he- 
törési ügyekben dolgozó 
detektivesoportja vak
merő betörőt tett ártal
matlanná nz elmúlt éj- 
sznka. Hónapok óla 
tartó nyomozás után si
került elfogni a belvá
ros üzletek fosztogató

ját, akiről kiderült, hogy regi notórius be
törő.

Még február 10-én történt, hogy a Régi- 
posta-ulca 10. szám alatt levő Lukács Vil
mos-féle Izücsflzletbcn betörés történt. A tu
lajdonos, amikor fölnyilotta az üzletet, észre
vette, hogy az árukészletet alaposan meg
dézsmálták az éjszakai látogatók, azonkívül 
pénz is hiányzott a pénztárfiókból. A leltár 
során kiderült, hogy

a betörők húszezer pengő értékű szőr- 
mcárut vittek magukkal, 

azonkívül többszáz pengő készpénzt. A rend
őrség többirányban kezdte meg a nyomo
zást.

A betörőnek ebben az cselben pechje volt, 
mért a helyszínen hagyott ujjlenyomat el
árulta kilétét. A betörő ugyanis föl akarta 
nyitni a pénzlárszekrényt is, de ez a kísér
lete mór nem sikerült, ellenben munkája 
közben ottmaradt nz ujjlenyomata. A dák- 
tiloszkópus fölvételt készített az ujjlenyo
matról és ezen az. alapon a bűnügyi nyíl- 
váritartóban megállapították, hogy a betörő 
Guzmics Géza 36 esztendős mázol ósegéd

del azonos, aki már hasonló bűncselekmé
nyek miatt többször volt büntetve.

Vasárnapra virradó éjszaka a detektivek- 
nek sikerült megállapítani, hogy

■ Svábhegyen egy barlang mélyén 
húzódik meg Guzmics a belvárosi kereske
dők réme. Zseblámpák fénye mellett hatol 
lak be a detektívek a helyiségbe, ahol meg
lapulva találták a veszedelmes betörőt. Be
kísérték a főkapitányságra. Ott vallatóra 
fogták és a kihallgatás során Guzmics be
ismerte, hogy az utóbbi időben több betö
rést követett el a Belvárosban, szűcsüzlete- 
kd fosztogatott. Azt is beismerte, hogy feb
ruár 10-én éjszaka ő tört be Lukács Vilmos 
szíicsmester Régiposta-utca 10. szám alat(j 
helyiségébe.

Á betörést ugy követte el, hogy előzőleg 
kibérelte a szűcsüzlet mellett lévő Üres 

helyiséget.
Háromszázötven pengő negyedévi bért kértek 
tőle, ö azonban kijelentette, hogy egyelőre 
nem fizet, de foglalóul hajlandó 20 pengőt 
letétbe helyezni. Megkapta az üres üzlet 
kulcsát és onnan az esti órákban, amikor 
már a szűcsüzletben senki sem tartózkodott, 
falbontás utján átjutott az üzletbe. A lopott 
holmikat a szomszédos üres üzleten keresz
tül vitte ki az utcára, taxira tette és az egyik 
pestkörnyéki helyiségbe szállíttatta. Vallo
mása során még több belvárosi üzlet ki
fosztását is beismerte Guzmics Géza.

A rendőrség most bűntársait keresi, akik 
segédkeztek neki az áruk értékesítésében.

I A munka befejezésekor kitűnt, hogy az át
szerelés a városnak 500.000 pengőbe, a polgár
ságnak pedig 300.000 pengőjébe, összesen tehát 

800.000 pengőbe került.
A nem mindennapi ügyben vitéz Pétery Ist

ván kereskedelmi minisztériumi műszaki taná
csos tartott hosszú vizsgálatot, aki jelenté
sében

megdöbbentő módon írja le,
hogy „a munkálatokat túlméretezték, az anyag
kezeiét szervezetlenül végezték és hogy a villa- 
mosművek üzletvezetésében tiszta képet nem 
lehet alkotni."

— Az egész átszerelés! munkát — mondja 
vitéz Pétery jelentése — ugy végezték el, hogy 
a felhasznált anyag mennyiségét, a fölhaszná
lásra nem került anyag nagyságát

megállapítani nem lehet.

A soktizezer pengőt érő kábelek átvételéről 
semmiféle bizonyító irat nem található, sőt 
még azt sem lehet konstatálni, hogy a szállító 
cég leszállitotta-e az anyagot.

A vizsgálati jelentés kiemeli, hogy 5 év ótH 
Makiár, Nagutállya, Füzesabony községek 

egyetlen fillért aem fizettek az áram
fogyasztásért

az Eger városi villamosnak, mert nem állapod' 
tak meg a közvilágítás árára nézve.

Ilyen dolgok történnek hatósági üzemek
nél ugyanabban az időben, amikor a polgárság 
már alig bírja a vállára nehezedő közterheket.

Revideálni kell tehát az összes érvényben 
levő villanyáramkoncessziókat és erőteljesen 
meg kell védeni a polgárság érdekeit.

Kell és lehet a villanyárakat csökkenteni 
ugy Budapesten, mint a vidéken, i

Eltűnt az áldozat, 
akit elütött a villamos

Szerencsés kimenetelű izgalmas gázolás a Gellért-téren
Tegnap délután négy óra tájban a Gellért- 

szálló előtt különös, szerencsés kimenetelű 
baleset történt, amely azonban könnyen végze
tessé válhatott volna. A Gellért-téren, ott, ahol 
a legnagyobb forgalom és egymást keresztezik 
a villamosok, autóbuszok és autók, egy jólöltö
zött, magas, karcsú,

dlákkülsejü fiatalember
sietett át az úttesten. Ugyanakkor robogott a 
téren keresztül a Horthy Miklós-ut felé egy 
huszonhetes jelzésű villamos.

A vezető csengetett, de a fiatalember úgylát
szik nem hallotta ezt és csak abban a pillanat
ban akart elugrani a sínről, amikor a villamos 
már közvetlenül mögötte volt. Ekkor azonban 

már késő volt.
A vezető teljes erejével fékezett, de már nem 
tudta idejekorán megállítani a kocsit és

elütötte a fiatalembert,
aki végigvúgódva, valósággal bukfencet hányt 
az úttesten. A villamos ebben a percben már 
állt, úgyhogy a fiatalember nem került a kere

kek alá.
A szemtanukban megfagyott a vér, egv asz- 

szony
velőtrázó sikoltással ájultan esett össze.

Mindenki odarohant, a vezető le akart ugrani 
a kocsiról, de a villamos által elütött fiatalem
ber mindenkit megelőzve

felpattant a földről és futni kezdett.
Egy perc, múlva eltűnt a nagy tömegben^ 
Semmi baja nem történt. A vezető és az elő
siető rendőr keresték, de nem sikerült megta
lálni és megállapítani, hogy ki volt.

A tömeg, amint magához tért a rémülettől, 
az ájult asszonyhoz sietett és

nagyneliezen felmosták.
így nem az elgázolt, hanem a néző volt a bal
eset áldozata.

Negyedóra múlva már helyreállt a nyugalom 
a Gellért-téren és a huszonhetes villamos, ame
lyik az ismeretlen fiatalembert olyan szeren
csés körülmények között ütötte el, tovább
robogott.

A gazdájuk üzletében adták el 
a lopott holmit a tolvaj segédek

Detektiv-álsegéd leplezte le a veszedelmes házitolvajokat
Rejtélyes lopási ügyre derített fényt a főka

pitányság lopási csoportja. . ...
A rendőrségen megjelent Szabó Mihály bőr

kereskedő, akinek Kispesten, nz Üllöi-üt 100. 
Hlntt van üzlete és elkeseredetten adta elő, 
hegy bár üzlete nagy forgalmat bonyolít le, 
még sem találja meg számítását, mert 

árukészlete egyre jobban csökken 
és cgv hónap leforgása alatt tizenötezer pengő 
értékű áruhiány mutatkozott. A kereskedő 
ugyanis a napokban rovancsolást tartott és 
rájött arra, hogy a leltárban feltüntetett áru
készlet és az eladott áruk közölt nagy a diffe
rencia és ugyanakkor a pénztárkönyv a forga
lom csökkenéséről tett tanúságot. Nyilván
valóvá vált, hogy

■s árukészletet Ismeretlen tettesek meg- 
dézsniálják.

Szabó Mihú y n rendőrséget kérte, folytassák 
le bizalmasan a nyomozást, mert senkit sem 
akar meggyanúsítani ártatlanul a szorgalmas, 
megbízható személyzete közük

A feljelentés utáni napon uj segéd lépett 
be a bőrkercskcdésbe. Természetesen a régi al
kalmazottak közül senki sem tudta, hogy uj

kollégájuk államrendőrségi detektív, aki állan
dóan élénk figyelemmel kísérte a többi segéd 
munkáját.

Szombaton délben a következő bejelentéssel 
lépett az uj segéd a főnöki szobába:

— Főnők url Nyomozásom sikerre vezetett. 
A tettesek nem mások, mint Wasscrfogel 
László 36 éves és Bezdán Ferenc 38 éves segé
dek.

ük dézsmálják már hosszú Idő óta az áru
készletet

Minden bizonyíték a kezem között van.
Wasscrfogel és Bezdán összejátszva foszto

gatták az árukészletet. Vakmerőségükben any- 
nyira mentek, hogy nem egy alkalommal

az üzletben adták el a lopott holmit.
Előállították a főkapitányságra a két gya

núsítottat, akik rövidesen bevallották bűnüket. 
Elmondották, hogy hosszabb ideje fosztogat
ták az árukészletet és a lopott holmi egyrészél 
vidéken hozták forgalomba, a vásárokon és ba
zárokban, másrószél az üzletben adták el a 
tulajdonos távollétében. Mind a két tolvajt le
tartóztatták.

Hajnali botrány a Ferencvárosban 
súlyos következményekkel

Házasságtörést követett-e el a vendéglösné, aki gyereket akart 1
házastársi kötelességek súlyos megsértése \ 

miatt. A különélést hat hónapra az asszony fér
jétől tartásdijat is kapott.

Most letelt a hat hónap és a biró megtartja 
a bontópör második tárgyalását, amelyen végleg 
el fogja választani egymástól a vendéglőst és 
feleségét.

Súlyos szabálytalanságok
az egri elektromos munkálatoknál

Miért került az „ingyen“-munka 800.000 pengőbe
Országszerte élénk 

visszhangot kelletlek a 
még életbe nem léptetett 
energiatörvény végrehaj
tási ulasitástervezoténck 
hiányosságairól szóló 
adások.

Az árnindrúgasúg 
törésére alig marad 
vénycs mód. mert a 

csatlakozást és együttműködést lehe
tőség időnkint lerontja az esetleg prosperáló 
üzemek számításait és az ujnbh befektetések 
nyomban megakadályozzák, hogy a vállalatok 
olyan nyereséget mulassanak ki, mely által

az áramárak leszállítását követelni lehet.
Feltűnő eltérések észlelhetők n 3 év elölt 

alkotott törvény fogyasztási érdekeket védő 
paragrafusai és a végrehajtási utasítás intenciói 
között és ill bosszulja meg magát az indoko
latlan késettelem, itt lesz nyilvánvaló, hogy a 
vállalatok n)iért igyekeztek « 3 év alatt n leg
nagyobb vidéki fogvnszlólcrülctokcn a törvény 
re: delkez< •< in lulhoss/u időre koncesszió
kat a maguk részére biztosítani. Most joggal 
hivatkozhatnak „szerzett jogaikra". A túl- 
magas áramárak nemcsak a magánüzemeknél. 
hanem a városi it községi üzemeknél is ki
vétel nélkül tapasztalhatók.
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Keszthely nagyközség villamosművei
80 fillérért adják az áramot

a háztartások világítási céljaira, órahasználat < 
díjért havonta 80 fillért számítanak fel és emel
lett kötelezték a fogyasztót, hogy az áram
mérőórát 80 pengőért 3 havi részletre meg 
keli vásárolnia

Az óravásárlási követeléstől ez év áprilisában 
elállt ugyan a villamoslársaság, 3e ezzel szem
ben a belépő fogyasztót

évi 480 hcktowiittáram átvételére kötelezte, 
amit akár elfogy ászt, akár nem, meg kell 

fizetnie.
Hévízen a villany egységára már

100 fillér
kilowaltonkint, pedig az áramol ugyancsak 
keszthelyi viUamosiizcm szolgáltatja.

Eger város saját kezelésben tartja a villamos
üzemét.

Ezelőtt 110 voltos áramol termelt és ellátta 
Maklár, Nogytátlya, Füzesabony községeket is 
olyképpen, hogy a még szükséges áramot az 
Eger-Gyöngyösvidéki Villamossági R.-T.-tól fix 
árban vásárolta.

1932. évben 220 voltos áramra szerelték a 
hálózatot azzal az Ígérettel, hogy ezen át
szerelés

■ polB*r«<en.k uj OlWrjíb. wm krrül.
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Másodszor került most 
dr. Malonyay törvényszéki 
biró elé egy válópör, 
amelynek szenzációja, 
hogy a felperes férj nem 
a sablónos, megszokott 
indokok címén kéri ki
mondani felesége hibájá
ból a válást, hanem a 
legsúlyosabb okot jelöli

meg, nzt állítja a keresetben, hogy 
felesége házasságtörést követett el.

A magyar judikaturában összesen csak egyetlen 
egyszer fordult elő, hogy ilyen címen mondtak 
ki válást.

K’ ® Ferencvárosban van
vendéglője és a házaspár a kocsma feletti la
kásban lakott. Egy nap. hajnalban, a férj le
ment kinyitni a vendéglőt, de a szokottnál 
korábban jött vissza. Nagy megdöbbenésére

■ hálószobában feleségével találta B. J. 
postatisztviselőt

Haragjában kiabálni kezdett, összeszaladt az 
egész húz, feljött a házmester és egy rendőr, az 
asszony lovagja azonban elsietett. Az asszony 
sírva könyörgött bocsánatért, a vendéglős azon
ban hajthatatlan volt,

megindította a válöpört
— házasságtörés címén.

A legutóbbi tárgyaláson dr. Malonyay biró 
előtt az. asszony tagadta, hogy megcsalta a fér
jét. A rendőr azt vallotta, hogy amikor K. F. 
kiáltozására fölszaladt a lakására, az asszony 
sirt és fé.rje előtt térdelve, igy könyörgött:

— Drága jő uram, még ez egyszer bocsáss 
meg nekem...

Hasonló vallomást tett a házmester, aki még 
azt is elmondta, hogy a vendéglösné már egy 
alkalommal, a hajnali botrány előtt, clpana- 
sznlta neki, hogy

kénytelen lesz, megcsalni a férjét, — mert 
gyermeket akar.

Amikor K. F.-né továbbra is tagadott, fölemel
kedett dr. Biró György, a férj jogi képviselője 
és leveleket tett a bíróság asztalára, amelyek
ben a vendéglős könyörög urának, hogy fo
gadja őt vissza, mert megbánta, amit tett és 

minden asszony elkövethet ilyen bűnt.
Az asszony ennek ellenére sem lelt beismerő 
vallomást és a postatiszt is megmaradt amellett, 
hogy csak látogatóban volt a vcndéglősnénél.

Malonyay biró ezután ágytól és asztaltól elvá
lasztotta a házaspárt az asszony hibájából, de 
nem házaságlörés, hanem

A Hll MOZINK

Marólugos családi 
dráma Szekszárdon

Szekszárd, junius 10.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Péntek éjjel 

egy évekkel ezelőtt kötött szerencsétlen házas
ság borzalmas utójátéka folyt le Szekszárdon. 
A nyugalmas kisváros éjszakai csendjét egy
szerre csak hangos jajveszékelés törte meg.

— Jaj, megvakulok, segítség! Segítség! —• 
kiáltozta egy kétségbeesett női hang.

A segdykiáltásokra előkerült a rendőrőrszem* 
aki a járókelők segítségével beszállította a jaj-' 
veszékelő asszonyt a kórházba. Itt megállapítot
ták, hogy Bagó Istvánná, született Illés Erzsé
betet

pálinkába feloldott marólúggal öntötte ar
con merénylője.

A fiatalasszony elbeszéléséből kiderült, hogy 
Illés Erzsébet és férje, Bagó István 27 éves ka
locsai napszámos állandóan civakodtak, sőt a 
brutális ember egy alkalommal ugy megverte 
feleségét, hogy súlyos bordatöréssel kórházba 
kellett szállítani.

. Felgyógyulása után férjétől való félelmében 
vidékre ment szolgálni, de Bagó mindenütt 
nyomában járt és igy sehol sem volt maradása 
hosszabb ideig. Bagó legutóbb Szekszárdon 
lelte meg asszonyát, és napokig leskolődött szol- 
gálatadőja házatájún, mig sikerült beszélnie 
vele. Ismét összekaplak, mire Bagó pálinkában 
feloldott marólúggal leöntötte az asszonyt, 
majd elmenekült. A rendőrség csak másnap 
akadt nyomára a merénylőnek, aki éppen egy 
lopott kerékpáron igyekezett elmenekülni Szék- 
száráról. Egy rendőr motorkerékpáron üldözé
sére sietett, de mielőtt utólérte volna, Bagó 
üveget kapott elő zsebéből és

felhajtotta a maradék lugkőoldatot, majd 
eszméletlenül fordult le a kerékpárról.

Rendkívül súlyos állapotban őt is beszállítot
ták a szekszárdi kórházba.

Lawrcnce Tibbclt. Stan és Pan. Lehár Ferenc renéjé- 
vei — Előadások kezdete: 4, 6. 8. 10 őrkor. — Az első 
előadásokon félhelyárak. a többi előadásokon mérsé
kelt nyári helyárak. — Szép idő cselén nyitott telő.

l*aP * leemodornobb pyóuyMzkteök-
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(< ■; betegaíyeket. OIwk) polgárt Aruk.

Proipektuot kUld • htat|lg*xfat<W RegnseiHtló«i knrAk 
ttregaógi lelmuégokBtl.

CORMN FII.MSHNHtl (József Urut ét Pllöl-ut tarok 
fel.: 388—88.) Mellékutca. (Iicne Dunne világőlmje 
Ai ellopott várót. Fősz. Tóm Mih.-Híradó. - Elő
adások kezdete bélkótnap: 5 *Z>8 ?4l0. vasár, ás ün
nepnap: %3, 5, fos. %IO. - Az első előadások léi- 
hclyárakkal.

‘ ’T* HI MMINHAZ (V M|mo» etiuár nt 8Ő-88 Tele 
11* 1 'arka tavasz Lepniabb 4 atines

'•ólérajz 2 eredeti Mirkv egér. 2 híradó és 1 sport-

(VI., Nanymcző-utca 

film. — Brondway varieté. Miniatűr rrvO. — Modern 
Robin Hood. Rajzos Irökkfilm — Előadások 2—fi-lg foly- 
tntódagosan. azután 6, 8, 10, vasárnap: 2, 4, 0, 8, 10 
órakor.

, .---- .'iii,- mrr. « niiBiio rs 1 inon-
kCp Hatodik liífre prolnnaMva! - Az előadások kéz- 

’• r“9 *» 10 órakor.
kAMARA Mon.OKCesZINHM < iMhánv-.iiet «< Nvír- 

ulc* Mrag, hw.) Suok

IIRANIA FII.HWNHAt íflákócsi ul 21 Tel : 48O-48.>
Telefon: 40-0-45 ) Rolshlld lánya. Énekes táncos film* 
szkeccs. Fősz.: Fenvvessv Éva. Ssőnyl Lenke. Szenes 

Ernő. — Előadások kezdete hétköznap; 6. 10. vasár- él
Onnepnap; 6, I. 10 órakor.
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Vizsgálat a kultuszminisztériumban 
a Szépművészeti Múzeumban őrzött három 
állítólagos hamis kép különös rejtélye miatt

Egy ismert szakértő bejelentette a miniszternek, hogy a Szépművészeti Muzeum 
jóhiszeműen három hamis képet vásárolt drága pénzen — Szily Kálmán állam 
titkár vezeti a vizsgálatot, hogy megállapítsa: ml igaz a vádból ?

A budapesti művészi körökben nagy meg-1 meghívott a kép megszemlélésére. A láto- 
egy gatók között akadt egy ur, aki a díszhelyen 
j a | függő képre az első pillanatban kijelentette, 

a 
a

a

lepetéssel és érdeklődéssel beszélnek t_ 
'furcsa és különös ügyről, amely nemcsak 
művészeket foglalkoztatja már, hanem 
legfőbb hivatalos művészeti fórumot: 
kultuszminisztériumot is. Egyelőre még 

nem lehet tisztán látni, hová fejlődik a 
lavina,

amelyet egy ismert magyar műgyűjtőnek 
kultuszminisztériumhoz intézett levele indí
tott el.

Néhány nappal ezelőtt levél formájában 
beadvány érkezett a kultuszminisztériumba. 
Egy jónevü művészeti szakértő küldte a le
velet, amelynek a tartalma nagy feltűnést 
keltett a minisztériumban. A művészeti 
szakértő furcsa dolgot közölt. Azt irta,

kötelességének tartja felhhni a kultusz
minisztérium figyelmét arra, hogy a 
Szépművészeti Múzeumban egy súlyos 
hiba történt: nagy pénzen három fest
ményt vásároltak, mint kiváló meste
rek alkotását vették a képeket, holott 
mind a három festmény csak jólsike
rült, de közönséges hamisítvány és tel

jesen értéktelen.
Hangoztatta beadványában, teljes és őszinte 
meggyőződése, hogy

a vásárlás minden tekintetben jóhisze
műen történt,

aki a képeket megvásárolta, nem tehet 
róla, egyszerűen csak áldozata a képhamisi- 
tóknak, akik nemcsak a Szépművészeti Mú
zeumot, de más művészeti intézményt is 
könnyen megtéveszthettek volna ezekkel a 
képekkel.

A Szépművészeti Muzeum reputációja ér
dekében tartja kötelességének, hogy ezt az 
esetet bejelentse, — hangzott a beadvány — 
egyelőre azonban nem hajlandó megne
vezni, melyik képekről van szó, csak annyit 
árul el, hogy

mindhármat az utóbbi 10—12 évben
vásárolta a muzeum.

A minisztériumban érthető meglepetést 
keltett ez a levél, amelynek komolyságát 
megerősítette az ismert müértő aláírása 
Azonnal megindult a vizsgálat és

a minisztérium illetékes ügyosztálya 
felvilágosítást kért Petrovics Elektől, a 
Szépművészeti Muzeum főigazgatójától, 
aki azonban természetesen nem tudott 

közelebbi felvilágosítást adni 
az állítólagos hamis képek rejtélyéről.

Ekkor azután az ügy intézését Szily Kál
mán kultuszminiszteri államtitkár szemé
lyesen vette kézbe és első intézkedése az 
volt, hogy levelet küldött a szakértőnek és 
felkérte, hogy éppen a Szépművészeti Mu
zeum reputációja érdekében közölje a mi
nisztériummal, hogy

melyik az a három kép, amely szerinte 
hamisítvány és megtévesztés utján ke

rült a múzeumba.
A minisztériumban most várják a szakértő 
válaszát, közben azonban a Szépművészeti 
Múzeumban — legalább is igy tudják azok 
a művészemberek, akik az egész ügyet is
merik —

képrestaurátorok és röntgenológusok 
bevonásával sorra vizsgálják az utóbbi 

esztendőkben vásárolt képeket, 
hogy tisztázzák: mi igaz a szakértő részéről 
emelt furcsa és különös vádból.

Petrovics Elek holnap mint 
szakértő áll a bíróság előtt, 
hogy véleményt mondjon egy hamisnak 

minősített Munkácsy-képröl
A véletlen különös játéka, hogy mialatt 

a kultuszminisztériumban vizsgálat folyik 
az állítólagos hamis képek ügyében, ugyan
akkor a bíróságot ’ " ’ u-
misnak minősített 
ebben az ügyben

holnap, kedden 
a törvényszéken

is foglalkoztatja egy ha- 
Munkácsy-kép ügye és

mint szakértő szerepel
_______ v__........ Petrovics Elek, a Szép

művészeti Muzeum főigazgatója.
A Munkácsy-kép kínos históriájának 

szenvedő szereplője Frey Imre részvénytár
sasági igazgató, aki néhány héttel ezelőtt a 
Műkereskedelmi Rt.-tői

hétezer pengőért vásárolt egy nagymé
retű katalogizált Munkácsy olajfest

ményt.
A vállalati igazgató — a vételár lefizeté

sekor a cégtől egy garancialevelet kapott, 
amelyben igazolták a Munkácsy-kép való
diságát. Ezután a vevő lakására szállíttatta 
a képzőművészeti remeket és azt a szalon
jában helyezte el.

Frey Imre ismerősei és barátai között el
dicsekedett, hogy milyen előnyös árért ju
tott a muzeális becsű munkához és többeket

hogy
az közönséges hamisítvány, ami nem 

hétezer, de száz pengőt sem ér!
— Ugyan kérlek, hogy mondhatsz ilyes

mit! — tiltakozott a vád ellen a házigazda.
— Felelősségem tudatában ismétlem, — 

mondotta a látogató — ez silány utánzat!
—• Itt a cég garancialevele.
— A levél valódi, de a Munkácsy-kép 

kópia.
Az igazgató a lesújtó ítélet után azonnal 

kivitte a képet a Szépművészeti Múzeumba 
véleményezés, illetve hitelesítés miatt. A 
munkát megvizsgálta a múzeum kebelében 
működő ötös bizottság, melynek elnöke Pet- 
rovich Elek. Az Ítélet lesújtó volt:

megállapították, hogy a nagyösszegü 
kép valóban közönséges hamisítvány,

Rípkát, Bánó Dezsőt,
Krívos dr.-t hallgatják ki ma 
a Dréhr-íígyben

A félmilliós
Holtzspach-üdülő vásárlásának ügyét tárgyalja a bíróság

Dréhr Imre bünperé- 
nek mai hétfői tárgya
lásán uj vádpont kerül 
a bíróság elé: a hűvös
völgyi Holtzspach-üdülő 
megvásárlásának ügye.

Eddig a bicskei kas
tély megvásárlásáról 
volt szó. Miután ez ügy
beidézett Bethlen István 

Lajos gróf még nem áll-
ben a tanúként 
gróf és Batthyány .
hatott a bíróság rendelkezésére, egyelőre le
zárták a kastélyvásárlás ügyét és

ma áttérnek a Holtzspach-üdülő meg
vételének tisztázására.

A királyi ügyészség vádja szerint annak
idején a népjóléti minisztérium az Égisz Bt. 
tulajdonában lévő

hűvösvölgyi Holtzspach-üdülőt 494.000 
pengőért megvásárolta leánynevelő In

tézet céljaira.
A vételi ügyletet Krausz Simon bankháza 
közvetítette. Az üdülő megvásárlására vo
natkozó tárgyalásokat Dréhr Imre végezte 
— állapítja meg az ügyészség — és igv 

felelős azért, hogy a népjóléti miniszté
rium túlzottan magas árat fizetett az 

üdülőtelepért.
Ezt pedig hűtlen kezelés bűntettének minő
síti a vádhatóság.

A vádra vonatkozóan először Dréhr Imre 
terjeszti elő védekezését, azután egész se-

Bosszúból ellenségei fejére gyújtotta 
a házat egy nagydorogi gazda

Szckszárd, junius.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Borzal

mas módon akart bosszút állni haragosain 
Szcndrei István 70 éves nagydorogi jómódú 
gazda, aki még 1932-ben eladta házát Ko
vács István 29 éves ottani földművesnek 
azzal a kikötéssel, hogy ez tartozik a vétel
ár fejében öt élete fogytáig eltartani.

A péntekre virradó hajnalon Szendrei 
megjelent Kovács házánál,

nz ajtókat kívülről elreteszeltc és a nád
föd cles ház négy sarkát felgyújtotta. 

Kovács és családja, valamint a ház hátulsó 
részében lakó Lukács Ferenc csak a szom
szédok kiáltozásaira vette észre a tüzet. 
Mindkét család rémülten igyekezett kime
nekülni a gomolygó füstfelhökből, de meg
lepetésre az öszes ajtókat zárva találták.

legideálisabb nyaralás
Erzsébet 

sústdrdűben
Strandfürdő - Park - Olcsó Arak

Uj glaubersós források 
legnagyobb gyógyhatásúi 

Közlekedés 19, 49, 51-es villamosokkal

kezétől

visszaszár-

amely nem Munkácsy Mihály 
származik.

A becsapott vevő erre a képet 
maztatta a Műkereskedelmi Rt.-nak és kérte 
a vételár azonnali visszafizetését.

A cég hallani sem akart a vétel megsem
misítéséről: hangoztatta, bogy a kép valódi, 
így került az ügy a bíróság elé, amely meg
kereste a Szépművészeti Múzeumot, hogy a 
szakvéleményről adjanak jegyzőkönyvi ha
tározatot. A múzeum vezetősége értesítette 
a bíróságot, hogy az ötös bizottság a kérdé
ses kép hitelességére irányuló vizsgálat al
kalmával nem vett fel jegyzőkönyvet, de azt

Petrovich igazgató hamisnak minősí
tette.

Balogh Árpád dr. egyesbiró erre 
elrendelte Petrovich személyes kihall

gatását,
aki holnap, kedden mond véleményt az ér
dekes képvásárlási ügyben.

reg előkelő állású, ismertnevü tanú kihall
gatására kerül sor.

Tantiképpen fogja kihallgatni a tör
vényszék Ripka Ferenc volt főpolgár
mestert, Krivos Árpád dr .fővárosi bi
zottsági tagot, Bánó Dezső vezérigazga
tót, Friedmann Ignác dr. kormán.vfő- 
tanácsos-ügyvédet, az Égisz Rt. igazga
tósági tagjait és a Holtzspach-vagyon 

örököseit.
Előreláthatóan két napot vesz igénybe 

Holtzspach-ügy tárgyalása és igy a holnapi 
keddi főtárgyaláson is erről a vádpontról 
lesz szó.

A mai főtárgyalás rendkívül érdekesnek 
és izgalmasnak ígérkezik.

Sok heves összecsapásra, éles szóharcra 
van kilátás.

A mai főtárgyalás vasárnap is munkát 
adott a vári és védelem képviselőinek. Bary 
Zoltán és vitéz Széchy István ügyészek teg- 
nak csaknem egész nap dolgoztak: az eddigi 
főtárgyalás anyagát tekintették át és ké
szülődtek a mai főtárgyalásra. Gál Jenő és 
Dusárdy István védők is együtt voltak va
sárnap, hogy felkészüljenek.

De lázasan készülődött Dréhr Imre is a 
inai tárgyalás eseményeire.

Úgyszólván ki sem mozdult lakásából és 
egész nap jegyzetei fölé hajolva dolgozott 
otthon ...

Ekkor az ablakokat feltörve, nagynehezen 
sikerült kimenekülniük az égő házból. Az 
azonnal értesített csendőrök és tűzoltók

A Magyar Nemzeti Bank SO. számú engedélye alapján.

önnek Is pihennie kell és látnia kell olcsó pénzért VÁRNÁT! Jöjjön tehát velünk 
21 napos társasutazásunkra végig az Aldunán! Látni fogja Belgrádot, Ada-Kalrht, Or
sóvá!, a Kazán-srorost stb., 11 napig pihenhet, törődhet a Fekete-tenger gyöngyében: 
VÁRNÁBAN! Három nap alatt megtekintheti ISTAMBULT (Konstantinápoly), a BŐSZ- 

PÓRUST, Kls-Ázsla e felejthetetlen szépségű helyeit!!

Társasutazásaink indulnak
1934 junius 24., julius 1., julius 8., julius 15., julius 22, julius 29., augusztus 5., 
augusztus 12., augusztus 19., augusztus 20., szeptember 2.

A részvételi díj minden mellékköltséggel együtt:

p 192-101 különböző kategóriákban
Felvilágosítások, prospektusok valamennyi csehszlovákiai és tátrai fürdőhelyre!
PÖSTYÉN, speciális szanatórium és diétás gyógyintézet. Vezető főorvosok: 

Dr. Schmidt László és Dr. Wetsz Ede.
Rendkivül kedvezményes pausál-kúrák, elsőrangú diétás étkezés
Részlete’ felvllágosilás és prospektus a kizárólagos magyarországi vezérkép. 

viseletnél:

Utazási és menetjegy Iroda
Budapest, VI., Andrássy-utl9. Telefon: 281—48.

-k02asKai.;

minden erőfeszítése hiábavaló volt, a tüzet 
nem sikerül eloltani,

a ház porráégelt.
csendőrség azonnal letartóztatta Szend- 
aki bevallotta, hogy a házat ő gyújtotta 
Elkeseredett tettét azzal magyarázta, 
Kovács nem tett eleget szerződésének, 
bár erősen dolgoztatta, de enni nem 

t neki és
chcnhalt volna,

i közelben lakó rokonai meg nem kö- 

még a házból is kitiltotta.
Szendreit beszállították a szekszárdi tör
vényszék fogházába, az ügyészség gyújtoga
tás és gyilkossági kísérlet miatt megindí
totta ellene az eljárást.

Tiltott műtét megölt 
egy fiatal leányt

Az operáló asszonyt letartóztatták
Győr, junius 10. 

(A Hétfői Napló tu
dósítójának tclefonjc- 
lentése.) Néhány nag.., 
nap előtt egy felsögaí- 
lai vendéglőben hirtelen 
összeesett egy ott szol

leány, Kondoros 
egy bánhidai 

gazda lizenhétéves leá-
nya. Kórházba szállitotlák, ahol megállapí
tották, hogy ismeretlen tettes

tiltott műtétet
végzett rajta. Tekintve, bogy vérmérgezés 
jelei mutatkoztak a leányon, sürgősen újabb 
operációt hajtoltak végre rajta, de ez már 
nem segített, Kondoros Teréz

nagy kínok közölt meghalt.
A halálos ágyán vallotta be a leány, hogy 

Bánlűdán egy Selmcci Istvánná nevű asz- 
szony

kötőtűvel és más egészen primitív esz
közökkel

hajtott végre rajta tiltott műtétet.
A nyomozás természetesen azonnal meg

indult, Selmecinét letartóztatták. Az asz- 
szonyt, aki konokul tagad, még

más tiltott műtétekkel is gyanúsítják.
Selmcci Istvánnét vasárnap szállították a 
győri ügyészség fogházába.

Különösen azért nyomoznak a hatóságok 
fokozott eréllyel az ügyben, mert az utóbbi 
időben a Dunnátulon — mint ismeretes — 
tömegesen fordullak elő hasonló esetek.
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Újabb zápor
és zivatar

A Meteorológiai Inté
zet jelenti vasárnap:

Az idő Európaszcrte 
felhős és csak mérsé
kelten meleg, sőt nz 
északi, északkeleti ré
szeken hűvös is. Kisebb 
lecsapódások sokfelé 
vannak. Hazánkban is

volt sokhelyütt ismét kisebb záporaid.

Budapesten vasárnap délben 
a hőmérséklet 21 fok volt

A szavazatok
91 százaléka az OTBA tervezet alton volt

n tengerszintre átszámított légnyomás 762 
milliméter. Várható időjárás a következő 
huszonnégy órára:

Mérsékelt északi szél. Változó felhőzet, 
több helyen zápor vagy zivatar. A hő

mérséklet alig változik.

— A Magyarországi 
Tellvér Kutyafajtákat Te
nyésztő Egyesületek Szö
vetsége vasárnap nagy
sikerű nemzetközi kulyn- 
klállitást tarlóit a Tallér, 
sáli fedcll lovardájában, 
amelyre u szövetségbe tö
mörült kilenc egyesület 
360 darab *alóban kivé

teles példányit kutyáját vezették elő, Minden 
egyesület nagy sikert ért el a felvezetett ku
tyákkal. Örökös győztesek leltek Ki>atkovszkii 
I. Elemért ismert és igen híres Pulluári Mac- 
kója, brv. Pálmán Andorné fehér nőstény pu
lija, Manno .Milliódéi Hűvösvölgyi Ro'ntópát 
nevű dobermanja, Ring László Tiszamcnli 
Whisky nevű drótszőrü kanja. Igen nagy si
kert ért el puli tenyésztésével Rajna Antalné. 
Ugyancsak ezen a kiállításon hirdették ki n 
tavaszi rendörkulva fővizsgának eredményét, 
amelyen a legnagyobb sikert ugyacsak egy 
puli, a kispesti osztúlvparancsnokság Szegedi 
Kúbi Rikfic nevű kutyája érte cl.

— Ma tárgyalják a diósgyőri rablógyilkossá- 
got. Miskolcról jelentik: Megírtuk, hogy feb
ruár 27-én éjszaka borzalmas gyilkosság tör
téni l'i-Dlósgyörben, amelynek lettesét, Fabu 
Péter Andrást párnapos nyomozás után a győri 
rendőrség elfogta Most készült pj a vádiig., 
amely Rabit Péter Andrási rablás és gyilkosság 
bűntettével vádolja. A miskolci törvényszék 
(sorbo-lanácsa ma, hétfőn délelőtt tartja a fő- 
tárgyalást.

— ZaebmrtaxÖt fogtak a villamoson. Bujt ás 
János földbirtokos vasárnap a 16-os villamo
son utazott. A zsúfolt perionon Klcinmann 
Sámuel 39 éves rovoltmultu zsebtolvaj benyúlt 
a földbirtokos zsebébe és ki akarta emelni a 
tárcajút. Hujtás észrevette, lármát csapott és 
rendőrkézre adta Kleinmannt. Az elfogott zseb
metszőt letartóztatták.

— Kereskedők gyűlése Debrecenben. Debre
cenből jelentik: Az. Országos Magyar Kereske
delmi Egyesülés debreceni iiókja vasárnap dél
elölt nagygyűlést tartott, amelyen a kereskedő
társadalom aktuális problémáit beszélték meg.

— A nyolcvanéves Sósfürdő. Uj, nagyszerű 
gyógyhatású forrósokat fedeztek fel a Sójfür- 
dőben, amely most ünnepli fennállásának 
nyolcvanadik évfordulóját. A napokban avatták 
fel ünnepélyes külsőségek közt az uj forráso
kat. Dr. Szilárd Béla, a Sósfürdő főorvosa és 
dr. Wicssinger Frigyes, n bábaképzö igazgatója 
ismertették a fürdői, amit dr. Tassy Iván mu
latott be a vendegeknek.

— Asztma éa szívbetegaég, mell- és tüdőbaj. 
görvély- és angolkór, a bőr megbetegedései és 
furunkulózls eseteiben a mindig kellemes hatású 
természetes Ferenc József keserüviz az emésztő
csatornát alaposan kitisztítja és a gyomor s be
lek működését kitünően szabályozza.

— Hall Iszapfürdő Tirolban nem n mondáin 
élet központja, mégis Ausztria legmodernebb 
gy<>gyeszl.özei telelt rendelkezik. Hall a közép
osztály fürdője. Eredményesen használják katn- 
Tusok, asztma, szív, ideg, reumafó jdalmaknól és 
női bajuknál. Hall Innsbruckból tlzkllométcr- 
nyíre fekszik, gyönyörű hcgyelmiövében.

— Mértékutáni férfiöltöny 40 pengőért. Leg
újabb dlvnlszövetekl'öl remek.sznbásu férfiöltöny 
kétszeri próbával, elegáns kivitelben. Szolid és 
becsületes kiszolgálás. Ruliakereskedelmi válla
lat. Fcrenc-körut 30. I. em.

— Megnyílt az Ipari éa mezőgazdasági Ifjú
ság országos munKaklállltósa. Vasárnap nyílt 
meg a Magyarországi Szakszervezeti Tanács 
rendezésében (Vili., Mngdolna-u. 5) n fiatal 
munkási rmzedék tehetségét, képességét és 
szorgalmát demonstráló érdekes kiállítás. A 
kiállítás hitkőznaponkint 5-íílO-ig díjtalanul 
megtekinthető.

b TÉL legnagyobb sikere Krisztina királyné Greta
Garbó

Éppen Igv a TAVAK7. lgnz.1 eseménye

Ezi a M akarom
JEAN HARLOUI

Debrecen, Junius 10.
(A Hit jót Napló tudósítójának tele főnjeién- 

tése) A Magyar Orvosszövetséy vasárnap Deb
recenben országos kongresszust tartott. Az egye
tem ünnepélyesen díszített udvarán Verebéig 
Tibor nyitotta meg a kongresszust, utána Va- 
sáry István üdvözölte az egybegyűlteket, majd 
Vargha Zsigmond a debreceni egyetem rektora 
beszéd kíséretében átnyújtotta Csllléry András
nak ez Orvosszövelség kitüntetését, a Kéthly- 
gyűrűt, amelyet annak az orvosnak adományoz
nak, aki a kari érdekekért a legtöbbet tette.

Ezután következett az orvoskongresszus lég. 
nagyobb érdeklődéssel várt eseménye,

a múlt héten megtartott szavazás eredmé
nyének kihirdetése.

Mint ismeretes, a Magyar Oruosszövetség lesza-

A „kopasz** Gyenes és tizenöt 
vádlottársa, száz károsultja 
holnap felvonul a bíróság előtt

Diplomáciai megkeresések után tűzték ki a tárgyalást, amely 
hetekig tart és az „ugrató-galéría“ minden szélhámosságát felderítik

Az utóbbi idők legna- 
gyobb stilü szélhámossá- 
gai bontakoznak ki ab- 
bán a perben, amelyet 
holnap, kedden tárgyal a 
hüntetőtörvényssék Fo- 
npodp-lanácsa. A simára 
borotvált fejű Gyenes 
Marcell, — akinek a pesti 
argó a „kopasz" előnevet

adományozta — holnap áll a bíróság elé, hogy 
szélhámosságainak légióiért föléljen.

Gyenes Marcell részletfizetésre vásárolt és 
elzálogosított holmikkal szélhdmoskodott 
bűntársaival együtt: az úgynevezett ugrató 

ügynökükkel,
akik könnyelmű embereket súlyos részletüzle- 
lekbe ugrattak be s nyomban vállalkoztak

nwriftkutani lemoitony ao pengőért 
Legújabb dlvatszSvetekböl rendelhető remekszabásu férfiöltöny vagy 
felöltő többszöri próbával, elegáns kivitelben. Minden öndlcsérettöl 
tartózkodunk. Megelégedett vevőink ezrei többet mondanak I Szolid 

és becsületes kiszolgálás.
Ruhakereskedelml Vállalat, Ferenc-körut 39., I. emelet

— A volt Radetzky-huszárok ezredünne- 
pélye. Komáromból jelentik: A volt cs. és 
kir. Radetzky huszárezred tagjai vasárnap 
bensőséges errcdiinnepélyt rendeztek abból 
az alkalomból, hogy most van az ezred fel
állításának 136. évfordulója. Az ünnepségen 
résztvett Imrédy Béla pénzügyminiszter is, 
aki a piavei csata idején az ezredben szol
gált.

— Gyümülcsbefőzés és a vlllamostfizhcly. 
Az Elektromos Művök V., Honvéd ucca 22. az. 
nlnttl kiállításával kapcsolatos villamos gya
korló konyha Iránt eddig oly nsgv érdeklődés 
mutatkozott, hogy ezért ott a nyári hónapok
ban sent szüntetik be a főzögyakorlatokat. 
Tekintettel a gyümölcsbefőzési idényre, n 
villamostűxhelycn való főzés-sütésen kívül fő
leg befőttek készítését mutatják be. A főzési 
bemutatókat — melyeken a részvétel díjtalan 
— június 12-étől kezdve hetenként kedden éa 
pénteken délelőtt 10 órai kezdettel tartják 
meg. Részletesebb felvilágosítást a honvéd- 
uccal kiállítás nyújt. (Telefon: 90-4-00.) A ki
állításon villamoslüzhelyek és forróvíztárolók 
részletfizetésre megrendelhetők és as összes 
villamos háztartási készülékek üzemben díj
talanul megtekinthetők. A kiállítás a nvórl 
idény alatt délelőtt 8 tói délután 3 óráiig van 
nyitva.

■— A gyomorfájás, gyomernyomás, Ih'Isárpan- 
gás, idhasl vérbőség, nagyfokú erjedés, rossz 
emésztés, fehér nyelvlepeaék, kábultsóg, fülzu- 
gás, halvány arcsiin migrén, kedvetlenség a ter
mészetes Ferenc Jóaaef kescrüvlz-löl igen sok 
esetben hamarosan elmúlik. 

— Ha Jól és olcsón akar ruhúzkodnl, ke
resse fel a „Divatszabóságoi", Erssébcl-kőrut 1.
I em., ahol elegáns férfiöltönyöket mértük 
után rendelhet kétszeri próbával 40.— és 50.— 
pengőért, a legdivatosabb szövetekből és sza
bással. Garancia 40 év óta fennálló, közismert 
és megbízható cég.

— Felejthetetlen élményben lehet része, ha 
résrtvesa rendkívül kedvezményes aklimai-vár
nai— konstantinápolyi társasutazásunkon! Az Al- 
dunán való utazás pihenés és csodálatos Iáivá- 
nyoSsAg! Várna, a Fekete-tenger gyöngye szere
tettel várja n magyar utasokat. Konstantinápoly 
csodálatos látványosság lesz n résztvevők ré
szére, betekintés n Kelet rejtelmeibe! Vegye 
igénybe társasutazásainkat, amelyek hetenként 
indulnak, minden eddiginél olcsóbb árban! Kér
jen rétzleles felvilágosít ást, prospektust díjtala
nul, akár telefonon Utazási és Menet jegyirodá
nál Budapest, VI., Andrássy-ut 19. Telefon:

vaztatta tagjait imrédy Béla pénzügyminiszter 
OTBA-tervezetének ügyében.

fíókay Zoltán dr., a debreceni egyetem tanára 
hirdette ki az eredményt. Bejelentette, hogy

M91 orvos szavazott le az «huwM héten,
100 szavazatot érvénytelennek nyilvánítottak, az 
érvényes

szavazatok 91 százaléka nem fogadta el • 
miniszter Javaslatát

és csak 9 százaléka volt a javaslat mellett. A 
kongresszus résztvevői

viharos tapssal fogadták
a szavazás eredményét.

Ezután több kisebb szakkérdés letárgyalására 
került a sor.

A kongresszus résztvevői hétfőn Hajdú, 
szoboszlóra utaznak.

A hírhedt pesti „ugrató galéria** tizenöt 
tagja kerül a vádlottak padjára.

Magát Gyenest Bécsből hozták haza a hatósá- 
gok. Gyenes Ausztriába szökött, miután szélhú- 
mosságai kipattantak, de itt elfogták, Pestre 
szállították és nemsokára kitűzték bünperének 
fötúrgyalását. A bíróság azonban nem ítélkez
hetett felette, mert

Gyenest njabb bűncselekményekért Is ki 
kellett kérni Ausztriától

és csak az erre vonatkozó diplomáciai megke. 
resések elintézése után lehetett felelősségre 
vonni Most ez is megtörtént és igy Gyenes bűn
ügyét letárgyalhatja a pesti törvényszék.

A holnap kezdődő főtárgyaiig hetekig fog 
tartani, tekintve, hogy körülbelül

száz károsultat kell kihallgatnia a hlró-arra is. nogy k réseiéire ven uuium ei*«,vRv- ságnak.
sitják A manlpulúriók végén a hiszékeny ál
dozat néhány pengőt kapott, de sohasem látta A „kopasz" Gyenes monstre bűnügyében a hir- 
viszont a megvett árul, u zálogcédulát és esz- hedt pesti „ugrató galéria" összes szélhámos- 
tendőklg fizethette a részleteket.| ságait felderítik.

— Takarékpénztárak éa Bankok Egyesük- 
lének szegedi Ülése. Vasárnap délelőtt a sze
gedi városháza közgyűlési termében Kozma 
Ferenc körzeti elnök elnöklete mellett tar
totta ülését a Téb e és szegedi körzete. 
Kozma Ferenc megnyitóbeszédé után dr. 
Hegedűs Lóránt nyugalmazott pénzügymi
niszter, a Tébe elnöke nagyhatású előadás
ban fejtette ki a hitelélet szabadságának 
fontosságát. Több érdekes előadás után meg. 
alakították a Tébe délkeleti körzetét. Díszei- 
nöknek begavári Back Bernátot, elnöknek 
Kozma Ferencet ts Bcnárd Józsefet válasz
tották meg.

— Nyilaskercsztes tüntetés a szegedi egyete
men. Szombaton délután az egyetemi előadó, 
sok befejezése után az egyetemek körül apróbb 
csoportok sétáltak föl-alá, majd összegyülekez. 
lek és bevonultak az épületekbe. Mindenfelé, 
ahol Jártak papír nyilaskereszteket szórtak szét 
s a falakat telerajzolták a Nemzeti Szocialista 
Párt jelvényével. Különösen a központi egye- 
lem épületében szórlak cl sok papir nyilas* 
keresztel, sőt még a dékáni hivatalba is be. 
hatoltak és az összes asztalokat és a falakat 
telerajzolták zöld nyitaikcresztekkel. A rend, 
őrség megindította a vizsgálatot, de eddig még 
nem sikerült megállapítani, hogy kik lehettek 
a tüntetők és körülbelül hányán voltak.

— Rozgonylnál 3 fénykép 8 P. Kajvín-tér 5.

— Befejeződött a Debreceni Hét. Debre
cenből jelentik: Vasárnap volt a Debreceni 
Hét utolsó napja. A városban kulminált na 
idegenforgalom, több filléres vonat is érke
zett. A vásár pénztárában eladták az ötven
ezred ik jegyet is. Több előkelő látogatója 
volt a vásárnak, köztük az amerikai kon
zul, a lörök követ, az angol követség egész 
tisztikara, Hcrczeg Ferenc és Petry Pál 
államtitkár.

— A helyes rlpflttasHtás. Mindenekelőtt meg
tisztítjuk a cipőt a sártól vagy portól és ha ad
dig nem Schnioll-pasztával ápoltuk volna, a ko- 
róbbi tisztltósxor maradványaitól Is, Utána vé
kony ronggyal leheletszsrüen kenjük be a bőrt 
•chmoll-pasztával. Pár percnyi száradás után 
CÍca* 1 US?uf|aneI1’ gyapjú ronggysl 
kifényesítjük. Elhanyagolt, kopott cipőre (bör- 
nemüre) se kenjünk egyszerre vastagon Sehmoll- 
nasxtát, hanem inkább n le hét szerű bek énéit és 
íénycsllésl többször ismételjük meg. A cipó, 
vagy bőr bekenéséra ne kefél, hanem vékony 
rongyot használjunk, mert a kefe bepiszkolódik, 
megkeményedik, ami a bőr fényasltését de tlw- 
titását gátolja*

— InflMaaa, spaayoljárvány, torokgyalladás, 
az orr és garat elnyálkáaodása, a mRndalék 
megbetegedése, valamint izületi bajok ég tüdő- 
caécshurut esetén gondoskodjék arról, hogy 
gyemm és belel a természetes Ferenc Muaef 
kMcrfivls használata által gyakran éa alaposan 
ki tiszt ittassá nak. Közkórházak főorvosai megúk 
lapították, hogy a Ferenc József viz lázzal járó 
fertőző betegségeknél is nagy szolgálatot teszi w 
szenvedő emberiségnek.

— Egy P«rtl hivatalnok halálos gázolása Debe 
récén mellett. Debrecenből jelentik: Jónás Jó- 
zsef budapesti magántisztviselő motorkerékpár
jával Debrecen közelében elütötte Balogh Jó* 
zsef 78 éves bercttyóujfalusi gazdát. A szeren* 
csétlen ember nyomban meghalt. A gázolás 
ügyében megindult az eljárás.

— Megkeresztelték Bognárné kislányát. Teg
nap délben a pestvidéki ügyészség fogházában 
lévő cellájában a budai református lelkész 
megkeresztelte Bognárné újszülött kislányát. A 
férjgyilkos asszony ismerősei és rokonai közül 
senki sem akarta a keresztszülöséget vállalni. 
Ezért egy foghózőr és felesége vállalták el szá
nalomból, hogy keresztvíz alá tartják a kis
lányt. Bognárné leánya a Klári nevet kapta.'

Beszakadt egy mozi mennyezete a Vurslb 
hon. Vasárnap délután a városligeti Mutatvá
nyos-téren a The Royal Vio mozgófénykép- 
szinház mennyezetének egy része előadás 
közben beomlott. A zsúfolásig telt nézőtéren 
a szerencsétlenség nagy pánikot okozott, 
azonban rövidesen kiderült, hogy mindössze 
négyen sérüllek meg könnyebben, Neumann 
Mária takarítónő. Horda Nagy Ferenc aszta* 
losmester ésfelesége, valamint Báró Gyuláné, 
A sérülteket a mentők első segélyben része* 
sitették.

— Titokzatos gyilkosság m országúton* 
Szántó Lajos 27 éves gyálpusztai gazdálko
dót vasárnap éjszaka az országúton ismeret* 
len emberek megtámadták, leütötték és el* 
menekültek. Röviddel a kihallgatása utárt 
Szántó Lajos meghalt. A titokzatos gyilkos
ság ügyében a rendőrség nyomozást indított,

•— Magyar hadbíróság elé kerül a halá- 
losvégü határátlépés. Szombathelyről jelen
tik: Az itteni hadbíróság e hét péntekjéül 
érdekes ügyet tárgyalt, amelynek előz
ményei még februárra nyúlnak vissza* 
Ekkor történt, hogy Ravadics Béla és Méklt 
János magyar határőrök eltévedtek és jugo
szláv területre léptek, ahol fíaoadicsot 
agyonlőtték, Méklit pedig hónapokig fogs 
ságban tartották. Mékli miután kiszabadult, 
hazatért Magyarországra -és most függelem* 
sértésért vonja felelősségre a magyar had* 
bíróság, mert jogtalanul ment át a határon 
tragikus sorsú társával együtt. A hadbíró, 
sági tárgyaláson föltárul a két határőr kél* 
váriájának minden részlete.

— Meggyilkolták Kínában a japán vice* 
konzult. Sanghaiból jelentik: Szombat reg* 
gél nankingi lakásán meggyilkolva találták" 
Kuramoto japán vicekonzult. A gyilkosokat 
eddig még nem találták meg.

— Névmagyarosítás. Welsz Kálmán, a Foí 
Film rt. kölcsönoszlály vezetője, családi nevét 
belügyminiszteri engedéllyel Lakos ra változ
tatta.

~ Leleplezték Tóth Árpád emléktáblá* 
Ját. Debrecenből jelentik: A debreceni nagy* 
erdőben vasárnap délelőtt leleplezték a! 
nemrég elhunyt kiváló költőnek, Tóth Ár* 
pádnak emlékművét. Az ünnepség közön* 
sége meghatottan hallgatta Ady Lajos tan
kerületi főigazgató avatóbeszédét.

LATICEL PÁRNA 
lakáshan. szabadban 
a kényelemül korszaka
O A Kisbirtokosok Országos Földhitelintézete 

junius 6-án tartott közgyűlése elhatározta, hegy 
az elmúlt üzletévben elért 160.928.54 pengő 
tiszta nyereségből 24.190.90 pengő az alapítvá
nyok után 4% osztalék kifizetésére fordittatik. 
113.492.82 pengő a tartalékalaphoz caatoltalik, 
a további Ősazeg pedig n vállalat nyugdíjpénz
tárának díjazására, nz Intézeti házak értékéneid 
leírására és közhasznú célokra fordittatik. Az 
igazgatóságba újból beválasztották Kozma Fe* 
rencet, a Szeged-Csongrádi Takarékpénztár ve
zérigazgatóját.

O A Magyar Jelzálog Hitelbank 1933. üzlet! 
éve 61.303.94 pengő nyereséggel zárult. A junius 
9-én megtartott közgyűlés úgy határozott, hegy 
ezen összegből 30.000 pengő a régi nyugdijak 
külön tartalékába helyeztessék és a fennmaradó 
31,303.94 pengő az 1934. üzleti évre vitessék át.

O A Magyar Ruggyantadrugyár Rt. igazgató
sága elhatározta, hogy az e hó 19-én megtar
tandó közgyűlésnek részvényenként 1.50 pengő 
osztalék kifizetését fogja javasolni. Az igazga
tóság agyban Glatter Ferencet igazgatóhelyet
tessé, Fleischl Sándort, Mezei Györgyöt és Wés 
bér Jánost cégvezetőkké nevezte ki.

O A Magyar Cukoripar Rt. mull évi üzletme
nete Is kedvező volt. A kimutatott 1,455.493.85 
pengő tiszta nyereségen kívül az értékcsökke
nési tartalékalapot 770.198 pengővel dotálta. A! 
vállalat junius 13-án tartja rendes közgyűlését*

O A „Hungária** Műtrágya*. Kénsav- é« Vegyi
ipari R&zvénytársasúg közgyűlése jóváhagyta! 
az igazgatóság által előterjesztett 1933. évi mér
leget és elhatározta az értékcsökkenési alapnak 
+30.000 pengővel való dotálását, továbbá a szük
ségessé vált tartalékolások, valamint a mull év! 
veszteség leírása után fennmaradó 4920 pengő 
nyereségnek az 1934. flzletévi számlára való át
vitelét.
0 Ae Első Magyar Gyapjumoftó és Finom* 

posztógyár június 16-án tartja rendes közgyűlé
sét. A vállalat tiszta nyeresége a tavalyi átnosal- 
tal együtt 62,459.26 pengő. Az értékcsökkenési 
tartalékalapot 140.000 pengővel dotálta.
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7 Nagykőrösről írják a Kisnaplónak: Dezső 
lKázmér polgármester kezdeményezésére a 
nagykőrösi nagyerdőben kiválasztották és 
összeírták az ősfákat. Huszonöt Ilyen ősfát 
találtak, a „legfiatalabb" négyszáz éves, a 
legidősebb ezeresztendős. Az ősfákat ma
gyar nagyságokról nevezték el. A legöregebb 
ezeresztendős tölgy az Apponyl-fája nevet 
kapta, a Szente-birtok határában lévő ős- 
■régi jelfát pedig Bethlen István grófról ne
vezték el.

II.
A Dorottya-utcal Zserbó-palota előtt teg

nap délelőtt összecsődült a napsugaras Bel
város közönsége. Főherceg! autó állt meg 
etz 1. számú ház előtt. Négy gyönyörű gyer
mek szállt ki a kocsiból. Anna főhercegnő 
gyermekei: Margit, Ilona, Anna Terézia, a 
legkisebbet, Árpádot pedig édesanyja emelte 
karjára. A házban lévő Veres foto-müterem- 
be siettek.

III.
A piarista gimnázium 1909-ben érettségi

zett diákjai most tartották huszonöt éves 
találkozójukat. Szombaton este a Gellértben 
vacsoráztak, vasárnap reggel misét hallgat
tak, utána pedig a piaristák tanácstermé
ben gyűltek össze. Seregszemlét tartottak, 
hogy kiből mi lett? Az osztályból került ki 
Hétezer Béla országgyűlési képviselő, báró 
Babarczy István fővárosi tanácsnok, Mihály fi 
Béla, a Nemzeti Színház tagja, Nóti La
jos, a Földtani Intézet igazgatója, Schmidl 
Albin, a kiváló orvos, Hun kár Béla, a fő
városi vegyészeti intézet igazgatója és 
eljött az osztály leghiresebbé vált diákja, 
Imrédy Béla pénzügyminiszter is. Imrédy 
Béla tartotta az ünnepi bestédet. Megrázó 
volt, mikor az elhalt osztálytársakat olasz 
módra igy idézte: presente!.,.

\ ■’* < IV.
Kemény János báró marosvécst kastélyá

ban két esztendővel ezelőtt vendégségben 
járt Ralph Murray, az ismert fiatal angol 
iró. Ralph Murrayt annyira megbabonázta 
Erdély és a magyar nyelv szépsége, hogy 
másfél évig maradt Marosvécsen és tökéle
tesen megtanult magyarul. Másfél évi ven
dégeskedés után hazament Londonba és 
mikor a kezébe került Kunct Aladár, az 
időközben elhunyt erdélyi iró „Fekete ko
lostor" cimü könyve, amelyben Knncz 
Aladár francia internáltságának megrázó 
történetét irta le, elhatározta, hogy lefor
dítja a könyvet angolra. Félesztendő alatt 
elkészült a fordítás és Kuncz Aladár müve 
Black Monastery címmel most került az 
angol könyvpiacra. Az előkelő angol lapok 
nagy elismeréssel írnak a Fekete kolostor
ról. Érdekes különben, hogy a francia In- 
ternálótábor regényéről szóló könyv angol 
fordítása már átkerült Franciaországba is 
és most franciára is lefordítják,

V.
Budapest valósággal kedvenc bucsujáró 

helye lett a keleti fejedelmeknek. Most ket
tőt is várnak ide. Az egyik Bhopal feje
delme. Teljes neve és cime: Haji Navab 
Hamadullah Khan Sikander Saulat. India 
egyik leggazdagabb embere, egyébként az 
angol birodalmi hadseregben tábornoki 
rangot visel. A másik Raibipla maharadzsa, 
akinek a lova most az epsomi derbyn az 
első dijat nyerte, öt a Magyar Derby nap
jára várják Budapestre. Ott lesz a turfon.

VI.
X budapesti társaságok szimpatikus tagja 

Széli Richárd, a Tudor-akkumulátorgyár 
vezérigazgatójának fia, aki édesapja gyárá
ban fontos munkakört töltött be. A kitűnő 
megjelenésű Széli Richárd most pályát vál
toztatott: színész lett, a jövő vasárnap mu
tatkozik be, mint amorozó ..,

VII.
A Budapesten időző Brldge angol ezre

des tiszteletére a Nemzetközi Club vacsorát 
adott. A vacsorán résztvett József Ferenc 
királyi herceg és Sir Patrick Ramsay angol 
követ is,

VIII.
A Columbia Sportgalamblenyészlők Egye

sülete beadványt küldött a földmivelésügyi 
miniszterhez. Azt kéri az egyesület, hogy a 
postagalamb és egyéb galambversenyeknél 
a lóversenyek mintájára totalizatőri állít
hassanak fel, hogy a közönség fogadásokat 
köthessen. A totalizatőr forgalmából elért 
nyereséget teljes összegben a sportgalamb- 
tenyésztés céljaira fordítaná az egyesület,

, IX.
A Hungária Automobil Club vasárnap, 

'junius 17-én csillagturát rendez Párádra. 
Startolni lehet bárhonnan és bármikor, 
résztvehet minden motorkerékpár és auto
mobil, végcél: Párád. Kastélyszálló. Az 
időben beérkezik dijat Lapnak. Nevezni 
lehet a klub titkárságánál. Telefon:

A francia Riviérán fogták el 
egy magyar földbirtokos váltó* 
hamisító fiát
Szani Sándor furcsa karrierje az após hamis váltójától 
a külföldi letartóztatásig

A nizzai rendőrségtől érdekes értesítés érke
zett a pesti törvényszék vizsgálóbirájáhot. Az 
értesítés őrről szól, hogy

Szani Sándor 28 esztendős budapesti fiatal
embert ott letartóztatták.

Amikor a magyar hatóságok érdeklődni kezd
tek Szani után, kiderült, hogy már Amster
damba szállitotlák és ott rövidesen a bíróság 
elé állítják. Ha az ottani törvényszék már Ítél
kezett felette, ki fogják adni Magyarországnak, 
mert a pesti hatóságok is elfogató parancsot 
udtak ki ellene annakidején.

Szani Sándor — aki két ország halóságának 
is dolgot adott — egy jómódú vidéki földbir
tokosnak fia. Esztendőkkel ezelőtt történt, 
hogy az elegáns .megnyerő külsejű fiatalem
ber egyik nagyvállalat tisztviselője lett és 
ugyanekkor

udvarolni kezdett egy társaságbeli urilcány- 
nak.

Hosszabb ideig tarló udvarlás után a leány szü
lei már beleegyeztek a házasságba, amikor 
megdöbbentő események történtek Szani Sán
dor körül: Kiderült, hogy

Friedrlch-beszámoló a fővárosban. A
Friedrich István-féle ke
resztény ellenzék vasár
nap délelőtt képviselői 
beszámoló-ülést tartott, 
amelyet Weiss Konród 
nyitott meg. Utána Tau- 
fer Gábor, az északi ke
rület képviselője hosszú 
beszédben bírálta a kor
mány politikáját. Megál

lapította, hogy a Bethlen-kormány terheit még
ma is érezzük, ezért cselekvő miniszterelnökre
lenne szükség. A múlt terhei közül a legsúlyo
sabb maga az egységespárt, amely megbuktatta 
Károlyi Gyula grófot. Ezt a terhet viseli Göm
bös Gyula is és hiába szeretne ettől a tehertől 
uj név alatt szabadulni, a párt rá fog nehezedni, 
amint szóba kerül a titkos választás, mert a
párt számára a titkos szavazás öngyilkosságot 
jelent. A karlelkérdést, a földbirtok-elosztást és 
az adópolitikát kritizálta ezután. Dr. Takács Ist
ván után Friedrich István emelkedett szólásra. 
Arról beszélt, hogy most a flzetésredukciók ko
rában, mikor minden eddigit felülmúl a munka
nélküliség és nem jut pénz a hadikölesönkáro- 
sulipkuaJk íjaeg .pcuk yglQHtott t epekért 900.000 
pengőt, gdI18k s a szövetkezetek támogatására 
közel 12 milliót fordítanak. A Bcthcln-kovm&nv 
mulasztásairól beszélt ezután. Végül megállapí
totta, hogy a demokrácia nem halt meg. Azért 
küzd a pórt, hogy a fiatalokat bevezesse a jö
vőbe.

TAUBER RICHÁRD
szenzációs sikerű vendégjátékát sikerült egy nappal megboeszabbitanl

Ma, hétfőn Junius 11-én 8 órakor

IIM TAIIBER IlWása
VÁROSI SZÍNHÁZBAN

Három a kislány
— Salgó Oíik.rl vasárnap Ügyészségre 

szállították. A rendőrség pár nap elölt le. 
tartóztatta Salgó Oszkár teztilnagykereske- 
dűl hitelsértés és csalás gyanujn miatt. Azért 
tartóztatták le, mert. hitelezet elöl 2(0.000 
penge trlikü árut elrejtett. Salgó Oszkárt 
vasárnap délbén átszállították az ügyészség 
Markó-utcai fogházába és ma fogja kihall
gatni a vizsgálóbíró.

— M. kir. osztálysorsjálék. A 3-ik osztály 
húzása szerdán, 13-án kezdődik. Figyelmébe 
ajánljuk a résztvevőknek, hogy a megújítási 
betét: '/, = 24. >/, = 12, >/. = 6, •/• = 3 
pengő és az előirt 30 fillér költségátalány a 
húzás előtt megfizetendő, ellenesetben a nye
reményre való igény, valamint a sorsjeggyel 
Összefüggő jog megszűnik.

— As hntllla Nőegylet kőzgyüléw. Vasár- 
nnp tartotta leúnyárvaházának dísztermében 
közgyűlését 4 Pesi izraelita Nőegylet. Vészi Jó- 
zsefné olnöknő- megnyitóbeszédében megemlé- 
kezelt elhunyt elődjéről, Deutsch Albertnéról, 
akinek leleplezték az arcképét. Dr. Dénes La
jos titkári jelentése és a tőubl jelentések el
fogadása után Stern Samu, Fischer Hermnnné, 
dr. Éried mán Ignácné, budai Goldberger Leó. 
Dési Géza, dr. Deutsch Ernő, dr. Baracs Mar- 
celné, dr. Ma/or Eniiiné és dr. Steinhart Lili 
szólaltak fel. A nagyhatású záróbeszédet dr. 
Hevesi Simon vezclő-főrabbi mondotta.

HázMul.ndók flgyslméb. 1

ómon rt. 
(Rotschlld leánya)

Kell.r-MArka. .WAm HlrnnMooM prelOBgaival 
(Fonyvossy Éva, Saftnyi Lonko, 
kortósa Gábor, Sxenaa Ernő, 

Rrdó Sándor)
Egységes hely Arak ^SO és 1 peugöUránia

■ vőlegény váltót hamisított apósa iMvéra 
a a hamis váltóval 3M0 pengőt vett tel, 

majd külföldre szökött.
Evekig semmi hir nem érkezett Szántról, 

akit menyasszonya családja feljelentett, a vizs
gálóbíró pedig elfogató parancsot adott ki el
lene.

Érthető meglepetést keltett most a cserben
hagyott menyasszony családjában az a várat
lan hir, hogy

• francia Riviérán elfogták Ssani Sándort
A család ügyvédje érintkezést keresett a kül
földi hatóságokkal s igy tudta meg, hogy az 
amszterdami rendőrség is kereste a szélhámos 
fiatalembert, mert

Hollandiában különböző csalások miatt 
körözték

s a feljelentések elől menekült a francia Rivié
rára, ahol most elfogták és az amszterdami 
törvényszék fogházába szállították. Miután itt 
döntöttek sorsáról, Pestre fogják száilitani 
Szani Sándort.

— Szemétdombra dobta megfojtott cse
csemőjét a leányanya. Miskolcról jelentik: 
A borsodmegyei Korlát községben egy gazda 
észrevette, hogy szemétdombján a kutyák 
egy csecsemő hulláján marakodnak. Jelen
tette a dolgot a csendőrségnek, amely ha
marosan megállapította, hogy a gyermek
gyilkosságot Orosz Margit tizenkilenc éves 
korlát! leány követte el, aki szeretőjének, 
egy tizenhét éves legénynek felbujtására a 
csecsemőt rögtön megszületése után meg
fojtotta. Mindkettőjüket letartóztatták. A 
leányt az ügyészségnek, a legényt a fiatal
korúak bíróságának adták át.

— Budapesten keresnek három eltűnt 
gumicsónakos bécsi fiatalembert. A bécsi 
rendőrségtől átirat érkezett a főkapitány
ságra, amelyben bárom bécsi fiatalemberről. 
Wirth Lajos főiskolai hallgatóról, valamint 
Wolfgang Mátyás és Bernhard Sándor ma
gántisztviselőről érdeklődnek. A három 
fiatalember junius 2-án gumicsónakon in
dult a Dunán Bécsből Budapestre ék azóta 
egyik se adott magáról élei jelt. A rendőrség 
érintkezésbe lépett a révkapitánysággal és 
most igyekeznek megállapítani, mi történt a 
bécsi fiatalemberekkel.

— Ar Erzsébetvárosi Demokrata Kör köz
gyűlése. Vasárnap délelőtt tartotta huszadik 
rendes évi közgyűlését az Erzsébetvárosi De
mokrata Kör. Magyar Miklós elnöki megnyitó
ját túlnyomórészt sz általános gazdasági hely
zetnek szentelte, sokat foglalkozott a kormány 
pénzügyi politikájával. Dr. Lányi Géza főtitkár 
beszámolója és többek felszólalása után dr. 
Schmidt Dávid társelnök zárta be a közgyűlést, 
amelyen Magyar Miklós elnököl és a tisztikart 
újból egyhangúan megválasztották.

— Jogerős bírói felmentés Bagouy Ferenc 
bűnügyében. Megírtuk, hogy Bagossi Ferenc 
kispesti lakos, volt bankpénztáros ellen, aki 
mint szellemi szükségmunkás volt alkalmazva 
Kispesten, lopás miatt eljárást indítottak. Az 
eljárás azonban jogerős birói felmentéssel nyert 
befejezést. Ennélfogva kötelességünknek tart
juk, hogy a cikkünkben foglalt tényállást ilyen 
értelemben kiegészítsük és helyesbítsük.

<— Miskolcon vasárnap életbelépett ■ tel
jes munkaszünet. A városi hatóság a hét kö
zepén a kereskedők többségének kívánsá
gára rendelte el a nyári hónapokra a teljes 
vasárnapi munkaszünetet. Az intézkedés el
len több kereskedő fellebbezett a kereske
delmi miniszterhez, aki azonban szombaton 
a táviratilag benyújtott fellebbezést eluta
sította és igy vasárnap már nem lehetett az 
üzleteket kinyitni.

— KugUgolyóval félboltra verte haragosát. 
Szekszárdról jelentik: Alavánszky János 56 
éves kölesdi lakos egy nagyobb társasággal tc- 
kézett a vendéglőben. Közben valami csekély
ség miatt összeszólalkozott Horváth János ot
tani gazdával, aki dühében egy súlyos kugli
golyót kapott fel és azt teljes erejéből Alavín- 
szk’y fejéhez vágta. Alavénszkyt súlyos kopo- 
nyarepedéssel és agyrázkódással a szekszárdi 
kórházba szállították.

— Vasárnap fuzionált a szőlősgazdák két 
vezető érdekképviselete. Vasárnap délelőtt 
az OMGE székházában fuzionált a szőlős
gazdatársadalom két vezető érdekképvise
lete: a Magyar Szőlősgazdák Országos 
Egyesülete és a Szőlőbirtokosok Országos 
Szövetsége. Mindkét érdekeltség külön-külőn 
tartott formális közgyűlést, majd a fúzió 
kimondása után megtartották az uj egyesü
let közgyűlését, amelyen elnökké báró 
IVaMftoff Kelement, tiszteletbeli elnökké 
gróf Zselénszky Róbertét, társelnökké Lá
zár Miklóst, ügyvezető alelnőkké dr. Baross 
Endrét választották meg.

Uraim!
Trikó sporting

róvlrt 4a taoaazu ujjal, aec Mtvóafi

Panama noncsing
minden illőben ... _  — *

Divat freskóing
« gallérral v iporttaiontaa... _ „.

Tropikál v. panama sporting
a legjobb aaabi, és ki vitai — - — —

Egv nagy tétel Ing í gallérral
oxford, poplln éa papi inette minőségek

Selyemfényű pupllning
a legnjabb klmlntázasban . .. 8.90,

1.98
3.75
3.75
3.95
4.90
6.80

Rövid gombos alsónadrágok 
leflrbül treskóból ___ 1.75
kóoeröőlpipliobtl . 2.80

A legújabb pizsama-öltönyök 
mis Bili zelWi_____ 4.80

sfitét alapú treskébél____ «.9O
níkes BirtiíiioiiSíI__ I _ _ _
etűinála uMU____ 9.80
tinóm poplInettéMI____ 1

Strand köntös „ 8 80 
(dresslng gown) erős m<wó ruténból
Selyemfényi learéeaonbó!.- .. 13.80 •

Lenvászon Joppe kakát 6 45
Kék kasén kabát 1480 
Nyári szGlmakalap_ _ _ _ _ 1.40
Formosa szalmakalap 5 80

hat divatformában _ ••W*

KHI.llHllíiHftffl 
finom trikőműselyeminfi'ek sima, 
csíkos éa porőzua kivitelben, a 
legkellemeecbb nyári viseletnek
Q 80,

Kész öltönyök
„Afrika" a könnyű nyári

öltöny 33.-
Nojí vászonöltöny 1980

eelyemfényü anyásból, Jó klrlwlben ■

Mosó barzttöltöny „ 8 80 
Szövetöltöny, 2 nadrággal 39 80

1 golt ós 1 rondos houio nadr*< ._ •***,ww

Knsctinnaűrűg ««80
diratsuHau, KOrke wínhea 1

Cipők
Barna és fekete félcipő 10 80

könnyű nyAri kiviMlA ..........._ - BW.WV

Barna luggalt Weekendclpö 9 80
jó púba bárból .............................- -

Kombinált fehér félcipő 
bagirU v, Ukkdlínael, Is rÍMOSbó) 13.5C
Febór nnbuek kórból - » - 14.80

Kér-fe anyagmintákkal eíld- 
tatt HHépseg ssrtdtvat-dnjssffy- 
xdftUnlhat, vidékre

kHldünk.

Postai mograncfotdsok IS ptngdn 
folOl dljmantesokc.

RAKÓCZI-UT 72-74.
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Pályázati felfítalek 18. (ápr. 30), 19. (május 7), 20. (május 14) és 21. (május 22) számainkban
Elnök: Honnan vette a pénzt?
Vádlott: Mertyasszonyom zálogba tette a 

bundáját, ebből a pénzből vettem meg az 
útlevelet. Jutott a pénzből Párisi# szóló 
vasúti jegyre Is. És igazoltam örökségi jogo
sultságomat, majd Zürichbe mentem és át
vettem a pénzt. Itt azután megérlelődött 
bennem az elhatározás, hogy mint gazdag 
amerikai fogok Budapestre visszatérni. Se
gítségemre volt, hogy perfekt angol vagyok. 
Barna parókával elmaszkiroztam magam, 
Budapestre jöttem és mint John Boscnthree 
szálltam meg a Corso-száUóban. Csak a 
menyasszonyom tudta, ki vagyok. Itt éltem 
a szállóban és készültem a leszámolásra, 
hogy utána Amerikába menjek uj életet 
kezdeni. Azután elkövetkezett az a nap, 
amikor megtörtént... villanyárammal... 
megöltem őt...

Elnök: Van még valami mondanivalója. 
Vádlott: Nincs.

Következik Táncos Törési
Elnök: Táncos Tercsi színésznő tanú

kihallgatása következik.
Bodor bácsi, a fehérkcsztyüs altiszt ki

szólt a folyosóra:
— Táncos Tercsi.
A színésznő nagyon egyszerű, de nagyon 

elegáns és finom, sötétszürke angol kosztüm
ben, bordó svájci sapkával a fején belibbent 
a terembe.

Platinaszőke haja általános feltűnést kel
tett.

A hallgatóság padsoraiban több hölgy kí
váncsian felugrott, hogy a szép tanú lábát, 
harisnyáját és cipőjét is láthassa.

Elnök (/elcsattanó, szigorú hangon): Fi
gyelmeztetem a hallgatóságot, viselkedjék 
komolyan. Ez nem divatrevü. (A tanti felé): 
Tanú, lépjen elő. Mi a neve?

Tanti: Táncos Tercsi.
Elnök: Ez a családi neve is? 
Tanti: Nem, ez a színpadi nevem. 
Elnök: Mi a családi neve?
Tanti: Tannenbaum Teréz.
Elnök: Hány éves?
Tanú (rövid gondolkodás után): Huszon

hét.
Elnök: Hogyan jött rá erre a számtani 

megoldásra? Miféle művelettel? Kivonás, 
szorzás, oszlás, vagy gyökvonás utján? (De
rültség. )

Tanti (znvarodottan hallgat).
Elnök: Mert az itt fekvő iratok szerint ön 

harminchárom tavaszt számlál, hogy udva
riasan fejezzem ki magam. Egyben nyoma
tékoson figyelmeztetem, hogy most a bíró
ság előtt áll, aho’ a színtiszta igazságot kell 
vallania. Megértette?

Tanti: Igenis, megértettem.
Elnök: Büntetve volt?
Tanti: Igen. Három évvel ezelőtt a Lám- 

pfon-bárhan voltain szerződésben ás egy pi
káns kupiét énekeltem, amiért a rendőr- 
bíróságra citáltak és az erkölcsvédelmi ren
deletbe ütköző kihágás minit harminc pen
gőre Ítéltek.

Elnök: Szóval büntetlen előéletű. Ez a 
büntetés nem számit.

Tanti: Nem tudtam. Különben is azt tet
szett mondani, hogy az igazat valljam.

Elnök: Mondta önnek a vádlott, mikor 
egy Ízben a fogságban meglátogatta, hogy ő 
bosszúból el fogja pusztítani Kolb Józsefet? 

Tanti: Mondta.
Elnök: Nem igyekezett őt erről a szándé

káról lebeszélni.
Tanít: Nem, mert nem vettem komolyan 

a fenyegelődzést. Kolbot ugyanis szintén 
gyűlöltem és én is számtalanszor kívántam, 
hogv bárcsak agyonütné egy tégla, vagy 
halálragúzolná a villamos.

Kolb é* a
Elnök: Miért gyűlölte ugy Kolb Józsefei?
Tanú: Gyűlöltem, mert szerelmi ajánla

tokkal üldözött. Mikor azután látta, hogy 
semmire se megy velem, megfenyegetett, 
hogv tönkretesz, hn kell, hamis tanukat sze
rez urrn, hogv erkölcstelen életmódot foly
tatok. kitiltat Budapestről. De másként is 
üldözött. Több szerződésemből ki is intri
kált.

Elnök: Elmondotta mindezeket a vőlegé
nyének ?

Tanú: Elpanaszoltam, hogy Kolb nem 
hagy békén. Eolodg. ekksu ökölbe B2Q-

rult és szemei vérben forogtuk. Láttam, mi
lyen hatást gyakorol rá a dolog és később, 
mikor ismételten meglátogattam, már nem 
is 'beszéltem neki Kolbról.

Ügyész: Mondja kérem, mikor ön arról 
értesült, hogy Kolb Józsefet meggyilkolták, 
gondolt-e arra, hogy vőlegénye lehet a tet
tes?

Tanít: Határozottsággal nem gondoltam 
erre, de mindenesetre nagyon rossz érzésem 
volt és sürgettem a vőlegényem, aki mint 
amerikai állampolgár szerepelt, hogy ren
dezzen gyorsan formailag is nyilvános el
jegyzést, hogy Budapestről való együttes tá
vozásunk indokolt legyen.

Elnök: Tud még valamit mondani, ami a 
gyilkossági üggyel szorosan hasonlatban van?

Tanú; Nem ... azaz, mégis ...
Elnök: Nos tessék.
Tonu: Kérem szépen, egy délelőtt együtt 

reggeliztem a Corso-szálló kávéházában a 
vőlegényemmel, azután a korzón sétáltunk. 
Egyszerre csak szembejött velünk Kolb. 
Majdnem összeütköztünk. Kolb barátságosan 
köszönt nekem. Bennem meghűlt a vér... 
megijedtem. Tudtam, hogy Bokody gyűlöli 
őt és először találkoztak azóta, hogy ... 
onnan ... kiszabadult. Megijedtem, de az 
első pillanatban arra gondoltam, Kolb talán 
nem ismeri fel őt az elváltoztatott külső 
alatt. De nem igy történt, ugyanabban a pil
lanatban, mikor nekem köszönt, megismerte 
őt... összevillant a szemük. Bokody rá
szólt: takarodjon. Kolb gúnyosan végigné
zett rajta és ezt sziszegte a fogai között: 
tolvaj, börtöntöltelék. Láttam, hogy Bokody 
ajka megvonaglik, az arca elsápad.és ökölbe 
szorítja a kezét, mint aki ütni akar. Rette
netesen megijedtem, belekapaszkodtam a 
karjába és visszafogtam. Egy másodpercig 
tartott az egész ... Kolb elsietett. Én pedig 
addig beszéltem a vőlegényemnek, amig ugy 
láttam, megnyugodott.

Elnök: Mikor történt ez?
Tanti: Másnap ... másnap olvastam az 

újságban, hogy Kolbot meggyilkolták.
Elnök (az ügyész és a védő felé): Van 

valami kérdés a tanúhoz?
Védő: Igen. Kérem tessék válaszolni erre, 

lehet-e, hogy Bokody attól tartott, Kolb a 
társaságokban leleplezi őt és elárulja, hogy 
az állítólagos amerikai ur kicsoda?

Tanú: Lehet.
Védő: Kérem, ön ugy látta, hogy a talál

kozás erős felindulást idézett elő Bokody- 
ban?

Tanti: Igen, nagyon feldúlta őt a dolog.
Elnök: Van még mondanivalója a tanú

nak?
Tanti: Nincs.
Elnök: Köszönöm, akkor távozhat.
Az elnök az iratai között lapozgatott, az

után szólt az altisztnek:
— Zóna Ervin deteklivfőfelügyelő ur 

tanúkihallgatása következik.
Amíg a detektív el/ut 

a tettesig
Minden szem kíváncsian fordult a belépő 

híres detektiv felé.
Elnök: ön nyomozott ebben a gyilkos

sági ügyben?
Zóna: Igen.
Elnök: Ismertesse velünk a nyomozás 

történetét.
Zóna: Tisztelettel bátorkodom közölni, 

hogy a bűnügy iratai között fekszik húsz 
gépelt oldalra terjedő jelentésem, amelyet 
a bíróság már ismer. Nem óhajtom a tekin
tetes királyi törvényszék idejét rabolni, lé
nyeges hozzátennivalóm nincs ehhez a je
lentéshez. Amennyiben szükségét tetszik 
látni, méltózlassék kérdezni, mindenre pon
tos felvilágosítást adok.

Elnök (az asztalon heverő bűnjelek kö
zül felemel egy barna aktatáskát, kinyitja 
és egy kék munkás köpenyt húz ki belőle): 
A becsatolt jelentésből csak az világlik ki, 
hogy tanú ur lefoglalta bűnjelként a kék 
szerelököpenyt. amelyben a vádlott a bűn
cselekményt elkövette és még akkor is rajta 
volt, midőn sérült ujját a 7'ronibifda-utcai 
orvosnál hekölöztctle. De hiányzik a jegy
zőkönyvből, hogy tanú ur milyen körülmé
nyek. közölt szerezte meg ezt a bűnjelet.

Zóna: Kérem, elnök ur, erre csak ugy vá
laszolok, ha a bíróságtól határozott felszó- 
litásl kapok arra, hogy a nyomozás bizal
mas részleteit is megismertessem.

Elnök: Ezennel felszólítom rá.
Zfaai MiutbógX 1 TáiUotl Ifijei beisme

résben volt, szükségtelennek tartottam a 
jelentésben külön részletezni a bűnjelek 
megszerzését, de a bíróság felszólítására 
előadom, hogyan történt a dolog. A nyomo
zásnál abból az elvből indultam ki: keresd 
az asszonyt. Táncos Tercsi ismerte Bokody 
Aurélt, ismerte az áldozatot is. öt kezdtem 
figyelni. Megtudtam az állítólagos aineri- 
rikai úrral való kapcsolatát. Most már ezt 
az urat figyelem. Gyanúsnak tartottam. 
Módját ejtettem, hogy egy napon besurran
jak a szobájába és magamhoz vettem egy 
zsebkendőjét. Pontosan olyan voil, mint a 
Tüske-utcai villa előtt talált zsebkendő. Für
dőszobájából parfömöt szereztem, Eau de 
Pompadour volt, ugyanaz ami a tettes zseb
kendőjét illatosította. Mikor idáig eljutottam, 
konkrét bizonyítékot akartam szerezni. Ka
póra jött, hogy a szálló igazgatósága kise
gítő liftboyt keresett. A főkapitányság egyik 
lányos arcú detektivjét besegítettem ebbe az 
állásba. A liftboy-detektivnek többször si 
került Bokody alias Rosenthree szobájába be
jutni és a holmijait átvizsgálni. így találtunk 
rá az irattáskára é.s az abban elrejtett, mun
kásköpenyre. Éppen az eljegyzés napján tör
tént. Akkor már szükségtelen vo't tovább 
várni, kezünkben volt minden bizonyíték, a 
vádlottat elfogtam és előállítottam a főkapi
tányságra.

Elnök: Van még valami megjegyeznivalója? 
Zóna; Nincsen kérem.
Elnök: Az ügyész urnák, vagy a védő ur

nák van kérdése a tanúhoz?
Ügyész: Nincsen kérdésem.
Védő: Tessék válaszolni arra, milyen ember 

benyomását keltette önben a vádlott?
Zóna: Nem értem tejesen ezt a kérdést? Én 

rendőrségi ember vagyok, a bűncselekményt 
kinyomoztam, a tettest elfogtam, a töltés be
ismerő vallomást tolt, minden bizonyítékot és 
bűnjelt megszereztem, ezek után a vádlott 
lelki problémáival nem foglalkozhattam. Nem 
az én dolgom.

Védő: Köszönöm, több kérdésem nincs.
Elnök: A főtárgyalást mára berekesztem, 

holnap reggel kilenc órakor folytatjuk.

Drukkol a védő
Most pedig nézzünk be egy pillanatra a 

Honolulu kávéházba.
Éjszakai félhárom óra van. A kávéhúz 

lámpái félig leoltva. A homályos helyiség 
egyik meghitt sarkában két kései vendég 
ül bizalmas tárgyalásba merülve.

Bál Benő képviselő, a hires kr’minalista 
jogász és Bolt Béla, az országosan ismert 
iró.

Bennfentesek már régóta tudják, hogy 
Bál Benő, amikor nagy bűnügyekben a vé
dőbeszédet készíti elő, a nagy nap előtt ez
zel a Bolt Bélával szokott összeülni.

Bolt az iró, szokott neki tanácsokat adni, 
hogy minő linai, vagy színpadi hatásokkal 
lehet a bírák szivéhez folyamodni, vagy a 
keménykölésii ügyészt frappáns fordulattal 
harcképtelenné tenni.

Az ügyvéd előbb, mint egy tervező épitész 
megszerkesztette a nagy jogi tudással felépí
tett beszédét, felállította ennek monumentá
lis vaslraverzeíl és amint jó építészhez illik, 
szobrászra, festőre, iparművészre bízta a dí
szítő munkát.

Ezt a feladatot szokta Bolt Béla elvégezni 
és állítólag ezért voltak az irigyelt Bál Benő
féle védöbeszédék iskolapéldái a nagy kri- 
minalisla szónoklatoknak.

Igen ám, de könnyű volt egy hitvesgyilkos
ság, egy feltékenységi dráma, egy politikai 
merénylet bűnügyének védftbeszédét elké
szíteni ilyen alapon. Most azonban nagyon 
nehéznek, kemény diónak bizonyult ez a 
feladat.

Az iró fantáziája felmondta a szolgálatot 
és kétórás hiábavaló töprengés után a kö
vetkező véleményét közl’te a védővel:

— Kérlek szépen én sajnállak téged. Ez 
a bűnügy nagyon furcsa. A közönség, amely 
éhes szokott lenni az érdekes vád- és védő
beszédre, most csalódni fog.

— Hogy hogy?
—- Mert csak a vádbeszédben fog gyö

nyörködni. Bogár főügyésznek, aki tudod, 
milyen remek szónok, soha éleiében kitü- 
nóbh anyag nem állott rendelkezésére, mint 
most, hogy metsző gúnnyal, hidegséggel, a 
borzalmas tény, a teljes beismerés rettentő 
buzogányával verje agyon a vádlottat éa saj- 
WS [éged i»!al

Bál Benő mereven nézett maga elé:
— Azt hiszem igazad van. De azért pró

bálj te is valamit kitalálni. Csak egy egészen 
kis lelki motívumot, amelybe mint egy szal
maszálba belekapaszkodhatnék, hogy partra 
vonszolhassam ezt a Bokodyt.

Az iró két könyökére támaszkodott, ugy 
bámult gondolkodva maga elé.

Budai álom
Az ügyvéd pedig mégegyszer előszedte ira

tait, jegyzeteket készített és közben Bolt 
Béla barátjának verejtékező homlokát 
ügyelte.

Áz utcán már virradt.
A Zfono/u/u-kávéházban még mindig ott 

ült a két kései vendég.
Mind a kettő serényen irt, jegyezgetett az 

elölte heverő papirszeletre.
Az iró a korán nyitó gőzfürdő kapujában 

ezzel búcsúzott Bál Benőtől:
— Egy jó masszázs, friss tusa, sósvizzel 

gargalizálni és a tárgyalás előtt két csésze, 
forró erős fekete!

A védőügyvéd alakja eltűnt a gőzfürdő 
halijában.

Ezalatt Budán egy a Zöldfa-utcai házban 
édesen aludt egy őszes hajú ur.

Cvikkere az éjjeliszekrény tetején pihent, 
leveszörrel bélelt házipapucsa pedig az ágy 
előtti medvebőrszőnyegen gubbasztott.

Csöndesen aludt zőldpaplanos Agyában. 
Két keze összekulcsolva a paplan felett. Arc
vonásai nyugodtak voltaa. Békések.

Álmodott...
Álmában sürü erdőben járt, amelyben 

rengeteg fa van.
Minden fa egy akasztófa.
És rengeteg erdei madár. Minden madár 

egy fekete holló.
Minden fán ké>t-három holló hallatja ta

vaszi énekét, dallamos károgását.
Az akasztófaerdő közepén erdei lak. 

Karcsú, kis siralomházikó, vasrácsos tuli
pános kapuval.

A budai ház kaputábláján Bogár főügyész 
névjegye volt látható.

Ágya mellett szék. A széken krokodilbőr 
aktatáska, és a táskában hat árkus teleirt 
papír.

A kész vádbeszéd.
Beszélas orvosszakértó
Boldogok azok, akiknek belépőjegyeik 

vannak, mert övéké a vád- és védőbeszé- 
dek és itéletkihirdetéséK országa.

Most még tellebb, még zsúfoltabb a tár
gyalóterem, mint tegnap. Bodor bácsi egy 
csomó pótszéket is beállított, mert sok jo
gász, képviselő, orvos és más társadalmi elő
kelőség is ott akart lenni a tárgyaláson.

A fiatalabb korosztályú közönségnek már 
csak állóhely jutott, hátul, akárcsak a hat
vanas évek színházi konjunktúrája idején 
a Nemzetiben, vagy a Népszínházban.

Mikor kilenc órára ért a mutató, ismét 
bevonult a bíróság Vádlay tanácselnök ve
zetésével.

— Lesz ma Ítélet, mit gondol? — kér
dezte súgva az egyik törvényszéki tudósitó a 
szomszédját.

— Azt hiszem lesz.
A tanácselnök megnyitotta a főtárgyalód.
Elnök: Soron következik Biliig Kálmán 

egyetemi tanár ur, törvényszéki orvjsszak- 
éntöi véleményének előterjesztése.

Biliig professzor a bíróság emelvénye elé 
lépett.

Néhány oldal gépírásos papirt tartott a 
kezében, de ezt nyomban a zsebébe süllyesz
tene. A szakértők a biróság előtt nem ol
vashatják papíron a véleményüket, élőszó
ban kell előterjeszteni.

Elnök: Kérem méltóságos uram, szíves
kedjék ismertetni velünk az üggyel kapcso
latos orvosi véleményét.

Professzor: Kolb József bankár holttestét 
a törvényszéki orvostani intézetben meg
vizsgáltam és felboncoltam. A nagyfeszült
ségű villamosáram által okozott emberhalál 
egyik legcsunyább esetével álltam szemközt. 
(A közönség felmorajlik.) Az áldozat jobb
kezének hüvelyk-, mutató- és középujja, 
amely a kapunyitás pillanatában az alumí
niumból készült kapukulcsot érintette, erős 
pörk nyomait, tehát kétségtelen jelét mu
tatta annak, hogy itt feltétlenül árnmsujllsi 
haláleset történt. A halál közvetlen oka szív
bénulás volt,

(Folytatjuk)
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LUKÁCS PÁL
a Vígszínház éa a Lipótváros felejthetetlen 
kedvence végre bemutatkozott a Belváros
ban Is, igaz hogy — filmen. Lukács Pál 
hat évvel ezelőtt vándorolt ki Budapestről, 
távozása nem la volt teljesen önkéntes ég az 
egyre jobban összekuszált ügyel, anyagi 
gondjai kényszerltetlék arra, hogy uj hazát 
keressen és uj exisztcnclát teremtsen magá
nak. Nem volt könnyű a dolga, halántékán 
a koraősz ezüstje mutatkozott, amely a ki
mondott fiatalságot és a kimondott szépsé
get kereső uj hazában, Hollywoodban nem 
volt a legjobb ajánlólevél. Lukács Pál orra 
alá kis intrikus bajuszt ragasztottak a film
város mindentudói, akik a nyelvi nehézsé
gekkel Is erősen küzdő magyar színészt so
káig, igen sokáig nem becsülték meg tehet
sége szerint. Apró szerepeiben néhány fllm- 
kockányi fotográfiája eljutott ugyan a pesti 
vászonra is s Ilyenkor mindig örömmel 
dobbant meg a szivünk: Lám, ismét egy 
magyar, lám, Lukács Pál nem hagyja magát.

Azután jöttek a hollywoodi jelentések ar
ról, hogy Lukács Pál egyre jobban előretör, 
villája, kocsija, repülőgépe van, a Magazi
nokban képek jelenlek meg az uj sztárról, 
csak éppen nem láttuk filmen a nagy ered
ményt. A pesti rosszmáj Lukács Pál karrier
jét az amerikai publlcity blöffjének tudta 
be és amikor néhány hónappal ezelőtt Lu
kács Pál Pestre jött, kétkedő mosollyal fo 
gadták elbeszélését arról, hogy Catherlne 
Hepbum vagy F.llssa Landf partnere lett és 
minden a legjobb utón halad, hogy Lukács 
Pál a régi Valentinák, vagy éppen Maurice 
Chcvalier nyomdokába lépjen.

Most hatalmas sztárbetiikkel tűnt fel a 
„Gyertyafény" című film szerepllslájának 
első helyén Lukács Pál neve és amint pereg 
a ragyogó film, egyre nagyobb csodálkozás
sal Ismerünk régi kedvencünkre, akiből lm, 
Amerikában kedves, vidám vígjátéki sztárt 
csináltak, aki mosolygós könnyedséggel viszi 
és repíti egy pompás vígjáték fordulatos 
cselekményét. A nagy, tenyeres-talpas, ne
hézkes drámai színész meghalt Hollywood
ban leborotválták orra alól az intri
kus bajuszt és Lukács Pál flatalab- 
ban és ami fontos: győzedelmesebben ra
gyog a film kockáin, mint valaha a Lipótvá
ros egén.

/falEtlfolG
A Beketomban. ahol Rökk Marikából 

minden idők legbájosabb és legtehetsé
gesebb táncos és énekes műlovarnője 
lett, s ahol a színészek reggeltől-estig 
artistaprodukciókban gyakorolják ma- 
gukat, és ahol — írjuk most már meg: 
— valóbán világvárosi attrakcióra ké
szülnek, rengeteg vicc és csipkelődés 
születik meg éppen a színészek furcsa 
és az eddigitől eltérő produkciója nyo* 
mán. Ha például Góth Sándort valaki a 
telefonhoz hívja, a válasz rögtön az: 
Nem lehet kérem, mert a trapézon lóg. 
Ennél azonban sokkal erősebb viccel 
ugratják Peti Sándort, aki szerepe sze
rint a lovak után jár és összcsepri az 
illetlenkedés termékeit. Peti a menázs 
szolgája, akinek a feladata, hogy a po
rond állandóan tiszta legyen. Amikor 
Rökk Marika kilovagol paripáján, Peti 
Sándor nagy lapáttal és seprűvel siet a 
ló után, és amikor a ló illetlenkedni 
kezd, a színészek már kórusban kiabál
ják Peti felé:

—' Peti, vigyázz a „végszóra!'*

gr^pmn®s» ©főt. megn&z-fb
Ezt a férfit akaromi

Díszére válnék ez a film a Radius-fllmszin- 
háznak nem júniusban, hanem a legnagyobb 
főszezonban is. A platinaszőke Jean Harlow 
és nagyszerű partnere, Clark Gabié, a minden 
izében és porcikájfiban ragyogó film fö- 
•zereplöi. Mulatságos, meghaló, emberi és igaz 
a film, amelynek minden percét lekötött ér
deklődéssel figyeli a néző. Az egész műsor is 
egyébként pompás. Egy ragyogó Hsrevű es 
egy poénos Iríikkfilinet láttunk. Ezeket külön 
megtapsolja a hálás publikum.

A hét másik nagy filmjéről, a Fórum-film
színház Gyertyafény attrakciójáról más helyen 
irtunk. Szőke Szakállnak jó filmje, a Gyönyö- 
rftk asszonya, a Pécsiben megy.

Erzsébet kir&lyul-ut 1. Tel.; 87-ovi

Tombola siker!
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Európa táncol és énekel - Budapesten
Ábrahám Pál szerződése értelmében 1935-ben csak 
ezt az egyetlenegy filmet csinálhatja — A világ 
legjobb énekesei és táncosai jönnek Budapestre

Ábrahám Pál, a nép
szerű és kitűnő zene
szerzővel egy nagy kül
földi pénzcsoport bizal
mas tárgyalásokat foly- 
látott és fejezett be. 
Ezek szerint Abrahám 
Pált leszerződtetlék 
az első európai revüfllm 

zenéjének megkomponálásához. A revü 
címe: „Európa singt und tanít". Amerikai 
méretekben készül ez a film, Abrahám egye
nes kívánságára Budapesten. A világhírű 
zeneszerző

1935-re testcstöl-Ielkestől eladta magát,

Bársony Rózsi lemondta 
a vígszínházi szereplését

Rendkívül érdekes tárgyalások Alpár Gittával 
és Dénes Oszkárral

Bársony Rózsit, a Budapesten időző 
nagyszerű szubrettprimadonnát a Vígszín
ház szerződési ajánlattal kereste fel. A Víg
színház ősszel akarja bemutatni a Mese a 
Grand Hotelről cimü Abrahám-operettet, 
amelynek szuhrett-szerepét szerették volna 
Bársony Rózsival betölteni. Már-már úgy 
volt, hogy a megállapodás létrejön, Bársony 
Rózsi azonban ragaszkodott ahhoz, hogy

szerepét megfelelő módon bővítsék ki 
és alakítsák át.

Miután ez a darab rovására ment volna, 
a Vígszínház húzódozott a feltétel teljesíté
sétől, mire Bársony Rózsi szombaton be
jelentette, hogy most már

semilyen körülmények közölt sem 
játszhat ősszel a Vígszínházban,

A szélhámos turnét szervez
Szánthó Mária kártérítésre perelte 
a Koncert hangversenYvállalatot

A Hétfői Napló először 
számolt be annakidején 
arról a nagyarányú szél
hámosságról, amelyet R. 
Leonard alias Benno Kro- 
ner követeit el a Koncert 
hangvcrsenyvállalat nevé
ben és amelynek áldozatai 
Szánthő Mária, Zeislor 
Edith curópaszerle ismert

lúncmüvésznők, Rosalinda Káplán ausztráliai 
zongoraművésznő és még többen voltak. Leo
nard mint a Koncert-iroda varieté-osztályának 
igazgatója

turnéra szerződtette a művésznőket,
tőlük a Koncert-iroda levélpapirosán és bélyeg
zőjével ellátott nyugták alapján nagyösszegii 
óvadékot vett fel és amikor a turné napja el- 
érkezett,

megszökött.
A kiskorú Szánthó Mária nevében édesapja, 

Szánthő Béla pert indítóit a Koncert hangver
senyvállalat ellen 5á00 pengő erejéig. A pert 
tegnap tárgyalta Balogh törvényszéki bíró.

A Vígszínház ma, hétfőn játszik móljára, 
amikor az „Orvos** cimü darabnak a hot- 
venötödik előadása lesz és amely alkalom
mal a színház az előadás teljes jövedelmét 
a Vígszínház nyugdíjintézetének rendelke
zésére. bocsátja.

Jávából jött haza Csorba Klári, a debreceni 
színház volt szubrettje, oki Slngaporeban hol
land nyelven Játszotta Kálmán, SfratiM, Lehár 
és Fali operettjeit óriási sikerrel és akit most 
több pesti színház kínált meg szerződéssel.

Az elmúlt héten megírtuk, hogy Darvas 
Lili a Vígszínházzal tárgyal, most már kö
zölhetjük, hogy a jövő szezonban való
színűleg Hunyady Sándor darabjában fog 
bemutatkozni — ismét magyarul.

Hazaérkezett Amerikából Szirmai Albert, a 
kitűnő magyar zeneszerző, akt itt akarjo be
fejezni Martos Ferenccel és Szilágyi Lászlóval 
irt „Kalóz” cimü uj operettjének muzsikáját.

ANGOLPARK
A MAGYAR FALU • legsaebb MtvAnyoaaAg

mert ez évben semmi mással nem szabad 
foglalkoznia, mint a revü slágereinek kom
ponálásával.

Az első európai fllmrevü óriási méretűnek 
Ígérkezik, mert emiatt Budapestre jönnek a 
világ legkitűnőbb énekesei és táncosai. A 
szerződések és az előmunkálatok máris 
folynak és már annyi bizonyos, hogy

a film utolsó 300 méterét, tehát a Alin 
legdíszesebb és legkompetensebb helyét 
magyar művészek és magyar motívu

mok foglalják el.
Azoknak tehát, akik 1935-re uj ’Abrahám- 

operettet várnak, be kell émiök a pótlé
kokkal.

K

mert músirányu szerződéseket kötött. Bár
sony Rózsival kapcsolatban egyébként rend
kívül érdekes filmtervek is vannak. Gaál 
Ernő, több magyar film ismert és kitűnő 
producere, felkereste a kitűnő színésznőt, és 
egy tőkecsoport megbízásából felkínálta a 
Bál a Savoyban címmel Budapesten készülő 
film egyik főszerepét. A filmet a nagyszerű 
operett

eredeti berlini szereposztásával 
akarják Budapesten leforgatni. Ezek szerint 
már tárgyalásokat folytattak Alpár Gittával 
és kábeleztek Londonba Dénes Oszkárnak 
is. A válaszok biztatók s minden remény 
megvan arra, hogy ebben a parádés szerep
osztásban a filmen is sikert arat a „Bál a 
Savoyban",

Szánthő Mária keresetében előadta, hogy szer- 
ződését a Koncert hangverseny-iroda helyisé
gében kötötte, amelynek igazgatója, Kun Imre 

Leonardo! mindenkinek mint a varieté
osztály vezetőjét mutatta be 

és ez a Leonard a Koncert nevében hangver
senyt Is rendezett Budapesten. Nem vitás tehát, 
hogy az öt ért kárért a Koncert felelős. A ta
nuk egész seregét jelentette be állításának iga- 
zolására, hogy Leonard a Koncert-vállalat ve
zető pozícióban levő alkalmazottja volt. így 
többek közölt az Artista Egyesület elnökének, 
Sándor Józsefnek kihallgatását is kérte.

A Koncert-iroda azzal védekezett, hogy Leó- 
nardnak

csak íróasztalt éa helyet adtak Irodájukban, 
de ügyeibe nem folytak bele és Leonard ne
vükkel visszaélt és szélhdmoskodott, amiért ők 
nem felelősek. A bíróság elrendelte a tanú
kihallgatásokat, maga Leonard, az ügy korona
tanúja, valószínűleg nem jelenik meg ezen h 
tárgyaláson, hiszen hónapok óta curópaszerle 
eredménytelenül körözik.

CSAK AZÉRT IS! A Royal Orfeum uj 
nyári revüjének elme ez, amely — mint 
halljuk —-, nagy sikert aratott. Miután Már
kus Alfréd pattogó, ritmusos és fülbemászó 
slágereit nemcsak a legkülönbözőbb zene
karok játsszák, hanem szinte az utca népe 
is fütyüli, nem kétséegs az uj revü átütő 
népszerűsége. Mindezeket azért konstatáljuk 
ilyenformán, mert a revüt a főpróba bősz- 
szántó rendezetlensége és az emiatt itt-ott 
felcsapó átférek miatt nem volt tanácsos 
végignéznünk. A revü zenekarának élén 
gróf Zichy Tivadar állt és a műsorból úgy 
értesülünk, hogy a főszerepeket Szokolay 
OUy, Somogyi Nusl, Tolnay Edith, Szőke 
Kató, Delly Ferenc, a három Latabár, Ru- 
binyl Tibor, Keleti László, Gonda László, 
Jalovcczky László, Köváry Gyula, Bondy 
István és Déri Hugó játsszák. Főszerepei 
tölt be még a vászonfüggöny, amely a da
lok refrén-szövegével túlsókat alkalmatlan
kodik a siker rovására.

• legkellemesebb szórskosóbely. Saját étterem klt'Jnő ételek és Italok, polgári Arak.

Mindennap hangverseny
Ceatörtökön opera- és operetté eltartás

a Haziszappan

Párisi Nagy Áruház

iteaNAPLÖ
NEMZETI SZÍNHÁZ; Bánk bán Í8). 
VÍGSZÍNHÁZ: Az Orvos (8).
MAGYAR SZÍNHÁZ: Vadvirág (8) 
FŐVÁROSI OPERETTSZINHÁZ: Hölgyeim elég volt (8\ 
BETHLEN-TÉRI SZÍNPAD; Anyawiv (8).
ROYAL ORFEUM, Csak r.rérl is.

STRAUSS RICHÁRD HETVE
NEDIK SZÜLETÉSNAPJÁT 

ma ünneplik. A Rózsalovag, a Salome, a 
József-legenda, a Tlll Eulensplegel, a Halál 
és megdicsőülés és számos örökszép dal hal
hatatlan zeneköltőjét ma elárasztották az 
egész világból üdvözlő sürgönyökkel. Strauss 
Richárd különben ama kevesek közé tarto
zik, aki dacára annak, hogy a Harmadik 
Birodalomban aktív szerepet vállalt, — mint 
a porosz államtanács tagja és „Führer"-je 
a német zeneéletnek — az egész kulturvilág 
osztatlan megbecsülésének és szereiének ör
vend. Születésnapjának tiszteletére a drez
dai Operaház rendez Strauss-operákból ün
nepi hetei, amelyet a töretlen életerejét het
venéves Strauss Richárd maga vezényel,

KUN MAGDA
A LONDONI RÁDIÓBAN 

énekelt tegnap éjiéi a Piccadillu zenekara 
élén. " Az egyik Rákőczi-iíÜ' liáz lakásában 
könnyezve hallgatta Londont az arrivált 
szubrettpriinudonna édesanyja, akinek éne
ke végén Londonból magyarul üzent a 
leánya: Csókollak, anyám, nagyon, de na
gyon boldog vagyok.

NÉMETHY ELLA,
MINT GYLRKOVICS-MAMA

Négyhónapos délamerikai turnéra Indul ked
den délelőtt Néniethy Ella, az Operaház kitűnő 
tagjn, aki a buenosaircsl Teatro Colon-bun 
kezdi meg egy német operatársiilut élén ven- 
dégsserepléJiét. Nápolyban száll hajóra Pataky 
Kálmán, aki a turné olasz, társulatának teno- 
rlsta-sztárja. Beszélgettünk Néniethy Ellával, 
nkl elmondotta, hogy novemberben már a ber
lini StMtsopcrben énekel és újabb meglepetés
ként Relner Frigyes, az Amerikában működő 
híres magyar dirigens Párizsból feltclefonálfa, 
hegy Filadelfiába és Cincinnatiba is szerződ
jék. Ez azonban lehetetlen, — mondotta Né
meth; Ella — aki tizennyolc éves leánya tár
saságában utazik és akinek októberre vissza 
kell jönnie, hogy elfoglalja helyét — az isko
lában. „Hacsak addig férjhez nem megy Ame
rikában", — mondotta Némethy Ella, — „egy 
ilyen acinos lánynál ezt sohasem lehet tudni 
és én, mint jó Gyurkovics-mamn, az összes 
Iratokat Is mindig magammal viszem'*.

A SZEZÓN ELSŐ 
SZERZŐDÉSÉT

a Belvárosi Színház kötötte Szilvássy Ilo
nával, aki tavaly ab UFA fdmpályázat győz
tese volt és akit szülei nem engedtek el 
Berlinbe karriert csinálni. Az előkelő köz
tisztviselői család leánya azonban Htokban 
színjátszást tanult és jelentkezett Bárdos 
Arthurnál, aki, mint mondják, felismerte 
benne az uj szezón uj csillagát.

A VASÁRNAPI BALETT-DÉLELÓTT
A Fővárosi Opcretlv.inházban Pallay Anna 

táneakadémiújn tartotta nagyvonalú évzáró elő
adását. amelyen a tehetségesebbnél tehetsége
sebb ifjú hölgyek egész légiója mulatta be tu
dását. A rengeteg kitűnő szereplőből emeljük 
ki Sally Kitty é» Harmos Piroska neveit, akik 
Pallay Anna gazdag pedagógiai tudásának dí
szei. — A Zeneművészeti Főiskolán Bruda Ede 
rendezte évadzáró halclt-mntinéjúl. .lólcsöen 
llinik fel és óriási fejlődésről tett a kis Lux: 
Marietta tanúságot, akinek tökéletes bizton
sága, mozdulatművéjzcli fantáziája u legszebb 
karriert Ígéri. A másik jövendő sztár Faragó 
Réz.ike. Ifjú kora dacára, határozóit egyéniség 
ez a fiatal leány, aki a közönséggel azonnal 
megtalálja a kontaktust. Mindkét színházban 
lelt ház ünnepelte a közreműködőket és taná
raikat.

AZ EUÖ NYÁRI BEMUTATÓ JZOK 
szombaton nyílik meg a városligeti Tó-moii 
helyén. Eddig az volt ■ helyzet, hogy a nyárt 
mozik rendszerint a szezónból visszamaradt 
kisebb képeket játszották, vagy a nagymozik 
kai együtt mutatták be filmjeiket. Az uj Tő
mozi szakit ezzel ai elvvel, mert a Fox-fllm 
legújabb produkcióit tűzte ki műsorára. A 
Fo« 19.M es termésének most érkeiett sláger* 

M kcrüiMk ben»i«u,ra.
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Bajnokká avatta a ferenc
városi a Phöbus vert hada

Favoritgyőzelmek a vízipólóbajnokság premierjén

FERENCVÁROS—PHÖBUS 6:0 (1:0)
Hál csak nincs vége n 

fulball-drukkerck meg 
próbállatásának . . . vége 
a világbajnokságnak s Íme, 
ilt n bajnoki meccs. Igaz, 
hogy az utolsó. A búcsú 
képe meglátszik az aré
nán; 8000 fizető néző ki
váncsi, vájjon ki lesz a 
bajnok: a Ferencváros c,

vagy az Újpest.
Kijön a villamosgyár csapnia, taps fogadja 

Kijön a Fradi, mintha a pokol karmesterei 
rendeznének koncertet: zug, bömböl, fortyog a 
nézősereg. Tem-pó-Fra-dil...

Mennek is a zöldfehérekI Szédületes iram 
mai. Előbb Sólyom labdája suhan el milliméte
rekkel a léc melleit, azután Polgár, majd Só 
rótt labdáját menti mesterien Juhász. Szépek 
az akciók, van ok a tapsra, sziszegésre, ön
feledt ujjongásra. Hét perc, négy nagy gól
helyzet. Egyelőre ennyi is elég. Juhász egyre 
biztosabban védi n Phöbus kapuját s igy hiába 
hömpölyögnek a Fradi-lámadűsok hullámai, 
megtörnek a gáton. Félórája tart az ostrom, 
annyi lövés füstölgőt! már cl, hogy félő a mu
níció kifogyása. Hát bizony keményen meg 
kell dolgozni a győzelemért. A Phöbus nem 
hagyja magái, rá-rákapcsol s olyankor nagy a 
haj a Fradi-íertályon. Solt: lövését csak a vé
letlen menti, Békyét még az sem, csak a kapu
fa. Viszont ez mindegy. Gól nincs. Épnek elle
nében baj van. A Fradival. Sárosi sem a régi 
még, a védelem is gyengélkedik, de azért a 
40. p.-ben megszületik a vftrvavárl gól.

Sárosi 8 méteren ofTszáJtlon kapja a labdát 
éa nincs mentség. 1 K).

Hiába proteslálnak, Biró Sándor hajthatatlan. 
•— Nincs mit tenni — mondja Langfelder, —

tilt a triumvirátus: Majorszky, llerlzka, Bitó... 
I most is a bíráskodáson múlik a mérkőzés, 
j Felzendiil a sportszerűtlen kórus: Éy-at Uj- 
! pesti — azután kezdődik n második „szigor
lat". Ilátkay lövése kapu elölt fütyül keresztbe, 
majd egy korner zajlik le a Fradi-kapu előtt, 
majd jön a bebiztosítás. A 8. p.-ben

a Rútkay—Toldi bajnokság-biztosító Intézet 
gyors tranzakciót hajt végre és nincs ment

ség a „Toldl-cmlsszló*4 ellen. 2:0.
Egy perc múlva korner, nagy tolongás, Pol

gár lö és Péter fejese beljebb tolja. 3.0. De 
hogy maradéktalan legyen az öröm, Polgár 
nemsokára ragyogó lövéssel küldi léc alá a 
labdát. 4.0. Égetverő lombolássá dagad az 
ujjongás, amikor

Toldi megkezdi a „ráadások" szállítását s 
szinte láthatatlanul röpíti a labdát a sa- 

rokba. 5:0.
Még negyedóra hiányzik a szezon befejezé

séhez, amikor Sárosi mesterien driblizi ki az 
egész védelmet és érinthetetlen labdával da
gasztja a hálót. 0:0. Van mit hallgatni most a 
szegény Phöbusnak. Alkalmi dalárdák gúnyol
ják. Közben Toldi a védő Juhászt faultolja. A 
bíró meginti, erre ö visszafelel, amiért kizárják 
a játékból. Fülsiketítő füttykoncert harsan fel, 
majd zug a kórus:

Mattea! Mattcal
Ez ugyan a bolognai magyar-osztrák meccs 

óla sérlésszámba megy, de ódase neki... most 
már mindegy: Toldi igy egy negyedórával ha
marabb kezd pihenni a jövö vasárnapi Florids- 
dorf-meccsre. Nemsokára vége is az utolsó 
bajnoki harcnak, amely a Fradit bajnokká 
avatta.

A bajnoki tabella
végleges képe ezután az élen a következő:
1. Ferencváros 39 pont 89:31 gólarány,
2. Újpest 31 „ 68:25 „

Vasárnap nagyszámú 
közönség elölt kezdődött 
meg az idei vizipőló baj
noki mérkőzések sorozata 
a Császárfürdő uszodájá
ban. A mutatott formák 
még nem kielégilöek, 

a válogatott játéko
sok nagyrésze aeni 
érte el még várható 

formáját.
UTE—SZUE 7:1 (1:0). Kann Ferenc bírás

kodása mellett találkozott a két csapat. A lila
fehérek uralták nagyrészben a játékot, ám 
Szeged, különösen az első félidőben, nagysze
rűen védekezett. Az UTE a meccs első részé
ben nem tudott megfelelő támadóerőt vinni a 
küzdelembe s ennek legfőbb oka az, hogy 
Halasi az első félidőben hátvédet játszott.

Végeredményben tehát 7:1 arányban győzött

a tavalyi bajnokcsapat, amelynek játéka még 
nem teljesen kiforrott.

MAC—Tatabányai SC 5:0 (2:0) Vértesi ál
landóan a tatabányaiak kapujánál tanyázott éa 
állandóan gólveszélyt jelnetett. Keserű II. át- 
adásából Vértesi szerezte meg a MAC vezető 
gólját 1:0, majd Tary dobja a másodikat 2:0. 
A TSC állandó védekezésre szorul. Schlenker 
biró ellen a MAC-isták kis parázs tüntetést 
rendeznek, de a veszély hamarosan elsimul. 
Szünet után Keserű II. dobja a harmadik gólt. 
Vértesi a negyediket, majd négyméteresből 
ugyancsak Vértesi beállítja a végeredményt.

MTK—MSE 5:0 (2:0) Az MTK szépen játszott, 
mig Eger fiai egyelőre igen rossz formában 
vannak. Lányi dobta az MTK első gólját, 
majd Brandi a másodikat. Szünet után a nagy
szerűen játszó Lányi révén érték el a kék
fehérek a harmadik gólt, majd Brandi egymás
után két góljával ötre szaporította a győztes 
MTK góljainak számát.

Belerúgott a bíróba, mert nem 
nyerték meg a bajnokságot. • •

Rómáé a világbajnokság 
gigászi harcban 
megszerzett babérja

OLASZORSZÁG—CSEHSZLOVÁKIA 2:1 
(0:0, 1:1, 2:1)

Róma, junius 10.
(A Hétfői Napló tudósí

tójának telefonjelentése.) 
Az egész világ futballkö
zöli ségc feszült érdeklő
déssel ügyelt vasárnap 
Hómára, ahol a világbaj
noki torna két szerencsés 
hőse:

Olaszország és Cseh
szlovákia

csapata mérte Össze erejét a büszke világbaj
noki trófeáért.

Elképesztő olasz ostromok vezetik be az első 
negyedórát, ugylátszik, mintha rögtön az ele- 
jén akarná az olasz csapat lelépni a félelmetes 
ellenfelet. Pokoli hangorkán tüzeli újult és 
ujult harcra az azurrik legendás hőseit s velük 
szemben jóformán egyedül csak az öreg, ezer 
dicsőséget megélt s ma

élete legjobb formáját kijátszó Planlcska 
áll.

Egymásután hárítja cl a forró helyzetek szülte 
veszélyt, de a közvetlen védelem megfeszített 
segítségére van szükség, hogy állják ezt a kö
zel félórás eszeveszett ostromot. Kétségtelen az 
olasz fölény és kétségtelen az is, hogy még 
soha ilyen nehéz várat nem kellett bevennie az 
égszínkék dresszü csapatnak. A félórás nagy 
ostrom után valahogy eljankad nz olaszok Iá- 
niadó dühe s ekkor lé először komoly akcióba 
a • csehszlovák csatársor, amelynek ma szintén 
megvan n maga hőse s ez Nejedig, a vezér. A 
gigászok birkózásának első félideje döntetlen 
eredménnyel végződik. A második félidő szinte 
a megismételt képe az előzőnek: ismét az ola
szoké az első negyedóra és ismét Planicska le
gendás tudománya az akadály. Ezután van elég 
mentenivaló nz olasz kapu elölt is, amit csak 
erős küzdelem után tudnak felszabadítani.

Ilyenkor az óriási aréna tömött tribünjei 
halálos némasággal, lélegzetvisszafojtva ügye
lik az eseményeket. Hanem azután, amikor az 
állandóan veszélyeztető Meazza indul táma
dásra. akkor egetrázó viharral tör ki a közön
ség torkúból a biztatás:

Asanll Meazza!
De hiába minden biztulás, a 26. percben mégis 
csak a csehszlovákoké az első gól dicsősége.

Chlavlot faultolják, a labdát Ucrtollnl íveli, 
de e» Swobodához kerül, ki pompásan 
szökteti Puesot s a nagyszerű prágai csa
tár előtt meg kell hódolnia as olasz kapu

nak. 1:9:.
Combi nem védhcltc n lövést. Az. izgulom ekkor 
n tetőfokra hág s átragad nz olasz játékosokra 
is s

mint nz Urdögbk
vetik magukat a küzdelembe. Tiz perccel ké- 
aőhb meg van a* eredménye.

Ferrari Orsit akarja szöktetni s bár Kos- 
tyalek közbelép, Európa legjobb balszél
sője túltesz,1 magát az egyetlen akadályon 
s a lövése meghozza a várva-várt egyen

lítést. 1:1.
Ez a gól is védhetetlen volt. Most hiába bir
kóznak egymással a nagy ellenfelek, tovább: 
eredményt elérni nem tudnak s igy elkövetke
zik az. amire kevesen számitollak,

kétszer tizenöt perccel meg kell hosszab
bítani a mérkőzést.

A ('apaiok rögtön meg is kezdik ezt az utolsó, 
kétségbeesett erőfeszítéssel megvívandó ütkö
zetet s már a 3. percben el is döntik a világra
szóló csata sorsát.

Meazza elcsípi a labdát Swoboda elől és a 
minden képzeletet felülmúló tombolta köz
ben végigfut a pályán és tiz méterről be

vágja a döntő gólt. 2:1.
Ezután kíméletlen harc következik, a cseh
szlovákok megpróbálják menteni, ami ment
hető, de az olasz közönség határtalan erejű 
buzdításával a végsőkig tüzelt olaszok ellen 
most már hiúba minden próbálkozás. A hosz- 
szabbilás második felében a csehszlovákok 
már csak va banque-ot játszanak, amit az 
jelez, hogy

30—40 méterről U megpróbálják kétségbe
esésükben ■ lövést,

de Combi minden esetben a helyén van. Ha
lálos fáradtsággal fogadja mindkét csapat a 
svéd Eklund biró megváltó sípjelét s azután 
a nagy üdvrivalgás közben felsorakoznak 
a Mussolini-pálya elölt. Felharsan a közönség 
percekig tartó, ütemes szavalókórusa:

Du-ce! Du-ce!... és a Duce beszél!
Átadja a világbajnok

ság trófeáját a győztes 
olasz csapatnak, majd 
felharsan a királyhim
nusz, utána pedig a 
csehszlovák, majd a har
madik helyezett, Német
ország himnusza. Musso
lini kezet fog a csapat 
kapitányokkal s a nagy

ünnepnapot, a sportnak ezt a gigászi színjáté
két a Giovinczza pattogó taktusai zárják be.

Uj pesti Idékl kerületi rekord a BBTE Ifjú
sági versenyén. Az atlétikai szövetség megbízá
sából a BBTE vasárnap délelőtt ifjúsági atlé
tikai versenyt rendezett, melynek eredményei 
a következők: 100 m II. osztályú. 1. Szabó 
(KISOK) 11.6 mp. 200 m síkfutás. 1. Vizváry 
IDAC) 23 mp. 400 m tikfutás. I. Barlal (MAC) 

mp. inga métetes kezdők versenye. 1. Ko
vács (Bl.E' 2 p 49.4 mp. Magasugrás. 1. ör
dögi: .PEAI, 170 cm Sulydobás. 1. Szabó 
(KISOK) 11.70 m. 100 m gátfutás. 1. Szirmák 

I (DAC) 17.6 jup. Pestvidéki kerületi rekord.

A bajnoki flinis izgalmai sajnálatos esemény-1 
ben robbantak ki. A Pannónia egyik végletekig' 
felizgult játékosa elkeseredésében belerúgott a 
biró lábába, mert szerinte igazságtalanul nem 
adott meg egy 11 est és ezzel csapata elesett 
az első osztályba való feljutástól.

Meglepetés az Elektromos Müvek nagyarányú 
győzelme.

A Hétfői Napló jubiláris vándordíjáért folyó 
küzdelemre a következők szereztek jogot: 

Stobbe-csoport: Pannónia (Föv. T. Kör). 
Kárpáti-csoport: BTC (SzFC).
Oprée-csoport: VI. kér. SC, Megyeri SC 

(RAFC).
Malaky-csoport: KTK, KAC (Drasche). 
Springer-croport: BBFC, PTBSC (Vérhalom). 
Északi-csoport: UVASC, RÁC (Uránia). 
Keleti-csoport: NSC, MEMOSz (Fér. Kaszinó). 
Déli-csoport: ETC, Valéria (P. Jutagyár). 
Nyugati-csoport: B. Magyarság, S. Juventus 

(BFTE).
A zárójelben foglaltak szereznek jogot a 

részvételre, ha valamelyik előtte álló lemondja 
a részvételt.

I. OSZTÁLY.
Pártos-csoport.

Bjnok lett az Elektromos. A helyzet: 1. Elek
tromos 36 pont. 2 Törekvés 33 pont. 3. FTC 
30 pont. 4. MÁVAG 24 pont. 5. EMTK 23 pont. 
6. WSC 21 pont. 7. Csepeli MOVE 19 pont. 8. 
FVSK 17 pont. 9. BMTE (37:47). 10. MTK
(35:52). 11. Kelenföld (37:62) 16—16 pont. 12.
33 FC 11 pont. Hátra van az FTC—MTK mér
kőzés.

Elektromos—FTC 4:0 (2:0).
Az elektromosok igen nagy akarással feküd

tek a küzdelembe s ez fölényes, biztos győzel
met hozott. Különösen a halfsor játszott nagy 
játékot. Melicharik, Sleczovits és Lengyel egy
mást múlta felül. A csatársorban Sas volt a 
legjobb, mig a másik szélső, a többszörös vá
logatott Orczifalvi (Bcilcr) kerékkötője volt a 
támadásoknak. Az első gólt Sas vitte be mesés 
játékkal a kapuba. Ezután G. Tóth labdája je
lentett gólt. Szünet után G. Tóth és Reitcr 
gólja pecsételte meg a tartalékos FTC sorát. 
Sovány vigasz az FTC számára, hogy ifjúsági 
csapata 2:2-ös döntetlent ért el és igy meg
nyerte az elektromosokkal szemben a bajnok
ságot.

II OSZTÁLY.
Stobbe-csoport

Kikapott a Pannónia a ZSE-lől: Pamut és 
ZSE az élen! A végső sorrend tehát: 1. Pamut
34 pont (79:44). 2. ZSE 34 pont (47:31). 3. Pan-
nonia 33 pont. 4. Föv. . Kör 31 pont (64:41). 
5. Vasas 31 pont (62:42). 6. UTSE 31 pont
(60:44). 7. BLK 29 pont. 8. RTK 28 pont. 9. 
MFTR 25 pont. 10. BVSC 22 pont (45:46). 11. 
PSC 22 pont (48:59). 12. BTK 17 pont (48:72). 
13. ZAC 17 pont (39:73). 14. TSC 10 pont.

ZSE—Pannónia 1:0 (l«0). Félbeszakadt. A 
befejezés előtt 3 perccel Brizsinszky II. bele
rúgott a mérkőzést vezető Kovács bíróba, aki 
erre lefújta a meccset. A gólt Vall szerezte.

Pamutipar— TSC 6:0 (3:0). Góllövők: Loka, 
Bozi és Mersva (2—2).

UTSE—Vasas 3:3 (3:1). Góllövők: Bcnda, 
Schuszter és Hermann, ill. Horváth, Onlkő és 
Matea.

B. Vasutas—BLK 1:1 (1:0). Góllövők: Takács, 
ill. Bawlinkn.

BTK-Föv. T. Kör 1:1 (1:1). Góllövök:
Scheffer II., ill. Lenkei

ZAC—BTK 4:2. (Félbeszakadt.) A 40. perc
ben félbeszakadt a meces, mert nem volt rend
őri készenlét és enélkill a BTK nem volt haj
landó játszani. Góllövök: Varga (2), Szilágyi, 
Cseri, ig Schmled és Glázer.

PSC—MFTR 5:0 (0 0). Góllövők: Koletich, 
Szilágyi II., Brezsányi, Csik és Tóth.

Kárpáti-csoport.
A MAFC döntetlenjével is bajnok lelt! Vég

eredményben: 1. MAFC 41 pont. 2. Köb. AC 
40 pont. 3. BTC 38 pont. 4. SzFC 35 pont. 
5. SzAG 31 pont. 6. CsTK 30 pont. 7. BRSC 
29 pont. 8. KTC 23 pont. 9. Hungária 22 pont. 
10. Felien 20 pont. 11. KSC 18 pont. 12. OTE 
14 pont 13. Ganz 12 pont 14. FSE 7 pont

Ganz—MAFC 2:2 (1:0). Góllövők: Kubicxa 
(2), ill. Vizi és Sztankovits.

BTC—Felien 4:2 (0:2). Góllövők: Komenda 
(2) és Eisenberger (2), ill. Gudra (kettőt 11-es
böl).

KAC—OTE 8:1 (5:1). Góllövők: Mészáros (2), 
Énod (3), Preckl (2), Kapta, ill. Letényi.

BRSC—KTC 9:2 (4:1). Góllövök: Kovács (6), 
Oberfrank, Borbás és Wandercr, ill. Potecz (2).

Hungária—KSC 5:1 (1:1). Góllövők: Kosaras
(4) , Eigner, ill. Füleki.

SzFC—CsTK 7:1 (1:1). Góllövők: Molnár IIL
(5) , eBdő és Sárközi, ill. Szőke.

SzAC—FSE 4:2 (2:1). Góllövők: Bajos, Lin- 
czinger (2—2), ill. Király (2).

III. OSZTÁLY.
Malaky-csoport.

A Gránit megverte a bajnok KSSE-t és ezzel 
második helyre jutott. A végleges állás esze
rint i- 1. KSSE 35 ponti 2. Gránit 33 pont. 3. 
KTK 32 pont. 4. KAC 30 pont. 5. Drasche 20 
pont. 6. NJTC 26 pont. 7. Hálókocsi 25 pont. 
8. SzBTC 24 pont. 9. KEAC 21 pont. 10. Húsos 
20 pont. 11. KAOE 17 pont. 12. Kalapos 14 
pont. 13. MKE 6 pont.

Gránit—KSSE 3:2 (1:2). Góllövők: Rukár (2), 
Szuck, ill. Tomanez és Wittwindisch.

KEAC—Drasche 3:2 (1:0). Góllövők: Gáli, 
Kirbauer, Léhmann, Hl. Taraszár és Jeckl.

Kalapos—MKE 3:3 (3:1). Góllövők: Lux (2) 
és Weisz, ill. Héry (2), Glaser.

KAOE—KAC 2:1 (1:1). Góllövők: Fridvalszky 
és Molnár, ill. Slelczer.

NJTC—SzRTC 2:1 (1:0). Góllövők: Kern- 
miiller és Miszler, ill. Rokolyái II.

Hálókocsi—Húsos 5:2 (3:0). Góllövők: Má- 
csali (2), Linczinger (2), Lőrinc, ill. Pató és 
Hepp.

IV. OSZTÁLY.
Északi-csoport.

A két vezető biztos győzelemmel védte meg 
helyét. A helyzet most: 1. P. Remény 43 pont.
2. Autótaxi 42 pont. 3. UVASC 39 pont. 4. 
RÁC 28 pont. 5. T. Előre 23 pont (55:45). 6. 
Uránia 26 pont 4(3:49).

RÁC—RESC 4:0 (1:0), Góllövők: Gál és Ecker 
(2—2). Bradács RÁC a mezőny legjobbja vólt.

P. Remény—Uránia 6:2 (2:2)’. Góllövök: Pán- 
czél II. (3), Kolovrát (2) és Kosuczky (11-es- 
bői), ill. Burján (11-esből és Pap (öngól).

Autótaxi—Zsolnay 3:1 (1:1), Góllövök: Ben- 
kovlcs (11-esből), Római II. és Princz, ill. 
Hechtl.

T. Előre—LTK 3:1 (1:0). Góllövök: Greifen- 
steln (2) é Bokor, illetve Sefcsik (11-esből).

Déli csoport.
A SAC nehezen, de győzött és bajnoki Vég

ső helyezés: 1. SAC 40 pont. 2. ETSC 39 pont.
3. ETC 33 pont (54:33). 4. Valéria 33 pont
(51:37). 5. P. Juta 30 pont.

ETSC—Sxondy 5:0 (3:0). Góllövők: Talpiács 
(2). Szakács (2) és Tompa.

DGSE—K. Törekvés 5:2 (1:2). Góllövök:
Kramarcslk (2), Simoncsics, Falb, Gazsik, ill. 
Szabó és Rlngwald.

SAC—P. Jutagyár 2:1 (1:1). Góllövők: Fritz 
és Sing, ill, Perlotz.

Valéria—K. Húsos 8:0 (3:0). Góllövök: Pan- 
csó (4), Béress (3) és Varga.

SzNSE—MPSE 2:2 (1:1). Góllövők: Lében- 
gut (2, egvet 11-esből), ill. Gombod és Róth.

Keleti-csoport.
Ar. MFOE veresége ellenére is bajnok! Al 

élcsoport alakulása: 1. MFOE 39 pont. 2. Köb. 
FC 38 pont. 3. NSC 35 pont (96:41). 4. MEMOSz 
35 pont (56:36). 5. X. kér. FC 34 pont. 6. Fér. 
Kaszinó 33 pont.

MEMOSz—NSC 1:0 (0:0). Góllövö: Kiesők.
X. kér. Remény—PATE-meccsre utóbbi nem 

jelent meg.
Köb. FC—Drogisták 2:0 (2:0). GóllövŐk:

Kcglovich és Végh.
Fér. Kaszinó—MFOE 4:2 (2:1). Góllövők: Vi- 

szolajszky (2), Mester, Eszter, ül. Kaltenecker 
és Gugyella.

Vasutas-bajnokság
Testvériség—MÁV Előre 2:2 (2:2). Góllörők; 

Krebsz (2), ill. Ciapó és Németh.
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Holnap este kisorsolták 
a Hétfői Napló 
vándordijmérközéseit

- - - — egyldőben pályára lép
lapunk jubilárls vándordljkiizdelmének 
tizenhatos mezőnye

A bajnoki döntökkel

Szerkesztőségünk áldozatkészsége folytán 
életrekelt amatőr vándordijmérkőzéaek iránt az 
egyesületek körében

olyan érdeklődés nyilvánul meg, amilyenre 
még alig volt példa.

’A bajnokság és a 2. helyezés sorsa a legtöbb 
csoportban már régen eldőlt s igy a legnagyobb 
tét, a feljutás kérdése tisztázódott. Csak egy
két csoportban hozott döntést az utolsó for
duld.

A bajnoki finisben tehát a legtöbb meccsnek 
egyáltalán nem lett volna érdekessége, ha a 
Hétfői Napló vándordija kiírásra non került 
volna. így uj szin vegyült a finisbe ,

hatalmas küzdelem alakult ki a vándor
díjt űzdelmekre jogosító helyek birtokáért 

s ez a küzdelem azt mutatta, hogy a BLASZ 
intézőbizottsága vándordíjszabályzat megalko
tásánál a realitásokkal számolt.

Szerkesztőségünknél az elmúlt héten renge
teg érdeklődés történt. Különösen azok az 
egyesületek érdeklődtek, amelyek nem vehet
nek részt a küzdelmekben, mert lemaradtak a 
3—4 helyről. Ugy ezek, mint máa alakulatok
hoz (Cégliga, MOVE, MILL, stb.) tartozó egye
sületek. a részvétel lehetőségéről igyekeztek fel
világosítást nyerni. Ezek számára itt is közöl
jük, hogy

a vándordijküzdelmekben csakis a BLASs 
bajnokságáért küzdő egyesületek játszhat
nak, mégpedig a D. osstályu csoportok 8, 
a HL és IV. osztály csoportjainak 8. és 4. 

helyezettjei, 
összesen 16 egyesület.

A vándordijat a kiesési rendszer szerint dön
tik el egymás között a résztvevő csapatok. A 
sorsolást az I. 
holnapi, keddi 
BLASz rendezi 
párhuzamosan.

számú intézőbizottság végzi el 
ülésén. A mérkőzéseket a 

& bajnoki döntőmérkőzésekkel

♦
számú intézőbizottságának 

felhívása.
számú intézőbizottság felszólítja: 
osztály két csoportjának 3—3-ik 

helyezettjeit,
osztály három csoportjának 3—4. 

helyezettjeit
és a IV. osztály négy csoportjának 3—4. 

helyezettjeit,
hogy a Hétfői Napló vándordíja ügyéhen 
julius hó 12-én este 6 órakor a bizottság 
előtt jelenjenek meg.

A BLASZ I.

Az I.
A IL

a III.

■3*

A kék-zöld kombinált csapat vereséggel zárta 
svédországi túráját

Stockholm, junius 10.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) A Hungá

ria__Ferencváros kombinált csapata vasár
nap nagyszámú közönség előtt mérkőzött 
Stockholmban az AlK csapatával.

A magyarok a félidőben még 1:0 arány
ban vezettek, szünet után azonban ősz- 
szeroppant az együttes és a svédek

ilyen rossz összekötővel állna ki, megbukna 
nemcsak a kapitány, hanem még a miniszter
elnök is...“ Hogy félerértés ne lehessen. Egyik 
urat a cikkíró rögtön ndllonveregefte és kijelen
tette, hogy ez a megállapítás szellemes. Bár 
szorgos laboratóriumi munkával kerestettük a 
szellemességet, ezidelg megtalálni nem sikerült. 
Dehát ugy kell a laboratóriumnak, ha szak
cikkben keres szellemességet.

Mármost tekintve, hogy a magyar miniszter
elnök bukásáról volt szó, ennek az összekötő- 
ügynek a fele sem tréfa. A helyzet ugyanis az. 
hogy a futball-kapitányok „jóvoltából" sokkal 
rosszabb összekötőkkel is kiállt már a magyar 
csapat, mint amilyen rossz (?) összekötő a 
kontinentális hirü Bicán és Schall. Ha mind
annyiszor lemondott volna a miniszterelnök, 
ahányszor rosszak voltak az összekötők, akkor 
a sorozatos francia kormányválságok rekordja 
most vizes borogatással a fején hisztériásán zo
kogna a felülmúlhatatlan magyar fölény láttán. 
Dehát szó sincs róla! Nálunk a rossz összekö
tők miatt — illetékes helyen szerzett felvilágo
sítás alapján jelenthetjük — még egyetlen mi 
niszterelnök sem mondott le. Sőt kijelentjük,

/topj/ « jövőben sem lesi kormányválság M> 
sonló ok kapcsán.

Ez azonban — természetesen — nem art jei 
lenti, hogy nincsenek rossz összekötőink. Nagg 
tételben exportálhatnák a fölös mennyiségéé 
kormánybuktatás céljából olyan vidékekre, ahol 
a politikusoknak csak annyi közűk van az ál- 
lamrezonhoz, mint az idézett szaknyilatkoiati 
nak — a szellemességhez.

Addig azonban, amig az összekötő-export kli- 
ring-egyezményct nyélbe nem útik, csínján kelt 
bánni a szaknyilatkozatokkal. Mert feltételezve,, 
hogy ezeket olvassák, esetleg előállhat as cs 
szituáció, hogy az ellenzéki politikusok össze
fognak a futballkapitányokkal, akik kormányi 
buktatás céljából rossz összekötőket állitanaK 
a csapatba. Még csak tendencia sem kell hozzá, 
elég, ha a kapitányok a szakértelem alapjárt 
válogatnak. Kész nemzeti szerencsétlenség leni 
ne, hiszen a szövetségek évenként egy tucat 
válogatott meccset rendeznek! Kormányválság 
havonként?... Ezt még a legvérmesebb ellen
zék sem ambicionálja.

Horváth Zoltán «
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A MAC viadala nyitotta meg
Az esőzés sokat rontott OZ atlétikai évadot
az eredményeken, amelyek azonban mégis biztatók

kényük-kedvük szerint három gólt ér
tek el.

így végeredményben a sokszoros svéd baj
nokcsapat 3:1 arányban győzött. A magyar 
kombinált csapatnak ez volt az utolsó túra- 
mérkőzése, mely után azonnal vonatra ül
nek. Kedden éjjel a prágai gyorsvonattal 
érkeznek meg Budapestre.

Hárommillió pengő vagyont mutat ki 
az angol futballszővetség

A délamerikai futballnemeetek kilépnek a nemzetközi 
futballszövetségből — Japán atlétadömping Bécsben

(A Hétfői Napló tudósítójától.)
A délamcrikal szövetsé

gek és a FIFA közölt ki
tört a háború. A Monte- 
videoban megjelenő „Tri- 
buna Poptdar" cimü te
kintélyes lap sportrova
tában megállapítja, hogy 
a FIFA inkább árt a dél- 
amerikai labdarugósport
nak, mint használ és a 

tikkirő ti.xUban van vele, hogy az összes sző- 
vétségek, de a közvélemény is fedezik állítását. 
'A lap szerint a FIFA többizben bebizonyította 
volna, hogy ellenségesen kezeli a délamenkaink 
ügyelt- így plü- niég emlékezetes a Monlevidoé. 
bán rendezett futballvilágbajnokság, anunck a 
FIFA korántsem állott olyan mértékben ren. 
delkezésére illetőleg segítségére, mint as ola
szoknak. Uruguay és Argentin, állítólag ezért 
nem küldöttek komoly csapatokat a római 
világbajnokságra és Urugung, Chile, Peru, vabi- 
mint Argentínának a nemeetkörl siOvettégböl 
való kitépi,, a káréit hetekben várhatő.

Egy másik verzió szerint Uruguay azért nem 
küldött egyáltalán csapatot Kómába, mert ala
posan tartott attól, hogy legjobb i^élosm olt 
fényes ajánlatokat kapnak és nem térnek többe 
vissza... Ez a bölcs aggodalom se teljesen 
alaptalan.

A „Sporting Chronicle" 
jelentése szerint az angol 
ligacsapatok titkárainak 
s menedzsereinek szokásos 
évi bankettjén természe
tesen élénken megtárgyal
ták a prágai es budapesti 
vereségeket. Lond Lons- 
dalé, az ismert sportem
ber kijelentette, hogy az
utolsó évek credmnéyei után a brit csapatok 
már egy kellemetlen bizonytalan érzéssel indul
nak el a kontinensre, ahol az angol labdarúgás 
nimbuszát már alaposan megtépázták. Mr. Kclso 
véleménye szerint itt lenne az ideje, hogy az 
angol csapatok felhagyjanak a „W“ formáció
val és alkalmazkodjanak az európt ellenfelek 
játékmodorához, különben teljesen alul marad
nak a futballjátékra különösen rátermett déli 
nemzetekkel vívott küzdelmekben.

Ai angol spővetaég most 
hozta nyilvánosságra az 
elmúlt esztendő mérle
gét, amely 15.863 fon
tot, vagyis mintegy 310 
ezer pengő tiszta nye
reséget mutat ki.

A szövetség vagyona 
, készpénzben és ér- 

tékpapirokban
I 146.535 font... kb. L,______

A közeljövőben tehát nagy baj nem érheti 
angolokat.

3,000.000 pengő.

A japán atlétikai szövet
ség európai túrára küldi 
válogatott atlétáit, akik 
állítólag Bécsben is ver
senyezni fognak. A sárga 
együttest már össisáili- 
tolták. Legjobb embertik 
Kirto (100 ni. 10.8, 200 m. 
22 nip.), Tomié (800 m. 
I p. 58.8 mp.), Osagima 

■(magasugrásban I m. 98 és Uvolugrásban 
■*30 m.),

A MAC vasárnap dél
után rendezte meg az 
első idei komoly atléti
kai viadalt a margitszi
geti sporttelepén. A dél
előtti hatalmas eső meg
lehetősen nehézzé telte a 
futópályát, az ugró- és 
dobóhelyeket pedig egé
szen megrongálta, úgy

hogy ezek figyelembevételével a mindvégig ér
dekes és nívós verseny eredményeit 

jóval átlagon felülieknek mondhatjuk.
Néhány kiváló atlétánk külföldi startja miatt 
távol maradt, de ez mitsem rontott a viadal 
érdekességén. Sok-sok fiatal tehetség szárnya 
bontakozik ki s lehetséges, hogy az idei sze
zonban felfejlődnek a legkiválóbbak közé. A 
részletes eredmények a következők:

100 m-es síkfutás: 1. Gyenes (MTK) 10.7 mp., 
2. Nagy (MAC) 10.8 mp., 3. Minach (BBTE) 
10.8 mp., 4. Raggamby dr. (BBTE) 10.9 mp. 
Sokan a célbíró által helyezettennek minősített 
Pajzsot látták másodiknak.

400 m-es síkfutás: 1. Duha (MAC) 51.4 mp., 
2. Kalmár (UTE) 51.7 mp., 3. Margó (BBTE) 
52 mp.

Sulydobás: 1. Darányi dr. (MAC) 14.94 m, 2. 
Berencsy (MAC) 13.89 m, 3. Kiss (BBTE) 
13.86.-m- -------  —.- SM---------------I------------

800 m-es síkfutás: I. Tgnácz BBTE 1 p 58.2 
mp. 2. Aradi DEAC 1 p 58.8 mp, keleti kerü
leti rekord. 3. Gyöngyösi MAFC 2 p 02 mp.

Magasugrár: 1. Késmárky BBTE 176 cm. 2. 
Jász MAC 176 cm. 3. Holló SzMÁV, Rovó UTE 
és Kerkovits BBTE holtversenyben 170 cm.

2000 m-es síkfutás: 1. Szabó MAC 5 p 43.6 
mp. 2. Görög UTE 5 p 44 mp. 3. Szilágyi MTK 
5 p 45.4 mp Simon MTK versenyen kivül har
madik lett 5 p 45 mp-es idővel.

Rudugrár: 1. Zsuffka MAC 380 cm. 2. Zimo- 
nyi EKAC 340 cm. 3. Papp MAC 320 cm.

110 m-es gátfutás: 1. Csató MAC 16.8 mp. 2. 
Kertész FTC 17.2 mp. 3. Lehotay BEAC 18 mp.

k&au

Diszkoszvetés: 1. Donogán MAC 45.91 m. 3. 
Remecz RÁC 45.75 ni. 3. Remete UTE 4204 m.

Gerelyvetés: 1. Várszegi MAC 62.48 m. 2. 
Mezei BBTE 59.44 m. 3. Kínál SzMÁV 58.07 m. 
Várszegi végleg megnyerle a gróf Andrássy 
Géza-vóndordijat. Kellemes meglepetést keltett 
a tavaly még ifjúsági Mezei állandó, közel hat* 
van méteres dobásaival.

Távolugrás: 1. Keltái BBTE 718 cm. 2. Ba«* 
logh MAFC 706 cm 3. Dombóvári UTE 700 cm*

4X/00 m-es rtaféla: 1. BBTE (Fagner, Mi-< 
nach, Pajzs, Raggamby dr.) 43.1 mp. 2. MAG 
43.4 mp. 3. UTE 46 mp.

5X^00 m-es staféta: 1. MAC (Adami, Kár* 
páll, Rivényi, Juhász, Szabó Miklós) 10 p 20.4 
mp. 2. BBTE 10 p 21 mp. 3. UTE 10 p 25.8 
mp. Szabó ideje 1 p 55 mp volt.

----- " T-

2:1 arányban vezetnek 
a magyarok a belga ten- 

niszezők ellen
Vasárnap folytatták a magyar-belga tennisr- 

mérkőzést, melynek első számaként a magyar 
ijtjetonuzky bynpta'ÍL niArközés fi n
arányban legyőzte Lóerőit-?. Ugyáncink a be
mutató női párosmérkőzés során a belga Adam- 
son Sárkány Lilivel együtt 6:4, 6:3 arányban 
győzőit a Jankovics—Sas-párral szemben.

A magyar-belga férfipéros mérkőzésben a 
Kehrling—Gabrovitz-pár 7:5, 2:6, 6:2, 6:2 arány
ban győzte le az Eutbank— Lacroix-párt. Kefir* 
ling nehezen melegeden bele a küzdelembe, do 
azután a magyar pár könnyen győzött.

A magyarok tehát 2:1 arányban vezetnek 
a belgákkal szemben.

délután félnégy órakor folytatják az 
közti mérkőzést a Horthy Miklós-uti

Hétfőn 
országok 
pályán.

Simplon nyerte az osztrák derbyt
Nagy és előkelő közönség elölt vasárnap fu

tották le a Freudenauban az Osztrák Derbyt. 
. Az idei kék szalagért tiz ló pályázott: négy a 

magyar, öt az osztrák s egy a cseh színeket 
képviselte. A verseny előtt szinte bizonyosnak 
látszott, hogy a derby-dicsöséget a magyar lo
vak egyike szerzi meg, s a verseny után a leg
súlyosabb kudarc a magyar istállókat érte. A 
magyar lovak közül még csak helyre sem futott 
egyik sem. A versenyt a cseh istállóban álló 
Simplon, a cseh derbv győztese nyerte meg a 
mezőny két nagy autszájdere, llelios és a tő
lünk Ausztriába került Nicolas ellen. A mezőny 
két legjobb osztrák telivére, Pagana és Rómeó 
ugyancsak a heiyezctlenek között végzett. Szép 
sikert ért el a kis Klimscha, aki ezúttal újból 
két versenyben győzött. Az akadályversenyt 
Campana nyerté, de keresztezés miatt diszkvali- 
flkálták. Részletes eredmény a következő:

I. FUTAM. 1. Poxanc (2) Szilágyi, 2. Nergal 
(8) Bosco F. m.: Hulan, Rumba, Tnllsman, 
Csatlós. Tót. 10:28. Helyre: 21, 30. II. FUTAM.
1. Napehlck (3) Klimscha. F. m.: Souvenir, 
Norma. Tót, 10:34 III. FUTAM. 1. Állata (5) 
Klimscha, 2. Fundus (4) Scjbál. F. m.: MIchele. 
Életke, Bcnvenuto. Tót. 10:60. Helyre: 39, 18. 
IV. FUTAM. Osztrák Derby. 1. Phil. de Vries 
Simplon (4) Tausz, 2. Helios (25) Gulyás B.. 3. 
Nicolas (25) Tellsehik. F. m.: Hunor, Murát, 
Arsiero, Toupet, Rómeó. Pagana, Georgsvilter. 
Tót.: 10:35. Helyre: 20, 51, 119. V. FUTAM. 1. 
Paasat (4) Knszián T., 2. Happy go lucky (Ili) 
Boses. F. m.: Derítő, Marlo. Tót.: 10:43. Helyre: 
18, 14. VI. FUTAM. 1. Sovrana (4) Krausz fh„
2. Oresles (4) Weisengruber fh., 3. Mccies (5) 
Jency fh.F. m.: Kh-Alag. Ignác, Pera, Campana. 
Tót. 10:50. Helyre: 16, 18, 26. VII. FUTAM. 1. 
Vtlja (ltf) Sejbál, 2. Vlctorluaklng (pari) Szabó 
L. F. m.: Ralo, Heliane, Cascade. Tót. 10:26. 
Helyre: 13. 13.

KSposzt&smegyeri versenyek
Nívós sport, jó mezőnyök és reális eredmé

nyek jegyében folytak le a vasárnapi me
gveri vrrsenvek. A gútvcrscnyl a zászlók közölt 

________ ___ _____ _ debütáló Babieka II. nyert* a favorit Nem baj 
szélnek^ „Ha magyar válogatott egyszer két ellen. Részletes eredmény a következő:

(a. I.)

„SPORT VERBLÖDUNG''
Lesz-e kormányválság a válo

gatott összekötők miatt ?...
A magyar sport az utóbbi években egy tisz

teletre egyáltalában nem méltó egyéniséggel sza
porodott. A neve: Egyik, a betegsége: kóros 
nyilatkozás, ö egyszemélyben az egyik mened
zser, az egyik „szurkoló", az egyik játékbiró, 
az egyik szakértő, az egyik szövetségi ember, 
aki folyvást beszél és bámulatraméltó fürge
séggel cserélgetve az álszakállát, a legteuéke- 
nyebb munkatársa a sportéletnek, ö az, aki a 
kulcslyukra tapasztja a fülét, kilesi a magán
ügyeket, azután nyilatkozik, besúg, tereferél. 
Röviden: rombol, pusztít, ellenségeskedést hint 
szerte és egymásnak ugrasztja még a legjobb 
szándékú sportembereket is. A járványos kó
rok félelmctességével settenkedik a kulisszák 
mögött s ha kinyitja a száját, abból torz vi
gyorgással a rombolás kártékony szelleme hu
hog elő. Bármilyen paradoxon is: még az a sze
rencse, hogy nincsen egyedül. Mert csodálatos 
gazdaságossággal ugy hozta a véletlen, hogy 
társa is akadt. Ez a társ: a Másik. Amit az 
Egyik dlltt, azt rendszerint megcáfolja a Má
sik. És viszont. Érdekes, hogy a névtelenség e 
kedélyes és romlott képviselői a munkanélküli
ség perceiben már az úgynevezett szakcik
kekbe is betolakodtak.

Ilyen, úgynevezett szakcikkben találkoztunk 
Egyik úrral a legutóbb. Ezúttal azonban kár
tevés helyett vidám szerepet vállalt. Arról volt 
szó. hogy az osztrák csatársor két összekötője, 
Bicán és Schall, csődöt mondott az olaszok 
ellen. Erre Egyik ur rögtön megszólalt és a 
következő patologikus cptgrammol eresztette

I. FUTAM. 1. Plel (2 reá) Papp fh., 2. Tiny 
(2) Koltay lid. F. m.: Mimi, Kapiszlrán, Giralba, 
Bártfa. Tol. 10:15. Helyre. II, 12. II. FUTAM. 
1. Ilabieka II. (1}Í) Rojik, 2. Nem baj (pari) 
Blazsek. F. m.: Csendőr, Nasrabad, Splcndid. 
Tót. 10:33. Helyre: 14, 18. III. FUTAM. 1. 
Vádlott (pari) Simics, 2. Hárem (I'/í) Kupái. 
F. m.: Hércg, Forint, Léva. Tót.: 10:23. Helvre: 
ti, 10. TV. FUTAM. 1. Szaffl (1J4) Kupái', 2. 
Valaha (3) Horák, 3. Alattomos (2) Simics.

IJunius 14-én d.u. •/,3 órakor

ogetűversenvek
F. m.: K. P.. Füstifecske, Lápvirág, Mesebeli. 
Hóvirág, Domino. Tót.: 10 27. Helyre: 11. 14. 14.
V. FUTAM. I. Baksls (3) Homoki, 2. Napid- 
kelte (6:10) Fetllng, 3. Hypermangan (33) Ho- 
rák. F. in.: Repris, Reménység, Pestilány. Bak- 
tér, Africanus. Tol.: 10:40. Helyre: 12, 12, 37.
VI. FUTAM. 1. Bellevue (6) Vrabel, 2. Biri (4) 
Fetllng, 3. Kellemes (4) Kollár. F. m.: Garuda, 
Sósklfii, Mnrtinshcrg, Bolívia, Pipiske. Bonyo
dalom, Sorella. Sírnia, Abwcchslung, Vicomte, 
AI ropog, Készpénz. Tót. 10:02. Helyre: 33, 21,26.
VII. FUTAM 1. Charles (3) Szenlgyörgyi, 2. 
Napa (6) Hála, 3. Bonn (6) Vrabel. F. m.: 
Túzok, Bonnctablc, Domscllo, Tally hó, Re- 
béres.

A Magyar Lovaregylet 
iuntas hó 18, 17, 79, 24, és JuHuj 1-én versenyt 
tart. A versenyek kerdete hétköznapokon d. n. 3 90, 
vasár, és ünn-pnapon 3 Arakor. Helyárak: I. url 4 P 
höiny 3 P. JI. hely 2 P. III. hely Mi fillér. Páholy
aiét 6 P. Hinti fi P. KA-tloiedés vilhntoton a 24. 2fl. 
IM-as kocsikkal é« s HP.V.cn. ‘.tunivn/. ' t pei v|-!.lr. 
61 2.10 -3 10 Oktogon-:ér;5I 2.ló -3.15. At»z;.llújciy 

80 fillér.
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Személyi barátságtól mentes 
reorganizáció az uj labdarugó

politika tengelye
A ssertődésefi re vízióját áiveteli ax egisx futballtársadalom

A Hétfői Naplő múltbeli számúban a futball
világ általános érdeklődésére foglalkoztunk az 
országos szövetség főtitkári tisztségével kap- 
csolatban felmerült uj helyzettel. Elsőként je
lentettük, hogy u hosszú évekre kötött szer
ződés lejár, ill van tehát az Időpont, amikor e 
kényes pozíció betöltéséről a tárgyalásokat még 
kell indítani. Erre a futballszövclség elnöksé
gét nz is kötelezi, hogy a nyomasztó gazdasági 
helyzetben a tnknrékosságl intézkedések kö
rébe minden anyagi természetű ügyet, tehát

• súlyos szerződéseket Is kötelességazerüen 
revízió alá kell vennie.

A főtitkári szerződés kapcsán erre annál Is 
■ nagyobb szükség van, mert információnk sze
rint

a szerződés júliusban lejár s ha ■ szövet
ség fel nem mondja: automatikusan meg

hosszabbodik a hatálya öt évre.
A szerződés-bontás kedvező feltételét tehát 

meg kell ragadnia a vezetőségnek, ha nem 
akarja tudatosan elmulasztani a kínálkozó al
kalmat. Az elmúlt hosszú évek bizonyították; 
hogy a főtitkári Intézmény nem pusztán nd- 
minjaztrációs szorve a sokfelé ágazó modern 
labdarúgásnak. Mintaszerű megoldást tnlált e 
hagy fontossága tisztség betöltésekor az osztrák

Az első liga újonca vereséggel 
búcsúzott a II. ligá'ól

. Az utolsó forduló iránt igen nagy érdeklődés 
nyilvánult meg. A Szürketaxi heroikus küz
delme nagy győzelmet hozott a pontveszteség 
léikül álló Soroksárral szemben, de nem jelen-, 
lett sokat a Szürketaxinak az Erzsébet legyőzte 
a váciakat. így az élcsoport a következőképen 
fejezte be a szezont: 1. Soroksár 50 pont, 2. 
Erzsébet 40 pont, 3. Szürketaxi 40 pont, 4. Hu- 
dalok 32 pont. Így a Szürketaxi már csak a 
büntetőpontok levonásában reménykedhetik.

Erzsébet—Várt Reménység 2:0 (1:0). A mér
kőzés irónt nagy érdeklődés nyilvánult meg. A 
Váciak igen jól játszottak, de nem tudták meg- 
nkiidályozni az erzsébetiek győzelmét. Góllövő: 
\ig és Vastag.

SzUrkctuxl—Soroksár 6:1 (3:0). Góllövők:
Odri (3). Juhász, Varga. Vadász (öngól), 111. 
Páli. A sofőrök mindent elsöprő lendületével 
szemben a Soroksár nem tudott ellenszert ta
lálni.

Bullaluk—Vác FC 4:4 (2:2). Egyenrangú el
lenfelek küzdelme reális eredménnyel. Góllö- 
vők: Králl (3), Mészáros, ill. Mélesz (3) és 
Sjugcr.

Csepel—Droguiilták 0:0. A Csepel állandó fö
lényben játszott, de a kitűnő droguista-védc- 
lemmel szemben nem tudott boldogulni.

A HÉT HŐSE:
ön (zse). 

Bradáca (RÁC).
A Slobbe-csoporl hatalmas küzdelmében 

Jönöscn nagy fontossága volt a ZSE—Pannónia 
meccsnek, mely az első osztályban való felju
tás kérdését döntötte el A mérkőzésen a ZSE 
kitűnő védelme, élén Őri kapus, ritkán látható 
szép játékot mutatott s ezzel megszerezte a fel
jutást csapatának.

A RAG együttese a Hétfői Napló jubibiris 
vándordíjéért folyó küzdelmekre igyekezett be- 
evezni. A RESC elleni meccsen nagy harc folyt 
a két pontért. Ebben Rradács hátvéd járt elöl

kii-

Nincs többé
„ Wundermannschafi"

Kiöregedett a* osztrák csodacsapat, amelynek 
hasztalan keresik a* utánpótlását — Megindult 
a bűnbak után való hajsza — A bukott tutball- 
kapltányok szomorú sorsára jut Meisl Hugó is

vontjának tippelték 
később dermedt rén 
zúdulni a v'- 
Í aszúk, mint 

ünbaknl ken

Mire ezek a sorok nyom
dafestéket látnak, a meg
tépázott rimhuszu Wun- 
dermannschaft, minden 
feltűnést kerülve, szép 
csendesen visszaérkezett 
Bécsbc és ha az osztrák 
főváros környékén lenne 
egy Kclcnföldhöz hasonló 
állomás, úgy nyilván olt 
szálltak volna ki a vo
natból A Ring Caffé 
magánludósni, akik pár 
héttel ezelőtt még a vi
lágbajnokság büszke fa
li frhéringcs tizenegyet, 

mülclt'l hugsták magukra 
várallnn eseményeket és egyetlen vl- 
•'“I az má- ilyenkor szokás, hogy 
„.remek Ezúttal azonban nemcsak 

a közvélemény, de a hivatalos fórumok Is 
Igyekeznek a vereségekért való felelősséget vn- 
Jnklre áthárilani és a mindenható Meirt Hugó 
feje, felett magasra tornyosulunk n hullámok. 
Ismeretes még. hogy n szöv. Iségi kapitány a 
közelmúltban hárított cl eredményesen egy a 
izeméivé ellen Indítóit „Generáló/fcntivál". 
amelyet a nagy ligncgycsülclck, élükön Schö-

szövetség, amikor Hugó Meislt, a zseniális fut- 
ball-diplomatát és szervezőtehetséget Állította 
az élre. Meisl szívélyes viszonya az újságírói 
karral, tökéletes udvariassága a feleivel, szak
értelme az élő sportban, diplomatikus eljárá
sai a nemzetközi éleiben, nagy nyelvtudása és 
jogérzéke parnnesolóan Írja elő számunkra is 
a megközelítően hasonló képességű sportem
berek csatasorba szólitását. Szerencsére van 
választék bennük s igy

• szövetség nincs kényszerhelyzetben, 
amikor a bürokratikus vonalvezetés helyett uj 
és eleven politikát aknr bevezetni a pragra- 
tusok merevségéhez ragaszkodó akta-könyve
léssel szemben.

Az idő sürget a cselekvésre és a fájdalmas 
kudarcok hosszú esztendői ulán a szövetségi 
élet minden területe megérett arra, hogy

friss és alkalmas erőkkel injekciózzák 
eleven működésre.

A biztos fedezékekben pipázgaló és bizony 
sokszor bántóan basát kodó szervek korszaka 
lejárt. És csakis a teljes, személyekre és ba
rátságra nem tekintő reorganizáció lehet a biz
tosítéka egy regenvúrt, megérdemelt fejlődés
nek.

Tehát: reorganizációt az egész vonalon!

jó példával.
A nyertesek, Ösi-Blazsek László remek 

Hét Hőre plakettjét junius 18-án vehetik át 
mu»’? társunktól a futballbörzén-

A FRANCIÁK 3:2-RE GYŐZTEK A NÉMET 
TENNISZEZÖK ELLEN.

Párisből jelentik: A francia-német Davis- 
scrleg tenniszmérkőzés harmadik napján Mer- 
Hn 6:4, 7:5,6:2 arányban győzött Nurney ellen, 
Gramm pedig 6:1, 6:0, 0:6 és 6:4 arányban 
verte Boussus-t. Végeredményben tehát Fran
ciaország 3:2 arányban győzőit.

Az UTE kerékpárosai győztek a Budapest— 
Siófok távversenyen. A székesfehérvári ország
úton bonyolította le nz UTE a Budapest—Sió
fok—Budapest közöd 200 kilométeres távon 
Grönbaum Ede vándordíját országúti kerék
párversenyét, nmelvben több, mint 750 ver
senyző veit részt. Nagy küzdelem után a ván
dordíjai az UTE-nak harmadszori győzelmével 
sikerült a Postással szemben véglegesen birto
kába venni. Az UTE versenyzői egyébként min
den csoportban kitünően szerepeltek, amiáltal 
az egyesület nz országúti bajnokságban erősen 
megszilárdította vezető helyzetét. I. osztályú 
versenyzők: I. Oláh UTE 6 óra 07 p 10 mp. 
2. Makkal UTE félgéphosszal. 3. Erős BSE gép
hosszal.

Az osztrák kézilabdátok győzelme Peat- 
Erzséheten. Allrund SC LiesÍD"—Munkás TE 
12:6 (4:3).

— A M. Kir. Folyam- éa Tengerhajózási Rt, 
„Erzsébet királyné'* térsashajó legközelebbi 
nyári nldunai Utazásai Várnán való időzési lehe
tőséggel junius 30—julius 23-ika és augusztus 
4—28 lka között lesznek. A hajóút összköltsége 
menetdlJInl. teljes ellátással, a hálóhely fekvése 
szerint P 75-től 144-ig. A várnai tartózkodás 
napi költsége P 6-tól biztosítható. Jelentkezése
ket elfogadnak az utazási irodák és a MF’ 
Igazgatósága.

neckerrel, a Rapid elnökével vezetlek. Akkor 
nem maradi halott h csatatéren, most azonban 
komolyabb harcokra van kilátás a Derggasscn 
lévő székházban és az ellenzék vértszomjazva 
várja az első összecsapásokat. A világbajnoki 
torna balsikereiért Meislt két főbenjáró bűn
nel, illetőleg hibával vádolják. Először, hogy 
nem célszerűen állította össze csapatát és nem 
gondoskodott megfelelő szállókról, pihenőkről, 
ahol a játékosok kiheverték volna a fáradal
makat Különösen áll ez állítólag a németekkel 
való mérkőzés előtti Időre, amikor a: osztrák
csapat a rettenetes melegben egy, a város kö
zepén fekvő rosszlevegőjü hotelben volt elszál
lásolva és fáradtan, elcsigázva állt ki a mér
kőzésre a fiit németekkel szemben, akik egy 
kényelmes nyaralóhelyen üdüllek előzőleg. Az 
összeállításban pedig olt követett volna él ge
nerális hibái Meisl. hogy a várhaló nagy len
dületű és erőszakos módén ellenfelekkel szem
ben az egyébként is óvatos és félénk Sindelar 
mellé nem két átülő csatárt vett, hanem az 
ugyancsak félénk természetű és gyenge fizi
kumú fíleant. valamint a formánkiviili Schallf. 
Mennyiben oka Meisl a vereségeknek, nem a 
mi fclnrialunl; megállapítani, valószínű azon
ban. hogy az ellenzék ezúttal keresztülviszi 
nknratál é»

a jövőben nem Meisl fogja egyedül, dikta
tórikus alapon ÖNzeálUtanl a válogatottat, 
hanem egy ellenőrző, Illetőleg tanácsadó- 

komité segítségével.
A jövő adja majd meg a választ, hogy a sok 
bába egészségesebb gyermeket segit-e majd n 
világra?

Ha ml is olyan kárörvendők lennénk, mint 
adott esetekben, a magyar csapat vereségeinél 
a bécsi sportsajté, akkor most sok bosszúsá
got okozhatnának az osztrák testvérnek, akinek 
ugylátszik hirtelenében akadt valami seperni 
valója a saját háza előtt. Nem érdektelen 
azonban mégis megemlíteni, hogy az olasz éj 
német vereségek után a bécsi sportlapok egy
szerre „objektivek" lettek és elismerték, hogy 
az eredmény nyilván másként nézett volna ki, 
ha mindenki fitt kondícióban van és a csatá
rok nem felejtik Bécsben a szivüket... Ugyan
ez a sajtó a magyarok elleni győzelmet mint 
teljesen megérdemelt és egy a klasszisdifferen-

ciában rejlő fölényes sikert könyvelte el. Egy 
nobdir megjegyzésük sem volt arra, hogy a 
magyarok a végig iesántult Avar és a kiállított 
Markos nélkül tulajdonképpen kilenc ember
rel játszottak, a még gyengélkedő Sárosiról 
nem is beszélve.

♦
A történeti igazság kedvéért vissza kell tér

nünk arra, nmit a Hétfői Napló hasábjain már 
többször leszögeztünk, t. I., hogy

a „Wundermannschaff* már régen nem 
„csodacaapat” többé és csak a magyar vá
logatott csapat ellen tudnak szembeszállni 

e biztos siker reményével,
amiben viszont nagyban segítségükre van a 
bölcs hazai válogatási rendszer. Nem igaz, hogy 
Rómában a bécsi iskola bukott volna meg és 
a finom kombinaLv futball vereséget szenve
dett a temperamentumos olasz vagy a' primi
tív, de rámenő német legénységtől. Az olaszok 
a múltban sem voltak nyulszivück és az osz
trákok mégis szebbnól-szcbb sikereket arattak 
felettük. A vereségek oka' egyszerűen az, hogy

a Wundermannschaft kiöregedett vagy 
formánklvüll tagjai helyébe nincs megfe

lelő pótlás.
A Platzer—Cisar—Seszta védelem korántsem 
egyenlő a Hiden—Rainer—Blum mindig egyen
letesen játszó és megbízható klasszikus véde
lemmel. A fedezelsorban az újonc Wagner az 
egyetlen reménysugár, Schall és Vogel, ugylát- 
szik. végleg elveszlek a válogatott csapat ré
szére és Hican nem való Sindelar mellé. 
Gscluveidl helyét, ugylálszik, egyelőre nem le
het pótolni. Könnyelműség lenne azért máris 
mohón eltemetni a Wunderntannschaftol, de 
kétségtelen, hogy Ausztriában most veti fel fe
jet a labdarugó sport legveszedelmesebb beteg
sége, ami — sajnos — nálunk, Magyarorszá
gon már régen érezhető... a megfelelő „Nach- 
wuchs" hiánya.

Andor León

Vizszlntes

12.

A 4. d, 18 és 34 sz. sorok megfejtését 
levelezőlapon mindenfajta szelvény mel
léklése nélkül legkésőbb csütörtök estig 
kell szerkesztőségünkbe, a címzési olda
lon „Rejtvény" megjelöléssel eljuttatni.
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Fafajta 
Híres és nagynevű 
holland kartográ
fus, egy térképve- 
tülctet el Is nevez
tek róla 
Zoltán

13. Tollával keresi 
kenyerét

14. Adriai kikötőváros, 
Olaszországé

15. Mózes testvére, 
racl főpapja

10. Folyadék
17. EEEE
18. Olyasvalamiről 

mondjuk, amit csak 
a szájunkkal csi
nálunk meg

20. Hangversenylrnda
21. Súlyos kór
24. Tehetséges magyar 

futballista
27. Békeffy László 

lapja
28. Vlzvldék az Egye- T. 

sült Államok és 
Kanada határán

29. Jó pesti szó 
pénztelenségre

31. Dacos, konok 
33 Japán valutája
34. A legtöbb detektív- 

regény és rém- 
dráma

40. Azonban
41. A magyar szabad

ságharc egy híres 
alakja

42. Év — angolul
43. Bizonyos kristá

lyos képződmény 
— sokszögllcg 
Ilyen test

45. Régi Bemérték

46. Merre?
47. Gratla
48. Híres francia 

regényíró 
Függőleges

1. Az 1 Is ax
2. Huru partnere
3. NŐI név . . ------------
4. Elrablása annak- Erődítmény

Idején nagy port 21. Délafrikai sivatag 
vert fel 22. Hitelvédő szerv
„Erest alatt fésx- 23. Kötött — fran
kéi a fecske... ciául
kötődben me- 25. A Hungária elődje

5.

...hogy a német újságok aszal vigasztalód* 
iák, hogy a németek, ha mindjárt nem la 
'ettek elsők a futballvllágbajnokságon, az ama
tőrök világbajnokságát mégis ők nyerték (f). 
A többi csapatok ugyanis vagy vegyes*, vagy 
pedig proflcsapatokkal állottak ki.

... hogy Schubert Glnl, a Schubert-sport* 
család legifjabb hajtása, a jeles hátuszónő si
kerrel tette le az érettségit.

... hogy az idol tenniszévad befejezésével 
Austin, Perry és Crawford Is csatlakozik a 
Tllden-clrkuszhoz.

...hogy Carlslake, az egykor világhírű zsoké 
egy londoni bárban teljesít szolgálatot, mint 
mixer.

... hogy a német-francia uszómérkőzésekcn, 
amely Plauenben kerül döntésre, Hitler is meg* 
jelenik. >

... hogy Helene Wílls, a híres tenniszbajnok- 
nő sportújságíró lelt. Az egyik nagy londoni 
lap költségén utazik Los Angelesből Londonba, 
hogy személyes tapasztalatai alapján számoljon 
he a' wimbledoni nagy napokról a lap olva
sóinak.

. . . hogy az Európa-boxolócsapat immár el- 
parcnlált amerikai furája még most sem vesz
tett sokat aktualitásából. A jelenlegi kilátások, 
szerint Kanada is benne lesz a túraprogram- 
ban egy Montrealban vívandó mérkőzéssel.

... hogy német boxoló a közelgő Kampf- 
splele miatt nem szerepel nz Európa-csapntbnn 
és igy a német PÜrsch helyett az osztrák Zehel- 
mayer les? a csapat tagja.

Miért ne... ?
Multhetl rejtvénypályázarunk 

eredménye:
Megfejtések: Vérszagra gyűl az éji vad —r 

Vigyázz! Még ezt megbánod!
A MEGEJTETT SORSOLÁS EREDMÉNYE:
Egy tizpengős bankjegyet nyert: Málnási La

jos, /Debrecen.
Két színházjegyet nyert: Csillag Sándor, 

Budapest.
Egy-egy irónt nyertek: Susiczky Lívia, 

Mátyásföld, Krausz Zsigmölid. Balassagyarmat.
Egy-egy üveg Ónom tokajit nyertek: Sán

dor Gézáné, Budapest, Miklós Bálint, Szom
bathely, Temes Gusztáv, Verpelét, Tóth Dezső, 
Baja, Csengődy Lajos, Özd.

Egy-egy diszkötésü könyvet nyertek: László 
Andor. Budapest, Stern Emil, Vác, Kiéin Béla. 
Újpest, Slir.onyi Elza. Vámosgyftrk, Landavcr 
Mária, Budapest, dr. Ménesi Artúr, Budapest.
Az összes jutalmakat, illetve a nyeremé
nyekre jogosító utalványokat postán küld

jük el.

A szerkesztésért és kiadásért felel:
DR. ELEK HUGÓ

Jutalmaink: Egy darab tizpengős bank
jegy. két színházjegy, egy ezüstirón. őt 
üveg tokaji és hét diszkötésü könyv. 
Nyertesek névsora a jövő héten!

regénye 
0 A tantal vegyjele

10. Orosz város
11. Gyári tisztviselő

nyecake"
6. Jónevü rajzoló 26. Baranyamegyei
7. Virág — többesben község
8. Molnár Ferenc uj 30. Egyenként

31. Ok lehet ilyen
32. — 33. vízszintes
35. A Vadvirág egyik 

férfiszerepe
36. Kabát
37. Klub la van Ilyen
38. Kezében van
3». Nyolc - • • - Ujoág
44. A magnézium 

vegyjeie
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